
فى هذا الكتاب حتديات البد من مواجهتها بكل �رصاحة. فالذى زرع بذرتها فى تعاليمنا نحن   ❈

اأنف�سنا! الأننا كثريا ال نُّيز بني »املطلق الثابت« فى عقيدتنا )اإعالن الله لنا فى تعاليم امل�سيح 

وهى »اإجتهادات  وطقو�سنا،  واآرائنا  العقيدة،  تفا�سري  وبني  االإميان(  قانون  فى  كما  فقط، 

ن�سبية« من و�سع الب�رش.  بذلك نلب�س الن�سبى ثوب املطلق، ثم بعدها ال نعرف كيف نيز بني 

ما هو ن�سبى قابل للتغيري والقبول والرف�ض، وما هو مطلق ثابت. 

ي�سخر منا امللحدون اأن اإلهنا اإله �سادى. الأن جّدنا الأول عندما اأكل ثمرة حمرمة، حكم الله   ❈

عليه وكل ن�سله باملوت، لينتقم لعدله وكرامته املهانة بخطية االإن�سان! ثم طلب الله من اإبنه اأن 

ميوت كبديل قانونى يتحمل عقوبة املوت بداًل منا. اأى ي�سبح الفداء واخلال�س والكفارة هم 

جوهريًا اإمتام »عقوبة بدل عقوبة«، لإ�سباع �سادية هذا االإله الذى ال يهداأ غ�سبه اإال بروؤية 

الدم واملوت!  هل هذا حقًا تعليم الكني�سة؟!

فاإذا  بذكورته؟  و�سيدًا  راأ�سًا  للكني�سة،  بالن�سبة  الأ�سقف  وبالتبعية  للمراأة،  بالن�سبة  الرجل  هل   ❈

كان »الله االآب هو راأ�ض امل�سيح امل�ساوى له«، اأال نتعلم اأن الرئا�سة فى االأ�رصة والكني�سة هى 

البذل حتى املوت بني مت�ساويني؟ 

هل املادة )واجل�سد باأع�سائه واإفرازاته �سمنًا( جن�سني، كما علم الغنو�سيون واملانويون،   ❈

ومن بعدهم كل الهراطقة، ولذا علموا اأن التج�سد الإلهى م�ستحيل، بل �سّبه له،الأن الله ال 

ميكنه االإحتاد باملادة واجل�سد النج�سني؟

هل هناك رغبة جن�سية و»�سهية« جن�سية جيدة؟ اأم اأن كل رغبة جن�سية هى »�سهوة« غري   ❈

مقد�سة؟ ما معنى العفة قبل الزواج وبعده؟  العادة ال�رشية مل يجرمها الكتاب املقد�ض والطب 

يوؤكد اأنها طبيعية وال ت�سبب اأى �رشر ج�سدى اأو نف�سى، وميار�سها اأكرث من 95% من الذكور 

و 60% من االإناث منذ البلوغ وحتى املمات.  

الدوافع االإن�سانية )احلاجات اأو الغرائز( خلقها الله وكلها لها اأهداف ومتع. والتمتع اجل�سدى   ❈

فى الأكل واجلن�س )الأورجازم(، والنف�سى فى التقدير والنجاح وحتقيق الذات، كلها �سببها 

اإفراز هرمون الإندورفني فى املخ، كما خلقنا الله. فلماذا ن�سمع اأن التمتع اجل�سدى لي�س فى 

قدا�سة الإمتناع عن املتعة؟ 

اإن كان الرب قد ناول ج�سده ودمه االأقد�سني لتالميذه بعد الع�ساء مبا�رشة، وبدون اأى �سوم   ❈

اأو منع اإلزامى عن الأكل اأو العالقة اجلن�سية فى الزواج، فمن ذا الذى اإعترب نف�سه اأكرث تقوى 

وحكمة من الله وقنن هذا املنع؟  

القرن 16! كان هذا  فى  الكاثوليكية  الكني�سة  فى  اإل  اأنها �سبع  الكن�سية  الأ�رشار  مل تُ�سب   ❈ 

القبطية  كني�ستنا  الربوت�ستانتى.  االإ�سالح  ظهور  عند  الغرب  فى  الإكلريو�ض  ت�سلط  حلماية 

عّدتهم �سبعًا فى القرن الع�رصين فقط! 

اإن كان الرب بنف�سه قد اإعترب اأن طق�س الفرح الإن�سانى، كما فى مثل االإبن ال�سال، ُيعربّ عنه   ❈

فباأى  والرق�ض ...  والطرب  املو�سيقى  اآالت  وب�سوت  واحُلِلى،  واللبا�س  الطعام  باأفخر 

�سلطان ُيجّرمهم البع�ض؟!
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تقدمي الطبعة األوىل
 للمتنيح القمص أنطونيوس أمني 1992

كاتب هذه املقاالت
أمينًا للحق اإلهلي »وتكونون يل شهودًا... إىل أقصى  أراد أن يكون شاهدًا   •

األرض« )أعمال 1: 8(.
عقائدها  يف  للكنيسة  الثمني  التراث  يف  اخلفية  الكنوز  عن  يكشف  أن  وأراد   •
وطقوسها. ويبني أصالة هذا التراث الكنسي املستمد من الكتاب املقدس وأقوال 
اآلباء، وذلك بروح الكاتب املتعلم »وكل كاتب متعلم يف ملكوت السموات 

يشبه رجاًل رب بيت خيرج من كزنه جددًا وعتقاء« )مىت 13: 52(.
• وهو يكتب بروح خادم عاش حياته يف الكنيسة وأحبها وعاصر املخدومني من 
الشباب وتساؤالهتم ومشاكلهم، وشعر بالتحديات الشديدة اليت تواجه إمياهنم 
وحتتاج إىل إجابات مستنرية واضحة لتثبيت إمياهنم حىت يكونوا »مستعدين دائمًا 

ملجاوبة كل من يسأهلم عن سبب الرجاء الذي فيهم« )1بطرس 3: 15(.
• وهو يكتب بروح من يريد أن يربح النفوس للمسيح وللكنيسة وال يريد أن خيسر 
منهم أحدًا بسبب اجلهالة أو التعنت. ورابح النفوس يعلم قيمة النفس البشرية 
وكم هي مثينة عند اهلل »صرت للضعفاء كضعيف ألربح الضعفاء - صرت للكل 

كل شيء ألخلص على كل حال قومًا« )1كورنثوس 9: 22(.
• وأراد أن يصوغ خربته من خالل اختبار مسيحي صادق يف حياته اخلاصة ويف 
حياته األسرية وحياته اإلميانية، لكي يفيد به جياًل من الشباب شعر بإحتياجاته 

امللِّحة للحماية من الضياع.
• وأراد أن يستفيد من جتربة شخصية ألَّمت به وحاصرته، لعله جيعل منها مصدر 

بركة له ولآلخرين أيضًا من خالل خمدعه وخلوته الروحية.
فليبارك الرب رسالته ملجد امسه القدوس.

القمص أنطونيوس أمني
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مقدمـة

متهيد:

أنا اآلن تعديت الستني عاما من العمر.  أمضيت منهم أكثر من ست وثالثني 
وجنسيات  وقبائل  شعوب  كل  عن  ممثلني  حتوى  حبق  )وهى  بريطانيا  يف  عاما 
األرض!( وعملت حىت التقاعد حديثا كطبيب جراح إستشارى.  متزوج سعيد 
بنعمة اهلل منذ السبعينيات.  واآلن أنا أب وجد، أستعد ألحضان الرب ىل يف مساء 
جمده، اليت ُسّر اآلب أن يعطيها ىل، ولكل إبن وإبنة يف إنتظاره دوما.  أؤمن أنىن 
أحسنت تربية وتعهد إبنىت وإبىن وتدبري بيىت، وإجتهدت بالعلم ومعونة اهلل ملشورة 

مرضاى وعالجهم، وتعليم مئات من األطباء اجلدد، على قدر طاقىت.  

هبذا شاهدت وقرأت وحاورت الغرب مبا فيه من إجيابيات وهي أكثر بكثري 
من سلبياته، على عكس ما كنت وامها بسبب التربية شديدة التحفظ اليت نشأت 
عليها يف مدارس األحد واملجتمع املصرى الشرقى، مبا فيه من سلبيات وهي أيضا 
أقل من إجيابياته.  هلذا أحسست أنىن مدين لكل إنسان بنشر ما تعلمته عن احلياة 
مع اهلل والكنيسة، ومع الزوجة واألبناء واألهل واألصدقاء، بل وكل العامل الرائع 
الذي محلىن على أكتافه منذ خرجت من بطن أمى.  العامل الذي أحسن إستقباىل 
وأمشاىن على أرضه الطيبة هانيا حبق )كما أمساىن أىب وأمى(، مغنيا عازفا رامسا 
العامل  الطائرات.   لنماذج  عاملية  بطوالت  يف  ملصر  وممثال  كاتبا،  قارئا  مصورا 
احلسن جدا، والذي أطعمىن ورباىن ودربىن ورقاىن ومل يبخل على بكل ما خلقه 
اهلل لتنعمى ورضاى الكامل، بتحقيق كل ما يشتهيه اإلنسان على هذه األرض.  
هذا، وقد زرع هذا العامل الطيب ىّف الرجاء الكبري يف رمحة اهلل وحمبته، وأنه قطعا 
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أغمض  يوم  األبدى،  املجد  إىل  ويدخلىن  اليمىن  يدى  من  سيأخذىن  تردد  وبال 
عيناى عن األرض راضيا، ومشتاقا ألحضانه اليت أتنعم فيها كل حلظات عمرى، 

بالرغم من كل خطاياى، وهي أكثر من أن أعدها لكم وأعثركم.

هذا الكتاب، يف الطبعة األوىل ) تقدمي  القمص أنطونيوس أمني 1992( كان 
حماولة خمتصرة جدا بدأت هبا  تقدمي تاريخ بعض هذه التحديات اليت يواجهها 
أبنائنا، واليت جيب أن نتحمل حنن آبائهم الكثري جدا من أوزارها، ألننا قد شاركنا 
أو  أو خوف  العثرات كـ “عقيدة”، جبهل  الكثري من هذه  يف خلق وتثبيت 
عناد، للدفاع عما نظن حنن أنه األرثوذكسية احلقة، وهو ليس إال كربياء جيل 
تصلبت شرايني فكره على ما قدمه لنا الغرب يف كتب اإلرساليات يف القرنني 
أبنائنا إن كنا  السابقني، واآلن علينا تقدمي توبة روحية فكرية لكي حنمى إميان 

َنْصُدق اهلل وأنفسنا وحنب أبنائنا حبق.  

والكون  واإلنسان  األوىل، “اهلل  طبعته  يف  الكتاب،  هذا  من  األوىل  املقالة 
املادي يف اإلميان األرثوذكسى”، قد توسعت يف دراستها، كما أرشدىن املتنيح 
األب أنتوىن بلوم، رئيس أساقفة الروس األرثوذكس ألوروبا،  يف كتاىب الثاىن 
“العدالة اإلهلية حياة ال موت، ومغفرة ال عقوبة” )2009( والذي قدم له املتنيح 
نيافة األنبا أثناسيوس مطران بىن سويف منذ راجعه يف 1998.   ورأيت أن أعيد 
كتابة هذه املقالة األوىل، يف الطبعة الثانية اليت بني أيديك، كما ُنشرت يف الطبعة 
األوىل، لتكون ملخصا لبعض مما نشرته يف كتاب العدالة اإلهلية. هذا، إىل جانب 
للمحبة  العملي  بعنوان “املعىن  األوىل،  الطبعة  مما نشر يف  مقالة صغرية أخرى 
واملساواة بني أقانيم الثالوث القدوس يف الكنيسة واألسرة”.  وتشكل كال 

املقالتني “اجلزء األول” هلذا الكتاب، أي الطبعة الثانية املزيدة. 
اجلديدة، وجاء يف  اإلضافة  فهو  الثانية،  الطبعة  الثاىن” من هذه  أما “اجلزء 
سبعة مقاالت تشكل توسعا يف تفاصيل بعض مما كتبته يف مقاالت اجلزء األول، 
مع حوارات أخرى هامة إقتضتها التغريات احلادثة يف مدة العشرين سنة بني الطبعة 



- 7 -

األوىل والثانية، خاصة مع إزدياد اإلحلاد بصورة مضطردة يف بالدنا بني الشباب.  

 122 الـ  وكل  أخرى  ومقاالت  كتبت،  ما  كل  تزنيل  للقارىء  ميكن  و 
فيديو جمانا كما هو مبني تباعا.  فكما طلب مىن أخوة كثريون بعد كتابة كتاب 
العدالة اإلهلية سجلت 122 حديث بالفيديو كل حديث مدته 10 دقائق )و 
هذا باللغتني العربية واإلجنليزية( ورفعتها على اليوتيوب، وأيضا ميكن مشاهدهتا 

على املوقع اخلاص ىب حتت العناويني الثالث الرئيسية:

* “العدالة اإلهلية حياة ال موت، ومغفرة ال عقوبة”  ساعتني ونصف بالعربية.
* “اهلل واجلنس واحلب والزواج” سبع ساعات بالعربية.  

اخللق  قصة  ونفسر  اليوم  نقرأ  كيف   ... وحواء”  وآدم  داروين،  “التطور،   *
والسقوط ورمزيات العهد القدمي ساعتني.

الموقع:

 www.copticorthodox-divinejustice.com
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اجلزء األول من الكتاب

يناقش هذا اجلزء من الكتاب، يف مقالته األوىل، كما ُنشرت يف الطبعة األوىل، 
بإختصار كيف نتفهم مبادىء العقيدة املسيحية عن: اخللق – السقوط – معىن 
الفداء والكفارة واخلالص، مع مقارنة بني الالهوت الغرىب يف العصور الوسطى، 
والالهوت  والعقوبة”،  “القانون  حمور  على  السادى  تفسريه  ومت  قام  والذي 
الشرقى األصيل والقائم على حمور “النعمة واحلب” يف عالقة اهلل واإلنسان. مث 
نناقش معىن الكنيسة واألسرار املقدسة وكيف ومىت تلتقى الكنائس الثالث، 
األرثوذكسية والكاثوليكية والربوتستانتية. وسعدنا جدا  ألن الكنيسة الكاثوليكية 
وبعض معلمى الكنائس الربوتستانتية قد إنتقدوا بشدة وتركوا تفاسري القرون 
الوسطى هذه، وعادوا يف اخلمسني عام األخرية ألحضان الالهوت الشرقى، 

كما شرحت يف كتاب العدالة اإلهلية.  

الكنيسة يف قانون  العقيدية واليت خلصتها  املبادىء  الدخول لدراسة هذه  و قبل 
اإلميان، أردت أن أوضح نبذة عن 

الكنيسة،  خارج  من  نشأت  اليت  العقيدية  اإلحنرافات  أمهات  وجذور  أسباب 
الكنيسة  الذين ظهروا من داخل  اهلراطقة  كيف وملاذا شرح  أثرت يف  ولكنها 
أفكارهم، اليت كادت تقتلع العقيدة املسيحية من جذورها.  كانت قاعدة وأساس 
تعليمهم أهنم قد إستنجسوا املادة واجلسد، لذلك سعوا بكل الطرق املعتمدة على 
املنطق البشرى وحده يف التفسري لرفض التجسد اإلهلى جتسدا حقيقيا، بإحتاد 
الكامل، إحتادا حقيقيا بدون إختالل أي من  الناسوت  الكامل مع  الالهوت 
الطبيعتني أي )بغري إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال إفتراق للحظة واحدة 
وال طرفة عني، هلاتني الطبيعتني املتحدتني يف طبيعة واحدة هي طبيعة “إبن اهلل  



- 9 -

املتجسد”( يف شخص املسيح الواحد. 
و الواضح أننا لو قبلنا بنجاسة وحقارة املادة واجلسد بكل ما خلق اهلل فيه، فيجب 
علينا تباعا، ومنطقيا، أن نرفض أن يتجسد اهلل يف هذه النجاسة واحلقارة، ونتبع 
تعليم  يسعى كاحلية يف كل  مازال  اخلطر  وهذا    !!! مباشرة  اهلرطقات  تلك 
يرفض متع الدوافع اإلنسانية البيولوجية والنفسية، كما نسمع من حني آلخر 

من بعض الوعاظ، خاصة يف مواسم األصوام.  

و لكن كما وعدنا الرب يف القدمي، واآلن كما نرى بانبهار يف احلديث أيضا: “إن 
أبواب اجلحيم مل ولن تقوى عليها” أبدا.  أمهات اهلرطقات اليت عانينا، والزلنا 
نعاىن منها، هي الغنوسية واملانوية والتهود، والقاسم املشترك األعظم فيهم هو 
إستنجاس املادة واجلسد وإفرازاته ودوافعه البيولوجية والنفسية واخلوف منها، مث 
شيطنتها، أي إظهارها كما لو كانت كلها، أو على األقل متعها، رجس وجناسة 
من عمل الشيطان، ومقتضاها جهنم وبئس املصري.  والكثري من هذه التوجهات 
القدمية قد أثرت على الفكر الديىن السلفى األصوىل ليس فقط يف املسيحية بل 
وخارجها عند ديانات أخرى.  وإذا تفهمنا هذه األسباب التارخيية ميكننا بسهولة 
أن ندرك خطورة تعاليم اهلراطقة الكبار الذين ظهروا من داخل الكنيسة، أمثال 
أريوس ونسطوريوس وأوطاخى )يوتيكس(.  كما سنرى مل يكن منهم واحدا قد 
آمن أن الرب يسوع املسيح هو إله 100% وإنسان 100% وأن طبيعته الواحدة، 
بغري  إحتاد %100،  املذكورتني يف  الطبيعتني  إحتاد  الواحد، هي من  يف شخصة 

إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال إفتراق حلظة واحدة وال طرفة عني.  

مث ُتحدثنا املقالة الثانية من الطبعة األوىل عن “املعىن العملى للمحبة واملساواة 
بني أقانيم الثالوث القدوس يف الكنيسة واألسرة”.  فنتفهم أن رئاسة الرجل 
وأما  املسيح.  مثال عالقة اآلب واإلبن: “رأس كل رجل هو  للمرأة هي على 
رأس املرأة فهو الرجل. ورأس املسيح هو اهلل “ )1 كورينثوس 11 عدد 3 (.  
فهى ليست إذن رئاسة األعلى لألدىن، بل رئاسة املحبة بني متساويني.  كذلك 
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وإيثار  حمبة  رئاسة  الكنيسة:  يف  األسقف  لرئاسة  أيضا  املسيحى  الفهم  يكون 
واملركز،  والكرامة  والطبيعة  املجد  يف  متساويني  أحباء  بني  بالنفس  وتضحية 
مع اإلختالف الوظيفى فقط.  كان القديس أثناسيوس ينتقد تعظيم اآلب على 
اإلبن يف تعليم اآلريوسيني، بأنه يقول لآلريوسيني أهنم يظنون أهنم )اإلكلريوس 
الرعاية  مبادىء  فهم  الفساد يف  هذا  ولتأكيد  العلمانيني،  من  أعظم  اآلريوسى( 
احلقيقية، بني األسقف والشعب، كانوا يشوهون معىن رئاسة اآلب لإلبن )اآلب 
أعظم من اإلبن( ليحتموا بفساد تسلطهم على الرعية، على أسس الهوتية فاسدة 
الرئاسة هي يف  )أن  املبدأ  إدراك هذا  األسقف  أو  الرجل  أخطأ  وإن  أيضا!!!  
يفعل  كما  للتسّيد  وليست  اآلخر،  أجل  من  الذات  وبذل  للتضحية  التقدم 
فقد  األخالقى(،  الفساد  هذا  إتباع  من  الرب  العامل، وكما حذرنا  هذا  رؤساء 

إستقال هذا الرأس والرئيس عمليا من مكانه ومكانته ورئاسته
To be a HEAD is to be AHEAD in facing all dangers
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اجلزء الثاىن من الكتاب

اجلزء الثاىن مكون من 7 مقاالت، هي يف أغلبها توسع يف تفاصيل ما ذكرته يف 
اجلزء األول.  هذا إىل جانب تقدمي مواضيع أخرى جديدة جدت بعدما قرأت 
وحتاورت مع الكثريين وتأملت يف سىن عمرى املاضية منذ الطبعة األوىل 1992. 

واآلتى ملخصات قصرية ألفكار املقاالت السبع:

املقالة األوىل 

 كيف منيز بني املطلق أي ثوابت العقيدة،  الدومجا )الغري متغرية( 
والتفسريات واآلراء والتعاليم  والطقوس
 النسبية )القابلة للتغيري( يف تعاليم الكنيسة

 اهلل هو املطلق الوحيد الكامل.  وأقوال الرب يسوع املسيح هي التعاليم املطلقة 
الثابتة الوحيدة.  كل ماعدا ذلك يف الكتاب املقدس وتفسرياته وأى تعليم آخر 
يف الكنيسة هو إجتهاد بشرى، مهما كان ملهما وموحى به، لتفسري إعالن اهلل لنا 
وليس هو اإلعالن ذاته.  وذلك ألنه يقول: “تكلم أناس اهلل القديسون مسوقني من 
الروح القدس” )2 بطرس 1عدد 21 (.  أي أن اهلل أوحى والبشر تكلم وكتب.  
متاما كما نستقبل اإلرسال التليفزيوىن اجليد جدا والنقى من خالل أجهزة، منها 
ما هو نقى ومنها ما هو أقل نقاء.  أي مانراه ونستقبله فعال يتأثر بكمال أو قصور 
اجلهاز حامل الرسالة، بالرغم من نقاء وكمال اإلرسال األصلى. أي أن هناك عنصر 
بشرى، ليس معصوما من القصور، أو مطلقا يف علمه بكل شىء، أو ملغى عقله 
وفكره وحضارته، أثناء كتابة أو تعليم ما أوحى له الروح به. ويؤكد لنا د.موريس 
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تاواضروس، أستاذ الالهوت بالكلية اإلكلرييكية للكنيسة القبطية األرثوذكسية، يف 
اجلزء األول من كتابه “علم الالهوت العقيدى” )مكتبة أسقفية الشباب باألنبا 
رويس( هذا الكالم عينه، يف صفحة  84: “إن الوحى ال يلغى شخصية الكاتب، 
والكاتب يكتب متأثرا بثقافته وبيئته، وهو ما نالحظه من إختالف األسلوب 
بني كتب الكتاب املقدس املختلفة، وكذلك عدم إلتزام الكاتب باحلرفية فيما 
يكتب”. أما تفسري رسالة، أو باألحرى “إعالن”، الرب يسوع املسيح عن الثالوث 
القدوس وعمله واحلياة األبدية بعد قيامة األموات، فهذا كله خلصته الكنيسة بإرشاد 
الروح القدس يف قانون اإلميان )لب وجوهر العقيدة – الدومجا املطلقة الثابتة(: من 
هو اآلب وعمله، من هو اإلبن وعمله، من هو الروح القدس وعمله.  وصف 

الكنيسة. وإمياننا بقيامة األموات وحياة الدهر اآلتى. آمني.  

إجتهادات  كلها  هي  وطقوس،  وآراء  للدومجا،  تفسريات  هو  آخر  تعليم  كل 
بشرية، حىت بالرغم من إهلام وقيادة الروح القدس لكل معلم صاحل.  وهلذا كل 
ما هو إجتهاد بشرى، هو رأي نسىب قابل للصواب واخلطأ، ولذلك ال ميكننا 
إلباسه صفة اإلطالق واملساواة مع الدومجا، لب وجوهر العقيدة املعلن من فم 
الرب يسوع املسيح وحده. هذا خطأ فادح وخطري وقعت وتقع فيه الكنيسة على 
مر العصور.  وذلك ألن الوحى املقدس بالروح القدس ال يعصم وال يعفى أي 

إنسان كان من القصور العلمى والتارخيى بل وأحيانا األخالقى أيضا.  
إذن كل التعاليم خبالف ما أعلنه الرب بفمه هي تفسريات وآراء وإجتهادات 
قابلة للخطأ أو الصواب  للتغري، ألهنا  قابلة  بشرية نسبية، غري مطلقة وقطعا 
أو رفضها مهما  قبوهلا  منها والرد عليها، بل ميكن  والتطوير، وميكن األخذ 
متعددة.   مقبولة ألجيال  دامت  لو  واجلودة، وحىت  التقوى  هلا صورة  كانت 
إلباس النسىب من التعاليم صورة املطلق، لتعظيم املعلم أو الطائفة، هو سبب 
جل اإلنشقاقات الكنسية عرب األزمان واحلرمانات الظاملة اليت ترتد على رؤوس 

من أطلقها، كقول دسقولية الرسل.
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املقالة الثانية

كيف منيز بني البار ، واخلاطى، والشرير،
 خاصة يف السلوك اجلنسى

حنن نعلم أنه ليس بار ليس وال واحد. وأننا كلنا خطاة، يف أحسن أحوالنا 
جناهد للتوبة.  أما الشرير فهو اإلنسان الذى، مع سبق اإلصرار، حيب ويعشق 
ال  لغايات،  ووسائل   كأشياء  هبم  واملتاجرة  البشر  وإستغالل  وإضرار  أذية 

كاشخاص ُتحترم وُتحب.  ومىت تاب الشرير فهو حيسب مع اخلطاة.  

تبدأ  اإلجابة  املتزوجني؟  غري  بني  اجلنسية  للحرية  الغرب  مربرات  هي  ما 
بالسؤال املبدئى اهلام جدا واملطروح وهو: ملاذا أمسينا اخلطأ بأنه خطأ، أو خطية أو 
جرمية؟ اإلجابة البد أن تكون: ألن كل خطية أو جرمية هي فكر أو فعل مقتضاه 
إحلاق األذى والضرر باإلنسان اخلاطى، أو من أخطأ يف حقه، أو املجىن عليه.  
فإذا كان هناك فكر أو فعل ال نستطيع إثبات أنه يؤدى إىل ضرر أو أذى، فنحن 
ال نستطيع أن نصفه أنه خطية أو جرمية.  هذا مبدأ هام جدا للحوار مع املؤمن 

املفكر، وغري املؤمن الصادق مع ذاته. 
   

القدمي  بأن يف  املتزوجني  لغري  اجلنسية  احلرية  من  موقفه  يربر  الغرىب  املحاور 
كانت هناك أمورا تدعى أخالقية ومقبولة، بل حبسب النص أمر هبا اهلل نفسه، 
مث مع الزمن إكتشفنا أهنا أمور ال أخالقية بل شريرة، وحىت باألحرى ال ينبغى 
نسبها هلل، ولكنها كانت غالبا تتناسب يف املاضى مع أسلوب احلياة، ألسباب 
وجيهة مل تعد موجودة اآلن.  ومن أمثلة ذلك بيع وشراء البشر كعبيد، الذي 
عدد7-2(،  )خروج 21  قدميا  املقدس  الكتاب  يف  إهلى  كناموس  مقبوال  كان 
وحىت مل ُيرفض صراحة يف العهد اجلديد.  ولكننا مع مرور الزمن إكتشفنا أن 
العبودية للبشر جرمية ومنعناها عندما إرتقينا.  وأيضا كان فعال طبيعيا بل أمرا 
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إهليا، أخذ النساء وإناث األطفال سبايا يف احلرب بعد قتل كل الذكور حىت 
األطفال والرضع )سفر العدد 31، كل اإلصحاح خاصة األعداد 17- 21(.  
كانت هذه األعمال الشائنة غري ُمجّرمة يف ناموس العهد القدمي املنسوب مباشرة 
هلل )سفر العدد 31 عدد 21(!!!  واآلن كل ما كان منسوبا يف هذه األمور 
الغري أخالقية كـ “أمر الرب” املباشر ملوسى نعتربه شرًا غري حمتمل.  مث كان 
الرجم أمرا إهليا أيضا، وقطع يد املرأة )و ليس الرجل!( اليت تتدخل يف عراك 
إلنقاذ زوجها من غرميه.  كانت هذه أمورا جيدة يف القدمي للردع، وإكتشفنا بعد 
زمن أهنا وحشية ال تطاق والزلنا حنارهبا. وهناك أيضا إحتقار اآلخر األممى غري 

اليهودى، واعتباره كافرا جنسا، مع أنه من خلقة اهلل!

و هنا يقول املحاور الغرىب مستنتجا مما سبق:  أال ميكننا إذًا أن نقول أن هناك 
املاضى ألسباب وجيهة، واآلن غري الزمة بل جمّرمة  وصايا كانت ضرورية يف 
يف بعض األحيان؟ مث يأتى املحاور الغرىب باستنتاج: فإن كانت هناك ممارسات 
جنرمها،   واآلن  القدمي  يف  واإلجتماعى  احلضارى  والسلوك  األعراف  حتمتها 
فلماذا ال ننظر إىل احلرية اجلنسية بني غري املتزوجني اليوم هبذا املنطق: كانت 
هذه احلرية جمرمة، وغري مرحب هبا قدميا، ألسباب وجيهة، بسبب األمراض 
هلذه  السيئة  فالنتائج  اآلن  أما  األنساب.  وخلط  فيه،  مرغوب  الغري  واحلمل 

احلرية واليت كانت موجودة يف املاضى قضينا عليها كلها تقريبا.  

تؤدى  للعالج ومن مث  قابلة  الغري  اجلنسية  األمراض  متمثال ىف:  الضرر  كان 
للعقم أو املوت، واآلن تقريبا كلها قابلة للعالج.  حىت فريوس اإليدز، أصبح اآلن 
التدهور املرضى بسببه ممكنا لسنني عديدة )أكثر من 20  التحكم فيه وإيقاف 
سنة(، وهذه نتيجة أفضل من نتائج عالج أمراض أخرى كثرية.  وكان الضرر 
أيضا يف احلمل الغري مرغوب فيه واآلن وسائل منع احلمل ناجحة بنسبة تقترب من 
املائة يف املائة.  فأين الضرر املتبقى والذي يدعوكم لتحرمي العالقات اجلنسية 

للراشدين قبل الزواج )سن الرشد اجلنسى يف الغرب هو 16 سنة(؟
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اآلن إن قبلنا احلرية اجلنسية لغري املتزوجني الراشدين، فقد نقضى على الكبت 
الذي  الشرق  باألطفال واملرأة، وهو متفشى يف  اجلنسى واإلغتصاب والتحرش 
يّدعى التدين ليال وهنارا !!  أين الضرر من هذه احلرية اجلنسية بني غري املتزوجني 
الراشدين، باملقارنة مع الضرر الواقع بسبب الكبت اجلنسى يف بالد الشرق املتزمتة 

بال أسباب منطقية علمية.  

حنن يف الشرق ،بالرغم من هذا املنطق العلمى، قد ال نتفق مع الغرب، بل 
قد عشت أنا وأبنائى نؤمن بأن احلب الزوجى يبدأ أوال من كل القلب واإلرادة، مث 
تتبعه صالة إكليل الزواج لكي تعلن الكنيسة عن هذا احلب وحتلل ضمائر اخلطيبني 
وكل الكنيسة قبل املعاشرة الزوجية اجلنسية، بعد التأكد من عدم وجود غش أو 
موانع.  علما بأن سر الزجية ال تصنعه الكنيسة، بل فقط تعلنه وتبارك على هذا 
احلب.  والدليل على صحة هذا الفهم عن دور الكنيسة، وإتفاقه مع  املمارسة 
الكنسية على مر العصور، هو أنه: لو صلى كل إكلريوس الكنيسة إكليل زواج 
طقسى إلثنني، ولكن ثبت أن أي منهما مل يكن حر اإلرادة أو قد غشه الطرف 
اآلخر يبطل الزواج.  أيضا إن مل يقدر اإلثنان على إمتام إحتاد جنسى كامل يبطل 
الزواج.  أما لو كانت صالة اإلكليل هي اليت جتمع اإلثنني يف واحد، فما كان أحد 
يستطيع إبطال هذا الزواج ألي سبب.  بطالن الزواج بالرغم من صالة اإلكليل 
للسببني املذكورين معناه اجلوهرى: أن فعل »ما مجعه اهلل« وسر الزجية هو سر 
بني اهلل واحلبيبني، ويتم أساسا باإلرادة الصاحلة احلرة واإلحتاد اجلنسى اجلسدى.

أما اجلنس املثلى فهو توجه ال نعلم أسبابه، ولكن علينا أن نتعايش مع من حييا 
هكذا وحنترم كل حقوقه، بال متييز ضده، ألنه إنسان كامل احلقوق والواجبات 
كمواطن حيترم القانون.  وكل الشعوب املتحضرة قررت يف وثيقة حقوق اإلنسان 
العاملية عدم التمييز بني البشر بسبب الدين أو اجلنس أو التوجه اجلنسى أو العنصر   

القومى... إخل.
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املقالة الثالثة

كيف منيز بني ما قد كمله الرب من الناموس املوسوى وما 
قد حررنا منه كلية، كما تعلمنا دسقولية اآلباء الرسل؟ 

حنن نعلم أن الرب عندما قال “ما جئت ألنقض بل ألكمل” أنه أيضا رفض 
كل ما كان ينتمى لعنف الناموس، من قتل ذكور األطفال والرضع يف احلرب، 
وسىب النساء، ورجم اخلطاة، وعقوبة قطع اليد، وبيع البشر كعبيد، وإستنجاس 
املرأة والعالقة الزوجية، بل وإستنجاس كل الشعوب غري العربانيني، وألغى الذبائح 
الدموية وكراهية األعداء ... وكانت كلها أوامر موسى.  الرب حررنا من عبودية 
الناموس”،  الرسل “أثقال – رباطات – أو كتافات  ما أمسته دسقولية اآلباء 
واليت شرحتها الدسقولية يف الفصل الثالث والثالثني، كما قدمها لنا املستشار د. 

وليم سليمان قالدة، وأقتبس منها هذه الفقرة الرائعة جدا:

والتطهري  الذبيحة  هبذا:  ربطهم  إسرائيل(  )شعب  قلوهبم  قساوة  “فألجل 
واإلمتناع )ال متس وال تذق وال تستعمل أو جتس ]راجع كولوسى 2 عدد21-

22: هذه كلها وصايا وتعاليم الناس، وليس اهلل![(  ... فأما أنتم أيها املؤمنون 
الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلكم منها وجعلكم أحرارا من العبودية من هذه 
الرباطات ... ألن املسيح إبن اهلل ملا جاء حقق الناموس وكمله، ومحل األثقال 
بالكمال، والناموس  اليت كانت عليهم وبطلها  الناموس[  ]رباطات أو كتافات 
الطبيعى ثبته ]الذى عاش به اآلباء بدون وصية مكتوبة قبل موسى[ وجعل سلطان 

الناس حرا.” )صفحة 727 من الطبعة األوىل عام 1979(.
و هذه هي الرباطات: ]الذبائح واإلمتناعات عن اللمس واإلستعمال، وأكل احليوانات 
املسماة جنسة، والتحفظات الغري منطقية اليت ال تقدم اإلنسان ال روحيا وال جسديا، من 
النجاسات املدعوة كذلك بسبب اإلفرازات الطبيعية اليت خلقها اهلل بيديه الطاهرتني )من 

طمث ونفاس ومعاشرات زوجية(، ولزوم التطهريات الطقسية من هذه النجاسات[. 
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من هو الذي أمر هبذه األمور الوحشية ورباطات الناموس؟  اهلل أم موسى؟
  إن قلنا اهلل، فنحن نّدعى أن اهلل ُيحّرض على كل ما نعتربه غري أخالقى، 
بل ونواصل حنن على إنتقاده يف تعاليم أديان أخرى!!!  وإن قلنا موسى هو 
وتعاليم  مع شخص  يتطابق  ال  ما  النجاسات، وكل  وتعاليم  بالعنف  أمر  الذي 
ما  تنسب كل  اليت  الكتاب ونصوصة  مدافع عن حرفية  علينا كل  قام  املسيح، 
ذكرته، من أوامر مرفوضة اآلن، لإلراده اإلهلية.  أما إن قلنا أن اهلل هو الذي أمر 
شعب إسرائيل بعمل كل ما نعتربه اآلن أنه غري أخالقى، مث جاء املسيح ليكمل أو 
ليصحح، فنحن أمام إهتام مباشر هلل، بأنه كان يف املسيح ناسخا ملا عّلمه وأمر به 
بذاته يف املاضى، وأنه قد بّدل رأيه!!!  أليس األمر واضحا جليا أن قول املسيح: 
“قيل للقدماء ... أما أنا فأقول ...” يؤكد أن من حّرض على العنف قدميا ليس 
اآلِمَرْين تفضل كإجابة  فأى  اجلديد؟    العهد  األعداء يف  هو من أوصى مبحبة 

للسؤال املطروح، اهلل أم موسى؟

املقالة الرابعة

اهلرطقات واإلميان واإلحلاد

الغنوسية هي أم كل هرطقة ألهنا كانت من قبل ميالد املسيح أهم وأكثر 
اإلنسان.   دوافع  كل  وبالتاىل  واجلسد،  املادة  إستنجاس  عن  إنتشارا  التعاليم 
والنتيجة احلتمية هلذا الفساد الفكرى والعقائدى أن جتسد الرب يف طبيعتنا هو أمر 
مستحيل، ألن تعاىِل اهلل مينعه من اإلحتاد مبا هو جنس.  من هنا، كما كتبت سابقا، 
نبعت كل اهلرطقات وكل إحتقار ألنشطة اإلنسان البيولوجية والنفسية، خاصة 
املتع املصاحبة لتحقيق الدوافع اإلنسانية )احلاجات أو الغرائز(.  ما هو موقف 
الغنوسية من عقيدة اخلالص إذن، إن كان اهلل ال ميكنه أن يتجسد؟  كيف فسروا 
الكتاب املقدس وأقوال الرب عن الهوته والهوت الروح القدس؟  كيف نتفهم 
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أسباب تعاليم اهلراطقة بالرغم من ذكائهم احلاد، الذي مل يستطع أن يتحسس 
ضمري وإختبار الكنيسة خلالص الرب؟ 

مث كيف لنا أن نتفهم موقف امللحدين والالأدريني وغري املسيحيني، ممن حيبون 
الناس ويعملون الصاحلات، ولكنهم غري قادرين على قبول الهوت املسيح بالرغم 
من أهنم حيترمونه جدا، واليقدرون تفهم إمياننا بالثالوث.  وماذا عن خالص كل 
من يقول عنهم الرسول بولس”الذين بال ناموس، مىت فعلوا بالطبيعة ما هو يف 
الناموس، فهم ناموس ألنفسهم”؟  أليس معىن هذا أن منهم من سوف يقبله الرب 
وخيلص باملسيح، الذي ليس بغريه اخلالص، بالرغم من عدم معرفة أو إميان هذا 
امللحد باملسيح، أو عدم إميان الغري مسيحى عموما باملسيح التارخيى؟  حنن ال نؤمن 
باخلالص الشامل، ألنه تعليم مضاد حلرية إختيار البشر، أن اهلل ُيخلص وُيرغم من 
ال يريد العشرة معه، للبقاء يف حضنه يف بيته لألبد.  هذا أسوأ من عذابات جهنم 
!! وإن كان لن َيخلص أحد غري من آمن رمسيا باملسيح التارخيى وخالصه، أال 

يكون حديث بولس الرسول املذكور أجوف وفارغ املعىن؟!

إحتقرت الغنوسية اجلسد واجلنس بصورة خاصة جدا، وتباعا إحتقرت املرأة 
ألهنا هي باب اجلحيم لكل رجل.  لألسف الشديد قد تأثر هبذا الفكر املحّقر 
للمرأة واجلنس والزواج بعض من آباء الكنيسة، وأثر هذا واضح يف كتاباهتم.  
املقالة تعرض لنا سردا تارخييا هلذه األقوال واآلثار اخلاطئة على النسك املسيحى، 
أبنائنا من ترك  علينا، إن كنا خنشى على  نرفضها.   تعاليم  إليه من  وما أدت 
اإلميان، أن نصحح ونناقش بكل صدق وصراحة وجنّرم ما قد كتب عن املرأة 
إنسانية، جتاهلت  تعاليم غري إجنيلية، غري مسيحية وغري  واجلنس والزواج من 
طبيعة اإلنسان، واليت بدأنا نتفهم بعض منها بصورة أوضح يف القرن األخري فقط.
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املقالة اخلامسة:

تاريخ أسرار الكنيسة، خاصة سر الزجية:

. أسرار الكنيسة، مىت حسبناها سبعة أسرار؟   مل حتسب أهنا سبعة إال يف 
القرن  السادس عشرىف الكنيسة الكاثوليكية، يف جممع ترنت يف إيطاليا.   ومل 
أسرار  لكتاب  كتابة حبيب جرجس  بعد  إال  القبطية  الكنيسة  سبعة يف  حتسب 
الكنيسة السبع يف القرن العشرين نقال عن الكاثوليك! أنظر جوجل عن أسرار 
الكنيسة )ساكرامنتس( للتأكد من هذا التاريخ.  كانت كل ممارسات الكنيسة 
)أى كل نشاط  مسيحى ميارسه املؤمنون بعيدا عن أعني غري املؤمنني( يف القرون 
األوىل مسماة »أسرار الكنيسة«، ليس مبفهومنا احلديث لألسرار، بل مسيت 
»أسرارا«  ألهنا أمور ممنوع اإلفصاح هبا أو التحدث عنها مع غري املؤمنني، 
وإال ُحسب املؤمن خائنا للكنيسة، كما يشرح لنا األب مىت املسكني، يف كتابه 

»التقليد الكنسى«.  
و كان هذا التقنني العددى لألسرار كسبعة )و الذي إنتقى بعضا منها وترك 
البعض اآلخر!( كان غالبا لردع كل من سولت له نفسه أن يترك الكنيسة الكاثوليكية 
ويتبع مجاعات اإلصالح الربوتستانىت يف القرن 16.  فكان التعليم أن كل نشاط 
كنسى كان يشترك فيه الكاهن هو سر كنسى إن مل تتسلمه من يد الكاهن، فأنت 
هالك ال حمالة.    أما كل بقية املمارسات املسيحية والكنسية، فلم حتسبها الكنيسة 

يف جممع ترنت أهنا أسرار، ما دام ميكن للمؤمن ممارستها بدون الكاهن.

حنن نعلم متام العلم أن الذي أسس كل أعمال الروح القدس يف الكنيسة 
واملادة هو اهلل الثالوث القدوس، وليس الكاهن وال البشر.  إمنا اآلن بنعمة اهلل 
بعد إحتاد الرب بنا بالتجسد أصبحنا كلنا شركاء معه، ليس يف صنع أو تأسيس 
األسرار املقدسة، بل فقط يف طلب حلوله وإعالنه عن ما قد أسسه وصنعه هو 

وحده لنا حبا فينا ويف شركتنا معه.  
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فسر اإلفخارستيا قد أسسه اهلل منذ األزل وأعلنه لنا يوم مخيس العهد يف علية 
صهيون.  ألن الرسول يقول: »إفتديتم بدم كرمي معروفا قبل تأسيس العامل )منذ 
األزل(، ولكن قد أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم« )1 بطرس1:18 -20(.  

وما حنن نفعله يف صالة قداس اإلفخارستيا هو أننا نطلب منه:
 »يا الذي قدم يف ذلك الزمان اآلن أيضا قدم ... اآلن بارك ... اآلن قدس ... 
اآلن قسم ... واآلن أعطنا« من قدساتك لنتحد معك ومتألنا بالهوتك.  وعن سر 
الزجية: نعلم أن الرب قد أسسه مرة واحدة يف الفردوس عندما باركنا وقال جلنس البشر 
كله: إمثروا وإكثروا وإمألوا األرض، كما قال آلدم وحواء.  مث ما حيدث اآلن إلمتام 
سر الزجية، هو: أوال: إعالن الرب يف القلب لكل حبيبني عن هذا السر باحلب ....  
مث ثانيا: باإلحتاد اجلسدى اجلنسى الكامل، بعد حتليل الكنيسة هلما، لكي »يلتصق« 
الرجل بإمرأته، كما يف الطقس اإلهلى الذي وضعه وشرعه الرب بفمه، »شارع شريعة 
الكمال وواضع ناموس األفضال«.  وهنا، هبذا اإللتصاق واإلحتاد اجلنسى الكامل، 
وبه فقط، يصري اإلثنان جسدا واحدا، ويتم فعل »ما مجعه اهلل« أي يكُمُل سر 
الزجية، إن كنتم تقبلون.   والقصة هي هى مع كل األسرار الكنسية: اهلل أسس وأمت 
السر يف املاضى – واآلن الكنيسة تطلب منه بدالة احلب والبنوة – مث الرب يستجيب: 
يستعلن وُيظهر السر يف زماننا.  ولكننا ككنيسة )كاهن وشعب( ال نأسس وال نعيد 

صنع أي من األسرار، فقط نطلبها ونتقبلها من يديه.

و الزواج يف الكنيسة حىت القرن الثامن كان عقدا مدنيا، كما كان احلال 
لكل رعايا اإلمرباطورية الرومانية، والكنيسة مل ترفض هذا.   وبعد توثيق عقدمها 
املدىن يذهب الزوجان ليأخذا بركة  الصالة الكنسية، واليت أصبحت عرفا جاريا 
يف القرن العاشر بأمر اإلمرباطور ليو السادس.  ومن يومها أخذت الكنيسة مسؤلية 
الزواج  بصورة أكرب مما سبق. وكانت أسباب التطليق يف اإلمرباطورية الرومانية 
)كما يذكرها إريكسون( تقريبا هي هى ما أخذت به الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
يف القوانني املنسوبة إلبن العسال منذ القرون الوسطى.  وهذه األسباب هي املعمول 

هبا يف الئحة عام 1938 الشهرية.  هذا تاريخ حقيقى ميكن للكل التأكد منه.
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املقالة السادسة:

الفن من موسيقى وطرب ورقص وسينما وتليفزيون “حالل” واّل 
“حرام”؟ هل كل إثارة جنسية حتدث بسبب مشاهدة هذه الفنون أو 

رحالتنا لشاطىء البحر للسباحة “حرام” وخطية؟

املاضى وكيف كان  الفنون يف  املقدس عن  الكتاب  قاله  ما  لنا  املقالة تسرد 
رقص  الذي  املوسيقى،  الشاعر  النىب  داوود  وميارسها، خاصة  حيياها  اهلل  شعب 
و“لعب أمام الرب” كما قال، سواء وافقته أيها القارىء أم رفضت رقصه كما 
فعلت ميكال زوجته، “الوقورة” جدا يف عيىن نفسها وليس يف عيىن الرب.  ومن 
العهد اجلديد يف القصة اليت ألفها عن عودة اإلبن الضال، جييبنا الرب يسوع 
املسيح بأبلغ العبارات عن رأيه الشخصى جدا يف الغناء واملوسيقى والطرب 
والرقص وأفضل الطعام واللباس والتحلى باخلوامت ، للتعبري عن الفرح كطقس 
مقدس زرع بذرته فينا بشخصه.  بل وال نستطيع أن ننفى أنه رمبا قد عاش هذه 
الطقوس املعربة عن الفرح والفن يف أيامه على األرض مع أقرانه.  ذلك، ألنه كان 
حيضر األفراح وجيالس اخلطاة والعشارين، وهم أغنياء املجتمع، وغالبا ما كانوا 

يقدمون الترفيه الفىن يف جلساهتم.

 ولكن هناك من يدين هذه الفنون أو بعضها ألهنا قد تسبب له إثارة جنسية 
ال يعرف كيف يتعامل معها ويضبطها، فيفضل إذن البعد كلية عن هذه األنشطة 
ومشاهدة هذه الفنون.  هذا التوجه يشبة اخلوف من السفر بالطائرات أو السباحة 

ألن حوادثهم قد تكون مميتة!!!
ميكننا تقسيم املشاعر واإلنفعاالت اجلنسية يف اإلنسان، لغرض احلديث هنا، 
إىل أربعة مراحل.  الثالثة األول طبيعية وإنفعاالت ال ميكننا جتنبها حىت لو عشنا 
يف الصحراء بعيدا عن الناس.  أما املرحلة الرابعة فهى اإلختيار بني اإلستسالم 
للتجربة أو رفضها.  فقط هذا اإلستسالم لو مت يكون فعل اخلطية قد حدث.  
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املقالة تشرح هذه املراحل.  مث تذكر املقالة قصصا شيقة عن آباء معتدلني، ومنهم  
معاصرين.  وألهنم كانوا طاهرين كان هلم الفن طاهرا، إن كنتم تقبلون.

املقالة السابعة:

كيف نتفهم الدوافع اإلنسانية، أي احلاجات أو الغرائز املقدسة اليت 
صممها وأتقن صنعها شاعر الكون، فنانه وخالقه؟  

لكل دافع إنساىن )= حاجة أو غريزة( هدف ومتعة.   من الدوافع البيولوجية 
الدافع  النفسية سندرس  الدوافع  للجنس.  ومن  والدافع  الدافع لألكل،  سنأخذ 
إىل اإلمتالك، والدافع للتقدير والطموح والترقى لتحقيق الذات بالنجاح.  هدف 
احلب  هو  اجلنس  هدف  والعامل.  بيىت  وأهل  نفسى  خلدمة  الصحة  هو  األكل 
والشركة من خالل هذه اللغة، وهي أبلغ لغة خلقها اهلل لكي يلتصق الرجل باملرأة 
فيصري اإلثنان جسدا واحدا، كما قال الرب بفمه الطاهر. أما التناسل فهو هدف 
ثانوى. هدف التقدير أن أحتمل املسؤلية األكرب عند الترقى، وأخدم البشرية من 
مركز أقوى ومن مث أكون أفيد للمجتمع.  هدف اإلمتالك هو أن أمتلك القوت 
الضرورى، وامللبس واملسكن، وكل اخلدمات اليت أحتاجها أنا وأهل بيىت، ولكى 

أساعد اآلخرين األقل حظا مىن يف احلياة، مبا أملك.  
الرب لكي يشجعنا على  اليت قسمها  املكافأة  الدوافع فهى  أما متع هذه 
حتقيق كل هذه األهداف بغري ملل أو ضجر أو شعور جبفاف احلياة.  فلو مل 
أتذوق الطعام بفرح ومتتع، لن آكل.  والنتيجة ال حتتاج لكالم!  وإن مل يكن 
اإلندورفني  هرمون  وإفراز  )األورجازم(  العاكسة  العصبية  بأفعاله  ممتعا  اجلنس 
املصاحب لكل لذة جسدية ونفسية، ملا أقبل أحد على حتمل مسؤليات الزواج 
وتربية األبناء، ملاذا كل هذا العناء؟!  ومتعة التقدير تشجعىن على التفوق واملثابرة 
واجللد يف الدراسة والعمل واإلكتشاف واإلختراع، حىت أقدم كل أرباح املواهب 
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والوزنات اليت يستثمرها ىّف اهلل خلدمة أخوتى البشر، وال أمترها يف التراب.  ومتعة 
اإلمتالك تساعدىن أن يكون ىل الكفاف يف كل شىء، لكي ما أزداد كل حني 
يف كل عمل صاحل، مبا وهبىن اهلل من مال، خلدمة بالدى والعامل. وأيضا بدون 
احلاجة لإلمتالك ال داعى للعمل إلنتاج أي سلعة أو خدمة، ألن ليس هناك من 

حيتاج إليها لشرائها أو يريد إمتالكها!  

أما نذر الرهبنة )البتولية والطاعة – هلل وليس للبشر – والفقر اإلختيارى( من 
أجل التفرغ ألعمال املحبة واخلدمة، هلل والكنيسة.  فهذا النذر هو ذبيحة حرة 
إختيارية ملتع احلياة، مقدمة للرب عن قناعة وحب، والعيش ألهدافها أساسا بأقل 
متتع ممكن.  وهذا يكون شهادة للعامل اإلباحى الذي يقدس املتعة واللذة وحدها 
باملتعة  ليس  اإلباحيني،  للرهبنة، هلؤالء  الناذر  أهدافها. ويقول لسان حال  بدون 
وحدها حييا اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من فم اهلل، بكل إعتدال ووسطية 
تكون احلياة أمجل.   وإن مل تصدقوىن فها أنا أقدم متعة اجلنس ومتعة اإلمتالك ومتعة 
حتقيق الذات ذبائح حب إلثبات مصداقية هذه الشهادة.  أما من يترهنب إلستنجاسه 
هلذه املتع فهو ال يقدم هلل أفضل احلمالن، بل يقدم تقدمة جنسة غري مقبولة.  وال 
جيب أن يتقدم هلذا النذر إال الذين “أعطى هلم” مقدارا من اهلدوء يف الرغبة اجلنسية. 
أمهاهتم” وهلم رغبة جنسية هادئة، فال يكون  “الذين ولدوا هكذا من بطون 
اإلمتناع عن الزواج قهرا أو معاناة تفوق طبيعتهم.  لذلك يقضى هؤالء عدة سنوات 

حتت التجربة للتأكد أهنم ممن “أعطى هلم” كما قال الرب.

مث خلصت املقالة الكثري مما ذكرت، بصورة رمسني للتأمل والتذكر، كيف نفهم 
وحنيا أهداف احلياة مع متعها بدون إحنراف للتزمت وال للتحرر اإلباحى.
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الروح  املسيحي هو من حييا ناموس املحبة هلل والقريب والكون، فعاًل بقوة 
القدس وليس فكرًا فحسب. والالهويت هو من ُيصلي )أي يعي وجود اهلل الدائم 

يف حياته(، ال من يتكلم وال من يكتب.
إن غاية إمياننا هو خالص النفوس )1بط 1: 9(. واخلالص وإن كانت أوىل 
بإرادته وحده وكامل  اإلنسان  الذي دخله  املوت،  اخلروج من سجن  خطواته 
حريته، إال أن خروج السجني من سجنه ال يكفي، وال ميثل رسالة اإلجنيل املفرحة 
اليت صلى من أجلها الرب: »ليكونوا واحدًا فينا كما أين أنا وأنت واحد« )يو 
17: 21 - 22( خماطبًا اآلب السماوي. كثريًا ما قد ُيفَهم أن رسالة اإلجنيل هي 
اخلالص من اخلطية واملوت )عقوبتها( فقط. وقد ترسب هذا الفكر الناقص من 
كثرة التركيز على اخلطية وآثارها. إال أن من يقرأ كتابات اآلباء األوائل - خاصة 
أثناسيوس الرسويل - يكتشف أن خالصنا ليس يف اخلروج من سجن املوت 
فقط، بل يف الدخول إىل بنوة اآلب واالحتاد معه يف ملكوته أو حضنه. وقصة 
أبيه  الضال كان يف رجوعه إىل حضن  االبن  الضال خري مثال. فخالص  االبن 
ومشاركة جمد أبيه، ال يف التوبة واخلروج من كورة اخلنازير فقط. لذلك تؤكد 
الكنيسة األرثوذكسية على أن التوبة واإلميان واملعمودية هم بداية طريق اخلالص 
جميئه  إعالن  االبن يف  اإلنسان يف كماله وجمده حني جيمع  بقيامة  يكمل  الذي 
الثاين اخلليقة كلها ويدخلها إىل حضن اآلب. حينئذ فقط تكتمل سعادة اإلنسان، 
حني يرتوي عطشه إىل الكمال والسعادة املطلقة، يف قمة احلب وانسجام عالقاته 
بنفسه واآلخرين واهلل والكون املادي الذي سيتجلى يف »السماء اجلديدة واألرض 

اجلديدة« )رؤيا 21: 1(.
 لذلك قال إيريناوس )أسقف ليون بفرنسا يف القرن الثاين( أشهر العبارات الالهوتية 

واليت رددها البابا أثناسيوس الرسويل، ألهنا خالصة إمياننا كله بكثافته وعمقه:
»لقد صار اهلل إنسانًا.. لكي يصري اإلنسان إهلًا«.. وهذا يتم بالنعمة بالتبين، 
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ال بالطبيعة الكاملة قطعًا. فامللك العظيم.. أرسل ابنه الوحيد ليخرجنا من سجن 
املوت، ويعيد لنا النعمة بالروح القدس )اليت فقدها اإلنسان حني أراد التأله بعيدًا 
عن اهلل(، كما يعلم أثناسيوس الرسويل يف كتاب »جتسد الكلمة«، تلك النعمة، 
هي اليت تعطينا »سلطانًا أن نصري أبناء اهلل« )يو 1: 12(. بل ويعلمنا الكتاب 
أيضًا أننا نصبح »شركاء الطبيعة اإلهلية« )2بط 1: 4(، حيث أنه »مىت ُأْظهر 
 .)29 :8 )رو  ابنه«  »مشاهبني صورة  وسنكون   )2  :3 )1يو  مثله«  سنكون 
واملشاهَبه هنا ليست شكلية، بل نتغري كيانيًا من بشر ضعفاء إىل متمثِّلني باهلل، إذ 
دعانا أيضًا آلـهه )يو 10: 35(!! ويف هذا كل العجب، حيث يصعب فهم 
هذه اآليات من عمق مجاهلا ووعودها اليت ال ميكن أن ختطر على قلب بشر )1كو 
2: 9(، إذ سيكون ذلك دون أن نفقد طبيعتنا البشرية، بل باحلري سيكون ذلك 

بتجلي طبيعتنا إىل كماهلا وملئها.
لذلك ال يستطيع أحد أن يقبل ويؤمن هبذا »التأله بالنعمة« - كما مساه اآلباء 
- إال إذا آمن حقًا باحلدث التارخيي - واإلسكاتولوچي - الذي جعله ممكنًا، 
وهو »التجسد«. فإن كان ال يستطيع أحد أن يقول أن يسوع املسيح هو الرب 
إال بالروح القدس، كذلك ال يستطيع أحد أن يشهد أن اإلنسان يف كماله األبدي 
هو شريك الطبيعة اإلهلية بالنعمة على مثال ابن اهلل بالطبيعة، إال بالروح القدس. 
أي أن نعمة الشركة يف الطبيعة اإلهلية، بالتبين بالنعمة، لن تفارقنا إىل األبد وال 
حىت حلظة واحدة وال طرفة عني! وهذا سبب وأساس اإلميان األرثوذكسي بطبيعة 
السيد املسيح الواحدة من احتاد الالهوت والناسوت )بغري اختالط وال امتزاج وال 
تغيري(. ألن عطش اإلنسان إىل السعادة والكمال املطلق )والذي هو سبب نشوء 
كل الديانات والفلسفات سعيًا من اإلنسان حنو اهلل(، ال يرتوي إال بتمام هذا 
الوعد، الذي أعلنه اهلل لنا. لذلك فاملسيحية ختتلف جذريًا عن كل الديانات يف 
أهنا ليست منهجًا أو فكرًا بل هي إعالن وحدة اهلل مع اخلليقة، وحدة وزواج 
أبدي مت كباكورة ومنوذج يف كيان االبن املتجسد، مث يتم فينا بالروح القدس، 
باإلميان واألسرار اليت تطبع فينا »سر التقوى« هذا، لنصري »مشاهبني صورة ابنه« 

)رو 8: 29(.
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أواًل: اهلل واإلنسان والكون )املادة(
:)Heresies( يف اهلرطقات

إن كل حميب احلكمة )أي الفالسفة كما تعين الكلمة باليونانية(، وكذلك كل 
من كتبوا يف الالهوت عرب التاريخ، كانوا يف احلقيقة ينظرون لإلنسان يف ذهول إذ 
يتساءلون عن ماهية اهلل وكنهه، واهلدف من الوجود املادي الذي يبدو يف ظاهره 

أن مآله الفناء والزوال.
واإلنسان  اهلل  دراسة:  هي  عمومًا،  الفلسفة  أو  الالهوت  فدراسة  لذلك، 
جوهرها  يف  هي  الكنيسة  هبا  مرت  هرطقة  وكل  الثالثية.  وعالقتهم  والكون، 
حتريف إلعالن اهلل لنا عن هذه العالقة، حيث يكون مقتضاها عدم إمكانية احتاد 
اهلل واخلليقة ومن مث فقدان عقيدة اخلالص برمتها! وهذه النقطة هامة جدًا لكي 
آباء  كتابات  بعض  يف  يظهر  )وهذا  التفسري  يف  الرأي  يف  االختالف  بني:  منيز 

القرون األوىل(، وبني ما اعتربته الكنيسة هرطقة لشدة خطورته.
وغالبًا ما تبدأ اهلرطقات بفهم ُمشوَّه لطبيعة املادة وقصد اهلل منها، فينظر 
إليها على أهنا شريرة أو جنسة! والنتيجة احلتمية هلذا الفكر أن اإلنسان )حيث 
أنه حيمل جسدًا ماديًا( يكون هو اآلخر شريرًا وجنسًا بالطبيعة. فإن كان احلال 
هكذا، فكيف ميكن أن يتجسد اهلل يف هذه النجاسة والشر وهو القدوس املزنه عن 
هذه اخلليقة اليت ال ميكن أن يتعامل معها؟!! يف هذه الفقرة تلخص جذور كل 
اهلرطقات اليت حارب ضدها الرسل والكنيسة، ومازالت! وأشهر هذه اهلرطقات: 
الغنوسية GNOSTICISM، واملانويه، نسبة إىل ماين الفارسي األصل )القرن الثاين( 
NESTORIAN� والنسطورية   ،ARIANISM واألريوسية   MANICHAEISM

.EUTYCHES واألوطاخية نسبة إىل ،ISM
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الغنوسية واملانوية:

ولفهم هذه اهلرطقات، جيب إدراك البيئة الفكرية يف االمرباطورية الرومانية، واليت 
أدت إىل ظهور هذه اهلرطقات كمحاوالت لتطبيع الفكر املسيحي بالصبغة اليونانية.

ضعف  بعد  وخاصة  اإلنسان،  إصالح  من  اليونان  فالسفة  يأس  أن  بعد 
إمرباطوريتهم - كما يشرح لنا التاريخ - )أنظر الدسقولية تقدمي د. وليم سليمان 
قالده عن الغنوسية( أخذوا يعلِّمون، كما قال أفالطون وغريه، أن مادة الكون 
نفسها شريرة وأن الروح هي حقيقة حبيسة يف سجن مادي إمسه اجلسد، وتنتظر 
خالصها بأن تنطلق منه لعامل األرواح وتتركه للهالك! أما خالصها اجلزئي فيكون 

باملعرفة GNOSIS واجلهاد اإلنساين ال باإلميان.

أما MANI يف القرن الثاين، فعلَّم أن خالق الكون املادي هو إله شرير غري اإلله 
اخلري الذي خلق الوجود الروحي. والروح أيضًا حبيسة املادة وجيب أن تصارعها 
بالنسك الشديد الصارم. وال ميكن أن تنمو النفس روحيًا إال هبذا النسك، الذي 

حيارب كل رغبات اإلنسان املادية، إذ أهنا كلها رغبات شريرة حتدره إىل اهلاوية.
لذلك حّرم الغنوسيون املانويون بعض املأكوالت، مثل اللحم واخلمر على أهنما 
جنسان بالطبيعة. وحرموا الزواج، إذ رأوا أن الرغبة اجلنسية هي أدىن ما يف اإلنسان 
وأن الشر ينتقل من اآلباء إىل أبنائهم من خالل السائل املنوى يف العالقة اجلنسية!! 
وقد عاشر أغسطينوس هؤالء املانويني عدة سنوات قبل توبته. ويقال يف التاريخ أنه 
قد تأثر هبم؛ ولعل هذا أحد أسباب أنه كان أول من علَّم بوراثة اخلطية على خالف 
ما علم به أثناسيوس الرسويل، وبقية آباء القرون األربعة األوىل. )أنظر كتاب: كيف 

نفهم اليوم قصة آدم وحواء - لكوسيت بنديل - منشورات النور - لبنان(.
)The Early Church by Henry Chadwick., Penguin Books p. 227�228 :وكتاب(
)Reason & Faith � by Forster & Marston, Monarch Publication, p. 231 :وكتاب(

وقد إمتدت آثار هذه اإلحنرافات حىت أهنا قد أثرت على النسك املسيحي 
كما كتب املتنيح األنبا بيمني )املسيحية واجلسد ص 66( )وكما يف كتاب: 
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 The Sacrament of Love by P. Evdokimov, SVS :وكتاب( )The Early Church

Press, N.Y. Page 60( ولعل هذا ما جعل الكثري ممن كتبوا عن اجلنس واملرأة يف 

القرون األوىل، يعبِّرون عن عدم ارتياحهم وجترميهم هلذا اجلانب يف اإلنسان! 
آدم  أن  احلقيقة  يف  كانت  اجلدية  اخلطية  أن  السكندري  اكلمنضس  علم  لقد 
بأن  فعلم  أغسطينوس  أما  هلما!!  اهلل  يسمح  أن  قبل  اجلنس  مارسا  قد  وحواء 
اإلنسان يف الفردوس كان سيتناسل بدون مجاع جنسي! إذ أن هذا ال ميكن أن 
الفردوسية لإلنسان! )كتاب سر احلب - پول إفدوكيموف  الطبيعة  يتفق مع 
الالهويت الروسي � Sacrament of Love(. وتقول أيضًا Elizabeth Clârk يف كتاهبا 

اآلبائي املمتاز:
 (Women in the Early Church � The Liturgical Press, Minnesota, P.15�20)

 أن املرأة قد ُظِلَمت كثريًا يف القرون األوىل املسيحية ألسباب اجتماعية قد 
أثرت على تفسري رسالة الكتاب املقدس لصاحل الرجل!

ولكن الكنيسة يف تيار التعليم العام مل تتبىن هذه األفكار اليت حتط من كيان اإلنسان، 
الذي قال عنه الكتاب أنه »حسن جدًا« )تك 1: 31(. لذلك فقد حرمت يف القرن 
الرابع كل من علَّم بنجاسة املادة واجلسد والزواج وأكل اللحم وشرب اخلمر، وذلك 
يف جممع GANGRA غنغرة )القانون 1، 2 و 4(. ليس هذا فقط ولكن الباب الـ 
33 من دسقولية الرسل مليء بالتعاليم اليت حترم كل من علَّم بنجاسة اجلسد وإفرازاته، 
أو بنجاسة الزواج والعالقة اجلنسية وإفرازاهتا يف الزواج. وقد قدم لنا د. وليم سليمان 
قالده هذا الكتاب، مع دراسة الهوتية لنقاء تعاليم اآلباء الرسل. وقد أشاد قداسة البابا 

شنوده الثالث هبذا البحث يف جملة الكرازة )79/7/12(.

وُتعلم الدسقولية املرأة الطامث والنافس والزوجني بعد املعاشرة، بأن أجسادهم 
أو االقتراب من  للحميم لكي تصبح طاهرة للصالة  نقية وطاهرة وال حتتاج 
أعمال الروح القدس، وأن من يعترب نفسه جنسًا هلذه األسباب حيكم على نفسه 
بفراق الروح القدس منه!!! وقد أكد أثناسيوس الرسويل هذا التعليم يف رسالته إىل 
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الراهب آمون )جملد 4 - سلسلة آباء نيقية - املجموعة الثانية ص 556(. أما قانون 
منع املرأة الطامث والنافس من دخول الكنيسة، فقد وضعه األنبا كريلس الثالث 
الشهري بإبن لقلق يف القرن 13 فقط. وكان البابا ديونيسيوس السكندري )القرن 3( 
قد إرتأى هذا الرأي أيضًا من قبله. إال أن هذه اآلراء حقيقة تعترب شخصية حيث 
أن املجامع املسكونية وتعاليم الرسل مل تقنن هكذا. ويعلق املتنيح األنبا بيمني على 
هذا القانون يف كتاب املسيحية واجلسد ص 31؛ وأيضًا يستشهد هبذا التعليق كتاب 
اجلنس والزواج، الذي قدم له نيافة األنبا موسى أسقف الشباب، يعلق ويقول أن 
الكنيسة قد وضعت هذا القانون »كراحة إجبارية للمرأة« حيث أهنا تكون عادة 
متعبة وال تريد الكنيسة أن تثقل عليها وتتركها لضمريها فقط: هل تذهب للكنيسة 
أم تستريح باملزنل يف هذه األوقات. وهو يؤكد مثل الدسقولية ومثل أثناسيوس 
الرسويل، أنه ليس يف جسد اإلنسان وإفرازاته أي جناسة إطالقًا. ولكن النجاسة حتل 

باخلطية وحدها حىت ولو كانت بالفكر فقط.

أما إن أراد البعض تفسري وضع هذا القانون على أنه تطبيٌق لشريعة ناموس 
موسى، اليت يف سفر التثنية، فترد عليهم الدسقولية يف الباب 33 مبنتهى الصراحة 
والوضوح: أن الرب قد أبطل رباطات الناموس )املوسوي( بالكمال.. وما قد 
كمله وثبته فهو »الناموس األول.. الناموس الطبيعي«. ذلك الذي قد عاش به 

اآلباء األولون قبل موسى، مث أعطاه ملوسى بصورة الوصايا العشر.
تلك الرباطات: »ربطهم هبذا: بالذبيحة واإلمتناع والتطهري، أما أنتم أيها 
لها  املؤمنون... فقد حلكم من الرباطات وجعلكم أحرارًا من العبودية... وبطَّ

بالكمال والناموس ثبته«، »وليس الذي رفعه عنا ناموسًا بل رباطات«.
ويف النسخة السريانية أيضًا: »والذين ال يطيعونه ليخفف عنهم وخيلصهم من 
ربط التثنية، ال يطيعون اهلل.. فال تبحثوا عن أي شيء آخر ألن التثنية قد أبطلت، 
وقد ثبت الناموس... ألنك عندما حتفظ التثنية، فإنك تشارك يف اللعنة اليت توجهها 

ملخلصنا )ألنه ملعون من ُعلِّق على خشبة(، وأيضًا فإنك ترث اللعنة«.
فالرسل األطهار، قد حاربوا بشدة الغنوسية والتهود على أهنما كليهما هرطقات.
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معنى كلمة »جسد« يف العهد اجلديد:

 Sarks =) يقول املطران چورچ خضر األرثوذكسي )لبنان( أن ترمجة كلمة
Flesh) وكلمة (Soma = Body) إىل كلمة واحدة بالعربية وهي: »جسد«، قد 

أنشأ مشكلة كبرية يف فهم معىن اجلسد. فكلمة Sarks تعين اإلنسان بكامله 
)روح وجسم( بعيدًا عن اهلل، يف حالته الفاسدة بدون نعمة اهلل. ويف هذه احلالة 
تكون كل أعماله وأفكاره أعمااًل »جسدية« - of the flesh. أما Soma فتعين 
اجلسم املادي اخليِّر، وأحيانًا اإلنسان كله، كخليقة اهلل الطاهرة اليت هي هيكل 
للروح القدس، بكل احتياجاهتا ورغباهتا املادية والنفسية والروحية على السواء. 
وقد ردد املتنيح األنبا بيمني هذا الكالم نفسه يف كتاب املسيحية واجلسد. وأيضًا 
پول افدوكيموف الالهويت األرثوذكسي و Romanidis األرثوذكسي يف مقالته 

.Original Sin � S.V.S. � New York 1956 اهلامة
لذلك وكما علم بولس الرسول يف غالطية 5، فإن »أعمال اجلسد« ليست 
والطموح  الترقي  يف  ورغبة  وزواج  أكل  من  املادي  اجلسد  احتياجات  هي 
والعمل والعلم وكسب الدخل واالمتالك الضروري إمنا هي إحنرافات وشر 
اإلنسان ككل، بعيدًا عن اهلل ووصية الكتاب. إن مل نعي هذا الكالم متام الوعي، 
فنحن عرضة لتحريف التفسري خبصوص أنشطة اإلنسان كلها، وتتحول تباعًا كل 
حياتنا إىل سعي وراء »شهوات اجلسد والعامل«، ليس هذا هو النسك املسيحي، 

بل هذا االحنراف هو النسك الغنوسي املانوي بعينه.

 ،System إن حترمي اهلرطقات ال يقضي عليها ألهنا منط فكري ونظام للحياة
تقيم على أساسه كل أفكار ورغبات وأعمال احلياة اليومية. فإن قلنا أن الرغبة 
يف األكل شهوة )أي رغبة شريرة = Lust( والرغبة اجلنسية يف الزواج شهوة، 
والطموح شهوة... اخل، فماذا يتبقى لنا من احلياة إال العبادة فقط؟! إن هذا هو 
اإلحنراف الذي أصاب النسك املسيحي كما قال املتنيح األنبا بيمني. ولعل هذا ما 
جعل أحد أبنائنا يعلِّق: »يبدو يل أن كل ما حتاولون اقناعنا به يف مدارس األحد، 
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هو أن يف هذه احلياة ال خيلص أحد إن مل يدخل الدير!«
يف اللغة العربية حروف العلة )الواو والياء واأللف( كلها تشكل حرفًا واحدًا 
وميكن إستبداهلا. لذلك تستعمل كلمة »شهوة« مبعىن »شهية«! ولكن يف هذا 
االستعمال خطأ كبري وخطورة شديدة جدًا. وذلك على شبه االلتباس احلادث 
من ترمجة كلميت Sarks & Soma إىل كلمة واحدة متامًا. فكلمة شهوة ترمجتها: 
Lust، أي رغبة شريرة. وكلمة شهية ترمجتها: Appetite أي رغبة جيدة، ومن 

يف  الرغبة  هذه  عن  للتعبري  اجلنسية«  »الشهوة  كلمة  استعمال  أن  لنا  يبدو  هنا 
الزواج، حتول تعليمنا إىل هرطقة غنوسية مانوية مباشرة، وختلق مركبات نفسية 
املجتمعات  اجلنس يف  أن  الرئيسي يف  السبب  ولعل هذا هو  اخلطورة.  غاية يف 
والنفسية.  الزوجية  املشاكل  من  الكثري  يف  جذري  سبب  هو  عمومًا،  الشرقية 
ونطلب من اهلل أال يكون هذا هو احلال يف شعبنا؛ وإن كانت لألنبا بيمني عظة 
مسجلة للشباب يؤكد فيها فزع حديثات الزواج من أزواجهن لشعورهن بنجاسة 

هذه العالقة وكل ما يرتبط هبا كما تعلمن منذ الصغر، مع األسف الشديد.

األريوسية والنسطورية وأوطاخي:
الالهوت  طبيعيت  أن  اهلراطقة،  هؤالء  فكر  ملاذا  نفهم  أن  اآلن  جدًا  يسهل 
والناسوت يف السيد املسيح كان يستحيل ليس فقط احتادهم بل وحىت لقاءهم معًا.

فآريوس: إذ قرأ »إن أيب أعظم مين«، وكان قد نشأ يف الفكر اليوناين الذي 
حيتقر املادة واجلسد، كان ال يستطيع قبول أن يتجسد اهلل! لذلك علم بأن االبن 

خملوق، ولكنه أعظم اخلالئق، حمرفًا كلمة »بكر كل خليقة« يف التفسري.

الفكر  على  للرد  )غالبًا  املسيح  الهوت  عن  الدفاع  أراد  فإذ  أوطاخي:  أما 
النسطوري(، علَّم بأن اجلسد املادي )الناسوت( البد وأنه قد إبتلع يف الالهوت 
متامًا، كما تذوب نقطة اخلمر يف البحر. فهو إذ أراد أن يبقى إعترافه بالالهوت، ومل 
يستطع إنكار تارخيية شخص يسوع الناصري كإنسان، اضطر لعدم إعترافه حبقيقة 

بقاء ناسوت الرب كناسوت حقيقي يف إحتاد مع الالهوت بدون إمتزاج أو تغيري.
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بأن  علَّم  بل  بالناسوت،  الالهوت  احتاد  إمكانية  يتصور  فلم  نسطور:  وأما 
الالهوت كان فقط مصاحبًا للناسوت! وأن السيدة العذراء قد ولدت اإلنسان 

يسوع فقط.

املشكلة املشتركة، كما نرى، هي عدم إقتناع أي منهم، بأن املادة واجلسد مها 
يف احلقيقة كيان وخليقة طاهرة قد رأي اهلل صالحها - من جهة الطبيعة - لكي 

حيل فيها، ويردها إىل احلياة يف حضن اآلب الذي لذته يف بين البشر.
ومن حيث طبيعة السيد املسيح، فقد علم الغنوسيون أيضًا أن جسده كان جسدًا 
أثرييًا )طيف خيال(، ولذلك فالذي صلب مل يكن الرب نفسه بل »شبه له« ومن 
املالحظ - ملن هو دقيق املالحظة - أن فكر آريوس هو عقيدة شهود يهوه احلالية. 
وهناك يف أيامنا احلالية أيضًا من يؤمن بأن الرب مل يصلب بل صلب »شبيه له«. 
وأيضًا يقال أن فكر نسطوريوس ال يزال حّيًا يف كل تعليم يشق ويفصل حياة 
اإلنسان إىل ما هو مقدس (Sacred) بعيدًا ومتعاليًا على ما هو علماين، أي ما يهتم 
Gnos�) فاإلزدواجيات والثنائيات الغنوسية ،(Secular)  ااحلاجات الزمنية لإلنسان

tic Dualities) اليت تقسم اإلنسان إىل روح وعقل ضد اجلسد، أو فكر مضاد للمادة 

)ومن مث جتعل حياة التأمل أعظم من حياة العمل(، هذه كلها أفكار غري مسيحية. 
ألن احلرب يف اإلنسان املسيحي ليست بني مكوناته الكيانية )اجلسم والروح(، بل 
بني اخلري والشر. فاملسيحي وحدة سيكوسوماتيكية (Psychosomatic) أي نفسية 
جسدية ال ميكن جتزئتها، وستظل هكذا يف ملكوت اهلل عندما تقوم األجساد لترث 
املجد مع األرواح لألبد. فاجلسد (Soma) والروح والفكر واملادة والتأمل والعمل.. 
كلها تنسجم يف وحدة واحدة يسكنها ويقودها الروح القدس حنو هدف واحد 

بدون تضاد إطالقًا، ذلك هو »شبه ومثال« السيد املسيح.
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ثانيًا: اهلل واإلنسان والكون )املادة(
 يف اإلميان األرثوذكسي:

مبا أن النور يسطع عادة بشدة إذا قورن بالظلمة، واجلمال يتأكد مبقارنته مع 
القبح، لذلك كتبت أواًل عن االحنرافات اهلرطوقية، اليت وصل إليها اإلنسان عندما 
أراد أن يفسر الكون ونفسه وعالقة اهلل به، من خالل الفكر البشري وحده بدون 
اإلعالن اإلهلي. ومما هو واضح وكما ذكرت، أن خطورة اهلرطقات ليست يف 
أهنا احنرافات فكرية يهتم هبا دارسو الالهوت والفلسفة بل هي دعوة لتحطيم 
خالصنا كلُه والغاء وحمو اإلعالن اإلهلي كله عن طريق حتويل شخص الرب إىل 
مصلح اجتماعي أو نيب يف سلسلة أنبياء البشرية، وتشويه طبيعة الكون واإلنسان 
أكله وشربه  إىل  اجلسد  أعضاء  وظائف  من  بداية  اإلنسان  أنشطة  وحتقري كل 
ثنائيات  وزواجه وعمله وعلمه وطموحه وكل صورة اهلل اليت فيه، ومتزيقه إىل 
الغنوسية حيث يصبح فيه ما هو مقدس وما هو جنس وشرير وغري مقدس يف آن 

واحد!! هذه ليست رسالة اخلالص.

:)SALVATION ECONOMY( تدبري وقصة اخلالص
إن كل تعليم أرثوذكسي للعقيدة املسيحية يبدأ بدراسة اخللق لكي يؤكد لنا 
يتبع هذا دراسة  طبيعة اخلليقة وطبيعة اإلنسان احلسنة جدًا )تك 1: 31(. مث 
سقوط اإلنسان لفهم أسباب معاناته. وبعد ذلك احلديث عن الفداء واخلالص، 
 Christological) وذلك يستلزم تأكيد أرثوذكسية إمياننا عن طبيعة السيد املسيح
dogma)، وال ينتهي احلديث بدون تأكيد إمياننا بالروح القدس ودوره يف اخلليقة 

والكنيسة عاماًل فينا باألسرار حىت القيامة وحياة الدهر اآليت. ولذلك وضعت 
الكنيسة قانون اإلميان الذي يرسخ هذه املفاهيم.
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)1( اخلـلـق:
حيكي لنا سفر التكوين يف اصحاحاته الثالثة األوىل قصة شعرية حقيقية ولكن 
(Metaphorical) يف أسلوب رمزي، كما شرح وأكد الكثري من اآلباء األولني 

 Reason & Faith by) الفم وباسيليوس وغريهم أمثال أورجيانس ويوحنا ذهيب 
Forster & Marston). حيكى لنا أن اهلل هو اخلالق الوحيد، وعلة وجود الكون كله 

واإلنسان، بدون شريك. ويؤكد لنا يف هناية كل فقرة من فقرات اخلليقة )املرموز 
هلا باأليام الستة( أن اخلليقة املادية كلها حسنة وُمْرضية. وكيف ال تكون كذلك 
وهي من عمل »قوة نقية« كما علم أثناسيوس الرسويل؟ وأما اإلنسان فقد خلقه 
اهلل وبصورة خاصة، حاماًل »نعمة« خاصة جعلته حسنًا جدًا. ويعلِّم أثناسيوس 
الرسويل يف كتاب جتسد الكلمة، أن هذه النعمة قد أعطيت لإلنسان لكي حتميه 
وحتفظه من الفساد أي التحلل والفناء اجلسمي واملوت الروحي أيضًا بالُبعد عن اهلل 
لألبد. وقد علم أن اإلنسان مل ُيْخَلق خالدًا )من الناحية اجلسمية(، ولكنه خلق قاباًل 

.(Mortal by Nature�On the Incarnation P. 30) للموت بالطبيعة

ميكنه »عدم  اهلل كان  الدائم يف  بالتأمل  النعمة،  هذه  على  إن حافظ  ولكنه 
الفساد« أي احلياة لألبد. وقد علم أيضًا كل من إيريناوس ويوستينوس الشهيد 
 Faith of the) ،أراد اهلل بأن اخللود مل يكن من طبيعة اخلالئق يف ذاهتا إال لو 
Early Fathers � Vol. 1, P. 58 and 89). بالرغم من هذا الوضع القابل للموت 

الذي ُجبل عليه اإلنسان واخلليقة احليوانية ضمنًا إال أن اخلليقة كانت يف نظر اهلل 
وال زالت يف أصالتها جيدة. والعامل مل حيدث له تغيري يف طبيعته بعد السقوط، 
وإمنا ُفقدت منه هذه النعمة فأصبح اإلنسان مائتًا ال حمالة، كما سنرى، واخلليقة 
املادية أيضًا فقدت منه ومنها »النعمة«. وهذا ما تعنيه كلمة »لعنة« يف »ملعونة 
األرض بسببك« )تك 3: 17(. لذلك فاللعنة ليست من عمل أو إرادة اهلل، بل 

هي نتيجة تلقائية طبيعية للخطية ولرفض اإلنسان لنعمة اهلل »صانع اخلريات«.
ومن الدروس واألهداف اهلامة يف قصة اخلليقة نظرة اهلل وتصميمه الرائع يف 
خلق اجلنس يف اإلنسان. حيث أنه هو الذي »خلقه ذكرًا وأنثى« )تك 1: 27( 
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وخلق له كل شيء للتمتع »من مجيع شجر اجلنة تأكل« )تك 2: 16(. أي أن 
خري الطبيعة كله هو لسعادة اإلنسان، وكل احتياجاته الطبيعية هي خيِّره ومن 
صنع اخلالق املحب »شاعر1 الكون« كما مساه فرانسوا كليمان الفرنسي. ويبدو 
سفر التكوين لدارسي هذه االصحاحات غنيًا بالرموز اليت تكاد متأل كل كلمة. 
فآدم تعين »تربة األرض« ألننا من عناصر املادة، وحواء تعين أم كل حي )حياء 
= حواء(، والضلع يرمز ملساواة الرجل واملرأة، وليس كما يف أساطري حضارات 
الالتينية أن املرأة من أمخص قدم الرجل! أما سبب خلق اجلنس فليس  أمريكا 
التناسل، كما علَّم الكثريون، ولكنه »الشركة واحلب« كما يفهم من أهنا  هو 
الفم  خلقت لكي »تكون معينًا نظريه« )تك 2: 18(. وقد علم يوحنا ذهيب 
هكذا، وردد املتنيح األنبا بيمني نفس التعليم: النسل ليس هدف الزواج ولكنه 
مثرة احلب والشركة. ولذلك ال ُتطلِّق الكنيسة املرأة العاقر وال الرجل الذي ال 
ينجب. والزواج أيضًا هو نظام ناموس احلياة األساسي واألول. لذلك فمن يعلم 
بأن البتولية أرفع شأنًا من الزواج يعلم بأن اهلل قد خلق اإلنسان يف حالة أقل من 

أفضل االختيارات املمكنة أي أنه خلق:
(In his second, and not the first best choice)، وهذا غري مقبول الهوتيًا 

وال منطقيًا.
إن البتولية حالة خاصة ال جيب إعالؤها على الزواج. وحديث السيد املسيح مع 
الغين عن الكمال يف ترك كل شيء واتباع الرب، مل يقصد منه التبتل بل عدم االعتماد 
على أي شيء إال اهلل وحده، وأن يبيع القلب من الداخل أي ارتباطات خارجة عن 
عالقته باهلل أو معطلة له. وإال قلنا أن املتزوجني هم ضعاف املؤمنني، كما كانوا ُيسمَّون 
يف القرن الرابع »أهل العامل« باملقارنة بالرهبان أهل الدير والربية حىت ُأعُتِبر »أهل العامل« 
 .)The Body & Society by Peter Brown مؤمنني من الدرجة الثانية« )كتاب«
أيضًا تعليم التكوين وبركة اهلل لإلنسان لكي يتناسل »امثروا واكثروا وامألوا األرض« 
)تك 1: 28( جاء قبل قصة السقوط. وهذا يرد على رأي من قال أن اخلطية األصلية 

 »Poet« 1 كلمة »شاعر« يف اللغة اليونانية والالتينية تعين »ُمْبِدع« أو »صانع«، ومنها كلمة باإلجنليزي
اليت تعين »شاعر«.
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هي ممارسة اجلنس. فالعالقة اجلنسية مل حتدث كشر البد منه بعد السقوط، بل سنَّها 
اهلل وصنع أعضاءها ووظائفها و »هلا مجال أفضل« من بقية األعضاء كما علم بولس 

الرسول لتصحيح مفاهيم األمم الذين كانوا يظنون أهنا قبيحة!! )1كو 12: 23(.

اخللق ونظرية التطور:
يقول لنا العلماء بناء على إستعمال طريقة:

 “radioactive dating methods  for example Carbon 14�dating”

أن احلياة على هذا الكوكب عمرها حوايل 2 - 3 مليارات من السنني! وعمر 
كوكبنا نفسه حوايل 4,5 مليارات من السنني. أما اإلنسان فهو حديث السن جدًا 
Homo Sapi�) 3 - 4 مليون سنة فقط! واإلنسان احلديث  ييبلغ عمره حوايل

ens)، قد وجدت له عدة حفريات تؤكد أنه يبلغ من العمر حوايل مائة ألف سنة. 

وهذه كلها أرقام صغرية إذا قورنت بعمر الكون والذي يقدر حبوايل 16 مليارًا من 
السنني.

أما من يؤمنون حبرفية )تك 1 - 3( فالكون بالنسبة هلم )وهم يسمَّون يف الغرب 
Creationists(، كله قد ُخلق منذ أقل من مثانية آالف سنة يف مدة 144 ساعة فقط 

)ستة أيام(!! وهم يرفضون املعطيات العلمية، ُمدَّعني أن العلماء يهدفون إىل حماربة 
اإلميان، رغم أن كثريًا من العلماء يؤمنون بوجود اخلالق ولكنهم أيضًا حيترمون 
صحة اإلكتشاف العلمي. فهل هناك من تعارض بني الكتاب املقدس والعلم! خاصة 

فيما خيتص بنشوء احلياة وظهور الوعي واإلدراك، بظهور اإلنسان؟
املشكلة ليست بني الكتاب املقدس والعلم، وال بني اإلميان والفكر التحليلي 

املستنري. يقول فرانسس بيكون، إن اهلل قد أعطانا كتابني ال يشوهبما أي خطأ:
.Science »األول: »الكون املادي«، وتفسريه »العلم

.Theology »والثاين: »الكتاب املقدس«، وتفسريه »العقيدة الالهوتية

وإن كان الكتابان معصومني من اخلطأ، إال أن تفسرييهما، ألهنما )أي التفسريين( 
عمل بشري، قد يقبالن اخلطأ. من هنا يبدو سبب اخلالف الظاهري بني آراء العلماء 
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والالهوتيني، خاصة وأن الالهوتيني يف الكثري من األحيان )مثل ما حدث مع جاليليو 
يف القرن 17(، يظنون أن آراءهم العلمية هلا نفس الصحة مثل آرائهم الالهوتية يف 

العقيدة، أو أن الرأي الالهويت هو نفسه الرأي العلمي.
إن أردنا حل هذه املشكلة هنائيًا، علينا أن نعي أن العلم ليس إختراعًا بشريًا، بل 
هو إكتشاف احلق الذي يف الكون، وهو يشرح لنا يف هناية األمر: كيف خلق اهلل 
(?How). أي أنه يشرح لنا الكيفية احلرفية: ”The Method“ للخلق. ولكن ليس 

يف مقدرة العلم أن يصف لنا اخلالق، فهو ال ُيرى وال ُيحتوى بوسائل اإلستقصاء 
العلمية. أما الكتاب املقدس والعقيدة الالهوتية اليت تفسره، فهم يدرسان: ملاذا َخلَق 
 ،“The Meaning” ومن هو اهلل. أي أهنما يشرحان لنا معىن الوجود (Why?) اهلل
 ،(Meaning & Method) وسببه وصانعه، إن أدركنا هذا الفارق بني الكيفية واملعىن
تالشت املشكلة هنائيًا. فالعلم له أن يسرب غور الكون واملادة إىل أقصاه بدون أي 
حدود. أمل يعطنا اهلل سلطانًا على اخلليقة؟ )تك 1: 28( بل وأن نأكل من مجيع 
مثارها حبرية، ومن ضمنها الدراسة العلمية كنشاط ومثرة فكرية )تك 2: 16(، على 
شرط أن نرعاها وحنرسها )تك 2: 15(؟ لذلك فأنا ال أرى أي مشكلة لو إكتشفنا 

بالعلم، احلل ألصعب ثالثة أسئلة يطرحها العلم والفكر:
1 - كيف بدأت اخلليقة؟ أي حتول العدم  إىل وجود!

!(D.N.A.) 2 - كيف ظهرت احلياة؟ أي حتول املادة الغري عضوية إىل مادة عضوية
3 - كيف ظهر الوعي عند اإلنسان؟ أي ظهور كائن عاقل من اململكة احليوانية!

يُظن الكثريون أن إكتشاف الكيفية (Method or How) هنا، سيلغي احلاجة 
إىل اإلميان باهلل! ولكن هذا خوف بدون أساس. وذلك ألن السؤال األعمق سيزال 
الثالثة  (?Why)! ملاذا حدثت هذه اخلطوات  باقيًا بدون إجابة، وهو »ملاذا؟« 
يف التاريخ؟ ماذا أو من يعطيها »املعىن« (Meaning) لوجودها وحدوثها؟ هذا 
سؤال ميتافيزيقي فلسفي ليس للعلم عالقة به، فهو خارج نطاق العلم التحليلي 
كلية. إجابة هذا السؤال األخري هي دور ورسالة الكتاب املقدس وتفسريه. إال أن 
امللحدين يظنون أن إجابة »الكيف« هي هي إجابة »ملاذا«، أو على األقل تغين 
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عنها. ولألسف هناك الكثري من املؤمنني من يظنون أن هذا الوهم حقيقة، لذلك 
عدو  أهنا  على  العلمية  اإلكتشافات  ملحاربة  اخلوف(  )بدافع  جاهدين  يعملون 

لإلميان، ومن عمل الشيطان لتضليل اإلنسان!!
الكنيسة  فلكيًا، خافت  الكون  ليست مركز  أن األرض  عندما علم جاليليو 
فيه!  ما  وأهم  الكون  مركز  هي  األرض  أن  ُتعلِّم  كانت  وحرمته، ألهنا  الغربية 
اهلل واإلنسان  قلب  األرض يف  الكنيسة خلطت بني مركز  أن  هنا هي  املشكلة 
وبني مركزها الفلكي! الكنيسة هنا أرادت الدفاع عن العقيدة الالهوتية برفض 
احلق العلمي. السبب واضح، وهو أهنا مل تفصل بني »الكيفية العلمية«، و »املعىن 

الالهويت« كما شرحت؛ مل تفصل بني »كيف« و »ملاذا«.

:)Reason & Faith P. 261( يقول القديس باسيليوس الكبري
»قد نقول أن األرض مستقرة على نفسها، أو نقول أهنا حممولة على املياه؛ ولكن 
جيب أن نظل أمناء لإلميان الديين الصحيح، ونعي أن كل شيء هو قائم بقوة اخلالق.. 

احلقائق العظمى ال هتزنا أبدًا عندما نكتشف بعضًا من نظامها البديع«.
بني  التمييز  إىل  ويدعو  يتوقع  عمقه  يف  كان  اآلباء  فكر  أن  نفهم  هنا  ومن 
رسوخ  وبني  »كيف«،  الـ  تدرس  اليت  العلمية،  املعطيات  يف  التغيري  إحتمال 

اإلميان باهلل الذي جييب على »ملاذا«، بدون أي ختوف من العلم واكتشافاته.
إال أننا الزلنا نتخذ موقف الكنيسة الغربية من جاليليو، يف موقفنا من نظرية 

التطور واليت بدأها (Charles Darwin) عندما نشر كتابه الشهري:
The Origin of Species � 1859. وبالرغم من وجود اعتراضات ونقد قيِّم 

آلراء داروين، بل وإصالحات وتعديالت على نظريته، إال أن اجلل األعظم من 
Neo�) العلماء )والكثري منهم يؤمن باهلل(، يعتقدون يف صحتها ويقبلون ما يسمى

.Reason & Faith P. 318 :كما يؤكد كتاب ،(Darwinism

علَّم داروين، وكل من يعتقد يف هذه النظرية، أن احلياة على كوكبنا قد منت 
متامًا كما تنمو الشجرة من جذع واحد مث يبدأ يف التفرع املتوايل ألعلى، حبيث 
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أن قمم األفرع فقط هي اليت تبقى موجودة يف أي وقت من الزمن. فإذا حفرنا 
يف األرض عند طبقة معينة، جند فيها بقايا حفريات كائنات تلك احلقبة التارخية 
فقط. ما شرحه داروين إذا، هو »الكيفية« اليت خرجت هبا الكائنات من بعضها 

البعض بالتوالد إىل حيز الوجود.
ولكنه مل يستطع )ولن يستطع أحد(، أن جييب على سؤال »ملاذا؟«، علميًا. 
ملاذا إختار هذا الكون املادي هذا اخلط التصاعدي من الالشيء إىل املادة املعقدة، 
إىل احلياة، ومنها قفز قفزته الرائعة إىل اإلنسان الواعي؟ ملاذا مل يسلك خطًا آخرًا؟ 
النظام الذي يشري إليه اخلط البياين إلرتقاء الكائنات وصعودها حنو هدف رائع، 
يستدعي البحث عن سبب وغاية هنائية؛ هذا التطور البديع واملحري، البد له من 
قيادة ورعاية وخطة أولية، وإال فإننا ننسب إىل املادة عقاًل وفكرًا وحكمة أعلى 
من اإلنسان.. وهذا هو الوثنية عينها!! لذلك كتب الراهب الچيولوچي وأحد 
 Man’s place in كتابه  يف  شاردين،  تياردي  العشرين،  القرن  مفكري  أعظم 
nature، أن اهلل هو »أِلف وياء التطور«، الذي بدأه من العدم إىل الوجود ومنه 

ويتعهده  التطور  يقود مسرية  يزال  بعد، وهو ال  يكتمل  الذي مل  اإلنسان،  إىل 
الغاية العظمى وهي إحتاد اخلليقة باخلالق )على شبه إحتاد الالهوت  حىت حتقيق 
بالناسوت يف االبن املتجسد( يف األبدية.. ياء التطور. لذلك قد يصح القول، أننا 
الزلنا يف اليوم السادس للخليقة، حيث أن احلالة الفردوسية لإلنسان )صورة 
اهلل كشبهه على مثاله( مل تكتمل بعد.. ومبا أن اآلب ال يزال يعمل هو واالبن 
والروح القدس )يو 5: 17(، فاليوم السابع، يوم الراحة احلقيقي، هو يف عمق 
معناه نبوءة عن راحة ملكوت اهلل النهائية، يوم يستريح اهلل من كل ما عمله )تك 

2: 2(، وحيقق وحدته باخلليقة اليت هي موضع لذته وعنايته.

عندما نقرأ: »وَجَبَل الرب اإلله اإلنسان من تراب، ونفخ يف أنفه نسمة حياة، 
فصار آدم نفسًا حية« )تك 2: 7(، ال جيب أن نفسر هذا على أنه عبارة علمية، 
تشرح الكيفية اليت خرج هبا اإلنسان للوجود. بل ما يريد اهلل شرحه لنا: أن اهلل 
هو الذي َخَلَق، وهو علة وجودنا، وقد خلقنا من مادة الكون إىل جانب عنصر 
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غري مادي، »نسمة احلياة«، )أو النعمة حبسب تعليم أثناسيوس الرسويل أو الروح 
اليت جعلت اإلنسان »نفسًا حية«  تعليم كريلس االسكندري(،  القدس حبسب 
بصورة ختتلف عن بقية اخلالئق. وكما علم املتنيح األنبا بيمني - أسقف ملوي 
- يف عظة مسجلة عن خلق اإلنسان )يف مكتبة كنيسة مارمرقس - لندن - برقم 
P49، وعنواهنا معرفة اهلل من خالل العامل(، علَّم وقال، سواء ُخلق اإلنسان يف 

حلظة أو يف ماليني السنني بالتطور من كائنات عليا، فهذا ال يغري شيئًا يف رسالة 
ال  إميانه  أرثوذكسية  أن  يؤكد  بذلك  وهو  جدًا.  ممكن  وهو  املقدس،  الكتاب 

تعارض اإلكتشاف العلمي، كما يف قول القديس باسيليوس السابق.

إن تعليم نظرية التطور ميكن تشبيهه بأن اخلالق قد وضع »برناجمًا«، كما يضع 
العاِلُم برنامج الكمبيوتر، وبناء على هذا النظام منا الكون متفتقًا ومظهرًا لنا اخلالئق 
احلية بالتوالد بعضها من بعض، بصورة تلقائية. دور اهلل هنا، هو املصمم واملهندس 
والراعي واملتابع لسالمة ترمجة هذا الربنامج وحتقيقه. ولكنه ليس مثل الفخاري الذي 
حيتاج )لقصوِرِه(، أن يتدخل يف كل مرحلة مرة أخرى، ليسد الثغرات والفقاعات 
اليت قد تظهر يف »الطينة« اليت يشكلها. لذلك فاهلل مل حيتاج أن يصنع كل كائن 
بصورة مباشرة منفردة يف التاريخ، ولكن أبدع النظام وقوانينه، حبيث خيرج من 
املادة احلية كل غىن اململكة النباتية واحليوانية، بصورة هادئة، بالتوالد وليس باملفاجأة 
اللحظية. هذه اخلطة تشبه متامًا منو اجلنني يف بطن أمه: فهو يبدأ خبلية واحدة هبا 
كمبيوتر صغري )1/10 ميللي متر( مكون من 46 كروموزوما، ولكنه حيتوي على سر 
شكل وتكوين اإلنسان وهو مائة عام!! هذا حيدث بدون تدخل آخر من اهلل، الذي 
وضع هذا النظام منذ البدء! وحنن نعرف أن هذا اجلنني يشبه يف كل مرحلة أجنَّة 
مجيع الفقريات األخرى، ولكنه ال ينحرف، بل خيتار طريقه كقائد سيارة السباق 

بني أخطار وعوائق األدغال واجلبال بكل مهارة!

هكذا يشهد فهمنا العلمي للتطور عن عظمة اخلالق وقدرته بصورة أعظم بكثري 
من تفسري اخللق اللحظي املباشر الذي يعتمد على حرفية تفسري إصحاحات التكوين 
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ومعتمدًا على آراء علمية عفا عليها الزمن، ومدافعًا عن نفسه بإسم اإلميان املستقيم.
إصحاحات  أن  علموا  الذين  العظام،  األرثوذكسية  آباء  أقوال  بعض  وهذه 
التكوين األوىل هي أساسًا رمزية وقد أهلم اهلل كاتبها أن يقدمها لنا يف هذا القالب 
البسيط  البشري  فهمنا  بسبب  لكن  التارخيي.  الشبه  هذا  هلا  أمورًا  لنا  ليشرح 

والقاصر مسح اهلل هبذه الرمزية:

يقول العَّالمة األسكندري أورجيانس:
)Reason & Faith - Forster & Marston. P. 206-231(

»كيف ميكن إلنسان ذكي، أتساءل، أن يقبل معقولية أن اليوم األول والثاين 
والثالث كانوا أيامًا بدون مشس وال قمر وال جنوم، وال حىت مساء يف اليوم األول؟!!

وَمن ِمن السخف بالدرجة أن يصدق أن اهلل مثل الفالح يزرع فردوسًا شرق 
عدن... أو... عندما يقول أن اهلل يتمشى يف املساء. ال أشك أن أحدًا ميكنه أن 

خيطئ فهم الرمزية يف التعبري، لكي يشرح لنا أسرارًا هلا هذا الشبه التارخيي«.
»يف اللغة العربية آدم تعين اإلنسان، ويف األجزاء اليت يبدو فيها أن آدم شخص، 
يعين شخصًا  ال  اهلل  طبيعته..  جهة  من  عمومه  يف  اإلنسان  عن  موسى  يتكلم 

منفردًا بل اجلنس البشري كله«.

)Reason & Faith - P. 227( :ويقول القديس أغسطينوس
»كما حتمل األمهات بالصغار، هكذا الكون حامل بأسباب األشياء اليت تولد«.

وال أعتقد أن أغسطينوس كان سيواجه مشكلة يف قبول نظرية التطور إن كان 
فكره هبذا العمق!

)Reason & Faith - P. 205( :أما القديس باسيليوس فقال
»سواء قلت يومًا واحدًا أو قلت األبدية كلها فأنت تعين نفس الفكرة« - أي 

بالنسبة إىل اهلل وأيام اخلليقة.
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)Reason & Faith - P. 205( :ويقول القديس ذهيب الفم عن ضلع آدم
»ال تأخذوا الكلمات حبسب الفهم البشري، ولكن فسروا عمق معناها من 
خالل الفهم اإلنساين املحدود. كما ترون، إن مل يستعمل هذه العبارات فكيف 

كان من املمكن أن نفهم حنن هذه األسرار اليت تفوق الوصف؟«

:)The Fall( السقوط )2(
إن  وحواء«  آدم  قصة  اليوم  نفهم  »كيف  كتاب  يف  بنديل2  كوسيت  يقول 
احلالة الفردوسية هي يف احلقيقة ترمز إىل إشتياق داخلي للكمال، وحتقيق هدف 
اخلليقة أي ملكوت اهلل، وهي ليست حالة تارخيية كانت وضاعت يف املاضي، 
النعمة  عاش حسب  لو  اإلنسان،  على  كان  مستقبلية،  كحالة  أمامنا  هي  إمنا 
النعمة.  هذه  احلياة حبسب  يف  فشل  ولكنه  حيققها؛  أن  يفقدها،  ومل  له  املعطاه 
 The Mystical Theology of the وقد كتب مكسيموس املعترف )انظر كتاب
Eastern Church�. Lossky P. 109( »كان على اإلنسان أن يوحد يف نفسه 

كل اخلليقة.. مث يعطيه اهلل حالة التألُّه وهبذا تعطى حالة التألُّه هذه للخليقة كلها.. 
فينال اإلنسان بالنعمة ما ميلك اهلل بالطبيعة... ولكن مبا أن آدم قد فشل يف هذه 

املهمة، جاء املسيح آدم الثاين لكي يرينا ما كان ينبغي أن حيدث أواًل«.
لذلك ال جيب فهم أن اإلنسان كان بالطبيعة يف حالة خمتلفة عن طبيعته اآلن 
بصورة جذرية، ولكنه كان حيمل نعمة حتفظه لو حفظها. ومبا أنه قد أراد التألُّه 
من خالل ذاته مبشورة الشرير، فقد النعمة، اليت كانت ستحفظه من الفساد ويتأله 
هبا من خالل الطاعة للنظام الكوين الذي وصفه مكسيموس املعترف وآخرون 

.)Orthodox Theology�V. Lossky أنظر أيضًا(

لذلك فاخلطية األصلية وإن رمز هلا بأكل مثرة هي أساسًا )سواء كانت القصة 
رمزية أو حىت حرفية( رغبة اإلنسان أن يتأله بعيدًا عن اهلل: »تصريان مثل اهلل 
عارفني اخلري والشر« )تك 3: 5(. فتألُّه اإلنسان (deification) كان هو هدف 

2 معلم حركة الشبيبة األرثوذكسية بلبنان وهو من أعمق ُكتَّاب العربية وقد قدمه لنا املتنيح األنبا بيمني.
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اخلليقة كلها كما علم اآلباء األولون ومل يكن إال اشتياقًا يف قلب اإلنسان. لذلك 
فإغراء التأله من خالل الذات كان قويًا وال يزال يف كل إنسان. وهذا هو ما ُرِمَز 
إليه بأن الشجرة كانت »شهية للنظر« )تك 3: 6(. ويظهر أيضًا حتايل الشرير 
يف أنه يستعمل جزءًا من احلقيقة، ويضيف إليه الكذب، وليس اإلغراء كذبًا كله. 
لقد أخطأ آدم النموذج، فلم يعلم أن التأله حقيقة ال ُيمنح إال من اإلله نفسه، من 
خالل التشبه »بأخالق اهلل«، كما قال أحد الالهوتيني. مل يفهم آدم أن حياته 
وتألُّهه كانا خطة اهلل اليت تتحقق من خالل احلب والشركة على شبه الثالوث. 
لذلك، عندما أراد أن يستقل بذاته منفردًا عن مصدر احلياة واأللوهية، فقد النعمة 
وعاد إىل حالته القابلة للموت بدون النعمة كما يعلَّم أثناسيوس الرسويل: )جتسد 

.)On the Incarnation P. 29, 30 الكلمة
إن خروج اإلنسان من دائرة احلب والشركة واحلياة - هذا السقوط - نتج 
عنه دخوله إىل دائرة العدم واملوت. لقد قرر اإلنسان بنفسه أن يشرب السم، وأن 
يزنع نفسه وهو الغصن من الكرمة احلقيقية )إبن اهلل الكلمة(، الذي بغريه مل يكن 
شيء مما كان وال تستمر له حياة. إن عقوبة اإلنسان متت وتتم عند قراره بشرب 
السم. لذلك ُكِتَب أن آدم وحواء أصبحا »عريانني«! العري هنا هو حالة فقدان 
النعمة. هذا ليس عريًا جسميًا: فهناك قديسون قد عاشوا هكذا ومل خيجلوا، إمنا 
هذا عري من النعمة، وتبعه تغرُّب مؤمل عن اهلل، ُرِمَز إليه باختباء اإلنسان »خلف 
النعمة )ُلعنت(.  اليت ُفقدت منها  املادة  التلهي يف  األشجار« )تك 3: 8(، أي 
ومضى اإلنسان حياول كما حياول الكثريون يف تأليف حجج لينكر على نفسه 
حالته املتغربة، وهذه هي »أوراق الشجر« اليت حاكا منها مآزر )تك 3: 7(. 
ولكنها ال تستر أمام الضمري الذي خياطب اخلاطئ عندما يهدأ إىل نفسه ويعي 
حاله يف التأمل الروحي. هذا ما ُرِمَز إليه بنداء اهلل آلدم حني متشى اهلل يف الفردوس 

(in the cool of the day) )تك 3: 8(.

كتب لويس إفلي )كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء(: »إن اهلل ال يقتصُّ من 
أحد، اهلل ال يقتل أحدًا، إمنا اإلنسان يقتصُّ من نفسه ومييت نفسه«. نعم إن اهلل 
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ُيخيِّر اإلنسان بني احلياة واملوت، واإلنسان حبريته قد إختار املوت. ولكنه دائمًا 
يعكس إنفعاالته ومعاناته، ناسبًا إياها إىل اهلل نفسه كقاض ُمرعب. لذلك فكاتب 
سفر التكوين ينسب إىل اهلل عقوبة اإلنسان ومعاناته! كما لو كانت انتقامًا من 

اهلل لكرامته من هذا املخلوق الذي أهانه! ولكن حاشا.
أنت  ولكن  املوت...«  قضية  يل  اختطفت  »أنا  القداس:  يف  نصلي  حنن 
»حوَّلت يل العقوبة خالصًا«. فكما يكتب اإلنسان عن اهلل - بوحي منه قطعًا 
- »ندم الرب على الشر« )يونان 3: 10(، أو »حزن يف قلبه« )تك 6: 6( 
ألنه صنع اإلنسان؛ كتب أيضًا عاكسًا معاناته على أهنا انتقاٌم من اهلل!! ولكن 
اهلل ال يندم وال يصنع شرًا وال ينتقم من اإلنسان! فمن هو اإلنسان لكي ينتقم 
منه اهلل؟! وهل ينتقم األب من إبنه؟! إن اهلل ال جيرَّب بسبب شر اإلنسان وهو 
ال جيرب أحدًا )يعقوب 1: 13( أي أن شر اإلنسان ال يثريه للنقمة. وقد قال 
أيضًا أليوب عن نفسه: »إن أخطأت فماذا فعلت به، وإن كثرت معاصيك فماذا 
عملت له، إن كنت بارًا فماذا أعطيته أو ماذا يأخذ من يدك، لرجل مثلك شرُّك 

والبن آدم برُّك« )أيوب 35: 6 - 8(.

إن نتيجة اخلطية - أي العودة إىل العدم إىل التراب باملوت - كانت نتيجة 
تلقائية حبسب الناموس الكوين الذي وضعه اهلل أن »أجرة اخلطية موت«. ولكن 
ليس اهلل هو العشماوي منفذ احلكم، بل اإلنسان هو عشماوي نفسه وهو يقتل 
نفسه خبطيئته: »ال يقل أحد إذا ُجرب إين أجرب من اهلل )أي أعاقب منه(، ألن 
اهلل غري جمرٍَّب بالشرور وهو ال جيرب أحدًا. ولكن كل واحد جيرب إذا اجنذب 
وإخندع من شهوته. مث الشهوة إذا حبلت تلد خطية، واخلطية إذا كملت تنتج 
موتًا. ال تضلوا يا أخويت األحباء. كل عطية صاحلة وموهبة تامة هي من فوق 
نازلة من عند أيب األنوار الذي ليس عنده تغيري وال ظل دوران« )يع 1: 13 - 
17(. هذا يعين أن اهلل - الذي هو حب وعطاء كله - ال ينتج شرًا وال موتًا. 
بل الشر واملوت ليس نتاج عمل يديه اللتني ختلقان فقط ما هو جيد. أما الشر 
فهو العدم وعدم الكمال واالجتاه حنو الظلمة خروجًا من دائرة النور. هكذا علم 



- 56 -

المقـالة األولـى الجـزء  األول 

أثناسيوس واآلباء أن الشر ليس له جوهر. كما أن الظلمة والقبح مها إنعدام النور 
واجلمال هكذا الشر هو انعدام الوجود واهلروب من النور إىل الظلمة اخلارجية. 
إنه حركة سلبية، ولذلك هو النقيض للخلق واحلياة.. وهذا هو هدف الشيطان: 
إن مل ينجح يف تدمري خليقة اهلل فهو يسعى جاهدًا لتشويهها بالكذب ليحوهلا 
والشر  الشر.  هذه هي مشكلة  والتأله.  اهلل  مع  الوحدة  مسارها حنو  بعيدًا عن 
املادة، كما علم  بشرِّ  فاملناداة  لذلك  الوحيد.  اخلالق  اهلل هو  ال خيلق شيئًا ألن 
الغنوسيون واملانويون، هو َشَرك باهلل ألهنم جيعلون الشر ذا جوهر وذا فعل خالق 

يف حني أنه العدم نفسه.

له  كانت  اليت  احلياة  نعمة  وبدد  ورفض  بالنعمة،  التأله  اإلنسان  رفض  إذا 
اهلل  مع  يتعاون  أن  تقتضي  وكانت  اآلن(،  املعمودية  نعمة  )مثل  كامنة  بصورة 
ليجمع اخلليقة إىل حضن اآلب، سقط اإلنسان وال يزال متخبطًا، إىل أن جاء إبن 
اهلل ليعيد لنا النعمة ذاهتا بل وبال رجعة وال ندامة هذه املرة. لذلك فاحلديث عن 
وراثة اخلطية ال ُيفهم كما عّلم أغسطينوس، بأننا نرث ذنب آدم. فاهلل رفض هذا 
املبدأ: »ال يقولون بعد اآلباء أكلوا احلصرم وأسنان األبناء ضرست، بل كل واحد 
ميوت بذنبه، كل إنسان يأكل احلصرم تضرس أسنانه« )إرميا 31: 29 - 30(. 
ليس ذنبه، ألن اخلطية مثل نعمة املعمودية - مع الفارق - ال تورث. ما ورثناه 
عن آدم هو الطبيعة البشرية بدون نعمة اهلل، اليت ميكن أن حتفظها من الفساد. 
هذه هي طبيعة التراب اليت عاد إليها اإلنسان إذ رفض نعمة التأله كإبن هلل يف 
الطاعة. لذلك فاإلنسان بدون نعمة الروح القدس يسمى Sarks = Flesh، ألنه 
جمرد حلم فقط كما تعين الكلمة حرفيًا، ومآله الفساد واحلرمان األبدي من اهلل، 
 Pnevma = أي املوت الروحي يف الظلمة اخلارجية. واإلنسان بنعمة اهلل يسمى
Spirit، أي »روح«. وهذا يشمل جسمه املادي أيضًا. ولذلك نسمي الصالة 

بالسجود واألصوام، وأي جمهود يف سبيل الكرازة »عمل روحي« وليس »أعمال 
أيضًا  الفهم  وهذا  اإلنسان.  مع روح  املادي  باجلسم  معمولة  أهنا  مع  جسدية« 
ألن  اجلسمية.  الناحية  من  بالتطور  الطبيعة  يف  اإلنسان  ظهور  قبول  لنا  يسهِّل 
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»التراب« الذي ُصنع منه آدم ميكن جدًا فهمه على أنه املخلوق احليواين الذي 
مل تكن فيه نعمة الوعي والروح، و »نفخها« اهلل فيه ليدرك ويدخل يف حوار مع 
اخلالق الذي خلق اإلنسان على مثاله كشبهه. هذا الفهم أيضًا ُيَمِكنَّا من إدراك 
أن الطبيعة »احلسنة« حبسب )تك 1(، مل تكن طبيعة معجزية ال ميوت فيها 
احليوان واإلنسان. بل كانت هكذا: ميوت فيها احليوان وميكن لإلنسان »عدم 

الفساد« لو احتفظ بالنعمة.

إذا رفضنا هذا التفسري - وهو يتفق جدًا مع تعليم أثناسيوس واآلباء - وأردنا 
بأن قبل خطيئة اإلنسان مل يكن هناك من موت جسمي هنائيًا فسوف  التعليم 
 Second ندخل يف متاهات الهوتية ال حصر هلا. فهناك مثاًل قانون يف الطبيعة إمسه
Law of Thermodynamics يقول بأن كل شيء قابل لإلحنالل. واملعروف أن 

املادة إذا حتولت لطاقة تتبدد مع الوقت وهي تتحول من طاقة إىل أخرى. فهل 
خلق اهلل هذا القانون بعد السقوط؟! هل كانت احليوانات كلها نباتية؟! حنن ال 
نعرف أسودًا بدون أنياب وخمالب يف حفريات األرض. وإذا مل يكن هناك مرض 
أو موت، فهل خلق اهلل امليكروبات بعد السقوط وهل كان اإلنسان واحليوان 
بدون أجهزة مناعة ضد املرض؟! وملاذا كان على آدم أن خيشى املوت إذا مل يكن 
حيدث أمامه كل يوم للحيوان؟! انعدام اخلربة يلغي قيمة التحذير »موتًا متوت«! 
وهل مل تكن هناك براكني وال زالزل؟! هل كانت الطبيعة يومًا ما هادئة بال 
زوابع وأعاصري؟ أم هل كان احليوان واإلنسان منيعًا ضد املوت من الكوارث 
الطبيعية؟! إن كانت احلية شخصية حرفية ال رمزًا، فهذا يقتضي أن قبل السقوط 
مع  وكانت يف صداقة  أطراف،  وهلا  تتكلم  واحدة، حكيمة  حية  هناك  كانت 
اإلنسان مث حتولت إىل ألد أعدائه من احليوانات، وال تأكل إال التراب!! هذا كله 

غري مقبول بكافة املقاييس.

إذا أخذنا )تك 1 - 3( حرفيًا، فكيف تفسر أن السيد املسيح هو شجرة 
احلياة كما علم بعض اآلباء؟ وكيف تكون الشجرة نفسها يف وسط أورشليم 
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السمائية )رؤ 2: 7( وذكرت كرمز يف أمثال 3: 18 و 11: 30 و 13: 12 و 
15: 4؟ وإذا كنا نقبل أن شجرة احلياة رمز واأليام الستة رمز، وأكل الثمرة رمز 
لتأله اإلنسان بعيدًا عن اهلل، كما علم جيل اآلباء، وأن نسل املرأة الذي يسحق 
رأس احلية هو السيد املسيح، وأن التراب ممكن كرمز »لإلنسان األول« قبل نفخ 
نسمة احلياة - أي النعمة - فيه؛ فكيف وملاذا نصرُّ أن أجزاء هذه القصة حرفية 

مع أن سياق احلديث كله شعري ورمزي؟!!

إن الرمزية ال تعين الكذب وال تقلل من شأن احلقيقة، فالسيد املسيح نفسه 
استعملها يف أوصاف امللكوت، بل وشخصه هو نفسه!!

وال  غين«  لرجل  »عرس  وال  »شبكة«  وال  خردل«  »حبة  ليس  فامللكوت 
ذلك  مع  اهلل.  هو وجود روحي يف حضرة  بل  الطيور،  فيها  تتآوى  »شجرة« 
إستعار الرب هذه األمثلة ليحدث هبا ذهن اإلنسان دخواًل إىل قلبه البسيط. وأيضًا 
قال عن نفسه أنه »حجر الزاوية« و »باب اخلراف« بل و »احلمل املذبوح قبل 

إنشاء العامل«، و..... اخل.

:Redemption & Salvation 3( الفداء واخلالص(
بعد أن قتل اإلنسان نفسه بفشله أن حييا يف الشركة مع اهلل بالنعمة اليت كانت 
له، أراد اهلل أن جيددنا ويرفعنا إىل رتبتنا األوىل - كما نصلي يف القداس. أراد أن 
حيول لنا العقوبة خالصًا. كذلك جاء ليفتدينا، أي يعيدنا إىل احلياة )أي معرفة 

اآلب واالبن بالروح القدس - يو 17( ويعيد احلياة إلينا مرة ثانية.
وبعبارات أثناسيوس الرسويل، يعيد لنا »النعمة« اليت هبا ُنعَطى سلطانًا أن نكون 
أبناء اهلل )يو 1: 12(، بداًل من العودة إىل التراب و »الفساد«. اخلطوة األوىل، إذا، 
هي إخراج السجني من سجن املوت. أما كمال اخلالص فهو يف العودة إىل الشركة 
مع اآلب كما كتب بطرس الرسول يف جسارة مذهلة: »أن نصبح شركاء الطبيعة 
اإلهلية«. ولكي خيرجنا البطل من السجن كان عليه أن يدخله ليحل قيودنا ويدمر 
هذا السجن، ال لكي يبقى فيه ليقتص اآلب منه بداًل منا كما قد ُيفهم، إذا علمنا 



- 59 -

المقـالة األولـى الجـزء  األول 

أن الكفارة هي يف أن يقتص من واحد عوض اآلخر.

وقد ترمجت كلمة »كفارة« يف نسخة (The Good New Bible) الكاثوليكية:
”The means by which sins are forgiven“ وذلك لشرح وتوضيح معىن 

“Atonement or Propitiation” :كلمة »كفَّارة« واليت كانت تترجم
إذ  عنا  اخلطية(  )عقوبة  املوت  رفع  املسيح هي يف  قدمها  اليت  الكفارة  إن 
أعطانا حياته أي »دمه«. ألن كلمة »دم« ال تعين املوت أو »أخذ احلياة« بل 
تعين »احلياة املعطاه« )كما يف التناول( لنا لنحيا هبا. إن موت الذبيحة هو الوجه 
السليب من الكفارة يف العهد القدمي، ذلك الذي مل يرَض به اآلب فهو: »مبحرقات 
وذبائح للخطية مل ُتّسر.. إنك ذبيحة وقربانًا وحمرقات وذبائح للخطية مل ُتِرْد وال 
ُسررَت هبا... هأنذا أجيء ألفعل مشيئتك يا اهلل... هبذه املشيئة حنن مقدسون 
بتقدمي جسد يسوع املسيح مرة واحدة« )عب 10: 5 - 9(. واهلل مل ُيسّر هبذا 
الوجه السليب، ألنه ليس بساٍع وراء العقوبة بأي حال من األحوال بل هو ُيسرُّ 
بأن اخلاطئ يرجع وحييا باحلياة املعطاه له. ولكن ألن الذبيحة كانت حيوانية كان 

موهتا دائمًا.

فأي مسرة أسألكم يف رؤية الذبح وإسالة الدماء اليت تصعب رؤيتها إال من 
إله ساٍد قاٍس ال يسكت إال إذا انتقم من عدوه؟! هل هذا هو اآلب السماوي؟! 
حاشا إن القراءة السريعة لذبائح الالويني قد يفهم منها هذا الفهم اخلاطئ. ولكن 
الصورة تتجلى يف ذبيحة السيد املسيح. إن اآلب قد »ُسرَّ أن يسحقه باحلزن« 
)إش 53: 10( ليس ألنه قد نال مراده وإقتص لعدالته، كما يوحى بذلك ميمر 
العبد اململوك، بل مسرته كانت لرؤيته خلالصنا ال آلالم إبنه احلبيب الذي به ُيَسّر. 
لقد ُسرَّ اآلب ألنه فرح مع فرح اإلبن الذي يشرحه بولس الرسول قائاًل: »من 
أجل السرور املوضوع أمامه احتمل الصليب مستهينًا باخلزي« )عب 10: 2(. 

هذه هي مشيئة اآلب: حياتنا األفضل )يو 10: 10(، وليس القصاص.
القصاص  السليب وال  الرب عنا ال جيب فهمها من جانب املوت  إن كفَّارة 



- 60 -

المقـالة األولـى الجـزء  األول 

أن  الدافع هو  بل  الصليب،  الرب على  ذبيحة  الدافع وراء  ليس  فهذا  القانوين، 
ُيْدِخل احلياة جلسد بشريتنا (Life Transfusion) ليطهره من املوت ويرفعه من 
الطبيب  عمل  إنه  ثانية.  مرة  والتأله  احلياة  إىل   - املوت  أي   - والفساد  العدم 
هذا  للقصاص.  القانوين  البديل  عمل  وليس  الغريق،  ينجي  من  عمل  املسعف، 
تشويه مريع لصورة اهلل وعدالته. لقد علق قداسة البابا شنوده على ميمر العبد 
اململوك يف كتاب سنوات مع أسئلة الناس )رقم 4( وأبدى عدم إرتياحه للتضاد 
الظاهر بني عدل اهلل ورمحته. فاهلل ليس فيه تضاد وال كانت عنده مشكلة بسبب 
اإلهلي،  والعدل  الرمحة  بني  وليست  اإلنسان،  يف  املشكلة  إمنا  اإلنسان.  خطية 
وال هي بني اآلب واالبن إطالقًا؛ هذا فهم بشري قانوين قائم على فهم الدين 

والدينونة بصورة إنسانية ساقطة.
إن موت الرب »عنَّا« أو »ألجِلنا«، كان ضرورة حتمية ليدخل إلينا داخل 
سجن املوت. حبًا فينا ذاق اآلالم، وبذله اآلب وأخلى اإلبن ذاته. لقد شاركنا 
موتنا، أي عقوبة خطيتنا، حىت يستطيع أن يوصل لنا حياته وحيقنها فينا. هبذا فقط 

استطاع أن يسترضي اآلب.
لقد جتسد الرب ليس بسبب اخلطية فقط، بل بسبب ترتيبه )تدبريه( األزيل أنه 
سوف يقدم نفسه لالحتاد الدائم باخلليقة من خالل تأليه اإلنسان ممثِّل هذه اخلليقة. 
وحىت لو مل خيطئ اإلنسان، كان احتاد اهلل باخلليقة )وهو ما مت بتجسد الكلمة(، سيتم 
بصورة أو بأخرى ال نعلمها )پول اڤدوكيموف: املرأة وخالص العامل ص 23(. 
وذلك كما قلنا ألن اهلل ال تلزمه الضرورة وال يهزه شر اإلنسان وال جيربه )يع 1: 
13(. لقد دخل الالهوت األزيل إىل البشرية املخلوقة ليجددها )يف كل مراحلها(، 
ويغذيها حبياته وينعشها بقوته وهباء جمده، ال لكي ينحدر هو إىل موهتا وترابيتها. 
كان ينبغي أن ميوت الرب مؤقتًا جدًا، لكي يدوس املوت باملوت ويدخل إىل هذا 

السجن من بابه ليدمره لألبد ال لكي ُيسَجَن فيه بداًل منا!

لذلك فنحن نعّيد خلالصنا يف كل مرحلة من مراحل حياة الرب، أي البشرية 
اجلديدة )آدم الثاين( بداية من البشارة وإىل الصعود وحلول الروح القدس. وال 



- 61 -

المقـالة األولـى الجـزء  األول 

البشرية  بتجديد  يهتم  الذي  األرثوذكسي  الفهم  للصليب وحده. هذا هو  نعيد 
والكون كله يف كل قداس إهلي ترفع فيه مثار الكون من اخلبز واخلمر حىت يستعلن 
لنا االبن املتجسد على كل مذبح بدون تكرار للذبيحة، حيث أهنا فوق الزمن 

»احلمل املذبوح قبل إنشاء العامل«!! ولألبد يف وسط عرش اهلل!!

ي َمْن َخَلقهم من  إن عدالة اهلل كانت تستحق وتستدعي أن ُيخلِّص وُيَنجِّ
عبودية العدو، فهذه شيمة امللك القوي؛ ال أن َيْقتصَّ لينتقم من اإلنسان على 
ڤولتري:  قال عنه  الذي  اإلنسان  التصور هو من ضعف  إن هذا  الوصية!  تعدي 
»لقد خلق اهلل اإلنسان على صورته أما اإلنسان فردَّ له املثل«! أي ختيل اهلل على 

شاكلة اإلنسان!
ويقول أثناسيوس الرسويل، أن امللك القوي ال يهادن عدوه بل يذهب ويهزمه 
وحيرر شعبه الذي كان قد أسره العدو. أليس هذا هو عدل اهلل الذي خيلِّص )مز 

31: 1( و )مز 143: 11( و )مز 99: 4( و )مز 31: 5(.
من  ليحلنا  للشيطان  فدية  نفسه  قدم  قد  اإلبن  أن  أورجيانس،  كتب  عندما 
يهادن  ال  امللك  ألن  بالرفض!  الالهويت  غريغوريوس  القديس  عليه  رد  األسر، 
املجرم ويسلمه نفسه فدية. وقال غريغوريوس: »جيب أن نفحص اآلن السؤال 
الدراسة  تستحق  أهنا  أعتقد  ولكين  صمت،  يف  عليها  َنعُبر  طاملا  اليت  والعقيدة 
العميقة. ملن ُقدم ذلك الدم الذي سفك ألجلنا؟ بل وملاذا سفك؟!... إن قلنا: 
إن  ليست فقط من اهلل، بل  فدية،  اللص  يأخذ  أمر فظيع، هل  للشيطان، فهذا 
الفدية هي اهلل ذاته! وهل يطلب هذا الثمن أجرة إلستبداده حىت يطلق سراحنا؟!

أما إذا كان الثمن قد دفع لآلب، فأنا أسأل أواًل: كيف؟ ألن اآلب مل ميسكنا 
كرهينة. ملاذا إذًا ُسرَّ اآلب بدم إبنه الوحيد، وهو الذي مل يقبل إسحق حني قدمه 

إبراهيم ذبيحة حمرقة كاملة، بل بّدل الذبيحة البشرية بكبش؟.

أليس األمر واضحًا، أن اآلب قد قبل الذبيحة ليس ألنه طلبها، أو كان يف 
إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبريه: ألن اإلنسان البد أن يقدس بإنسانية اهلل، 
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واهلل نفسه جيب أن خيلصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو، وأن يردنا إليه بواسطة 
اإلبن الذي يفعل هذا كله ملجد اهلل الذي أطاعه )االبن( يف كل شيء... ما قد 
تبقى من احلديث سنعربه يف صمت مقدس... لقد إحتجنا إلله متجسد، إله مييت 

املوت حىت ما حنيا حنن...«
(The Mystical Theology of the Eastern Church, p. 152)

إن اإلنسان هو الذي فقد حياته وبدد نعمة اهلل، فصار مديونًا هلل يف نفسه. 
أي أن الدائن هو اهلل، واملدين هو اإلنسان. ولكن اهلل يريد دفع ما قد تبدد )حياة 
م له وهو احلياة  اإلنسان( لإلنسان نفسه. ألن اهلل ليس يف حاجة حلياة أخرى ُتقدَّ
ذاهتا! لذلك فقد يصح جمازيًا القول بأن الدين الذي ردَّه الرب بذبيحته قد ردَّه 
فينا ولنا، وهبذا ُسرَّ اآلب وفرح. وهبذا أصبح عدله راضيًا إذ رآنا - يف املسيح 

حامل بشريتنا - قد غلبنا املوت الذي متلك علينا.

إن اهلل حب كله، وهو أمني وعادل ألنه ال يتغري. إن الرب يف معاملته لإلنسان 
هو هو أمس واليوم وغدًا. وهو نفسه وبوجه واحد سيعلن نفسه يف الزمن يف 
املجيء الثاين. إال أن اإلنسان سرياه بصورتني على النقيض من بعضهما البعض: 
النور  أبغضوا  من  وأما  واجلمال  والقداسة  النور  إىل  ُيقبلون  النور  أحبوا  فمن 
فسيقولون للصخور واجلبال أسقطي علينا وغطينا من وجه اجلالس على العرش. 
)يو 3: 19 - 21 و رؤ 6: 16(. ومبعىن آخر عقوبة اخلطية ودينونة اهلل هلا، 
ستكون من خالل إعالن نوره وقداسته وحمبته!! فمن يتناغم معه سينجذب حنوه، 
أما من سيخجل من هذا النور واحلب املخجل والقداسة اليت تفضح الشر سيجري 
بعيدًا. هكذا جيب أن ُيفَهم عدل اهلل ورمحته معًا يف آن واحد، وبدون أن يتغري هو 
من حمب إىل غضوب وقاٍس. لكن انعكاس حبه هو الذي يتغري يف عني اإلنسان، 
اليت تربت يف حياة هذا اإلنسان، أو قبح شره  الكامنة والقداسة  حبسب املحبة 

.(Monstrosity) وتوحشه
إن اهلل هو واضع الناموس األزيل، أن »أجرة اخلطية موت«. وهو أيضًا الديان 
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العادل مبقتضى هذا القانون. ولكن معامالت اهلل ال يصح أبدًا فهمها على شبه 
معامالت البشر.

فالقانون والعدل اإلنساين يبدأ باملحاكمة إلظهار جرم املذنب، ألننا أساسًا 
جنهل ما قد حدث! وهدف العقوبة بعد احلكم هو النقمة والقصاص من املذنب 
لري عطش املجين عليه لإلنتقام ورد الكرامة اليت أهدرت - وليس هو حقيقة 
لإلصالح كما يدعي!! أيضًا ال القاضي وال حمامي الدفاع مهتمان بإنسانية املجرم 

بل كل ما يهدفون إليه هو القصاص العادل أو الربح!
أما اهلل فليس كذلك إطالقًا. وإن كنا كثريًا ما نصفه هبذه الصورة، ألهنا 
القدمي  العهد  كّتاب  فهم  قد  بل وهكذا  للعدالة..  نعرفها  اليت  الوحيدة  الصورة 
مل  من  لتحرق  نارًا  يزنل  أن  اهلل  من  طلبوا  عندما  التالميذ  فهمها  العدالة، كما 
يقبلوه!! إن اهلل حقًا »نار آكلة« كما يراه األشرار، ولكنه حضن أبوي دافئ 
على  يتوقف  االختالف  بل  وجهه،  يغري  ال  ذلك  يف  وهو  أبناؤه،  خيتربه  كما 
اإلنسان املواجه هلل: إن كان حييا برب الروح القدس أم بوسخ الشر القبيح الذي 
يفتضح بالنور اإلهلي. لذلك يصح القول بأن اهلل يدين الشر بكونه »املرجع« 
(Reference) للقداسة، الذي يقاس عليه كل من يقف أمامه، وليس بالدخول 

يف املحاكمة حسب النظام البشري الذي يترجى اإلنتقام من املجرم لرد الكرامة 
.(Prosecution) املفقودة

إن شر اإلنسان ال ميكن أن جيرح كرامة اهلل، وال يهينه كما قال عن نفسه 
)أيوب 35: 6 - 8( فكيف لإلنسان أن ميس كرامة اهلل، حىت لو فعل اإلنسان 
كل ما يف وسعه من شر!!؟ ولو حىت أردنا مطابقة عدل اهلل ودينونته لإلنسان بعدل 
البشر الناقص واملتعطش للدماء، فلن نستطيع! ألن اهلل الذي هو السلطة التشريعية 
والقضائية، هو نفسه أيضًا املحامي واملدافع عن اخلاطئ )الپاراكليت(! واإلنسان 
اخلاطئ هو املجرم واملجين عليه يف آن واحد، حىت وإن كان الشيطان هو القوة 
املحركة للشر. لذلك عندما كتب أثناسيوس الرسويل عن الفداء والكفارة مل يعلِّم 
)كميمر العبد اململوك(: أن اخلطية كانت إهانة هلل. بل علَّم أهنا إساءة لإلنسان، 
يف  مشكلة  ينشئ  مل  وهذا  الشرير.  بغواية  بنفسه  احلياة  نعمة  وبدد  فقد  الذي 
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شخص اهلل، بل أنشأ مشكلة املوت يف شخص اإلنسان وحده. لذلك ُيفَهم الدافع 
وراء تدبري الفداء على أنه رغبة اهلل أن: »يردنا إىل رتبتنا األوىل« و »حيول لنا 
 ،“Life transfusion” ،»العقوبة خالصًا« بأن يصنع لنا وفينا عملية »نقل احلياة
كما نعطي نقل الدم ملن قد نزف ما فيه من حياة. وأما تنفيذ عدالة اهلل يف حكم 
»موتًا متوت«، أي أن »أجرة اخلطية موت«، فهذا قد مت ويتم حلظة السقوط 
يف اخلطية على أية حال، وال حيتاج أبدًا من اهلل لتدخل آخر. فاخلاطئ يقوم هبذا 
العقاب العادل بنفسه عندما خيطئ بدون تدخل آخر خارجًا عنه! لذلك فقصة 
اخلطية األصلية توضح أن آدم قد تعرى من النعمة مبجرد األكل، وهذا هو املوت 
الروحي. إن لقاء اهلل معه عندما ناداه »آدم أين أنت« )تك 3: 9(، مل يكن طلبًا 
يف حماكمة آدم واثبات جرميته استعدادًا لعقابه، بل كان نداًء ملن مات وتعرى 

وتغرب، لعله يرجع وحييا ألن يف هذا فرح اهلل واإلنسان.

أما إعالن نتيجة اخلطية من حيث لعنة األرض وخروج اإلنسان لألمل خارج 
الفردوس، فقد عرضه لنا الكاتب عاكسًا اختبار التغرب على اهلل، كما لو كان 
اهلل هو املتسبب يف العقوبة. ألن هذا حال اإلنسان الساقط، أن يعكس ويسقط 
بؤسه على اهلل. بل وعلى كل من حوله، حماواًل اهلروب من مرارة احلقيقة: أن 
اإلنسان هو حقيقة عشماوي نفسه! لذلك يكتب اإلنسان عن رمحة اهلل وإزالة 
معاناته يف العهد القدمي أن »اهلل قد ندم على الشر« الذي كان مزمعًا أن يعمله... 
وهل يعقل هذا؟! جيب فهم موقف اإلنسان الظامل هذا، جتاه اهلل، جيدًا حىت ال 

نسئ فهم اهلل نفسه وموقفه منا.
إن اهلل بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه، كمريد ومنفذ عقوبة 
اخلاطئ، إمنا هو أسلوبنا البشري القاصر يف التعبري الذي قد يظهره هكذا. لذلك 
ُيطلِّقهم  مل  أنه  هلم  موضحًا   )1  :50( إشعياء  يف  إسرائيل  شعب  اهلل  يعاتب 

ويطردهم عنه، بل هم الذين تركوه بسبب خطاياهم:
الرب، أين كتاب طالق أمكم اليت طلقتها أو َمن ِمن غرمائي  »هكذا قال 
الذي بعته إياكم، هوذا من أجل آثامكم قد ُبعْتم ومن أجل ذنوبكم ُطلِّقت أمكم«
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 For your iniquities you have sold yourselves � New King James”

أنا  تركوين  )2: 13(: »ألن شعيب عمل شرين:  إرميا  وأيضًا يف   .“Version

ينبوع املياه احلية، لينقروا ألنفسهم آبارًا، آبارًا مشققة ال تضبط ماء«. ولذلك 
هلكوا عطشًا خبطيئتهم!. أيضًا اإلبن الضال كان يتأمل متشردًا يف كورة اخلنازير 
عقابًا على خطيته، ومل يكن أبوه هو سبب عقوبته وال راغبًا فيها. كذلك الغصن 
الذي ال يثبت يف الكرمة ويقطع نفسه، مييت نفسه. ولكنه قد يصف هذا بأنه 
»غضب« الكرمة، ولعنتها ودينونتها - ظلمًا وجتنيًِّا منه عليها! إنه مثل السمكة 
»وميوت يف  يهلك  السم:  ومثل شارب  املاء  من  اخلروج  حبريتها  إختارت  اليت 
خطيئته« بنفسه، كما قال الرب )يو 8: 24(. هكذا نفهم تعبري »ميكث عليه 
غضب اهلل«: على أنه اإلحساس الذي تولده اخلطية يف داخل اإلنسان اخلاطئ، 

وليس يف داخل اهلل ذاته؛ الذي ليس فيه تغيري وال ظل دوران بسبب اخلطية.

 Greek إن قارئ أقوال آباء األرثوذكسية يف القرون األوىل )اآلباء الشرقيني
Fathers( ال يشعر بأي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص يف شرح الفداء 

واخلالص. بل التركيز كله على رغبة اهلل يف تأليه اإلنسان واالحتاد معه ورده إىل 
رتبته األوىل، واحلياة اليت بددها اإلنسان. أما كثرة التركيز على املوت والعقوبة 
البشرية املشوهة - كما  الرهيبة مع شرحها حبسب اخلربة  والقصاص والدينونة 
شرح  عندما  الغربية،  الكنيسة  يف  الوسطى  العصور  وليد  أنه  فيبدو   - ذكرت 
والعقوبة«، وليس على  »القانون  أساس وحمور  الالهوتيون قصة اخلالص على 
أساس وحمور »النعمة واحلب«، كما يف القرون األوىل. وهذا ال حيتاج لدراسة 
املقدس  اخلوالجي  يف  اليت  القداسات  صلوات  قراءة  تكفي  منه.  للتأكد  واسعة 
أي  والنقمة  للقصاص  يذكر  وال  باحلب  يترمن  الذي  الغريغوري  القداس  خاصة 
وصكوك  التفتيش  حماكم  إلستعمال  الغربية  الكنيسة  دفع  ما  هذا  ولعل  ذكر!! 
الغفران وحىت عقيدة املطهر! إذ أن اهلل يف نظرهم لن يستريح له بال إال إذا أمت 
 !(Purgatory) عقوبة اخلاطئ وأذله حىت آخر نسمة بل وبعدها أيضًا يف املطهر
وقد كتب كوسيت بنديل يف كتابه الشهري »إله اإلحلاد املعاصر« )منشورات النور 
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- لبنان ص 96(:

»إن فكرة تكفري اخلطايا حجبت عن الكثريين الغلبة اليت جاء املسيح ليمنحها 
لنا، والتأليه الذي نادى به اآلباء منذ كتب إيريناوس عبارته: لقد صار اإلله إنسانًا 
لكي يصري اإلنسان إهلًا. هذا اإلحنراف الذي كثريًا ما شوه صور املسيحيني لعالقة 
اهلل باإلنسان قد حدا هبم - وال يزال - إىل اختاذ مواقف فكرية مؤسفة ال تليق 
باهلل وال باإلنسان. منها ما دعاه مونييه بالسادية الالهوتية وقد وصفها بأهنا إرادة 

إذالل الوضع البشري«.
منا  اليت  األساسية  القاعدة  يشكل  الغرب  يف  الفكري خاصة  االجتاه  هذا  إن 
إله  مواجهة  يف  وكرامته  اإلنسان  حبرية  مناديًا  وترعرع،  عليها  املعاصر  اإلحلاد 
سادي صوَّره املسيحيون - ولو عن غري قصد - كما لو كان إما يريد القصاص 
لكرامته دائمًا، كما علمت الكنيسة الغربية، أو إرغام اإلنسان على حبه قسرًا 
إن أراد احلياة! لذلك نادى نيتشه الفيلسوف امللحد بأن اهلل قد مات.. ليتحرر 

.NIETZSCHE: «God is dead» :اإلنسان

الذي هو »أيقونة اآلب  إبنه،  بالكمال يف  نفسه  أعلن عن  الذي  اهلل  أن  إال 
بنفسه  اإلنسان  أهلكه  قد  ما  لُيخلِّص  بل  لُيهلك  يأيت  فهو مل  ورسٍم جوهره«، 
وبشرِّه... الرب يسوع املسيح خملصنا ليس فيه نقمة وال رعب وال قصاص بل 
هو نور وحب ومجال كله.. فإن تناغم رنني حبنا معه إجنذبنا إليه، وإن تقوقعنا 
من  تغطينا  أن  والصخور  للجبال  فسنصرخ  واملحبة،  واحلق  النور  عن  وانعزلنا 
وجهه مىت ظهر يف جميئه الثاين... أما هو، فهو أمني حلبه ورقته وال يتوحش وال 
ش اخلاطئ هو  يغضب كغضب البشر، كما يّدعي عليه امللحدون. بل إن توحُّ
سبب رعبه وسبب شعوره بغضب اهلل، وقبح خطيئته وتغرُّبه عن اهلل إىل األبد 
هو النار األبدية اليت جيري إليها من خياف النور والقداسة، اليت هبا يعاين األبرار 
اهلل إهلنا. إن اهلل مل خيلق املوت وال جهنم، اليت »ُأعدت« إلبليس ومالئكته! بل 
يبدو أن صمت الكتاب عن ماهية العذاب األبدي - من جهة بدايته وسببه - هو 
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النور. وهو مثل الشر ليس له كيان وال  أنه يف عمق معناه نتيجة للخروج من 
جوهر. فكما أن الظلمة ليست مبوجودة، بل هي جمرد انعدام النور، وكما أن 
القبح ليس إال انعدام اجلمال، وكما أن املوت ليس إال انعدام احلياة... كذلك 
جهنم هي انعدام رؤية اهلل وبدون أي رجاء يف العودة من الظلمة إىل النور.. 
لألبد.. جهنم ليست أساسًا، وجودًا آخرًا، بل إنعدام الوجود واحلياة يف الوحدة 

مع الثالوث القدوس.

)4( الكنيسة واألسرار املقدسة:
وإذ تبدأ قصة اخلالص باخللق والتأكيد على أن خليقة اهلل كلها حسنة، وأن 
اإلنسان بكل ما فيه حسن جدًا من جهة طبيعته األصلية، يكون الفصل اخلتامي 
فيها أيضًا هو تأكيد أن ما كان »حسن وحسن جدًا« )تك 1: 19، 31(، 
جدًا!«  ومقدس  »مقدس  فيه:  وحلوله  الكلمة  اإلبن  الرب  جتسد  بعد  أصبح 
فالقصة كلها مبنية على حمبة اهلل العجيبة للخليقة كلها اليت كان هلا تدبري التأله 
بالنعمة قبل إنشاء العامل. مث إذ فشل اإلنسان يف أن جيمع اخلليقة كلها يف نفسه 
ويقدمها لآلب )أي أصبح يف حالة السقوط واللعنة بعد أن فقدت النعمة منه ومن 
اخلليقة( كما قال مكسيموس املعترف، جاء اإلبن واحتد باخلليقة: جاعاًل الهوته 
واحدًا مع ناسوته بغري إمتزاج وال اختالط وال تغيري وال إفتراق وال حىت إىل حلظة 
أو طرفة عني... زواج أبدي بال ندامة بني اهلل واإلنسان والكون كله )ممثاًل يف 
اجلسد البشري الذي أخذه من والدة اإلله(. هكذا تؤكد الكنيسة وبكل قوهتا، 
ألن يف هذا اإلدراك واإلميان خالصنا كله. فكيف تتحقق السعادة األبدية إن كنا 
ال نتحد حنن أيضًا باهلل على منوذج وشبه إبنه املتجسد؟ إن كان هذا غري ممكن 
الناس. لذلك تصدت الكنيسة للهرطقات ألهنا كلها كانت  فنحن أشقى مجيع 
يف مضموهنا تنص على إستحالة إحتاد اهلل باخلليقة إحتادًا حقيقيًا، حتتفظ فيه كل 
من الطبيعتني بكامل صفاهتا لألبد، كإحتاد احلديد املحمي بالنار اليت تنريه بقوهتا.

وإذ صنع اإلبن املتجسد هذا الفداء وصاحلنا مع اآلب، ارتضى اآلب السماوي 
أن يقبل باكورتنا يف السماء يف شخص الرب الذي أصعدنا يف جسده وأجلسنا 
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روحه  لنا  أرسل  يتامى،  يتركنا  ال  إنه  قال  وإذ  ميينه.  عن  السماويات  يف  معه 
معاين  أحد  اهلل - وهذا  أبناء  نكون  أن  استحقاق  ويعطينا  فينا،  ليحل  القدوس 
التألُّه بالنعمة - ليكون لنا التمتع بعربون امللكوت بالفعل وحيقق فينا بالتبين ما قد 
حتقق يف باكورة اخلليقة املمجدة - أي الطبيعة البشرية اليت أخذها الرب يف نفسه 

كممثل لنا يف حضن اآلب السماوي.
لذلك حبلول الروح القدس مت تدبري اخلالص وأصبح ممكنًا أن يروي عطش 
 (Futility) - اخلليقة كلها اليت »تئن منتظرة اخلالص« من الُبطل - أي الفساد
مع  اللعنة  حالة  يف  بالتايل  وأصبحت  النعمة  منها  فقدت  حني  فيها  حل  الذي 

اإلنسان )رو 8: 20 - 22(.
وهبذا احللول مل تعد اخلليقة جمرد إنسان ومادة، بل أصبحت كنيسة وأسرارًا 
إهلية!! أي أن اإلنسان أصبح عائلة اهلل وهبا أٌخ بكٌر بني أخوة كثريين ألب واحد. 
وأصبحت مادة الكون من جمرد خليقة فانية إىل جمال حللول الروح القدس حيول 
األقدسني يف  جسده ودمه  ذاته بصورة  املتجسد  اإلبن  إىل جمد  خبزها ومخرها 
القداس اإلهلي، حني تطلب منه الكنيسة بسلطان كهنوت املسيح نفسه، الذي 
الروح  البسيطة وباإلنسان وليد  باملادة  الالهوت  تربط وتوحد  أعطاه هلا، لكي 
 Life) القدس، لنوال النعمة اليت أعادها اإلبن بتجسده للخليقة اليت حقنها حبياته
transfusion). وهبذا السلطان نفسه حتل اإلنسان، إذا اتسخ كيانه باخلطية، من 

رباطات ظلم الشرير املهلك.
الكنيسة  وتعلنها  تعيشها  معناها،  وعمق  مجلتها  يف  الكنسية  األسرار  إن 
األرثوذكسية على أهنا الكون كله ممَّجدًا حبلول اهلل فيه، وحتويله إىل شريك معنا 

يف التجديد والتجلي. إذ أن اهلل من خالهلا يطبع فينا صورة إبنه املتجسد.
هذا يبدأ باملعمودية باملاء اليت هبا نستلم الروح القدس، لنموت يف موت املسيح 
ونولد امليالد اجلديد، لنصبح آدمًا جديدًا فيه »نسمة احلياة« اليت رفضها اإلنسان 
قدميًا وتغرب عن اهلل. فاملعمودية ليست ملحو ذنب آدم - إذ أننا ال نرثه - بل 
النعمة، كما  من  اخلالية  اإلنسان  طبيعة  ورثنا  قد  املائتة، حيث  الطبيعة  لتجديد 
رأينا يف تعليم أثناسيوس الرسويل )جتسد الكلمة(. فبحصولنا على احلياة اجلديدة، 
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يف هذا امليالد من املاء والروح، يبيد فينا سلطان املوت الذي ورثناه يف الطبيعة 
املحرومة من النعمة - اليت رفضها اإلنسان بكامل إرادته. لذلك جيب أن يعلن 
تعطيها،  اليت  بالنعمة،  احلياة  املوت وقبول  إشبينه( رفض  )أو  للمعمودية  املتقدم 
بكامل حريته أيضًا. وهذه النعمة ليست قسرًا، بل هي قوة كامنة تعمل فيمن 
يعمل معها وهبا حبرية، وتنطفئ إذا مل يشأ اإلنسان احلياة هبا. هذه النعمة هي عمل 
مبسحة زيت املريون يف سر  الكنيسة  تثبته وتؤكده  فينا، والذي  القدس  الروح 
التثبيت. وعمل الروح هذا ال يفارق اإلنسان إىل األبد ولكن قد يرفضه اإلنسان 
بالرغم من تبكيت الروح املستمر لألبد! لذلك إن أخطأ اإلنسان - أي انتكس 
فإن تاب  أراد.  التوبة إن  فيه لسر  الروح احلال  بإرادته - يدعوه  مبرض اخلطية 
يقوى فيه روح التبين. وإن مل َيُتْب وصمم بكامل إرادته أن ميوت متغربًا عن اهلل، 
فلن يستطيع التوبة بعد، إذ مضى زمان التوبة، وال يستطيع الروح القدس إجبار 

إنسان على التوبة قسرًا دون حريته.

هذه هي خطيئة التجديف على الروح القدس، أي التصميم على عدم التوبة 
والعودة من التغرب من املوت للحياة حىت يلفظ اإلنسان أنفاسه، وهو ُمصرُّ على 
 metanoia :رفض دعوة الروح له بالرجوع وتغيري الذهن، أي التوبة )باليونانية
أي فكر جديد(. لذلك وبسبب احترام اهلل هذا حلرية اإلنسان ال ميكنه غفران هذه 
اخلطية.. فاهلل ليس السبب، بل هي حرية اإلنسان اليت هبا خيتار املوت أو احلياة إن 

أراد. هكذا أيضًا يظهر بر اهلل واحترامه لإلنسان ولو لألبد.
أداة  هو  املادي  الكون  أن  لنا  ليؤكد  املقدسة  األسرار  اهلل  رتب  رأينا  فكما 
توصيل نعمة خالصنا أيضًا، وليس هو خليقة جنسة بعد. ليس هذا يف هذه احلياة 
فقط، بل وسيتجلى الكون يف القيامة أيضًا حيث يصبح السماء اجلديدة واألرض 
اجلديدة اليت رآها يوحنا )رؤ 21: 1(. وُيعلِّم بذلك املتنيح األنبا بيمني قائاًل )يف 

كتابه الرؤية األرثوذكسية حنو العامل ص 16(:
»وكما يشري جتلي املسيح إىل قيامة األجساد يف اليوم األخري، فإنه يشري أيضًا 
إىل التحول الذي سيتناول الكون كله، ذلك ألنه على جبل طابور مل يتجلَّ وجه 
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املسيح فقط بل سطعت ثيابه أيضًا، إشارة أن املادة سوف تتجلى أيضًا مع جتلي 
اإلنسان... وسوف تنال اخلليقة املادية أيضًا بعضًا مما ناله كاهنها وسيدها... 
فكما كان التشتت واالضطراب من خالله، سيكون التجلي والتجدد معه أيضًا«.

اخلليقة  انتظار  »إن  الرسول:  بولس  معلمنا  كلمات  يردد  أيضًا  بذلك  وهو 
يتوقع استعالن أبناء اهلل، إذ ُأخضعت اخلليقة للُبطل، ليس طوعًا بل من أجل الذي 
أخضعها على الرجاء. ألن اخلليقة نفسها أيضًا سُتعتق من عبودية الفساد إىل حرية 
جمد أوالد اهلل، فإننا نعلم أن كل اخلليقة تئن وتتمخض معًا إىل اآلن. وليس هكذا 
فقط، بل حنن الذين لنا باكورة الروح حنن أنفسنا أيضًا نئن يف أنفسنا متوقعني 
التبين فداء أجسادنا« )رو 8: 19 - 23(. وإذا تساءلت: كيف هذا، وبطرس 
حمترقة  العناصر  وستذوب  السموات  ستزول  الرب  يوم  يف  إن  قال  قد  الرسول 
ننحل ونذوب،  باجلسد  رقادنا  أننا يف  أيضًا  ر  تذكَّ أقول لك  )2بط 3: 10(؟ 
مادة  فأجسادنا وكذلك  املجد.  اليت ستقوم يف  ولكن هذه األجساد عينها هي 
الكون بعد أن حل فيها روح اهلل وجتسد فيها اإلبن الكلمة، أُلغى منها - بصورة 
كامنة منتظرة استعالن املجد - كل سلطان هلذا الُبطل )Futility أي فراغ املعىن 
والقيمة(. فهي إن احنلت بالذوبان، إال أهنا فقط ترقد نائمة كما تنحل البذرة عند 
زراعتها مؤقتًا، حىت تستطيع النمو نباتًا جديدًا جميدًا )1كو 15: 42(. هكذا 

احلال بالنسبة للسماء اجلديدة واألرض اجلديدة اليت صانعها وبارئها اهلل.

هلذا السبب ال تنظر الكنيسة للماديات على أهنا فانيات وترابيات باطلة املعىن، 
كما نظر إليها اإلنسان يف العهد القدمي )باطل األباطيل(. بل الكنيسة تقدس بالشكر 
والصالة كل شيء وتصلي من أجل املياه واألهنار واألمطار بل وتتغىن طالبة »مزاجًا 
حسنًا للهواء!!« وتصلي من أجل كل شجرة مثمرة ونبات احلقل والبهائم وكل 
أجل  من  تصلي  فهي  اإلنسان  هتتم خبالص  إن كانت  املقدسة. وهي  اهلل  خليقة 
بركة غالتنا وخمازننا ومتاجرنا؛ ومن أجل سياسة العامل، وحكمة احلكام، واقتصاد 
املجتمع، وشفاء املرض )الغالء والتضخم االقتصادي واألوبئة( والنجاة من احلروب 
)سيف األعداء(. باختصار تضرب الكنيسة كل فكر غنوسي مانوي حياول أن يدخل 
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إليها، ليوهم أبناءها بنسك أفالطوين، ويبث فيهم احتقار احلياة وأنشطتها لصاحل 
النسك غري املسيحي، الذي طاملا حارب - وال يزال - كنيسة اهلل ليشق خليقة اهلل 
احلسنة ويومهنا بأهنا الزالت حتت اللعنة. لذلك حرمت الكنيسة يف القرن الرابع يف 
جممع غنغرا كل من حرم الزواج باسم تفضيل البتولية وجناسة العمل اجلنسي، الذي 
خلقه اهلل نفسه. وحرمت كل َمْن جنَّس أي طعام، ألنه عطية وخليقة اهلل الطاهرة، 

مؤكدة أن »كل شيء طاهر للطاهرين« )تيطس 1: 15(.

أنشطته  بكل  واإلنسان   - ووظائفها  أعضائه  بكل   - واجلسد  املادة  إن 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والفنية والرياضية... جماالت مقدسة يعمل 
فيها اهلل إن كنا ندعوه. وليس من فانيات يف هذه احلياة إال الشر والعمل األناين 
فقط. بل كل عمل وفكر يكون مقتضاه املنفعة واخلري لإلنسان أو احليوان أو النبات 
أو حىت البيئة غري احلية، هو عمل مقدس ُمسرٌّ هلل، وخيدم جسد املسيح مبعناه الواسع، 
حيث حيمل يف ناسوته الكون كله. فاهلل ُيَسرُّ بالطبيب يف حجرة العمليات متامًا 
كما يسر بالكاهن وهو يرفع ذبيحة االفخارستيا على املذبح، إن كان الدافع حب 
اهلل واإلنسان والكون واخلري. فالقداسة ليست يف نوع العمل فقط، بل يف حتقيق 
الوصيتني الُعظَميني - حمبة اهلل واإلنسان من كل القلب. وخدمة اخلليقة باسم املحبة 
هي الرمحة اليت قد تكون ُمِسرَّة هلل أكثر من الذبيحة. ولكن بسبب أن تراث الكنيسة 
ُجلَّه قد كتبه نساك زاهدون - وقد تأثر بعضهم بالنسك الغري مسيحي الذي حيتقر 
العامل اخليِّر - فقد يبدو لنا من بعض الكتابات أن النشاط الوحيد امُلسرَّ هلل هو 
العبادة! أو ليس العمل وتعب املحبة هو العبادة يف روعتها؟! فلن يدخل ملكوت 
السموات كل من قال يا رب يا رب بل من أشبع اجلائع )كموظف احلكومة الذي 
حيرك أوراق هذا اجلائع( ومن زار املريض )أي قام بعمل يف مستشفى لعالج املرضى( 
واهتم باملسجون )أي دافع عنه يف ساحات القضاء وأظهر حقوقه وأنقذه من الظلم( 
ومن آوى الغريب والضائع )أي ساهم يف تأمني معاشه ومسكنه(... اخل. إننا كثريًا 
ما نتخيل أن أعمال اخلري البد وأن تعطى يف يد املعدمني وصندوق الكنيسة واخلدمة 
القروية، وننسى أن وظائفنا هي حقيقة جماالت الربكة لنا وألخوتنا البشر. إننا بذلك 
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قد نكرس الفقر واالحتياج ولو بصورة غري مباشرة، ونقلل من شأن أنشطة احلياة 
احلديثة اليت هي جماالت اخلدمة مبعناها الواسع.

الوعظ  الكنيسة أو  إن ظن املسيحي أن اخلدمة هي ما جيري داخل حوائط 
خارجها فقط، فقد استقال من دعوته كمسيحي يف احلياة، وهو ال يكرز بسنة 
هذا  اإلنسان.  وحرية  الفكر  عن  القيود  ورفع  الظلم  قيود  وحلِّ  املقبولة  الرب 
النموذج املسيحي مع األسف موجود بوفرة، ويشكل أحد أسباب انتشار اإلحلاد 
يف العامل. لقد صنعت الكنيسة يف روسيا من كارل ماركس نبيًا من أنبياء اإلحلاد، 
ألهنا شجعت ظلم القياصرة باسم الصرب على الشقاء وترجي ملكوت السموات! 
ودفع املسيحيون الذي صوروا اهلل على شاكلتهم - مهُّه تقييد فكر وحرية اإلنسان 
باسم النظام والطاعة الذليلة - دفعوا عباقرة أمثال برتراند راسل وچان پول سارتر 
إلنكار اهلل باسم حرية اإلنسان وانطالقه وتقدير فكره واجنازاته... مع أن اهلل هو 
مصدر وحامي هذه احلرية وانطالقة الفكر!! أمل يقل الرب أنه قد جاء ليعطينا 

احلرية واحلياة األفضل والغلبة على الشر والظلم واملوت آخر أعدائنا؟!

إن العمل عند املسيحي هو شركة يف تدبري الثالوث، الذي خلق وال يزال 
يعمل وُيجمِّل الكون، ويكمل نضوج اإلنسان. خيطئ من يظن أن العمل كان 
عقوبة للخطية. فاإلنسان يف الفردوس كان من واجبه أن يفلِّح األرض وحيرسها 
قبل السقوط )تك 2: 15(. أما نتيجة السقوط فلم تكن العمل، بل فقدان هبجة 
العمل وقلة الثمر، بعد أن فقدت الربكة من اإلنسان الذي رفض نعمة اهلل يف نفسه 
ويف الكون، الذي خلق لكي يكون كاهنًا له )يفلحه وحيرسه وُيسبِّح نيابة عنه(.

وإىل جانب دور الكنيسة يف العامل من عمل وكرازة وتقديس الكون وأنشطة 
احلياة كلها، هناك أيضًا حياهتا السرائرية مع بعضها البعض ومع عريسها وخملِّصها. 
أو مبعىن آخر حياهتا كعروس وأمِّ يف الداخل، إىل جانب حياهتا العاملة يف اخلارج. 
هذا ما نسميه العبادة وشركة القديسني. فالكنيسة بالنسبة للكون كله هي عمود 
احلق وقاعدته أي ُمْلِهَمة احلق واخلري والعدالة والنور للعامل، وهي أيضًا يف الداخل 
حلم املسيح وعظامه احلية على األرض، وموضوع لذته ومسرته وعنايته لألبد. لذا 
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مساها »عروسه املزينة« ليعلمنا قداسة الزواج واجلمال يف عالقة الرجل واملرأة! 
فاإلنسان يف عهد النعمة ليس كما كان يظن داود النيب »دودة« يف األرض بل 
أصبح يف عني اهلل أعظم من املالئكة، و »شريك الطبيعة اإلهلية«! وكما حتولت 
املادة املقدسة إىل شريك يف التجلي والتجديد وجمال لتوصيل النعمة إىل اإلنسان، 
وله دور يف  القديسني  أيضًا حييا يف شركة  اإلنسان  أن  الكنيسة  تعلمنا  كذلك 
خالص أخوته بل ومسئولية سيعطي عنها حسابًا إن هو أمهلها!! فخادم الكنيسة 
منا  وكل  دمها«،  يطلب  يديك  »من  أن  الكنيسة  تعلمه  والكاهن(  )األسقف 
»حارس ألخيه« بداًل من قايني الذي استقال من مسئوليته قدميًا. من هذا املنطلق 
تفهم الكنيسة وتعلِّم أمهية القديسني والشفاعة. ألنه حيث أننا جسد واحد نفرح 
 (beatific vision) معًا ونتأمل معًا، فإن رقد أحد منا ودخل إىل الرؤية الطوباوية
يف كنيسة املنتصرين، فهو أو هي ال تنفصل عن بقية الكنيسة، إمنا يواصل صالته 
معها ومن أجلها، إذ قد تكمل يف الرب واإلميان. وهبذا تصبح صالته أكثر اقتدارًا 
يف فعلها وأثرها. فإهلنا إله أحياء وليس إله أموات. بل والكنيسة املجاهدة تصلي 

من أجل فرح قديسيها املنتقلني أيضًا!!

للتفسريات  يرجع  الرسولية  الكنائس  مع  الربوتستانتية  الكنائس  اختالف  إن 
دور  و  املجاهدة،  الكنيسة  مع  املنتصرة  الكنيسة  وحدة  ملعىن  املختلفة  اآلراء  و 
املادة املقدسة يف خالصنا.  هذا ليس إختالفا يف العقيدة املطلقة )قانون اإلميان( 
بل إختالف يف التفسريات و اآلراء النسبية الغري مطلقة. فاملسيحي الربوتستانيت 
)شفاعة  املنتقلني  أو  )الكهنوت(  األحياء  البشر  لوساطة  حنتاج  ملاذا  يتساءل: 
يوصل  لكي  اإلنساين(  واجلهاد  املقدسة  )األسرار  املادة  لوساطة  أو  القديسني( 
لنا الروح القدس عمله؟ أليس هو بقادر أن يتعامل معنا مباشرة وبدون وساطة؟ 
ألهنا  احلية،  األوىل  األجيال  وخربة  الكنيسة  تاريخ  لدراسة  حتتاج  هنا  واإلجابة 
أقرب ما ميكن لكنيسة الرسل وهي بالتايل أصدق شاهد على ما استلمته الكنيسة 
من الرب مباشرة. فكما رأينا عندما أراد الرب أن خيلصنا أخذ جسدًا وجعله 
قابل  وعندما  اخلالص!!  ليصنع  الكون  مادة  استعمل  أي  الهوته..  مع  واحدًا 
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شاول الطرسوسي، مل يعمده بنفسه ومل يربأه من العمى، بل أرسله حلنانيا - أي 
مع  الذي سلمه  املسيح  بنفس سلطان كهنوت  النعمة  هذه  ليسلمه  الكنيسة - 
مفاتيح امللكوت للكنيسة اليت هي يداه ورجاله على األرض. لذلك فهو مل يدبر 
خالصنا بعيدًا عنا وعن اخلليقة، بل من خالل التجسد، ومن خالل شركة البشر 
الكرازة  إىل جانب  املقدسة،  باألسرار  القدس  الروح  ونعمة  الرسالة  توصيل  يف 
بالكلمة وإجنيل الفرح. آه لو أدركنا معًا هذا العمق، وطهارة املادة واإلنسان 
وعظمة اختبار الشركة معًا ومع اهلل والكون. أليس هذا هو ما صلى من أجله 
الرب يف صالته األخرية، أن نكون مجيعًا )البشر والكون( واحدًا فيه كما أنه هو 
واآلب والروح القدس واحد؟ وعندئذ نصري مجيعنا واحدًا معه يف أنشودة أبدية، 

تتفجر منها السعادة ومعرفة سر اهلل بال هناية )يو 17(.
اخلاطئ  الفهم  الكنيسة واهلرطقات كانت يف  انشقاق  بذرة  فإن  رأينا،  كما 
لطبيعة املادة واإلنسان، وبالتايل عالقة اهلل هبما. لذلك لن تتحد الكنائس الرسولية 
)أرثوذكسية وكاثوليكية( مع الكنائس الربوتستانتية إال عندما نقلع جذور هذه 
اإلختالفات التفسريية هنائيًا أي نعي قداسة اخلليقة، وكوهنا كلها مستأهلة أن تكون 
وسيطة لوحدة اهلل مع كل عناصرها. عندئذ فقط قد يقبل اجلميع معىن الكهنوت 
واألسرار ودور القديسني وشركة السمائيني مع األرضيني. لقد حافظت الكنيسة 
على العقيدة يف نقائها يف الكنائس األرثوذكسية، وحافظت على رسالتها حنو 
العامل ومعاناته يف نشاط الكنيسة الكاثوليكية، خاصة يف القرون األخرية. وها 
هي الكنائس الربوتستانتية تكشف وتعلن لنا مجيعًا عن الفرح والبهجة اليت لنا 
يف شخص املخلِّص، واليت كادت ختتفي مع حماكم التفتيش وتفسري رسالة اإلجنيل 
على أساس القانون والعقوبة، أو مع تعاليم النسك األفالطوين اليت انتشرت يف 
الشرق. فهل يا ترى سنتقابل معًا قريبًا يف شركة املؤمنني )االفخارستيا( على 
مذبح واحد؟ وهل ستتعلم كل من الثالث كنائس ما يف اآلخرين من مجال 
م ما عنده من اختبار مكتفيًا  ونعمة حىت نتحد؟ أم سيمضي الزمن وكل منا يعظِّ

بذاته وحده ومنكرًا احلق الذي عند اآلخر أيضًا؟
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إن الكنيسة تعاين من مرض اإلنشقاق والتشتت مثل العامل. والعامل يقول هلا 
»أيها الطبيب إشف نفسك« أواًل. ويبدو أن العامل قد عرف سر القوة والسعادة 
يف الوحدة، وهو يسعى إليها خبطى واسعة! فهل ستسبقه الكنيسة لتكون نورًا 
اليت  األرثوذكسية  الكنائس  وحدة  على  اهلل  نشكر  اإلميان؟  نور  العامل  به  يرى 
احلرومات وعودة  رفع  ننتظر  مؤمتر جنييڤ. وحنن  عام 1989 يف  متت جزئيًا 
الشِركة الكاملة قريبًا جدًا. وسوف يذكر التاريخ أيضًا جهاد قداسة البابا شنوده 
الثالث يف كتابة الوثيقة اليت وقعتها الكنيسة القبطية األرثوذكسية مع كنيسة روما 
الكاثوليكية عام 1979 عن االتفاق اجلوهري يف إدراكنا لطبيعة السيد املسيح 

(Christological dogma) وهي خطوة لألمام.
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خامتـة

هكذا بالفهم املستنري لقداسة اخلليقة وعالقة املحبة العجيبة اليت دبرت وحدة 
أن  اإلنسان يف فشله  اخللق ومشكلة سقوط  نعمة  اهلل واإلنسان والكون ندرك 
جيمع اخلليقة باحلب وطاعة الشركة يف حضن اآلب. ونفهم ملاذا وكيف قام اإلبن 
بصنع اخلالص لنا وللخليقة. وكيف أن الروح القدس يكمل وجيمل هذا العمل 
»مثله«،  آخر  موضع  أو كما يف  »شبهه«  على  لنصري  اإلبن  فينا صورة  طابعًا 

و»شركاء الطبيعة اإلهلية«، كما كتب بطرس الرسول بكل جسارة.

نسكن يف  ودمه  املتجسد، يف حلمه  الكلمة  اإلبن  تبنانا  أن  بعد  اآلن  فنحن 
حضن الثالوث جبسدنا وكوننا املادي برمته ولألبد!! أما رحلتنا اآلن خالل الزمن 
فيبهجها اهلل بنعمته الساكنة فينا حمواًل كل أنشطتنا املادية والبيولوجية واالجتماعية 
والفكرية إىل جماالت ملجد امسه العظيم القدوس حلني جميئه، حني يعلن جمده الذي 
يعطيه لنا عندما يفجر الزمن يف األبدية. حقًا كما قال القديس ايريناوس ومن 
بعده كل آباء الكنيسة األرثوذكسية »لقد صار اهلل إنسانًا لكي يصري اإلنسان 

إهلًا فيه«.
هذا هو اإلميان األرثوذكسي الذي به حنيا والرجاء الذي عليه نرقد يف أرضه 

الطيبة حىت يقيمنا لنرث املجد معه يف حضن أبيه وأبينا لألبد.

آمـني
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20- مدخل إىل العقيدة املسيحية - كوسيت بنديل
منشورات النور - لبنان.

21- السبل إىل اهلل )اهلل والتطور( - كوسيت بنديل
منشورات النور - لبنان.

22- املسيحية واجلسد - املتنيح األنبا بيمني أسقف ملوي - مطرانية ملوي.
23- الرؤية األرثوذكسية حنو العامل - املتنيح األنبا بيمني أسقف ملوي - مطرانية 

ملوي.
مطرانية   - ملوي  أسقف  بيمني  األنبا  املتنيح   - األرثوذكسية  الروحانية   -24

ملوي.
25- اجلنس والزواج - د. عادل حليم تقدمي نيافة األنبا موسى أسقف الشباب.

26- ومرة أخرى املرأة - إيريس حبيب املصري - مكتبة املحبة.
27- املرأة وخالص العامل - پول افدوكيموف )مترجم( مكتبة املحبة.

28- اجلنس ومعناه اإلنساين - كوسيت بنديل.
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يف
)الكنيسة واألسرة(
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املعىن العملي للمحبة واملساواة
بني

أقانيم الثالوث القدوس

علمنا املتنيح نيافة األنبا بيمني أسقف ملوي الراحل: »أريد أن يكون فيكم 
أقنوم  هو  ليس  فاهلل  القدوس.  للثالوث  واملُعاش  احلي  الفهم  أي  الثالوثي  الفكر 
ثالوث يف تساو ووحدة باحلب يف  املسيح« وحده ولكنه  االبن »الرب يسوع 
جوهر وطبيعة ومشيئة واحدة«. وقال ڤيالدميري لوسكي الالهويت األرثوذكسي 
ملعىن  فهمنا  بدون  أي  شيء!«،  ال  أو  الثالوث  »إما  معناه  ما  املعاصر  الروسي 
املساواة واملحبة اليت يف الثالوث القدوس ال نستطيع إدراك املحبة والتساوي بيننا 
يف عالقاتنا يف الكنيسة واألسرة بل واحلياة مع العامل الذي يترجى ويشتهي هذه 
اإلنساين،  والكفاح  الثورات،  وراء كل  الدافع  هو  هذا  أليس  واملساواة.  املحبة 
واحترام حقوق اإلنسان، وقيام هيئة األمم املتحدة وغريها من األنظمة اليت تعكس 

عطش اإلنسان للمحبة واملساواة واالحترام الكامل بني البشر؟!
املحبة واحلرية:

إحتار الالهوتيون يف إجابة سؤال »ما هو جوهر اهلل - أي طبيعته - بالضبط؟« 
وأقرب إجابة أعلنها لنا اهلل نفسه على لسان يوحنا احلبيب أن »اهلل حمبة«. ولعل 
هذا هو السبب أن أهم ما أعلنه السيد املسيح عن عالقته باآلب هو احلب الذي 
جيعلهما واحدًا، وأنه إذ أراد أن يسكب فينا أغلى ما أعطاه له اآلب قال: »أنا 
أعطيتهم املجد )ذاته( الذي أعطيتين... وأنت أحببَتهم )متامًا( كما أحببتين« )يو 

.)23 - 22 :17
فاإلنسان يف عمق جوهره هو فيض من حب الثالوث القدوس! على شبهه 
كمثاله. إن اهلل ال حيتاج آلخر خارجه لتكتمل سعادته. فهو قبل البدء - كما 
علمنا املتنيح األنبا بيمني مرددًا تعليم اآلباء األولني - فيه املحب واملحبوب وروح 
املحبة وهو مستقر ومستريح يف ذاته ال حيتاج آلخر. لكنه من فيض احلب أراد 
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أن خيلقنا لنشاركه هذا املجد. وهذه املحبة ال ُتفَهم أيضًا بدون احلرية. فسارتر 
الناقصني يف  - امللحد الوجودي - أخطأ فهم حمبة اهلل اليت رآها يف املسيحيني 
املحبة. فرأي أن اهلل إذا كان جيربنا على املحبة فهو إله سادي وظامل ألنه ال يترك 
لنا الفرصة لرفض هذه املحبة!! وهذا مسيحيًا صحيح وسليم!! إال أن اهلل، يف 
اإلعالن املسيحي، ال ُيلزمنا وال ُيجربنا على حُبه بل أعطانا احلرية اليت هبا نقبله أو 
نرفضه... »حنييه أو منيته بالصلب« كما كتب كوسيت بنديل يف كتاب إله اإلحلاد 
املعاصر. فاهلل إهلنا ليس إله عبيد بل إله أحرار ولذا مسانا أحباء )يو 15: 15(. 

وأعلن لنا سرَّه ألننا لسنا عبيدًا خيفي عنهم السيد ما هو مزمع أن يعمله.
إن حمبة اهلل هذه جعلته يدخل نفسه يف »خماطرة اخلليقة!« أي أن يقبل بأن خيلق آخر 
أمامه له كامل احلرية أن يرفض أو ال يريد أن يتعامل معه إىل األبد إن شاء هذا اآلخر!! 
)ف. لوسكي(.. إن هذا الرفض - ولألبد - هو أعمق معىن لفهم »اخلطية« و »إختبار 

جهنم« األبدي أي البعد عن اهلل باالختيار الكامل من اإلنسان وحبريته.

لقد عرب غريغوريوس الالهويت يف القداس عن هذه املعاين اليت نصليها:
فردوس  يف  ووضعتين  وكونتين  خلقتين  وحده  الصالح  »ألجل 
معَوزًا  تدعين  مل  قدمي...  حتت  شيء  كل  وأخضعت  النعيم... 
شيئًا من أعمال كرامتك... )ولكين( أنا إختطفت يل قضية املوت 

)بإراديت(«!!
)القداس الغريغوري(.

إن نظرة حب واحدة من إنسان حر ال تساويها سجدات عبيد األرض كلهم، 
ولو حىت لألبد، يف نظر اهلل. فأي قيمة لسجود عبيد جمربين وأي قيمة يف أداء 
فرائض ملزمة إذا قورنت بنداء حب ولو لثانية واحدة يف الزمن؟ لذلك ال حيتاج 
اهلل لعبادتنا بل حنن الذين نشتهي الوقوف أمامه بفرح لكي يسكب علينا حبه 

وجمده:
»لست أنت املحتاج إىل عبودييت )أي عباديت وتكريسي لك( بل أنا 

املحتاج إىل ربوبيتك )أي أبوتك ورعايتك يل(« )القداس(.
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إن كانت هذه هي حمبة اهلل اليت ندركها من هيام اإلبن حبًا يف اآلب يف صالته 
)يو 17(، ومسرة اآلب حبًا يف إبنه الوحيد الذي لنغمات حبه نسمع، ونطرب 
وهنتز سجودًا وتسبيحًا.. إن كانت هذه املحبة هي نفسها واملجد املعطى معها 
هي هبة اإلبن لنا )يو 17: 22 - 23(، اليت يأخذ الروح القدس منها ويعطينا 
)يو 16: 15(، فكم ينبغي أن حنب حنن بعضنا البعض. كم حنن مدينون لبعضنا 
ورسم  املسيح صورته  لنا يف شخص  واملُعَلن  »الكامل«  السماوي  أبينا  مبشاهبة 
جوهره والذي يشهد عنه روحه القدوس الساكن فينا كلما ذكرنا إمسه القدوس؟

املساواة واخلضوع كمثل الثالوث

يعلمنا الكتاب أن اإلبن الكلمة »خيضع« ملشيئة اآلب )مز 40: 8 و لو 22: 
42 و 1كو 15: 28(، ولكنه مع ذلك هو واآلب واحد يف املساواة واملحبة 
والطبيعة والكرامة والقدرة... كيف؟ كيف يتساوى اخلاضع ملن خيضع له؟ هذا 
هو سر عالقة أقانيم اهلل.. هذا هو سر الطاعة الذي يصعب علينا أن نفهمه إذا 
ولسنا يف   (Ego) اخلاصة  ذاته  له  منا  كاًل  الناقصة كبشر! ألن  مبقاييسنا  قسناه 
وحدة كاملة، لذلك ال ميكننا أن نفهم مجال وكمال اخلضوع )أي الطاعة( مع 
املساواة، فإن تساوى إثنان يصعب اخلضوع.. وإن خضع أحد ختتفي املساواة. ما 

هو إذن السر الذي جيعل اخلضوع واملساواة يتكامالن معًا؟!
اإلجابة هي: »املحبة«.. احلب الكامل هو الدافع الوحيد الذي جيعل املحب 
يعطي - ال مشيئته اخلاصة فقط بل - حياته كلها بدون قيد وال شرط وبفرح 
النقص بأي صورة بل على  أو  بالدونية  ولذة ملحبوبه، وال يكون هنا إحساس 

العكس.. فمن يزيد يف عطائه، فهو أكرب يف حبه وأعظم يف بذله!!

لذلك فعمل اخلالص والتجسد مل ُيْنِقص اهلل شيئًا، كما يتصور من يرون أن 
اهلل مزنَّه عن اخلليقة واإلنسان وأن حلوله فيهم إنقاص جلالله!

الذي  املوت  من  بداًل  فينا -  إياها  ابنه - ساكبًا  حياة  وبذل  أحبنا  فاآلب 
دخلناه بأرجلنا وشربناه بكامل إرادتنا إذ إخترنا التأله بعيدًا عنه.
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واإلبن أحبنا حىت أنه تنازل وأخذ طبيعتنا يف احتاد كامل مع الهوته ال ينفصل 
حىت  تغيري(.  وال  إمتزاج  وال  إختالط  )بال  لألبد  عني  طرفة  وال  واحدة  حلظة 
املوت، مل يفصلهما، بل بالقيامة أكد أننا الزلنا فيه بكامل طبيعتنا املمجدة اليت 

فيه كباكورة لنا.
اهلل  أبناء  نصري  أن  سلطانًا  وأعطانا  اهلل  حبياة  فأحيانا  أحبنا  القدس  والروح 
بالنعمة )يو 1: 12(، فأصبحنا شركاء الطبيعة اإلهلية )2بط 1: 4(! من هذا ال 
نفهم فقط أن أقانيم الثالوث يف خضوع وطاعة مع بعضهم البعض بل قد يصح - 
إن ساحمين القارئ على هذه اجلسارة - أن يقال أن اهلل قد أخضع نفسه إلحتياج 
اإلنسان )حبًا ورمحة ال قسرًا( حينما قبل أن يقدم لنا اخلالص وهو غري حمتاج 
لنا بالكلية!! أليس هذا هو ما يلمح له اهلل املحب للنفس البشرية يف قوله: »حوِّيل 

عين عينيك ألهنما قد غلبتاين« )نشيد 6: 5(؟
يقول كتاب إله اإلحلاد املعاصر مدافعًا عن حب اهلل ورقته: إن املحب دائمًا 
فقري  املحب الهنائيًا،  فاهلل  إذن  السعادة.  تكتمل  بدونه ال  إىل حمبوبه ألن  يفتقر 
الهنائيًا حببه لنا!! اهلل اختار أن يفقر ذاته حبًا فينا!! أليس هذا معىن البذل وإخالء 

الذات )يف 2: 7(؟!
إن هذا هو إعالن اهلل لنا يف روعته عن حمبته لنا وطاعته إلحتياجنا - إن صح 
التعبري - وطاعة أقانيمه ملشيئة حبه فينا حنن اخلليقة الضعيفة اليت سكب فيها »كل 
ملء الالهوت« )كو 2: 9( يف شخص املسيح كباكورة لنا )رو 8: 29(. هذا 

كله بالرغم من مساواة أقانيمه!!!
كيف نطبق هذه املعاين يف حياتنا اليومية وتصبح لنا خبزًا يوميًا يف الكنيسة 

والعائلة؟!
الكنسي:  السلطان  عن  باب  يف   - الرسل  اآلباء  تعاليم   - الدسقولية  تعلمنا 
الكاهن( كاإلبن  بالنسبة لألسقف )أو  الشعب ضمنًا(  الشماس )وعضو  »ليكن 
إنين خروف ولست  اإلكلريوس  يقول غري  ونبيًا«.. »وال  ملكًا  بالنسبة لآلب، 
براٍع )أي ليس يل عمل ودور هام يف الكنيسة(. ألن خرايف هي خليقة عاقلة«. 
ويردد آباء الكنيسة هذا املعىن عرب التاريخ كما يوضحه الالهويت الروسي املعاصر 
پول إڤدوكيموف يف كتاب »سر احلب« بأن اإلختالف بني شخص اإلكلريوس 
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والعلماين يف الكنيسة هو اختالف وظيفي فقط. فليس هناك إختالف يف الكرامة وال 
الطبيعة وال الكيان. ذلك ألهنما على مثال اآلب واإلبن.. متساوون يف كل شيء، 
وواحد يف كل شيء، ما عدا الصفات األقنومية - أي التميز الوظيفي بينهم، هذا 
هو الفارق الوحيد حبسب إمياننا األرثوذكسي. ذلك الذي يأخذ الثالوث القدوس 
كنموذج لعالقة األسقف بشعبه. لذلك أيضًا ال خيتار األسقَف أسقٌف آخر، بل 
خيتاره شعبه وُيجلِّسه يف حضور »أساقفة« آخرين، عالمة الشركة واملساواة يف 
اخلدمة الرسولية. لقد رفضت الكنيسة تعليم األريوسيني ألهنم رأوا أن اآلب أعظم 
من االبن، ويف هذا اإلحنراف الغاء للمساواة يف الكنيسة بني اإلكلريوس والشعب 

وهو ال يوافق منوذج اآلب واالبن كما يف تعاليم الرسل األطهار.

أما بالنسبة لألسرة وعالقة الزوج بزوجته فيقول بولس الرسول »ليست املرأة 
من دون الرجل وال الرجل من دون املرأة« )1كو 11: 11(.

ويضيف أن حيب الرجل إمرأته كما أحب املسيح الكنيسة باذاًل نفسه ألجلها 
)أف 5: 25( وبذلك يصبح الرجل »رأس املرأة كما أن املسيح رأس الكنيسة«. 
الكنيسة للمسيح  املرأة ختضع لرجلها كما ختضع  القول أن  وعندئذ فقط ميكن 

)أف 5: 24(.
أما رئاسة املسيح على الكنيسة فهي رئاسة ختتلف اختالفًا جذريًا عن الرئاسة 
عند البشر. ألن رؤساء هذا العامل يسودوهنم.. »أما أنتم فال يكون فيكم هكذا.. 

بل من أراد أن يكون رئيسًا فليكن خادمًا للكل..« )مت 20: 26 - 27(.
وإن كانت الكنيسة تعلمنا أن عالقة األسقف بالشعب هي على مثال عالقة 
السيد املسيح بالكنيسة، وعالقة املسيح بالكنيسة هي منوذج عالقة الزوج بالزوجة، 
يصح أن يقال أن عالقة الزوج بزوجته هي أيضًا على مثال عالقة اآلب باإلبن. 
وقد أكد القديس يوحنا ذهيب الفم هذا عندما علم بأن الزوج وزوجته وروح 

املحبة اليت جتمعهما )سواء أجنبا أم ال( هم أيقونة للثالوث القدوس!
جمموع هذا الكالم وخالصته، أن اخلضوع والرئاسة يف األسرة ال ميكن فهمها 
مسيحيًا بدون التطابق مع مفهوم اخلضوع واألبوة اليت يف الثالوث القدوس! فاهلل 
وحده بأقانيمه وحبه هو الذي فيه كمال املساواة مع كمال اخلضوع والطاعة 
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بال أي نقص، وذلك لكمال احلب املطلق الذي حيول هذه العالقة إىل سيمفونية 
شجية، تتميز فيها األنغام ولكنها تنسجم بالتمام، فتصبح وحدة ال ميكن فهمها 
إذا فصلنا نغماهتا بعضها عن بعض أو نظرنا إىل إحديها على أهنا أعظم أو أقل 

يف األمهية!!
ألوهيته  بسلطان  أبدًا  يأخذها  مل  الكنيسة  على  املسيح  السيد  رئاسة  أيضًا 
وقدرته على اإلخضاع.. حاشا!! فهذا الفهم مهني لكرامة املحبة واحلرية ويلغي 

قيمة الكنيسة وبالتايل كرامة رأسها أي املسيح نفسه!
لقد إقتىن الربَّ رئاسته على العروس املجيدة )املزينة بتربرات القديسني لألبد( 
حينما إقتناها بدمه، أي ببذل نفسه بالكامل ليخطب ودَّها أبدًا! »إفتحي يل يا 
حبيبيت يا محاميت.. ألن رأسي إمتأل... من ندى الليل« )نشيد 5: 2(.. والكنيسة 
إذ حتس هبذا احلب اجلارف واحلياة املبذولة بال ندامة من أجلها ترفعه وتسميه 
الدائم إىل  له املجد  الذي  »ربنا وإهلنا وخملصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع املسيح 
األبد... آمني« فهو مل يطلب هذا بل قدمته الكنيسة طوعًا. ولكي جتيب نداء 

حبه، بذلت أيضًا حياهتا حىت الدم خضوعًا حلبه وشهادة لغرامها به!!
 (To be a head is to be ahead) الرئاسة إذن هنا هي التقدم يف البذل

وليست التسلط كما يفهمها اإلنسان بعيدًا عن رسالة اإلجنيل املفرحة.
واخلضوع هنا هو تقبل وتقدير واحترام البذل املعطى من الزوج لزوجته. 
فليس بني املسيح والكنيسة من سيد وعبد بل حمب وحمبوب لذلك فهو يعطينا 
احلب )ذاته( واملجد )ذاته( الذي يعطيه له اآلب )يو 17: 22 - 23( وليس جمد 
 Good) شبيه وال حب شبيه - أنظر الترمجات االجنليزية فهي أوضح من العربية

.(News Bible

فقد  ألسرته،  برأس  ليس  فهو  الرجل  من  احلب  انعدم  إذا  أنه  إذن  نرى 
إستقال، ولذلك تثور ضده املرأة - بسبب املساواة املوجودة فعاًل - وال تستطيع 
أن ختضع ألن اخلضوع بدون حب مذلة ومهانة. وإن كان اخلضوع هو تقبُّل 
احلب ومبادلته باحلب، فماذا يقدم الرجل غري املحب لزوجته حىت تستطيع أن 

تتقبل منه؟!
إن مشكلة »العامل« البعيد عن اهلل )وحىت بعض املؤمنني قليلي املحبة( أهنم مل 
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يفهموا مغزى كلمة »كما« يف قول بولس الرسول عن الرئاسة واخلضوع »كما« 
املسيح والكنيسة يف عالقتهم!

من  يعانون  فهم  لذلك  الثالوث،  يف  اليت  واملساواة  احلب  معىن  يفهموا  ومل 
ثورات »حرية املرأة«!! إن املرأة ال تبحث عن احلرية خارج األسرة أيها الرجال 
بل داخلها! إهنا حقيقة تبحث عن احلب الزوجي من رجلها والبذل الذي يستطيع 
أن يفجر فيها طاقات العطاء وقبول احلب باحلب - أي اخلضوع باملعىن اإلجنيلي 
السليم - عندئذ فقط تتوج رجلها رأسًا بإرادهتا احلرة كما الكنيسة للمسيح، 
فالرجل ليس رأسًا بذكورته بل كهبة حب من زوجته إن بذل نفسه على مثال 

املسيح.

إن مفاهيمنا لألسف قد تدنست كثريًا مبفاهيم »العامل« البعيد عن اهلل، لذلك 
لن نفهم معىن الرئاسة واخلضوع إن مل َنُعْد إىل حضن اآلب.. هناك وهناك فقط.. 
نفهم كمال احلب واملساواة واخلضوع للوحدة ومن أجل السعادة الواحدة وليس 

للتسلط سواء يف الكنيسة أو األسرة.
اآلن نفهم ملاذا خلص فيالدميري لوسكي قول السيد املسيح أن احلياة األبدية هي 

أن نعرف الثالوث القدوس فيما معناه، »إما الثالوث أو.. ال شيء!!«
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اهلل واإلنسان والكون املادي

اجلزء الثاين

املقاالت السبعة
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املقالة األوىل

الفارق بني
 املطلق )الغري متغري( والنسيب )القابل للتغيري(

 يف تعاليم الكنيسة 

قبل أي حديث أو مناظرة أو مناقشة جيب اإلتفاق على التعاريف.  أي جيب 
أن نتفق على تعريف كل إصطالح وعبارة نتعامل هبا لكي نتأكد أننا نتكلم ذات 
لكل كلمة وعبارة  اخلاص  املفهوم واملضمون  بل يف  اللغة  إسم  ليس يف  اللغة، 
ومن مث كل فكرة يدور احلوار حوهلا.  إنعدام اإلتفاق على التعربفات هو السبب 
التفسريات واإلنشقاقات على  اجلوهري جدا خلالفات الالهوتيني والكنائس يف 
مر الزمن. وإنين أرى أن بادىء ذي بدء جيب أن نتفق على ما هو مطلق )غري 
متغري( وما هو نسيب )قابل للتغيري( يف كل ما ندركه من تعاليم تسلمناها عرب 
القرون من األجيال السابقة يف الكنيسة. تعودنا تقويا أن نقدس كل ما نتعلمه 
يف الكنيسة، وهذا جيد.  ولكن ليس كل ما نعتربه مقدس إلرتباطه بالكنيسة هو 
مطلق. املطلق هو ما نقبله وال حنتاج أن نراجعه أو نغريه مثل العقيدة )الدومجا( 
امللخصة يف قانون اإلميان، إىل جانب أقوال الرب يسوع املسيح. واملتغري هو كل 
ما هو قابل للتغيري مثل التفسريات والطقوس والقوانني الكنسية واآلراء الشخصية، 

على أن يكون التغيري بإتفاق الكنيسة كلها معا.

اهلل وحده هو املطلق الوحيد، باملعنى الكامل األوحد:

واملطلق يف التعاليم واملبادىء هو ماال خيتلف عليه البشر مع إختالف الزمان 
واملكان واملعتقد، ألنه النور الداخلي الذي يعكس بصمة صفات اهلل يف اإلنسان، 
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أي صورته ومثاله.  وال حيتاج إدراك املطلقات اخلرية بالعقل البشري ال لكتاب 
وال لنيب، لكي يشتاق إليه اإلنسان بالفطرة:  فال أعتقد أن هناك إنسان يف أي 
زمان أو مكان أو معتقد يعترض على أن املحبة والرمحة واملغفرة ومساعدة املحتاج 
والضعيف والعدالة واحلرية واملساواة بني البشر، والبناء والعلم والعمل على تقدم 
اإلنسان وإحترام حريته وحقوقه وكرامته ... هي كلها خري مرغوب، بل كلها 
بديهيات خلقنا هبا وحنتاجها وحنب أن يقدمها اآلخرون لنا.  أما الظلم والكذب 
وأذية اآلخرين وإستغالهلم والسرقة والقتل وإغتصاب ما ليس يل واخليانة ألي 

إنسان أو عهد، فهذه يتفق عليها الكل بالفطرة أهنا أمور كريهة ونسميها شر. 

واحلق أيضا يقال أن هذه األمور، اليت ندعوها خريا أو شرا، مل يعرفها البشر 
األول  كناموسه  اهلل  زرعها  فطرية  مفاهيم  هي  بل  فقط،  النيب  موسى  أيام  منذ 
والطبيعي يف ضمري كل بشر.  هي الناموس الذي عاش به اآلباء األولني بدون 
احلاجة إىل نيب أو كتاب، كما تذكر دسقولية اآلباء الرسل.  بل وأريد أن أضيف 
أن إهلام الروح القدس ووحيه للبشر البد وأنه بدأ مع ظهور اإلنسان والضمري 
على األرض، ألن الثالوث القدوس مل يكن بال عمل منذ األزل وإىل األبد.  وأجترأ 
من خالل خربة  لنا  رسالته  جوهريا  هو  القدس  الروح  ووحي  إهلام  أن  وأقول 
وضمري “كل بشر” مهما إختلفت عقيدته، من خالل اخلربة اإلنسانية املعاشة، 
تعبري  القارىء  الكتابة. ولو رفض  أو  للتعليم  األنبياء  ما دفع  وهذا اإلختبار هو 
“كل بشر” الذي ذكرته، حاصرا عمل الروح القدس يف املسيحي فقط، أذكره 
وملهما  للخري  موحيا  مصدرا  مؤمنا،  أو  كان  ملحدا  إنسان،  كان ألي  لو  أنه 
باملحبة غري الروح القدس، لكنا إذن نؤمن بوجود أكثر من جوهر للخري، خارج 
اهلل الروح القدوس ذاته ... وهذا هو الشرك بعينه، حاشا.  بل وتعلمنا الكنيسة 
أن اإلختبار اإلنساين الطبيعي الفطري هلل، بالروح والعقل هو أهم مصدر للتقليد 
الكنسي، وهو املصدر األّويل ملا دونه التالميذ والرسل واألنبياء قدميا يف الكتاب 
املقدس.  فالتقليد الرسويل اإلختباري حلياة املسيح يف وسطنا، وحياتنا معا، هو 
الذي كتب الكتاب املقدس وليس العكس. يبدو أنه قد َصَدَق من قال: “ال 
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يوجد شىء يسمى نصا صرحيا وكامال بذاته أبدا ... ولكن كل نص هو جوهريا 
املادة اخلام اليت تسبق النص، هو ما نسميه ’ما قبل النص‘ ... 

Pretext when lived becomes a living text

النص احلقيقي هو النص املعاش املخترب واملمتحن بإختبار اإلنسان احلي فقط”.  

ولذلك تعلمنا الكنيسة أنه عند وضع قانون اإلميان كانت هناك إختالفات بل 
هرطقات بسبب إحتماالت التفسري املختلفة لنصوص الكتاب املقدس الواحدة، 
بل وأقوال الرب يسوع املسيح نفسه.   وكان اهلراطقة يستعملون املنطق البشري 
القديسني  كنيسة  إختبار  عن  بعيدا  واحلوار،  النصوص  وتفسري  لتحليل  وحده 
الظاهري اخلام،  النص  يرفعون من شأن  الرب.  فكانوا  اإلنساين احلي خلالص 

يرفعونه على إختبار الكنيسة للمعىن املعاش.   
ولكن الكنيسة قبلت فقط ما قد إستقر يف وجدان شعبها من إختبار إنساين، 
لرفض تفسريات اهلراطقة.  مبعىن أن النص الذي ال يتفق مع املحبة والرمحة اإلهلية 
كما ختتربها الكنيسة احلية، أو النص الذي ُينقص من إدراكنا الكامل عن وحدة اهلل 
وطبيعته  مع اإلنسان وطبيعته، يف وحدة كاملة، يف املسيح أوال مث فينا بالروح 
القدس )بغري إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال إفتراق حلظة واحدة وال طرفة عني( 
هو نص حيتاج للمراجعة وإعادة تفسريه يف ضوء نصوص أخرى، وإخضاع هذا 

التفسري إلختبار الكنيسة املعاش، وليس حلروف وكلمات النص ذاته. 

وذلك ألن “إحتاد” الطبيعة اإلهلية بالطبيعة البشرية، يف املسيح مث فينا بالروح 
القدس الساكن واملتحد بنا، )و ليس فقط موت املسيح على الصليب( هو جوهريا 
وهذا  اإلنساين.   الوجود  فنائية  من  والكفارة،  واخلالص  الفداء  حقق  الذي 
الروحي  املوت  جناسة  من  “طّهر”طبيعتنا  أي  عن”،  “كّفر  الذي   هو  اإلحتاد 
األبدي، عندما زرع فينا، بالتجسد، بذرة احلياة األبدية، واليت هي صفة إهلية 
هلل وحده فقط.   ولكن اهلل وهبنا، بإحتاد طبيعته احلية بطبيعتنا املائتة، هذه احلياة 
الكاملة األبدية بدال من موتنا.   فحلت احلياة األبدية مكان املوت األبدي، وحل 
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املوت  “و  الوجود:  معىن  وبطالن  الفنائية  مكان  واخللود  الظلمة،  مكان  النور 
الذي دخل إىل العامل حبسد إبليس هدمته بالظهور )التجسد( املحيي الذي إلبنك 
الوحيد - القداس”، وليس مبوت الصليب وحده. هذا هو معىن الفداء واخلالص 
والكفارة يف فكر آباء الكنيسة الشرقيني: هدم املوت بالتجسد اإلهلي أساسا، 
بالتجسد.   الذي مت  الفداء  اللذان مها “ختم مصداقية”  والصليب والقيامة،  
هذا كله يفهم كعمل واحد كامل متكامل ال ينقسم وال يتجزأ.  وليس تعريف 
الفداء واخلالص والكفارة كما يف فكر القرون الوسطى الغريب، هو “إمتام عقوبة 
املوت يف املسيح، بدال من إمتامها يف اإلنسان – أي عقوبة بدل عقوبة”.  واآلن 
الكاثوليكية،  الكنيسة  آباء  كل  األرثوذكسي  الشرقي  اآلبائي  الفكر  هذا  يتبع 

والكثري من معلمي الكنائس الربوتستانتية.  

ملا خيتربه  ثانوية  تأيت يف درجة  املكتوبة كلها هي حقيقة  النصوص  أن  إذن  نرى 
اإلنسان يف جمموعه، لقبول أفضل التفسريات للحق، ألننا ال ميكننا إدراك احلق يف 
كماله املطلق على أية حال. فقانون اإلميان هو أفضل صيغة للتعبري عّما أدركناه من 
احلق عن اهلل ومصرينا األبدي.  وقد وضعته الكنيسة لكي توضح لنا ما أدركناه من 
احلق وترفض ما يتعارض مع هذا احلق.  ولكن الرفض السليب ملا ال يتفق مع احلق 
كما يف )بغري إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال إفتراق حلظة واحدة وال طرفة عني(، 
ليس مساويا لــ “حتديد وحصر” احلق يف عبارات وصيغ مهما عظمت.  ألن 
رفض ما ال يتفق مع احلق ممكن، ولو بصورة نسبية غري مطلقة،  أما حتديد وحصر 

احلق يف إدراك كامل، أو صيغة جامعة شاملة بلغة بشرية فهو مستحيل.  

نعلم أيضا أن إدراك ما هو خري أو شر هو إدراك يف واقعه يتم باإلختبار “الطبيعى” 
الكتاب  لنا يف  القليل جدا مما كتب  وليس باإلختبار املعجزي.  وحنن نعلم أن 
املقدس هو ما سلم للكّتاب بصورة رؤيا أو إعالن فائق للطبيعة.  ونعلم أن اجلل 
األعظم من تعاليم األنبياء نعتربها كلمة اهلل، أساسا وجوهريا، ألن اخلربة البشرية قد 
صّدقت على هذه التعاليم أهنا تتفق مع اخلري أو الشر الذي أدركه اإلنسان منذ البدء، 
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يف الضمري، قبل أي نيب أو كتاب.  ودسقولية اآلباء الرسل تؤكد أن اهلل قد رسم 
فطريا وحنت يف قلوبنا وعقولنا “الناموس الطبيعي األول” )للتمييز بني اخلري والشر 
واملحبة والبغضة( والذي مؤخرا أعلنه اهلل مرة ثانية بالوصايا العشرة، ملجرد التذكرة 
ال أكثر، بصورة مكتوبة ملوسى واألنبياء.  مث مؤخرا ثّبت هذا الناموس الطبيعي 
األول وأعلنه واضحا، من خالل الكلمة املتجسد حبياته وتعاليمه، بعد أن حررنا 
من رباطات وكتافات الناموس املوسوي، اليت هي تعاليم النجاسات والطهارات 

والذبائح والعنف وأسر سبايا احلرب ورجم اخلطاة ... إخل كما يلى:

ما جئت ألنقض بل ألكمل:

حنن نعلم أن الرب عندما قال “ما جئت ألنقض بل ألكمل” أنه أيضا رفض عنف 
الناموس، وحررنا من عبودية ما أمسته دسقولية اآلباء الرسل “أثقال – رباطات – 
أو كتافات الناموس”، واليت شرحتها الدسقولية يف الفصل ال33، كما قدمها لنا 

املستشار د. وليم سليمان قالدة، وأقتبس منها هذه الفقرة الرائعة جدا:
“فألجل قساوة قلوهبم )شعب إسرائيل( ربطهم هبذا: الذبيحة والتطهري واإلمتناع 
)ال متس وال تذق وال تستعمل أو جتس( ]راجع كولوسي 2 عدد 22-21، 
فهي تؤكد أن هذه الرباطات كلها: وصايا وتعاليم الناس وليس اهلل![  ... فأما 
أنتم أيها املؤمنون الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلكم منها وجعلكم أحرارا 
من العبودية من هذه الرباطات ... ألن املسيح إبن اهلل ملا جاء حقق الناموس 
وكمله، ومحل األثقال ]رباطات أو كتافات الناموس[ اليت كانت عليهم وبطلها 
بالكمال، والناموس الطبيعي ثبته ]الذي عاش به اآلباء بدون وصية مكتوبة قبل 

موسى[ وجعل سلطان الناس حرا.” 
)صفحة 727 من الطبعة األوىل عام 1979(.  مابني األقواس املربعة ] [ هو 

إدخال من كاتب هذا الكتاب.
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النظام األخالقي عند الكثري من احلضارات القدمية:

خاصة  القدمية،  احلضارات  من  الكثري  عند  األخالقي  النظام  أن  نعلم  حنن  و 
بل كان  ناموس موسى،  يقل يف مجاله وروعتة عن  املصريني، كان ال  قدماء 
أرقى يف بعض تعاليمه.  وقصة كذب إبراهيم أبو اآلباء عندما قال ألبيمالك، 
ملك الفسطينيني، أن سارة هي أخته وليست إمرأته، مث “جاء اهلل إىل أبيمالك يف 
حلم الليل، وقال له: ها أنت ميت من أجل املرأة اليت أخذهتا فإهنا متزوجة ببعل. 
ومل يكن أبيمالك قد إقترب إليها. فقال يا سيد أُأّمة بارة تقتل؟”  ...، فاعترف 
إبراهيم بكذبه، وبّكت أبيمالك إبراهيم على كذبه: “و قال له: ماذا فعلت بنا 
ومباذا أخطأُت إليك حىت جلبت علّى وعلى مملكيت خطية عظيمة” )تكوين 20 
عدد 2-9(. فكان أبيمالك أتقى من إبراهيم كما يشهد الكتاب املقدس.  مث 
حدثت نفس القصة ثانية بني إسحق وأبيمالك ذاته، حني قال إسحق عن رفقة 
من  “أشرف  أبيمالك  ولكن  ليأخذوها.   يقتلوه  لئال  أخته  أهنا  اجلميلة  زوجته 
الكوة، ونظر وإذا إسحق يالعب رفقة إمرأته. فدعا أبيمالك إسحق وقال له: إمنا 
هي إمرأتك، فكيف قلت هي أخىت؟ ... فقال أبيمالك: ما هذا الذي صنعت 
بنا؟ لوال قليل ألضطجع أحد الشعب مع إمرأتك فجلبت علينا ذنبا.” )تكوين 

26 عدد 10-8(.  

و عند قدماء املصريني، كما عند حضارات أخرى قبل ناموس موسى، كانوا 
مساعدة  وعدم  والسرقة  قانوىن(  سبب  )بدون  والقتل  والزنا  الكذب  ُيجّرمون 
املحتاج وإكرام الضعيف، وإحترام اإلله والقانون )= الوصايا العشرة(.  بل كان 
لو كان  العذاب  وُيلقى يف  بعد مماته  ُيحاسب  بأنه سوف  يؤمن  القدمي  املصري 
قد إمتنع يوما عن ري نبات عطشان، وليس فقط أذية البشر!!!  وكان املصري 
القدمي يذبح الذبيحة بسكينه حتت إبط )حتت كتف( الذبيحة لتزنف ببطء، وليس 
من الرقبة، لكي خيفف عنها األمل والرعب املصاحب لقطع الرقبة.  ومل يكن هذا 
ذبيحته كان  القدمي  املصري  يقتل  أن  وقبل  ناموس موسى.   العربانيني يف  حال 
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بيته  ليأكل هو وأهل  لقتلها  الصفح واملغفرة ألنه مضطر  أذهنا طالبا  خياطبها يف 
لكي ال ميوتوا!!! هكذا كانت رقة املشاعر وحنان املصري القدمي، وبدون ناموس 

موسى!!!  

الكلمة( وحدها، نسجد هلا كتعليم  )اهلل  الرب يسوع  تعاليم 
وإعالن إهلي مطلق:

الكتايب يف جممله، والسياق  النص  يف سياق  نتفهمها  أن  التعاليم جيب  و هذه 
احلضاري الثقايف املحيط هبا يوم قيلت ، من جهة املبادىء اجلوهرية املطلقة ، 
اليت ذكرهتا،  واليت حتملها العبارات اإلجنيلية يف جمملها، وليس من جهة احلروف 
املختلفة  الترمجات  أو  األربعة  للبشارات  اليونانية  األصول  والكلمات، سواء يف 
لذات النص األصلي. فاهلل حيدثنا بفكر ومعىن وفهم عقلي وقليب، وليس بنصوص 
مصمتة، ألن احلرف يقتل املعاين، والروح الذي للتعليم هو الذي ُيحي احلرف 
للفهم املستنري.  ولذلك ال جيب أن نستعمل التعبري الغري إجنيلي أنه “ال إجتهاد مع 
صراحة النص”. هذا مبدأ غري مسيحي.  فليس من نص بلغة بشرية يسمى نصا 
صرحيا أو مصمتا مقفوال وله معىن واحد، إال لو كان املفسر يظن أنه هو وحده 
الذي يعلم فكر اهلل بلغة إهلية يقينية!!! وهذا مستحيل.  أي نص مكتوب حيتمل 
أكثر من معىن.  وتلك املعاين ميكن إستنتاج بعضها فقط ، وأيضا بعد مراجعة 
اإلختالفات بني حرفية النصوص يف البشارات األربعة للقول الواحد واملتكرر، 

واملقارنة مع كل النصوص املتعلقة بذات املوضوع يف الكتاب بكليته.  

و ذلك ألن ُكّتاب الكتاب املقدس، املوحى هلم، قد كتبوا ونقلوا لنا ما شاهدوه 
ومسعوه بعدها بعشرات السنني، ومل يكونوا يفرغون شرائط فيديو مسجلة حبرفيتها، 
أو ينسخون ما يقال أمامهم يف ذات اللحظة.  وأيضا الوحي ال يعصم الكاتب من 
القصور احلضاري والثقايف، الذي يؤثر بالقطع على إختيار الكلمات اليت تعرب عما 
فهمه وما مسعه قبلها بعشرات السنني. وقد يعترض البعض على هذا الرأي حبجة أن 
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وحي الروح القدس يعصم الكاتب والنيب من كل خطأ. وهلؤالء أقول:
للكنيسة  اإلكلرييكية  بالكلية  الالهوت  أستاذ  تاواضروس،  د.موريس  لنا  يؤكد 
القبطية األرثوذكسية، يف اجلزء األول من كتابه علم الالهوت العقيدي )مكتبة 
شخصية  يلغي  ال  الوحي  “أن   :84 صفحة  رويس(   باألنبا  الشباب  أسقفية 
الكاتب، وأن الكاتب يكتب متأثرا بثقافته وبيئته، هو ما نالحظه من إختالف 
الكاتب  إلتزام  عدم  وكذلك  املختلفة،  املقدس  الكتاب  كتب  بني  األسلوب 
باحلرفية فيما يكتب”.  ويذكر لنا د. موريس تاوضروس مباشرة، أن  يف عماد 
قال  الذي مسعوه  الصوت  أن  عدد 22(   3 )لو  يف  الكتاب  قال  املسيح  السيد 
“أنت إبين احلبيب بك سررت”، ولكن ذكر القديس مىت هذه العبارة ذاهتا بعد 
العماد بصورة خمتلفة حرفيا، يف مت 3 عدد 17: “هذا هو إبين احلبيب الذي 
به سررت”.  وكمثال آخر عن عدم اإللتزام باحلرفية، العبارة اليت كتبت على 
صليب الرب عن كونه ملك اليهود قد ذكرت يف األناجيل األربعة بأربعة صيغ 
خمتلفة من جهة الكلمات، ولكن املعىن هو الغري متغري: ففي مت 27 عدد37: 
“هذا هو يسوع ملك اليهود”.  ويف مر 15 عدد 26: “ملك اليهود”.  ويف 
اليهود”.  ويف يو 19 عدد 19: “يسوع  لو 28 عدد 38: “هذا هو ملك 

الناصري ملك اليهود”.  

 ولنا أيضا فيما قال الرب يسوع املسيح نفسه مثال على أن النص إذا أخذ بغري 
إدراك وجتميع سياق كل ما قيل عن املوضوع الذي يناقشه النص فقد نفقد معناه، 
بل قد نتوه يف هرطقات بغري قصد.  فالرب قال “أنا واآلب واحد”، فأخذها 
سابيليوس وقدم بدعته أن أقانيم الثالوث القدوس هم شخص واحد وأقنوم واحد، 
ولكنه متعدد وخمتلف الظهورات.  وقال الرب أيضا يف موضع آخر: “أيب أعظم 

مىن”، فأخذها آريوس وعّلم أن اآلب أعظم يف الالهوت من اإلبن !!!

فيجب أن نعلم أن أي نص مهما كانت قدسيته هو مقدم لنا بلغة بشرية مّحالة 
أوجه، وميكن أن يكون هلا عدة تفسريات ألهنا ليست لغة إهلية مطلقة، حىت وإن 
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كان الرب يسوع هو قائلها، ألنه  مل ُيرد أن حيدثنا بلغة السماء اليت لن نفهمها.   
ولستم  األرض[  ]بلغة  األرضيات  لكم  قلت  كنت  “إن  بنفسه:  قال  قد  ولذا 
تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات ]بلغة السماء[؟” )يو 3 عدد 
12(.  فاهلل إذن ال يكلمنا بلغة إهلية مطلقة ال حتتاج لشرح، ولكنه يكلمنا بلغة 
بشرية قابلة للتفسري والتأويل، وحتتاج لتجميع عناصر ومفردات املواضيع والقراءة 
يف سياق النص الكتايب )اإلجنيلى( يف كليته وإمجاله، والسياق احلضاري والثقايف 

ليوم قيل أي نص، بغري إجتزاء.  

وهذه اللغة أيضا ُتنقل لنا من خالل بشر حمدودين غري كاملني، حىت وإن كانت، 
العامة، “موحى هبا وملهمة بالروح القدس” )2  من جهة املضمون والرسالة 
تيموثاؤس 3 عدد16 و2 بطرس 1 عدد 21(.  فحديث اهلل لنا من خالل البشر 
من خالل  يصلنا  ولكنه  املقدس(  )الوحي  اجليد جدا  التليفزيوين  اإلرسال  يشبه 
أجهزة عرض قاصرة )البشر األنبياء والرسل(، لذا فهذه األجهزة حقيقة خمتلفة يف 
النقاء واللون والوضوح، مع أهنا بال شك تنقل لنا إرساال إهليا كامال ومطلقا يف 
أصله السمائي.  لذلك أيضا مل تأت تفسريات آباء الكنيسة على مر العصور مبعىن 
واحد فريد ومطلق ألي من كلمات الرب نفسه.  ومل تتفق الكنائس على طقس 
واحد ألي من العبادات، ألن هذه الطقوس كلها، بال إستثناء، هي متغريات تقوية 

نسبية وليست مطلقات.

قـانون اإلميـان:

لذلك إحتاجت الكنيسة أن تصيغ “جوهر العقيدة املسيحية” من جهة ما نؤمن 
لنا  يؤكد  شديد  بإختصار  والذي  )األمانة(  اإلميان”  يف “قانون  مطلق  أنه  به 

موضوعي العقيدة:
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يف  وعمله  وعالقاته  ذاته،  عن  القدوس،إعالنه  أوال:الثالوث   
اخلليقة:

 
أن اهلل أعلن عن نفسه، من خالل كلمات الرب يسوع املسيح )كلمة اهلل( ذاهتا، 
أنه إله واحد يف ثالث أقانيم، أي  اآلب واإلبن والروح قدس، والثالث أقانيم هم 
واحد يف اجلوهر، وليس يف األقانيم. وجيب أن ندرك بكل وضوح أننا ال نستطيع 
أن نعدَّ حسابيا يف اهلل، ألنه ليس فيه عدد وال تعداد،  كما قال القديس باسيليوس 
الكبري )هو املاالهناية املطلقة(.  وإن كنا نعلم أن اهلل أعلن عن أقانيمه أهنم ثالث، 
فهذا اإلعالن الرقمي هو فقط ليعني ضعف أفهامنا، وليقرب ألذهاننا البشرية كيف 
أن كل من األقانيم له متيزه وفرادته.  والعد احلسايب الرياضي جائز فقط ملا هو خملوق 
وحمدود، ألن ما ميكن عّده ميكن حّده وحتديده وحصره، وتكون له بداية وهناية 
أيضا.  ولكن ليس يف اهلل مادة وال زمان وال مكان وال أجزاء للعد احلسايب.  ولو 
كان مفهوم “املوحدين باهلل” أن اهلل شخص واحد أحد صمد، مصمت عدديا، 
لكان هذا حتديدا هلل الغري حمدود والغري معدود، ولكان اإلنسان من حقه أن يّدعي أنه 
قد أدرك جوهر وكنه اخلالق ذاته!!!  فإن أعلن اهلل عن نفسه أن يف جوهره الواحد،  
ثالث أقانيم فهذا ال خيتلف عن لو أنه قد أعلن أن فيه مائة أو ألف أو ماالهناية 
من األقانيم )لو جاز القول، فقط لتوضيح أننا ال نعد يف اهلل حسابيا( فهذا ال يعين 

الشرك أو تعدد اآلهلة، ألن جوهر ألوهيته يبقى واحدا وليس أكثر. 

َمَثُل الشمس – كيف أن اهلل واحد وهو أيضا ثالث أقانيم؟ 
و قد إستعمل اآلباء “َمَثَل الشمس” للشرح والتقريب لفهمنا عن: كيف أن 
اهلل واحد وهو أيضا ثالث أقانيم؟  فالشمس هي جنم مضىء يف الفضاء.  ولكن 
هلا شعاع النور وشعاع احلرارة الدافئة اللذان يصالنا أيضا، بل مها حيمال ويعلنا 
ولكننا  واحلرارة.   والنور  النجم  فيه  يشترك  الذي  الواحد  الشمس  جوهر  لنا 
ندرك مجيعنا بال عناء فكري أن النجم والنور واحلرارة هم ثالثة كيانات متميزة، 
ولكنهم يف ذات اإلدراك العقلي مشس واحدة وهلا  جوهر واحد، وليس النجم 
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لنقول “هذه هي  السماء  النجم يف  ننظر  فنحن  والنور واحلرارة ثالثة مشوس.  
الشمس”.  ونرى النور ميأل عيوننا فنقول “هذا النور هو الشمس”.  ونشعر 
بدىفء احلرارة فنقول “الشمس دافئة”.  أي أننا نسمي النور الشمس، ونسمي 
كل من احلرارة والدىفء الشمس أيضا.  وليس النجم ونوره وحرارته كيانا واحدا 
بل ثالثة كيانات )مثل األقانيم(، كلُّ متميز عن اآلخر بال إفتراق يف اجلوهر وال 
زمن الكينونة )الوجود( وال تعددية، ألهنم مشس وجوهر واحد، ومل يسبق أحدهم 
اآلخر يف الكينونة.  فالنجم مل يكن أبدا بال نوره أو بال حرارته، وكذلك النور مل 

يكن بدون النجم واحلرارة، واحلرارة مل تكن بدون النجم أو النور.   
و عالقة األقانيم معا ومع اخلليقة كلها عرب عنها القديس مكسيموس املعترف بأهنا 
“حركة احلب األزىل”، ويعرب عنها الشعراء يف ترنيمة )لورد أوف ذا دانص( اليت 
أحبها جدا، أي “إله الرقصة األبدية”، على أن حركة املحبة األزلية هذه بني 
األقانيم واخلليقة، هي فرحة ورقصة الثالوث مع اإلنسان شبيه الثالوث وحبيبه، 
للمجّرات والكواكب  الكون واخلليقة كلها:  مع كل دوران ورقص  بل ومع 
يف  إرساليته  لتحقيق  واحليوان  لإلنسان  وعْدٍو  سعي  كل  مع  الذرة،  وجزيئات 
احلياة وشبع يومه، مع كل متتع مبا أعطاه اهلل من حرية للعمل واإلبداع واخللق 
أّناتنا  مع اخلالق، مع كل شروق وغروب، مع كل دمعة أمل أو فرح، مع كل 
وكل ضحكاتنا ... هو يتحرك ويتفاعل ويتشارك ويرقص معنا.  إن إهلنا ليس 
هو  بل  وآالمنا،  تفاعل ألفراحنا  وال  بغري حركة  الثابت  الصامت  الفالسفة  إله 
حقا يتحرك ويرقص متفاعال معنا.  يرقص ويتفاعل مع خليقته، حبيبته كما يعرب 
الشاعر العرباين يف نشيد األناشيد.  هو إله، حرك قلب داود وأوتار قيثارته معربا 
عن فرحه باخلليقة )مزمور 104 عدد 31(  ويرقص معها يف سكر أبدي، وَيْسَبح 
معها يف حبر حمبته: يف جتسد، يف ميالد، يف شقاء، يف تأمل جْلٍد، يف موت بل يف 
قيامة ويف صعود ... آخذا بيدها راقصا من املذود  يف بيت حلم للسباحة يف هنر 
األردن، ومن الوادي صاعدا جلبل طابور، ومن القرب طائرا إىل حضن جمد اآلب 

ذاته....  إله الرقصة األبدية!  
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و شركة حمبة الثالوث بني اآلب واإلبن والروح القدس، مل تكن ممكنة لو أن اهلل 
واحد أحد مصمت عدديا.  ألن احلب يقتضي وجود املحب واملحبوب معا، 
وإال فمن ذا الذي كان يستقبل احلب من اآلب منذ األزل، قبل اخللق، إن كان 
اهلل أقنوما هو “واحد أحد مصمت عدديا” بال حمبوب يسكب عليه حمبته، إن مل 
يكن اهلل ثالوثا أي عائلة حب؟؟؟!!!  ومن هذا النموذج للمحبة ينبع كل اخلري 
للخليقة، وكل تعليم إهلي عن كيف حنيا احلياة معا، وكيف، بل وملاذا، نؤمن بكل 
عقيدة مطلقة لنا.  بدون املثال اإلهلي الثالوثي للحب، ما كان اإلنسان ليعرف 
احلب وال اجلمال وال الشركة،  بل فقط الفروض والعبودية إلله جبار متجرب، 
مقيت ماكر، كما يراه بعض البشر ويعبدونه خوفا وطمعا.  وقد خلص فالدميري 

لوسكي يف كتابه “الالهوت السري للكنيسة الشرقية” هذه املعاين بقوله: 

“إذا رفضنا إمياننا بالثالوث القدوس كأساس جوهري لكل احلق وكل الفكر 
اإلنساين، فنحن إذن قد إلتزمنا بطريق هنايته العدم ذاته، ننتهي إىل الالشىء، 

ننتهي إىل الدمار الكياين الكلي، وهذا هو املوت الروحي. 
 بني الثالوث وجهنم ال يوجد خيار ثالث.” )منشورات معهد سانت فالدميري، 

بنيويوك، ص 66(.  

وتؤكد الكنيسة على وحدانية اجلوهر اإلهلي، وذلك ألن اإلبن مولود من اآلب 
القديسة  العذراء  الزمين باجلسد من  )ميالد روحاين أزيل غري زمين – غري ميالده 
مرمي(، وأيضا الروح القدس ينبثق أزليا من اآلب فقط )وليس من اآلب واإلبن(.  أي 
أن اآلب جبوهر ألوهيته الواحد هو املصدر الواحد لألقنومني اآلخرين )كما تشعل 
شعلتني من شعلة ثالثة، والشعالت الثالثة هم نار واحدة بالرغم من متّيزهم – نور 
من نور – إله حق من إله حق(.  فكل ماهو لإلبن وللروح القدس هو نابع ومعطى 
من اآلب.  ولذا الثالث أقانيم هم جوهر واحد، أي إله واحد بسبب وحدانية اجلوهر 
بالرغم من اإلعالن عن ثالوثية األقانيم.   وهم واحد يف اجلوهر لكنهم متميزون عن 
بعضهم البعض يف “الوظيفة”، إن جاز التعبري للشرح البشري )= الصفة األقنومية( ، 
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كما يشرح قانون اإلميان.  فاآلب ليس هو اإلبن وال الروح القدس يف كيانه األقنومي.  
واإلبن ليس هو اآلب وال الروح القدس يف كيانه األقنومي.  والروح القدس أيضا ليس 
هو اآلب وال اإلبن يف كيانه األقنومي.   وهم غري خملوقني، وهم متساوون يف األزلية، 

أي أهنم ال بداية وال هناية هلم – هم كائنون خارج نظام اخلليقة كلية.  

املادة والزمن واملكان.   أو نظم:  تتلخص يف ثالث خالئق  اخلليقة كلها  وهذه 
ومل يكن هناك أقنوم قبل أو بعد اآلخر زمنيا، ألن ليس يف اهلل زمن، وال مادة 
وال مكان.  والثالث أقانيم  متساوون يف املجد والقدرة والقوة والكرامة ويف 
كل الصفات ما عدا الصفات األقنومية: أي أن األبوة هي لآلب وحده، والبنوة 
لإلبن وحده، واإلنبثاق للروح القدس وحده. وقانون اإلميان يعلن لنا سر الثالوث 
وعالقتهم معا وعمل كل من األقانيم باخلليقة: اآلب اخلالق يشاء اخللق.  اإلبن 
املخّلص خيلق، أي يفعل ويأيت مبشيئة اآلب إىل الوجود.  والروح القدس امُلحيي 
يتمم ويزرع ويهب هذه املشيئة )اليت أرادها اآلب وفعلها اإلبن( للخليقة كلها. 
وهكذا يشترك كل أقنوم مع األقنومني اآلخرين يف كل أعمال اهلل: اخللق، العناية 
اإلهلية، الفداء، متجيد وتأليه اخلليقة... إخل.  ولذا نصلي حمدثني العذراء القديسة 
مشيئة  )فعل  منك  وجتسد  تنازل  واإلبن  )املشيئة(  إختارك  اآلب  “ألن  مرمي: 
التجسد( والروح القدس ظللك )أمت فعل احلبل وامليالد اإلهلي من العذراء، ويف 

كل نفس بشرية تؤمن بالثالوث القدوس وخالصه املوهوب لنا(”.

ثانيا: قيامة األموات وحياة الدهر اآلتى: 

إننا نؤمن بقيامة األموات كلهم )أبرار وغري أبرار( وأن للكل حياة أبدية يف 
الدهر اآليت الالزمين، ألن عطية اهلل هي بال ندامة، وإن كان جمد كل إنسان 
خيتلف حبسب قول الرب يف يوحنا 3 عدد 19-23: “و هذه هي الدينونة: إن 
النور قد جاء  إىل العامل وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ألن أعماهلم كانت 
شريرة. ألن من يعمل السيئات يبغض النور وال يأيت ]الفاعل هنا هو اإلنسان ذاته 
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حبريته[ إىل النور لئال توبخ أعماله.  وأما من يفعل احلق فُيقبل ]الفاعل مرة أخرى 
هنا هو اإلنسان حبريته[ إىل النور لكي تظهر أعماله أهنا باهلل معمولة.”

التعاليم النسبية ) = الغري مطلقة( القابلة للتغري بالزمان واملكان 
يف الكنيسة:

أما كل تعليم بعد قانون اإلميان يف الكنيسة فهو إما إجتهاد بشري لتفسري 
العقيدة املطلقة املذكورة يف قانون اإلميان، أو إرشادات ووعظ لشرح نصوص 
الكتاب املقدس، أو آراء وأجوبة ألسئلة تفرضها الظروف ومتغريات الزمان، أو 
ترتيبات طقسية لنشارك بروح مشتركة يف العبادة، أو نصائح سلوكية قد يغلب 
للمكان  اليت  اإلجتماعية  والثقافة  أثر احلضارة واألعراف  األحيان  أكثر  فيها يف 
والزمان الذي تقدم فيه هذه النصائح، تغلب هذه األمور يف النصيحة على جوهر 
التعاليم هي  أحيانا!!!   كل هذه  ذاته  املقدس  الكتاب  اإلهلية يف  الرب  وصية 
أو  للخطأ  قابلة  للتغري، ألهنا  قابلة  إجتهادات بشرية نسبية، غري مطلقة وقطعا 
الصواب والتطوير، وميكن األخذ منها والرد عليها، بل ميكن قبوهلا أو رفضها 
مهما كانت هلا صورة التقوى واجلودة، وحىت لو دامت مقبولة ألجيال متعددة.  

فقد يأيت زمان وندرك أن تفسرياتنا القدمية مل تكن مطلقة الصحة.  وكمثال أذكر 
هنا أن الكنيسة مل ترفض وتقضي على نظام التجارة يف البشر العبيد إال منذ قرن أو 
إثنني على األكثر!!!  وأيضا كما سأذكر يف مقاالت أخرى مل تعترض الكنيسة على 
معاملة املرأة كإنسان من الدرجة الثانية إال يف القرن العشرين.  بل وال يزال البعض 
يعترض على  مساواة املرأة الكاملة للرجل يف كل الوظائف واخلدمات الكنسية!!! 
هذه قطعا آراء سوف ختتفي بتطور فكر الكنيسة ونظرهتا للمرأة، لكي تقترب من 
فكر الكتاب املقدس )ليست املرأة دون الرجل( يف القريب مبشيئة الرب.  وذلك ألن 
املرأة خلقها اهلل “معينا نظري الرجل” )تكوين 2 عدد 18( أي مساوية يف املجد 
والكرامة والعقل وحرية اإلرادة والطهارة والقداسة والقدرة على القيادة والتعليم 
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واإلرشاد ... إخل، ويف كل شىء  مثل الرجل، ما عدا التمّيز البيولوجي. 
أفضل  وفكر  تفسري  هو  ملا  وتركها  القدمية  تفسرياتنا  لتطور  آخر  وكمثال 
وأكثر منطقا وحقا: كان اليهودي قدميا يتعلم أن الذكر الغري خمتنت جنس )= كل 
ذكور البشر!(، واملرأة النازفة جنسة، والعبيد واملرأة هم أمالك للرجل، وأن أكل 
احليوانات النجسة والربا خطايا.  وهذه النظرة املستنجسة خلليقة اهلل يف ناموس 
موسى مل تعد كذلك بعد أن ألغاها املسيح متاما كقول دسقولية الرسل، ألنه هو 
الرب واضع الناموس األفضل ناموس املحبة وإحترام كل إنسان بال متييز وإحترام 
طهارة كل خملوق. ولعل هذا الفهم القدمي القاصر كان إلنعدام الوسائل الصحية 
يف تربية املواشي وذحبها وطهيها ملنع إنتقال األمراض من بعضها لإلنسان، و“عدم 
فهم لرجال جهال”، كما تقول الدسقولية )الباب 33(.  وحنن نعلم أن اهلل أعلن 
لبطرس الرسول أن كل ما خلقه اهلل هو طاهر، وال جيب أن نصف أي من خالئق 
اهلل بالنجاسة، والنجاسة اآلن نفهمها جمددا على أهنا ال تنتج إال من شرور القلب 
فقط.  واآلن ال ُيحسب غري املختنت وال املرأة النازفة وال أكل اخلزنير أو الربا 

)فوائد أرصدة البنوك( أهنا أمور ال أخالقية، أي خطايا.  

فهل تغري اهلل أو فكره أو إرادته؟  أم تغريت تعاليمه لنا من عهد لعهد، كما 
)يعقوب 1 عدد  ليس كذلك  تغيري وظل دوران، وهو  تعاليمه  لو كان اهلل يف 
17(؟  أم هل لنا أن نقبل باملنطق األغلب قبوال: أن بعض الوصايا يف العهد القدمي 
الناس”  وناموس موسى، كما كتب عنها بولس لرسول أهنا “وصايا وتعاليم 
بدا  ذاته معطيها ومريدها، حىت وإن  )كولوسي 2 عدد 21-22(، وليس اهلل 
هذا سطحيا يف نص الناموس املوسوى؟   هل ميكننا أن نقبل أن يكون التفسري 
األفضل والذي يتناسب مع تعليم الرب يف العهد اجلديد: “قيل للقدماء ... وأما 
أنا فأقول لكم ...” هو أن اهلل فقط قد “مسح” )و مل يأمر أو يشاء أو يدبر( 

هبذه التعاليم املوسوية البشرية، على مضض، ألسباب حضارية؟؟؟  
هذا الرأي والتفسري الذي أقدمه )أن اهلل “مسح” فقط ملوسى أن يقنن ما أمساه 
بولس الرسول “وصايا وتعاليم الناس”، ولكن “مل يكن اهلل هو مصدر األمر” 
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ببيع البشر كعبيد وال إستنجاس البشر أو أي من اخلالئق( يتضح إحتمال صحته 
موسى”  من  للشعب  “إذُن  هو  الذي  الطالق  أمر  عن  الرب  شرح  يف  بقوة، 
فقط، وليس أنه كما هو مكتوب يف الناموس )تثنية 24 عدد 1( أنه أمر من اهلل: 
“موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نسائكم، ولكن من البدء 
)يف فكر وتدبري اهلل( مل يكن هكذا” )مىت 19 عدد 8(.  أي ليس هذا الطالق 
يف تدبري وإرادة اهلل، ولكنه مساح من موسى ألسباب قساوة القلب.  فهل ميكننا 
قبول بعض تعاليم ناموس موسى على هذا املبدأ اإلجنيلي الذي نطق به الرب نفسه 
وبولس الرسول أيضا؟؟؟  قال بولس الرسول: “تفرض عليكم فرائض: المتس 
وال تذق وال جتس ]و هذه الثالثة تشكل كتلة كبرية من ناموس موسى[، اليت 
هي مجيعها للفناء يف اإلستعمال، حسب وصايا وتعاليم الناس.  اليت هلا حكاية 
حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر اجلسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية” 

)كولوسي 2 عدد 23-20(.  

األحوال  قوانني  مسألة  القبطية يف  الكنيسة  اجلاري يف  احلوار  أيضا يف  ولنا 
الشخصية، خبصوص تعريف وتفسري ما يعترب “علة الزنا” يف شأن الطالق املقبول 
كنسيا والتصريح بالزواج الثاين، لنا منوذج يؤيد التفسري السابق )أي مساح اهلل 
فقط وليس أمره، بكل ما ورد يف ناموس موسى وال يتطابق مع تعليم املسيح 
الذي هو وحده كلمة اآلب وإرادته الكاملة الصحيحة واملطلقة(.  تعريف “علة 
الزنا” ميكن حتجيمه وتضييقه جدا أو التوسع فيه، مبا ال يعارض تعليم الرب يف 
الكتاب املقدس، طبقا لرمحة املفسر وعلمه وسعة إدراكه لطبيعة البشر.  فيمكن 
تضييق هذا التعريف بصورة متشددة للغاية يف الفعل املادي فقط لعالقة جنسية 
لذات  بشهود  هذا  ويكون  بل  زوجي،  إرتباط  يف  طرفيها  أحد  يكون  كاملة، 
التعريف بتوسع بسيط، بإضافة ما هو زنا حكمي، أي مىت  الفعل!  وقد ُيقبل 
وجدت أدلة مسجلة، كتابيا أو صوتيا أو بتواجد مكاين وزمين، أدلة تشري لوجود 
عالقة جنسية مع آخر خارج الرباط الزوجي.  وقد يتسع التعريف اليوم بإدخال 
اإلرتباط اجلنسي من خالل اإلنترنت بطرف ثالث، حىت بالرغم من عدم اللقاء 



- 107 -

المقـالة األولـى الجـزء  الثـاني 

إن  اليت  اإلجتماعية  األوضاع  كل  لتشمل  التعريف  دائرة  تزيد  وقد  مكانيا.  
وجدت سوف تصبح يف الغالب األغلب عّلة تقود إىل الزنا لو تركنا الزوجني 
بالغصب والقهر القانوين بدون طالق وزواج ثاين، مثل: األذى البدين والنفسي 
املستمر من طرف لآلخر، أو إستحالة العشرة ألسباب نفسية أو أمراض جسدية 
)خاصة مع صغر سن الزوجني(، أو املرض املعدي اخلطر، أو السجن لعدة أعوام، 
أو املرض العقلي الغري حمتمل شفاءه  ....  إخل، من األسباب اليت نعلم أن وجودها 
غالبا ما سيقود إىل الزنا.  فيصح متاما، بقليل من التفكري، وصف وقبول أي من 
للزنا” أي  الزنا” أي “علة  أهنا: “علة تسبب  هذه األسباب واألحوال على 

“علة الزنا”.
عاشت الكنائس األرثوذكسية عشرين قرن تقبل التعريفات األوسع لعلة الزنا، 
والسماح بالطالق والزواج الثاين للطرفني قبل أن يسقط أحدمها يف الزنا، رمحة 
ذبيحة،  ال  رمحة  يريد  الرب  ألن  وجدوا،  إن  واألبناء  األسرة  ومسعة  بالزوجني 
وترتيب  لراحة  وُوضع  العكس،  وليس  اإلنسان  أجل  من  ُوضع  الناموس  وألن 
خري اإلنسان. ُوضع الناموس أو القانون كرمحة لإلنسان، ال ليكون غصبا وقهرا 
أسباب سقوطه، ويريد أن  يعلم اهلل ضعفه ويقدر  الذي  اإلنسان،  وقسوة على 
ينقذه من هذه التجارب اليت هتلكه.  فاإلنسان، بسلطان إبن اإلنسان ذاته، هو 
رب الناموس وليس الناموس هو رب اإلنسان. ولكننا رأينا يف املاضي القريب 
النظريات،  غري  ومشاكله  الزواج  عن  يعرفون  ال  والذين  املتزوجني،  غري  بعض 
من حاول إختصار تعريف “علة الزنا” يف أضيق املعاين، ظانا أنه بذلك التشدد 
يقدم خدمة هلل، وُيحرص حرصا مقدسا بالتشدد السلفي األصويل جدا يف تفسري 
وتضييق وحتجيم تعريف “علة الزنا”. ]كقول الرب: تأيت ساعة يظن فيها كل 

من يقتلكم )يضيق عليكم( أنه يقدم خدمة هلل[.  
وكان هؤالء على وشك أن يدفعوا بأبناء كثريين للكنيسة إىل ترك املسيح، 
مقدمني بذلك أعظم خدمة ألعداء املسيح والكنيسة، بإفراغها من أبناء للكنيسة 
ومفضلني بقاء األبرار فقط ال اخلطاة، كما إعترف أحدهم عالنية يف األحاديث 
التليفزيونية بذلك صراحة، مما جعل مليس احلديدي، املذيعة مديرة احلوار، أن تفغر 



- 108 -

المقـالة األولـى الجـزء  الثـاني 

أبناءه.  فهل  فاّها تعجبا وذعرا غري مصدقة ملا قيل هلا، من أب عن بعض من 
ألحد، بعد هذا املثل الواقعي، أن يّدعي أنه هو املفسر الوحيد الفريد العاِلم بإرادة 
والزوجي  والنفسي  الطيب  العلم  ناقص يف  إدراك  معتمدا على  اهلل كلها وحده، 
وحكمة  البشر  ولطبيعة  اخلطاة  املسيح  ألبناء  واملحبة  واإلرشادي  واإلجتماعي 

الرمحة اإلهلية؟!  

إلزام  على  قدرة  أو  عصمة  بشرى  تفسري  أو  إجتهاد  ألي  ليس 
املؤمنني بقبوله أو منعهم من رفضه:

أيضا،  الكنسية  ومنها  الوضعية،  البشر  وقوانني  وتفسريات  آراء  وليست 
قائلها أو من رتبها من  مسّلمات ومزناّلت إهلية، مهما عظمت قامة أو قداسة 
شخص أو أشخاص.  لقد إنتهى هذا الزمان، زمان التشدد األبوي القهري، 
بغري رجعة يف مجيع املجتمعات املتحضرة عموما، ويف مصر خاصة، بعد ثورة 
اخلامس والعشرين من يناير.  ويف هذا أذكر قول أخوتنا املسلمني: من إجتهد 
البشر يف  إجتهاد  أن  أجران.  مبعىن  فله  إجتهد وأصاب  أجر، ومن  فله  وأخطأ 
التفسري قابل للصواب كما أنه قابل للخطأ أيضا، وليس من إنسان معصوم من 
أي خطأ مهما علت قداسته أو رتبته أو علمه.  وإذا أخطأ أحد ُيرسل الرب، 
ولو بعد حني، من يصلح ويصحح اخلطأ بإجتهاد أدق وإتساع قلب وأفق.   أنا 
أعلم أن هناك من ال يوافقين يف هذا الرأي ألنه إعتاد كما إعتاد البسطاء )و من 
ال يسترحيون إلعمال الفكر التحليلى( على قبول كل تعليم من فم اإلكلريوس، 
على أنه تعليم مزّنل.  حىت وإن كان الكثري من معلمي الكنيسة مرشدين بالروح 
القدس، إال أن قبول كل تعليم على هذا املبدأ بدون أن منتحن األرواح )1 يوحنا 
4 عدد 1( هو توجه خطري جدا، ألنه ُيلبس اإلجتهاد البشري ثوب “العقيدة 
املطلقة” بدال من كونه تفسري أو رأي بشري متغري ونسيب.  هذا توجه يف غاية 

اخلطورة ومدعاة للتخلف وإفساد العقيدة بكل صوره.
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تعاليم الرب يسوع املسيح مبادىء مطلقة، ولكن تطبيقاتها هي 
تفسريات وترتيب بشري نسيب غري مطلق وقابل للتغيري:

أمثـلة:

• الصالة:
الصالة هي العالقة والشعور الدائم الفِرح بالوجود يف حضرة الرب.  أما ما 
يرتب يف طقس العبادة من إجتهادات تقوّية، مثل ما يكتب يف الكتب الكنسية 
املقدس، واألجبية، واإلبصلمودية، وخدمات األسرار  الطقسية )مثال: اخلوالجي 
الكنسية ... إخل( من صلوات، سواء شخصية أو للخدمات اجلماعية، من جهة 
الكلمات واألحلان واللغة، واحلركات اجلسدية من سجود وقيام وركوع، والبخور 
والشموع والزيوت، وشكل اخلبز ونوع اخلمرالذي يقدس، واملشاعر التقوية املعربة 
عن حمبتنا هلل .... فهذه كلها ليست مزنالت مطلقة، وميكن تبديلها أو زيادهتا أو 

نقصاهنا حسب اإلحتياج الزماين واملكاين، ولكن بإتفاق الكنيسة معا.

• الصوم: 
الصوم هو ترتيب وتعليم مطلق من جهة املبدأ اإلجنيلي فقط وليس الطقس.   
الصوم هو فترة ميتنع فيها اإلنسان عن أمور حمببة له، كالطعام، طواعية وباختيار 
حر بال فرض أو جرب أو إلزام كنسي.  الكنيسة ترتب مواسم وأوقاتا للصوم.  
حرة.   حمبة  ممارسة  وليس  قهرا  صار  فرضا  أصبح  لو  ولكنه  جيد،  ترتيب  هذا 
والدليل على هذه احلرية، الواجب توافرها يف أي ممارسة روحية حقيقية )و الصوم 
هنا جمرد مثل( هو أنه جيب أن يكون اإلمتناع عن هذه املمارسة غري مصحوب 

بأي عقوبة كنسية، كحرمان غري الصائم من التناول من اإلفخارستيا !  

العقوبة الكنسية وضعت ألهنا قد تردع ومتنع عن اخلطية أحيانا، ولكنها ال 
تستعمل وال تقنن لكي متنع اإلنسان عن ممارسة أو التمتع بأي شىء  طاهر من 
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خلقة وتدبري اهلل )مثل األكل أو العالقة اجلنسية يف الزواج(.  أي ميكن للقانون 
الكنسي أن مينع فقط عّما هو خطأ، ولكن ال ميكن وال يصح أن يوضع قانون 
ليمنع عّما هو طاهر ورمسته يد اخلالق لفرح اإلنسان.  فإن أراد اإلنسان بناء على 
إستحسانه الشخصي أن يتخلى عن أمر طاهر مما وهبه اهلل له – مثل ختلى ناذر 
البتولية )أي الصوم الدائم للتفرغ للخدمة( عن احلياة اجلنسية الطبيعية والطاهرة 
يف الزواج – فهذا إستحسان شخصي حر، وإن مل يستطع إكمال نذره فالزواج 
قطعا أفضل له من التحرق كما يقول بولس الرسول )1كورينثوس 7 عدد 9 (. 
وال جيب توقيع أي عقوبة على هذا اإلنسان، كما نسمع من حني آلخر.  ألن 
عقوبة مثل هذه، كما يوضح قول بولس الرسول، هي ضد تعليم الكتاب املقدس 

مباشرة.  

فإذا مل يُصْم اإلنسان بكامل حريته أصبح الصوم إلزاما فارغا وجربا وفرضا.  
وهنا تنتفي املحبة اليت هي أم كل عبادة وممارسة تقوية.  فهل من املنطق أن تكون 
هناك عقوبة ملن ال يصلي مثال؟  العبادة والصالة حب.  التعبري عن احلب لو أصبح 
إلزاما وفرضا يصبح قهرا وكراهية ونفاقا ال يريده الرب وال اإلنسان.  رغبة املؤمن 
يف املشاركة مع بقية أعضاء الكنيسة، يف أي ممارسة روحية أو عبادة جيب أن 
تكون مبنية على “اإلستحسان” الشخصي اإلرادي احلر فقط والنابع من املحبة، 

وليس على الفرض أو إتقاء لعقوبة!!!   

يف فترة الصوم ميتنع الصائم فيها عن الطعام أو أي شهية جيدة وهبها له اهلل، 
على قدر طاقته وحبسب إستحسانه. وهدف وغاية الصوم، ليس هو إسترضاء هلل 
أو تقدمي عبادة يطالبنا هبا اهلل، أو تكفريا عن ذنوب، بل هو “ تقوية وتدريب 
اإلرادة” على ضبط النفس حىت تصمد بقوة أفضل وقت التجربة، وقد شاركنا 
الرب يسوع يف الصوم بنفسه حبسب طقسه الشخصي. أي يكون املفهوم هو: 
لست أنت يا اهلل املحتاج والفارض لصومي، بل أنا املحتاج لتدريب وتقوية 
ضعف إراديت. ولكن أسلوب وطقس الصوم من جهة مدة الصوم، ونوع الطعام 
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وكميته، سواء الذي يؤكل أو الذي ميتنع عنه حبرية، هو ترتيب بشري نسيب غري 
مطلق، ولذا ميكن تغيري هذا الطقس وتطويعه حبسب قدرة اإلنسان، أو حبسب 
إتفاق الكنيسة على الزيادة أو النقصان يف هذا الطقس من جهة أنواع الطعام 

واملدة الزمنية واملواسم لألصوام املشتركة.  

كتاب أصوامنا بني املاضي واحلاضر:
أعتقد أن هذا الكتاب هو أوضح ما ُكتب حديثا يف الكنيسة القبطية عن هذا 
املوضوع.  وقد قدم هذا البحث القس كريلس كريلس راعي كنيسة مار جرجس 
خبماروية، ونشر عام 1982 بعد تقدمي املتنيح األنبا أثناسيوس مطران بين سويف 

للكتاب.  وهو يشرح ويؤكد يف صفحة 101:
]التقليد الرسويل هليبوليتس وهو يسبق أورجيانس )القرن 2( يؤكد أن “أيام 
الصوم اليت ثبتت هي األربعاء واجلمعة واألربعون املقدسة فقط”[. ويف جدول 
مطول يوضح أن يف القرون الـ 11  األوىل كانت الكنيسة القبطية تصوم األربعني 
املقدسة مدة ستة أسابيع )ملدة مخسة قرون( مث سبع أسابيع )قرن 6-11( وكانت 
تأكل األطعمة النباتية فقط، من السادس للـ 11، وإن كانت نوعية األطعمة حىت 
القرن اخلامس غري معروفة.  ومل يكن ألسبوع هرقل أي ذكر.  وكان صوم امليالد 
حىت القرن العاشر يف كنيستنا يوم واحد.  وعن صوم الرسل حىت القرن العاشر: 
رغم وروده بالدسقولية ملدة سبع أيام إال أن أورجيانس وأثناسيوس الرسويل مل 
يوردوه.  أما صوم نينوى فقد فرضه البابا مار إفرام السرياين على الكنيسة القبطية 
من القرن العاشر، مقابل صوم السريان ألسبوع هرقل مع األقباط.  وأما صوم 

العذراء فلم يوجد يف الكنيسة القبطية قبل القرن 13.

طريقة صوم الكنيسة حىت القرن اخلامس 
)صفحة 73 من كتاب أصوامنا بني املاضي واحلاضر(:

يف  الطعام  ونوعية  الكنيسة   )5-4 )القرن  سقراط  الكنسي  املؤرخ  ]يصف 
هذه الفترة فيقول عن الصوم الكبري: “... يستطيع اإلنسان أن يلحظ إختالف 
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األمر فيما خيتص بأسلوب اإلمتناع عن الطعام، كما هواحلال بالنسبة لعدد األيام، 
فالبعض ميتنع متاما عن كل ما له حياة ... البعض اآلخر يأكل السمك فقط دون 
األحياء، والبعض اآلخر يأكل السمك كما يأكل الطيور ... البعض ميتنع عن 
الفواكه، والبعض ياكل اخلبز اجلاف فقط، وآخرون  أنواع  البيض ومجيع  أكل 
التاسعة  الساعة  البعض اآلخر بعد أن يصوموا حىت  بينما  ال يأكلون حىت هذا، 
من النهار يأكلون أي نوع من الطعام بدون متييز، وبني األمم املختلفة، توجد 
ممارسات خمتلفة ألسباب ال تعد وال حتصى.   وملا كان ال يستطيع أحد أن يقدم 
الواضح أن الرسل تركوا األمر يف هذا الشأن إىل  وصية مكتوبة كحجة، فمن 
احلرية الفردية، هبدف أن ميارس كل إنسان الصوم دون ضغط أو إضطرار.”[ 
.)Nicene and Post N. Fathers, Second Series, Vol. II, book 5: chapter 22(

عن الصوم والعالقات الزوجية صفحة 195
بعد أن أكد أبونا كريلس كريلس قول دسقولية الرسل يف الباب 33 “فالرجل 
واملرأة إذا عرفا بعضهما بعضا يف الزواج، فال حيرصا على اإلستحمام الطقسي، 
بل ليصليا وال يستحما ألهنما طاهران”، عاد وكتب: “فالبد للمتناول أن يكون 
صائما تسع ساعات على األقل مهتما بالطعام الباقي للحياة األبدية”.  وحنن نعلم 
أن هذا الطقس اإلستعدادي ملقابلة الرب مل يأت ذكره إال يف العهد القدمي وليس 
يف اجلديد، ال يف تعليم الرب ذاته يف البشارات األربعة، وال يف بقية أسفار العهد 
اجلديد.  هذا احلرص واإلمتناع الغري مفهوم مصدره، يبدو أن مصدره الوحيد هو 
إستنجاس العالقة اجلنسية يف تلك األزمنة )إما هتودا حبسب تثنية العهد القدمي، 
الغنوسي –   للتعليم  إتباعا  أو  الرسل،  تعلمنا دسقولية  املسيح كما  أبطلها  واليت 

راجع املقالة الرابعة خاصة ما جاء يف الدسقولية الرسولية(.  
يتبعه  ُيعاقب من ال  والذي  اإلجباري،  الصوم  حىت ولو حاول مروجو هذا 
)إال لسبب قهرى(، حبرمان مؤقت من التناول، إخفاء هذا “اإلستنجاس” حتت 
عبارة أن العالقة الزوجية هي “فطر”، فهو ُيعّلم ما مل ُيعلمه العهد اجلديد كله، 
خاصة ما صنعه الرب بشخصه يوم تأسيس هذا السر.  أما يف العهد القدمي فكانت 
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العالقة الزوجية حتسب جناسة، بصورة صرحية، وكانوا يف ناموس موسى مفروضا 
عليهم اإلمتناع عنها ثالثة أيام قبل لقاء الرب مع الشعب.  وال أعلم، ومل أقرأ 
أو  الزواج، والذي دبره اهلل ذاته، جناسة،  أبدا، كيف ُيحسب تدبري اجلنس يف 
فطرا مينع من لقاء الرب واإلحتاد به!!!  وو اضح جدا أن الرب يسوع املسيح 
وأسفار العهد اجلديد مل ُتلزم املتزوجني بصوم إستعدادي عن الطعام وال عن 
العالقة الزوجية قبل التناول.  ولو كان هذا احلرص، الغري إجنيلي، من إرادة اهلل 
لكان الرب يسوع قد أوصى تالميذه به قبل أن يتناولوا من جسده ودمه، ولكنه 
مل يفعل.  بل شكر وبارك وقسم وأعطى جسده ودمه هلم بعد العشاء مباشرة 

... كما لو كان يعلم ما سوف يتم تغريه الحقا للمزايدة على تعليمه اإلهلى!

مث يذكر لنا كتاب ًاصوامنا بني املاضي واحلاضر)صفحة 196( ما هو أكثر 
تشددا، يف إطالة مدة اإلمتناع عن العالقة الزوجية املقدسة قبل وبعد التناول يف تاريخ 
الكنيسة، بصورة تكاد تتناسى طبيعة الزواج، وأن العفة فيه هي بالعطاء اجلنسي 
الكامل تعبريا عن احلب الزوجي، وليس باإلمتناع عن العالقة الزوجية: “ ليكن 
لكل واحد إمرأته ولكل واحدة رجلها. ليوف الرجل املرأة حقها الواجب وكذلك 
املرأة أيضا الرجل ... ال يسلب أحدكم اآلخر إال أن يكون على موافقة إىل حني.” 
)1كورينثوس 7 عدد 2-5(، أي ليس من حق أحد أو قانون أو جممع أيا كان، أن 

يتدخل يف عالقة الزوجني إال مها فقط، بإتفاق وإىل حني يوافق اإلثنان فقط عليه:

البعض  بعضهما  ميتنعا عن  أن  ويكمل األب كريلس كريلس: “و يستحب 
]هذا هرطقة هتود ال  إسرائيل  بين  اهلل  أمر  كما  القربان  تناول  قبل  أيام،  ثالثة 
غش فيها[ ... والصوم يوم التناول ... ومن بعد فراغ ذلك اليوم الذي يتناوالن 
فيه القربان الليلة األخرى” ! أي أصبح الفرض الغري إجنيلى: هو اإلمتناع عن 
العالقة الزوجية مخسة أيام لكل تقرب من اإلفخارستيا!!!  فلماذا إذن يتزوج 
فرض  هذا،  على  وأضف  أسبوع؟!   كل  مرتني  الذبيحة  يرفع  الذي  الكاهن 
اإلمتناع ثلثي السنة لكل املؤمنني بسبب بقية أصوام الكنيسة القبطية، إن كنت 
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حتسبها “مفروضة”.  هل يعقل هذا؟!!!  هل يعقل أن هذه الفروض ترضي اهلل 
الذي خلق اجلنس طاهرا يف الزواج مثل كل نشاط يومى؟؟  وملاذا هذا املنع فقط 
من اجلنس يف الزواج، وليس املنع عن أمور طاهرة أخرى مما هي “مستحبة”، إال 
ألن هناك من هتودوا وعادوا لناموس موسى والتعليم الغنوسي املانوي يف الكنيسة، 
أرادها اهلل.   السوي وطبيعة اإلنسان، كما  الرسل، واملنطق  وهذا ضد دسقولية 
وأيضا يبدو أن هذا املنع هو ألن بعض الغري متزوجني ال يفرق عند بعضهم تكثري 
كثرة أمحال البشر، ما دام اآلمر لن يشارك يف األمحال الثقيلة، ويأمر حتت ستار 
خاطىء من التقوى والنسك والروحانية، اليت هي هنا بال أساس إجنيلي أو إهلي، 

ميكنه أن يزيد اإلنسان تقوى.  

مث يذكر لنا الكتاب ما يؤكد تفسريي السابق أعاله )أن بعض الغري متزوجني 
يف  ويقول  محلها(،  يف  يشاركوا  لن  ماداموا  صعبة،  أمحاال  املتزوجني  ُيحّملون 

صفحة 213:
] مث جائت بعد ذلك ثاين حماولة لتعديل األصوام يف القرن العشرين، وقبل قرار 
الكنائس الشرقية )بأن ُتراجع الكنائس الشرقية نظم الصوم عامة، وعدد أيام الصوم 
– عام 1965( بعشرة سنوات، حني أراد املجمع املقدس القبطي يف أيام املتنيح البابا 
يوساب الثاين أن يعدل األصوام يف الكنيسة القبطية، ألهنا أكثر من أصوام أية كنيسة 
أرثوذكسية أخرى، وكما يقول أحد أعضاء املجمع املقدس املعتربين واملشهود هلم: 
“أن الكل قد وافق على التعديل، ماعدا ثالثة من اآلباء األساقفة، وهؤالء الثالثة 
كانت هلم ظروفهم الصحية اخلاصة اليت متنعهم عن الصوم.  وقد أصر الثالثة على 
أن تكون األصوام كما هي متذرعني بالقول بأنه )كما تسلمنا األصوام نسلمها(، 
بتغيري عوائد  الشعب  خوفا من اإلهتام بني  الثالثة حيث وافق اآلخرون  وإنتصر 

الكنيسة، على الرغم من إقتناعهم مجيعا يضرورة التعديل.”[  
الصوم اإلستعدادي اإللزامي ملدة تسع ساعات قبل التناول هو من الترتيبات 
املقدس من طقس  الكتاب  تتفق مع ما ورد يف  أهنا ال  الواضحة جدا  البشرية 
رتبه الرب يسوع املسيح نفسه.  واضح جدا يف اإلجنيل املقدس وصالة القداس 
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“بعد  )اإلفخارستيا(  الشكر  سر  وقدم  وصنع  أسس  قد  الرب  أن  كنيستنا  يف 
العشاء”مباشرة مع التالميذ، وليس قبله، وبدون أي صوم إلزامي أو إستعدادي، أو 
أي تعبري وتفسري آخر هلذا الصوم مما يستعمله املدافعني عن الطقوس “املفروضة” 
و“امللزمة” يف الكنيسة.  هذا التعليم، عن الصوم اإلستعدادي بصورة ضرورية )و 
إنعدامه ُيحسب خطية حبسب فكر املتشددين!( أو لئال يصبح املتناول “جمرما وغري 
مستحق جلسد الرب ودمه”، كما يفسر ويطالب املتشددين، هذا التعليم  ليس 
جوهريا وال أصيال يف الكنيسة.  وعلى أية األحوال ليس من خملوق “مستحق” 

التناول من اجلسد والدم األقدسني.  

و حديث الرسول بولس عن من يصبح “جمرما” يف جسد الرب )1 كورينثوس 
11 عدد  27( ليس هو لعدم الصوم وال حىت اخلطايا عموما، ولكنه كان يتكلم 
للتناول، وأثناء  الكنيسة  يأيت إىل  الذي  الغين  عن موقف واحد حمدد، وهو عن 
األكل يف الكنيسة، قبل التناول، كان الغين يأكل ويشرب والفقري جيوع.  وهذا 
الغين  هذا  يكون  مث  ومن  الفقري،  القريب  مبشاعر  واإلكتراث  املحبة  عدم  معناه 
هو  والذي  التناول،  معىن  حيترم  ال  اجلائع  أخوه  وآالم  األخوي  للحس  الفاقد 
جوهريا إحتادنا باحلب مع بعضنا البعض ومع الرب من خالل جسده ودمه.  وحنن 
نعلم مجيعنا أن الكنيسة ال متنع املرضي واألطفال الصغار الغري صائمني عن التناول 
جياهدون  والذين  للرب  )املعترفني  اخلطاة  الكنيسة  متنع  وال  اإلفخارستيا.   من 
بالرغم من تكرار سقوطهم( من التناول، ألن الرب مل يضع أي مانع للتناول من 
جسده ودمه إال اخلصومة وإنعدام الصلح الكامل )مىت كان قرار الصلح يف مقدرة 
ويد املتقدم للتناول( مع كل إنسان.  إذن نقص املحبة وتقدير فقر األخ الفقري 
وجوعه، وإنعدام التعاطف معه ومع مشاعره، هذا هو سبب “إجرام” املتناول 
“بغري إستحقاق” إلنعدام  أو نقص حمبتة للقريب الفقري.  هذا ما كان يقصده 

الرسول بولس بعدم اإلستحقاق واإلجرام يف جسد الرب وليس عدم الصوم.
لذلك كتبت وأكرر أننا حنتاج أن منيز بني ما هو مطلق وما هو نسيب متغري.  
هو  احللو  بفمه  الرب  عنه  تكلم  والذي  للتناول،  املطلق  الوحيد  اإلستعداد 
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“السالم والصلح الكامل مع كل إنسان” )مىت 5 عدد 23-24( أي الصوم 
عن الكراهية والعداوة، وليس الطعام.  وهذا ضمنا يعين التوبة الدائمة عن أخطائنا 
جتاه اآلخرين، والتوبة تعين ضمنا أيضا إعترافنا مجيعا باإلميان وبأننا خطاة مزمنني 
يف اخلطية، لكن حنيا حياة التوبة املجاهدة، اليت حينا تنتصر وحينا تسقط.  ليس لنا 
رجاء وال إستحقاق للـ “إحتاد” بالرب إال بالـ “إحتاد” باإلنسان، كل إنسان، 
بالقلب النقي املحب.  ولذا وجب السالم والصلح الكامل، وإال ال يصح التقدم 
للتناول.  فكيف نّدعي أننا حنب اهلل الذي ال نراه، وحنن ال حنب أخوتنا الذين 
نراهم؟  هذا كذب مقيت كما يؤكد يوحنا احلبيب )1 يوحنا 4 عدد 20(. أما 
الصوم عن الطعام أو عدمه فالجيب أن مينع من اإلحتاد بالرب – حبسب إجنيل 
ربنا يسوع املسيح – إمنا هو إستحسان شخصي ال فرض، أو قل هكذا يصح 
فهمه. هكذا يؤكد بولس الرسول أنه ال جيب أن “حيكم عليكم أحد يف أكل أو 
شرب أو من جهة عيد أو هالل أو سبت ... إذًا، إن كنتم قد متم مع املسيح 
عن أركان العامل، فلماذا تفرض عليكم فرائض ... اليت هي مجيعها ... حسب 

وصايا وتعاليم الناس.” )كولوسي 2 عدد 22-16( 

• مؤهالت من سوف ُيرسم أسقفا:

كتب بولس الرسول لتيموثاؤس: “فيجب أن يكون األسقف بال لوم، بعل 
إمرأة واحدة، صاحيا عاقال حمتشما ... يدبر بيته حسنا، له أوالد يف خضوع 
بكل وقار.  إمنا إن كان أحد ال يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتين بكنيسة اهلل. 
الذين هم من خارج لئال يسقط يف  ... وجيب أن تكون له شهادة حسنة من 
تعيري وفخ إبليس.” )1 تيموثاؤس 3 عدد 2-7(.  إذًا جيب أن يكون متزوجا، 
ورىب أوالده حسنا، ومشهود له بأنه يدبر بيته حسنا، بشهادة من هم من خارج 

الكنيسة قبل من هم من داخلها.  
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 هل هذا التعليم مطلق أم نسىب؟  لو كان مطلقا ما كانت الكنيسة تستطيع 
أن تتجاوزه وترسم غري املتزوجني أساقفة.  ولو قبلنا أن هذا التعليم الرسويل نسيب 
فلماذا ال ترسم الكنيسة إذًا من هم علمانيون أو كهنة متزوجون أو البتوليون سواء 
كانوا رهبانا أو علمانيني؟  من الواضح جدا أن الكنيسة لسبب اإلضطهادات 
فضلت أن تعترب رأي القديس بولس إستشاريا ومل جتد أي غضاضة من أن تضعه 
جانبا وترسم البتوليني.  ولكن ملاذا ال نوافق اآلن على رسامة املتزوجني سواء 
كانوا كهنة أو علمانيني لألسقفية؟  أليس املتزوج يف أيامنا هو من تنطبق عليه 
املؤهالت اليت كتبها بولس الرسول؟  وهل كتب بولس الرسول هذه املؤهالت 
جزافا أم أهنا لضرورات قد وضحها أيضا؟  مسعت أنه كان يف تاريخ الكنيسة 
القبطية أساقفة متزوجني حىت القرن التاسع عشر، فلماذا ال ننظر يف هذا األمر مرة 
ثانية؟  جمرد إقتراح.  أليس املتزوج امُلجرَّب مبسؤليات الزواج وتربية األبناء أقدر 

على أن يعني املتزوجني املجرَّبني مثله؟!! 
 

مث نأيت ملوضوع الزوجة الواحدة لألسقف أو الكاهن:  أيام بولس الرسول 
السراري  تعدد  مع  واحدة  زوجة  للرجل  حيق  كان  الرومانية  اإلمرباطورية  يف 
والعشيقات.  أيضا كانت عند اليهود عادة تعدد الزوجات )بل وملك اليمني من 
سبايا احلرب( أمرا طبيعيا، مثلما فعل اآلباء األولني، إبراهيم وأبناءه، وامللك داوود 
وامللك سليمان.  وال أعتقد أن إنضمام من كان له أكثر من زوجة من الوثنيني 
أو اليهود للكنيسة ممنوعا، ما دام هذا الوضع كان سابقا إلنضمامه للكنيسة. وال 
الكنيسة كانت تطالبه بطالق من زدن عن واحدة.  فهل  أذكر أنين قرأت أن 

كانت وصية بولس الرسول تعىن:
+ أال ُيرسم لألسقفية املؤمن الذي له أكثر من زوجة واحدة وقت إختيار الشعب 

شخصا لألسقفية؟   أم 
+ هل كان الرسول يعين إمرأة واحدة يف اآلن الواحد ملن سوف ُيرسم أسقفا، ولكن 
مل ميانع بولس الرسول يف زواج هذا األسقف مرة ثانية لو ماتت إمرأته، أو حىت 
رسامته لو كان قد ترمل سابقا مث أصبح معه زوجة ثانية واحدة عند الرسامة ؟  أم 
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+ هل كان الرسول يقصد إمرأة واحدة طيلة حياة هذا  األسقف املتزوج، حىت لو 
ماتت إمرأته قبل أو بعد الرسامة، فيجب أال يتزوج أو يكون قد تزوج مرة ثانية؟  

قال بولس الرسول: أن املرأة “إن مات زوجها فهي حرة لكي تتزوج مبن تريد 
يف الرب فقط.” )1 كورينثوس 7 عدد 39(.  وأعتقد أن هذا ينطبق على الرجل 
الذي ترمل أيضا.  لكن الكنيسة اآلن متنع الكاهن املتزوج )بل واآلرشدياكون وحىت 
الدياكون( والذي ترمل من أن يكون حرا يتزوج ثانية مبن يريد يف الرب فقط!!!  
ملاذا؟  هل الزواج الثاين غري مقدس؟   قطعا بولس الرسول مل يفكر هكذا يف قوله 
عن زواج األرملة مبن تريد يف الرب، خاصة وأنه كان فريسيا يهوديا والزواج كان 
املسيا.  وأيضا  منه  الذي سيأيت  النسل  يتوقف  اليهود لكي ال  واجب ديين عند 
باألحرى زواج الفريسيني.   لذلك يتساءل بعض الدارسيني إن كان بولس الرسول 
يف ماضيه متزوجا مث ترمل، ألنه من غري املألوف أال يتزوج الفريسي – هذه تكهنات 

بدون أدلة لكنها تعكس التقاليد اليهودية أيام بولس الرسول.
  

األثر الغنوسي وليد الفكر األفالطونى:

بعد  حىت  الثاين،  الزواج  القدمي  يف  اليونانيني  بعض  يستحسن  مل  إذًا  ملاذا 
الترمل، ومن مث إنتشر هذا التعليم يف الكنيسة عن عدم زواج األسقف أو الكاهن 
املترمل، مع أن اليهود مل يكن عندهم هذا الرفض للزواج سواء بالتعدد أو بعد 
الترمل؟  السبب الوحيد الذي ميكننا إستنتاجه كرد على هذا السؤال هو:  أن 
الرسول يف  بولس  أيام  الفكر األفالطوين كان متفشيا يف  الغنوسي وليد  األثر 
اليونان وما حوهلا )راجع املقالة الرابعة(.  وكان هذا الفكر األفالطوين والغنوسي 
البيولوجية والنفسية خاصة،  يستنجس املادة كلها عموما، واجلسد بإحتياجاته 
اللحم  أكل  ويستنجس  املتزوجني،  بني  حىت  اجلنسية  العالقة  جدا  وباألخص 
وشرب اخلمر.   باختصار شديد كانوا يستنجسون كل ما له عالقة باللذة أو 
املتعة البيولوجية أو النفسية لإلنسان بكل ما عندهم من قوة ومنطق فاسد ملتوي 
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ينجس ما خلقه اهلل بيديه الطاهرتني.  وكان هؤالء الغنوسيني، وبعدهم املانويني 
)أتباع ماين الفارسى(، ينظرون إىل هذه األمور واملتع البيولوجية على أهنا سبب 
هالك اإلنسان.  وأن الذي يسعى خلالص نفسه جيب عليه إحتقار  املادة واجلسد 
من  املمات  بعد  نفسه  تنجو  واجلهاد ضدها حىت  اجلسدية،  الدوافع  هذه  وكل 
العذاب.  فاجلسد حيارب الروح، والروح حتارب اجلسد، وكل دوافعه البيولوجية 
والنفسية، حىت تنجو الروح يف اآلخرة.  وواضح أن الفكر الغنوسي املانوي قد 
تفشى يف بعض كتابات آباء الكنيسة، ويف نساك الصحاري املصرية، كما هو 
واضح يف كتابات مثل بستان الرهبان ونظرته للجنس اإلنساين واملرأة.  وسوف 

نناقش هذا التاريخ موثقا يف فصول أخرى من الكتاب )املقالة الرابعة(.  

و الدليل على صحة هذا التاريخ أن أهل كورينثوس يف رسالة بولس الرسول 
األوىل هلم، كانوا يف بداية اإلصحاح السابع يسألونه إن كان من املمكن أو األفضل 
اإلبتعاد كلية عن اجلنس، حىت يف الزواج، أم ال؟!  ويبدو أن هذا هو اإلحتمال 
األكرب لقراءة العدد األول من هذا اإلصحاح.   وذلك ألن إجابة بولس الرسول على 
سؤاهلم، من العدد الثاين وما بعده، هي إجابة حتاول جوهريا الرد برفض إقتراحهم، 
بأن ميتنع الرجل واملرأة املتزوجني عن العالقة اجلنسية املقدسة.  ولكنه كان حياول 
أاّل يواجههم بالنقد الصريح واملواجهة املباشرة، حىت يكسبهم.  فكان يعظهم كأب 
خائف عليهم من الزنا والشيطان.  ولكنه يؤكد هلم أنه، وإن كان يهوديا فريسيا 
يقدس الزواج جدا، ولكنه ليس رافضا للبتولية إن كانت “كما أنا” )عدد7(، أي 

للتفرغ للخدمة، لألسباب اآلتية فقط وليس لتمّيز البتولية بصورة مطلقة: 
ر” )عدد29( وجمىء املسيح على األبواب سريعا جدا، كما  + “ألن الوقت مقصَّ

كانت الكنيسة تعتقد حينئذ، فيجب التركيز على الكرازة وبسرعة.   
+ والسبب اآلخر لقبول بولس الرسول للبتولية: “لسبب الضيق واإلضطهادات” 
زوجته  بتعذيب  املتزوج  يهددون  كانوا  املضطِهدون  ألن   )28-26 )عدد 

والعكس، أو تعذيب األبناء.  
و كان أهل كورينثوس يتحججون بأهنم حمتاجون خللوة روحية للصالة والصوم، 
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فيترك أحدهم شريك حياته ملدد طويلة حبجة النسك، حىت لو مل يكن السلب 
هو  وهذا  للزنا.   منهم  أناس  يقود  هذا  وكان  اآلخر.   الطرف  مبوافقة  والترك 

السؤال منهم وبداية جوابه من بولس الرسول: 
]أما من جهة األمور اليت كتبتم يل عنها: “فحسن للرجل أن ال ميس إمرأة.” 
ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد إمرأته ولكل واحدة رجلها. ليوف الرجل املرأة 
حقها الواجب وكذلك املرأة أيضا الرجل ... ال يسلب أحدكم اآلخر إال أن يكون 
على موافقة إىل حني، لكي تتفرغوا للصوم والصالة، مث جتتمعوا أيضا معا لكي ال 
جيربكم الشيطان ... ولكن أقول هذا ]اإلمتناع املؤقت بالتوافق[على سبيل اإلذن 

ال األمر)عدد 1-6( ... ألن التزوج أصلح من التحرق )عدد9(.[ 
الترقيم بأقواس اإلقتباس والكولون )العالمة الفاصلة املنقوطة بنقطتني(، والذي يرجح 
نسب السؤال يف الـعدد األول من اإلصحاح للكورينثوسيني يف نسخات الكتاب 
املقدس احلديثة، مل يكن موجودا يف الكتاب املقدس قبل مخسني عام.  وبالرغم من 
هذا ُيرجح الدارسون الذين يوافقون على الترقيم أن كلمة “و لكن” اليت بدأ هبا 
بولس الرسول رده يف العدد الثاين، بصورة تستنكر نص عبارة الطلب املذكور يف 
العدد األول، ترجح جدا أن بولس الرسول يصعب أن يكون هو مقترح نص العدد 
األول، مث يتقدم وينصح بفكرة مضادة يف العدد الثاين وبقية اإلصحاح.  واملعروف 
أيضا عن بولس الرسول أنه يقدس الزواج إىل أبعد مدى، وإال فلماذا شّبه عالقة 

املسيح والكنيسة )أقدس عالقة يف الوجود( بعالقة الزوج وزوجته؟

الفارق بني معانى: العقيدة والتفسري والرأي والتعليم والطقس 
... غري واضح عند كثريين:

إذا مل منيز بدقة بني كل من هذه الكلمات املذكورة يف أي حوار أو دراسة، 
وتعريف كل منها على حدة ، وبدال من ذلك نضعها كلها يف “كوكتيل” واحد 
إمسه “تعليم الكنيسة”، فنحن يف خطر رهيب ككنيسة.  هذا اخللط بني ما 
هو “ثوابت مطلقة” أي “العقيدة” وما هو متغري ونسيب وغري ثابت أي “الرأي 
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والتفسري والطقس” يف كوكتيل واحد، هو أهم مصدر وسبب لكل صراع بني 
الالهوتيني املختلفني يف التفسري وليس العقيدة، وبني بعض اإلكلريوس املتسلطني 
والعلمانيني، على مدى القرون.  فإذا إختلف علماين مع شخص من اإلكلريوس 
يف الرأي، إُتهَم العلماين بأنه ينكر تعليم الكنيسة )أي رأي شخص اإلكلريوس 
حقيقة(، ويكون العلماين بذلك حمسوبا من اهلراطقة، الذين كانوا حيرقوهنم أحياء 
)يف العصور الوسطى يف الغرب( للدفاع عما أمسوه “تعليم الكنيسة”، وهو حقيقة 
رأي شخصي لبشر، ميكن مراجعته. وأحيانا يستعمل املدافعون، بغري وجه حق، 
عن رأي اإلكلريوس أيا كان، بالعبارة الغري إجنيلية والشهرية جدا: “إبن الطاعة 

حتل عليه الربكة” وهم يقصدون قطعا الطاعة العمياء – السمع والطاعة!!!

ميكننا  والتفسري”،  و“الرأي  “العقيدة”  بني  نفصل  أن  إستطعنا  إذا  لكن  و 
البعض أن عبارة “من  يّدعي  العاقل والراقي بدون تكفري أو ختوين.   احلوار 
فم الكاهن تطلب الشريعة” هي أمر إهلي مطلق وليس له إستثناء، كما لو كان 
الكاهن معصوما من اخلطأ يف التفسري والتعليم بسبب املركز الوظيفي وألنه من 
أهل الثقة، حىت لو مل يكن من أهل املعرفة والكفاءة.  وعادة يعين مقتبس العبارة 
أن العلماين ليس له أي حق يف إبداء رأي خمالف ألي من اإلكلريوس.  بل ويتهم 
تعليم  النسبية مقابل  تعليم اإلكلريوس  الفهم اخلاطىء، عن عصمة  مروجو هذا 
العلماين، أن نقد اإلكلريوس هو خطية!!! حمرفني معىن قول الكتاب أن “رئيس 

شعبك ال تقل فيه سوء” )أعمال 23 عدد 5(.
  

لفكر  نسبيا،  ولو  “العصمة،  منطق  أصحاب  بعض  أيضا  ويروج  بل 
اإلكلريوس”، شعوريا أو الشعوريا، أن هذه العصمة تزداد كلما إرتفعت رتبة 
اإلكلريوس صاحب التفسري أو الرأي.  فاحلق والصحة التفسريية قد تسكن يف 
رأي الشماس، حىت لو كان قليل العلم، أكثر من العلماين املتعلم.  ورأي الكاهن 
تباعا رأي  قطعا أعلى يف صحته من رأي الشماس.   ونتدرج ألعلى، فيكون 
األسقف أصح من رأي أي كاهن.  أما رأي رئيس األساقفة فال تعديل عليه، فهو 



- 122 -

المقـالة األولـى الجـزء  الثـاني 

ميثل قمة إدراك احلق والصحيح من الرأي والتفسري، يف عقول هؤالء التابعني بغري 
متييز. نسأل الرمحة واملغفرة لُعّباد البشر. 

قال يل أب كاهن متنيح، معلقا على مبدأ علو العصمة نسبيا مع علو الرتبة 
القدس  الروح  للكاهن جرعة مضاعفة من  أن  يظن  البعض  أن  ]يبدو  الكنسية: 
أما  للكاهن،  مما  مضاعفة  جرعة  لألسقف  وأن  العلماين،  مع  باملقارنة  ومواهبه 
وهو  مؤمن،  بشر  كل  يف  هو  هو  القدس  الروح  إمنا    .  .... األساقفة  رئيس 
متاما  أقل.  هذا  أو  أعلى  بقدر  توزيعه  أو  تقسيمه  املاالهناية.  ولذلك ال ميكن 
كما نؤمن أن كل ذرة من اخلبز املتحول جلسد الرب يف الصينية على املذبح هي 
جسد املسيح كله، ونسميها “جوهرة” من جسد املسيح، وفيها حيل كل ملء 
الالهوت جسديا )ماديا( والهنائيا.  فليس إذن ملتناول نصيب أكرب أو أقل من 
جسد الرب عن غريه، مهما كرب أو صغر حجم اللقمة اليت يتناوهلا! هكذا يعطي 
الرب من روحه للجميع بال ندامة أو تعيري أو تفضيل أو حماباة ملركز أو رتبة!  
كل مؤمن معتمد ومتناول من اإلفخارستيا قد حل فيه وإحتد معه الثالوث القدوس 

بال جتزئة وال نقصان.[ 

و لكن من الواضح يف موقف الرب ورده  عندما ُلطم من عبد رئيس الكهنة 
وإن  الردي،  فإشهد على  رديا  تكلمت  قد  إن كنت  أثناء حماكمته “  ظلما، 
حسنا فلماذا تضربىن؟” )يوحنا 18 عدد 23(، وأيضا موقف بولس الرسول 
أثناء رده القاسي “سيضربك اهلل أيها احلائط املبيض” على رئيس الكهنة عند 
حماكمته )أعمال 23 عدد 3(، أن الدفاع النقدي ليس خطية ألنه ليس إفتراء 
بل إعالن حقيقة.   أما قول السوء فهو اإلفتراء بغري دليل وليس النقد املؤدب 
أو إختالف الرأي إفتراء، كما حياول املدافعون عن اإلكلريوس املتشدد إيهامنا، 

لتشويه رأي أي علماين معارض أو منتقد بوجه حق وبدون إفتراء.  

أنه وإن كانت الشريعة  النيب تقول  الكاملة للمكتوب يف سفر مالخي  والقراءة 
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مفترضا أن تكون يف فكر وفم الكاهن، إال أنه لو حاد الكاهن عن الطريق )أي 
اهلل وسبط الوى:  بني  العهد  هذا  ويقطع  ُيفسد  فهو  املستنري(،  والتفسري  الفهم 
“لكون عهدي مع الوي قال رب اجلنود ... شريعة احلق كانت يف فيه .... 
كثريين  وأعثرمت  الطريق  عن  فحدمت  أنتم  أما   .... الشريعة  يطلبون  فمه  ومن 
بالشريعة.  أفسدمت عهد الوي قال رب اجلنود.  فأنا أيضا صريتكم حمتقرين 
ودنيئني عند كل الشعب كما أنكم مل حتفظوا طرقي بل حابيتم يف الشريعة.” 

)مالخي إصحاح 2 عدد 9-4(.

وتقول الدسقولية الرسولية ذات الكالم  لألسقف والعلمانى:

 ]فإحذروا أن تكونوا آخذين بالوجوه، ... لئال تلقوا أحدا للحكم بغري حق، 
وال تساعدوا األشرار.  ألن الويل ملن يقولون إن الشر خري واخلري شر، واملر حلو 
آخرين  إذا طرحتم  نورا.  ألنكم  والظالم  النور ظالما  الذي جيعل  مر،  واحللو 
للحكم بظلم، إعلموا أنكم جتلبون القضية )احلكم الذي حتكمون به( من ذاتكم 
عليكم، وكما تدينون تدانون.[ )الدسقولية، الطبعة الثانية، تقدمي د. وليم سليمان 
قالدة، ص 492، الفصل 8، “من أجل أنه جيب على األسقف أن ميتحن كل 

كالم بالرب والعدل.”(

وتؤكد السقولية أن الكنيسة ال تعلم الطاعة العمياء للقادة، بل تأمرنا بعدم 
إطاعة “الراعي الشرير” بل علينا التحقق من شره، مؤكدة أن الشعب جيب أن 

يهرب منه:
]فإذا كان األسقف يف عثرةأيضا )خمالفا أو خاطئا أو سبب عثرة( فبأي نوع 
)كيف سيكون بعد قادرا على أن( يفحص أو يسأل عن خطية شخص آخر. ... 
ألن خرايف وكباشي )خليقة عاقلة وليست غري عاقلة( – لكي ال يقول العلماين 
إين خروف ولست براع وليس يل عمل.  ألن اخلروف إذا مل يتبع الراعي الصاحل، 
فهو يكون طعاما للذئاب ليهلكوه – فهكذا أيضا من يتبع الراعي الشرير، موته 
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ظاهر قدامه، وهو يهلك من قبله.  ألجل هذا جيب علينا أن هنرب من الرعاة 
املهلكني.[ )املرجع السابق، ص 424 و432، الفقرات 9 و30، الطبعة الثانية، 

تقدمي د. وليم سليمان قالدة(.

تعريفات هامة

• العقيــدة:

هي إمياننا الثابت الغري متغري، بإعالن اهلل لنا عن طبيعة وعالقة اهلل واإلنسان 
والكون، هي الدومجا كما خلصتها الكنيسة يف قانون اإلميان.  وقانون اإلميان 
والتقليد  الكنائس.  لكل  اجلامع  أي  املسكوين،  الكنسى”  لنا “التقليد  يلخص 
املعاشة احلية، أي إختبار  الرب  الرسويل عن حياة وتعاليم  التسليم  الكنسي هو 
الكنيسة اجلامعة احلي،  إلعالن اهلل عن ذاته وعالقته باخلليقة، كما علمنا وأرانا 
الرب يسوع املسيح إبن اهلل املتجسد بشخصه.  والتقليد الكنسي العقيدي املسكوين 
)و الغري متغري( ال يشمل الترتيب الطقسي )حىت لو أمسيناه تقليدا طقسيا( ألن 
األخري متغري باملكان والزمان واملناخ احلضاري الثقايف للكنيسة املكانية.  ومن هذا 
التقليد العقيدي واإلختبار الكنسي املعاش كتبت الكنيسة، بإهلام الروح القدس 

ووحيه: الكتاب املقدس، الذي هو وليد وليس أبو التقليد الكنسي.  

و هنا أذكر القارىء أن كلمة إكلريوس ال تعين الكهنة فقط.  وذلك ألهنا 
مأخوذة من “إكلريونوميا” ومعناها “نصيب الرب”.  ونصيب الرب هو كل 
عضو يف جسد املسيح، بدون إستثناء.  ولعل هذا ما نتحسسه يف تقوى صالة 
التحليل قبل القداس اإلهلي، اليت تؤكد فيها الكنيسة كل مرة، على لسان الكاهن 
واإلكلريوس  والشمامسة  والقسوس  القمامصة  اليوم:  هذا  أن: “عبيدك خدام 
وو”.     ... األقدس   الثالوث  فم  من  حماللني  يكونوا  وضعفي،  الشعب  وكل 
ولذلك كما نعلم ال تصلي الكنيسة قداسا إال يف وجود ثالث خدام للقداس على 
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األقل: كاهن ومشاس وعلماين.  والعلماين الذي ميثل الشعب ويردد آمني لكل 
طلبة، بدونه ال تصلي الكنيسة قداسا.  وإن كان ميكن لثالثة كهنة صالة القداس 

على أن يكون أحدهم ممثال لكل الشعب.

• تفسري العقيدة )علم الالهوت(:

هو إجتهاد بشري لتفسري العقيدة.  هو إجتهاد ملهم لشرح العقيدة والكتاب 
املقدس، وخيتلف يف عباراته وجمازاته حبسب إختالف لغة العصر والثقافة واحلضارة 
املكانية حيث جيتهد املفسر.  التفسري، خبالف العقيدة، يقبل اإلختالف، بشرط 

عدم تعارض التفسري مع ثوابت العقيدة.

• الــــــرأى:

تفصيلية  أو  إجابة واضحة  له  ليس  ما  الرأي إلجابة  معطي  إجتهاد  وهذا 
هنا، ومقبول  الرأي وارد جدا  والعقيدة، واإلختالف يف  املقدس  الكتاب  يف 
بدرجة أوسع بكثري من التفسري، إال لو كان صاحب الرأي يعتقد أنه هو العامل 
أو  الكنيسة،  له، وأنه وحده ميثل  بواطن األمور، والذي ال شريك  العليم بكل 
باألحرى هو الكنيسة ذاهتا ورأيه هو هو “تعليم الكنيسة” ذاته، وهو رأي مطلق 
الصحة، وأن يف رأيه هذا “قبضة احلق” البّين، كما قال أحد املعلمني علنا يف 
حديث تليفيزيوىن!  ومن أمثلة الرأى: ماذا حيدث للروح مباشرة بعد خروجها 
من اجلسد؟  ما هو نوع الفرح األبدي وعذابات جهنم؟ مىت يصبح اجلنني إنسانا 
أو  الطيب  السبب  أيا كان  األجنة  إجهاض  نرفض  بكامل حقوقه كإنسان؟ هل 
النفسي الذي يدفع الطبيب للنصح باإلجهاض؟  هل وسائل منع احلمل خطية؟ 
هل حقا مرض اإليدز عقوبة من اهلل؟  هل أطفال األنابيب أمر ال يقبله املسيحى؟  

هل من حق املسيحي أن يكون ناشطا سياسيا؟  ...
أو: ألي درجة ميكننا التوسع يف تعريف أمر مثل “علة الزنا”؟ هل نأخذ باملعين 
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احلريف املادي للفعل اجلسدي الكامل فقط، ويف وجود شهود أيضا؟  أم بدون 
شهود؟  أم هل نقبل أن وجود أدلة مقولة أو مكتوبة ترجح حدوث الزنا هي دليل 
كايف لتعريف الزنا؟  أم هل نقبل أن األوضاع اإلجتماعية والزوجية واليت نعلم 
أهنا غالبا ما تقود إىل الزنا، إذا ترك احلال على ما هو عليه بدون طالق، هي 
أيضا “علة للزنا”، حىت قبل حدوث الزنا )مثل السجن لعدة أعوام، أو األذى 
اجلسدي أو النفسي املتكرر، أو املرض العقلي الغري قابل للشفاء، أو املرض املعدي 
اخلطر واملميت، أو الفرقة لعدة أعوام، أو إستحالة العشرة ألسباب غري قابلة للتغيري 
...(؟ هل نضيف هذه األوضاع اإلجتماعية والزوجية إىل تعريف ومعىن “علة 
الزنا”؟ على أساس أن جتنب حدوث الزنا يف هذه احلاالت، بالطالق والسماح 
بزواج ثاين لكل من الزوجني، قطعا هو قرار يبدو رمحة بالزوجني واألبناء ومسعة 
الكل...  بل وملاذا ال نقبل أن إرتباط إثنني عاطفيا وجنسيا باألحاديث والصور 
على اإلنترنت يف جيلنا هذا، بدون لقاء جسدي مباشر، هو زنا؟ أم هل نقبل 

الطالق بسبب الزنا بالنظر والفكر كما يف قول الرب؟ 
 

أو  األفق،  درجة ضيق  التوسيع حبسب  أو  للتضييق  قابال  الرأي  يكون  هنا 
أننا   والنفسية.  كما  والطبية  العلمية  املفسر  ومعرفة  وقلب وحكمة  سعة صدر 
نعلم جيدا أن العلم يكتشف ويؤكد لنا من جيل إىل جيل أمورا مل نكن نعرفها 
عن الطبيعة البشرية، خاصة اجلانب اجلنسي والنفسي منها.  هذه الطبيعة البشرية 
اليت بضعفاهتا، مع متغريات كل عصر، تقتضي إدراكا أوسع وعلما أعمق، ومن 
مث رأيا أمشل وتفهما رحيما بضعف البشر.  ألن الرمحة أفضل من تنفيذ حرف 
الناموس كذبيحة نفاق، وإبن اإلنسان )واإلنسان ضمنا( هو رب الناموس وليس 

أن الناموس هو رب اإلنسان.
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• التعليم )عبارة “تعليم الكنيسة”(:

هو حماولة ضم العقيدة والرأي والتفسري، الثالثة معا، يف كوكتيل واحد، 
لتأكيد إطالق صحة التفسري أو الرأي كأمر كنسي يتساوى كلية مع العقيدة 
وهذا  اخلطورة.  يف  غاية  أمر  هذا  للتغيري.  قابلة  غري  “مطلقة”  أهنا  يف  الثابتة 
الكوكتيل الواحد يكون إلعطاء التفسري أو الرأي صفة اإلطالق، مبا أن التفسري 
العقيدة املطلقة ذاهتا!!!   الرأي قد أصبحا “واحدا يف الكوكتيل” مع  )و( أو 
وهذا األسلوب، كما هو واضح لنا يف شخصيات سياسية، تارخيية ومعاصرة، 
ما هو إال حماولة لتأكيد دكتاتورية بعض األشخاص يف تاريخ البشرية السياسى 
الفاشي.   احلكم  وبالد  الغرب،  يف  الوسطى  القرون  يف  أيضا، خاصة  والكنسى 
فبدال من التمييز بني العقيدة الغري متغرية باملقارنة مع التفسري والرأي املتغريين، 
كما رأينا، حياول صاحب التفسري أو الرأي الفقهى أن حيصن فكره وقرارته 
بأهنا “تعليم الكنيسة” معتربا أنه هو الكنيسة، ويكون كل معارض أو خمتلف يف 
الرأي هرطوقيا أو كافرا أو عدوا للكنيسة، أو على األقل إنسانا ال يقبل الطاعة 
ألوىل األمر منا، وهذه خطية تستحق جهنم وبئس املصري.  لذا كانوا حيرقون 

اهلراطقة أحياء يف ظلمة القرون الوسطي.
واضح إذن أننا ال ميكننا أن نتقدم كمجتمع أو وطن أو كنيسة، أو حىت مؤسسة 
إدارية، إال بعد أن نقرر ما هي األمور “الفوق دستورية”، أي عقيدية مطلقة، 
وما هي األمور القابلة للتغيري حبسب تغري الزمان واملكان والثقافة ودرجة املعرفة 
الواسع  أما األصوليون واملتطرفون يف املجتمع  إليها من جيل جليل.   اليت نصل 
عموما والكنسى أيضا، فال يقبلون هبذا احلديث ألنه يضعف من دكتاتوريتهم، 
تفسرياهتم  لتمرير  املقدس،  الكتاب  وآيات  بالدين  املتاِجرة  وحريتهم   وقدرهتم 
التارخيية على أهنا مساوية للعقيدة يف اإلطالق، مبا أننا أمسيناها “تعليم الكنيسة”.
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• الطـــقس:

الطقس هو الترتيبات املادية الظاهرية اليت تقرها مجاعة بشرية، ملمارسة تظهر 
وتعلن معتقداهتم الفكرية والدينية، حىت ميارسوا احلوار أو التعليم أو العبادة يف 
وحدانية فكرية )روحية نفسية( مكانية وزمانية.  الطقس الكنسى إذن هو ترتيب 
بشرى موضوع لتعليمنا وشركتنا معا يف العبادة، والجيب أن نعتربالطقس جزءا 
من التقليد الكنسى العقيدي، وإن كان يعرب عنه.  الطقس يتغري قطعا بتغري املكان 
والزمان والثقافة واحلضارة.  والعناصر املكونة ألي طقس هى: اللغة والعبارات 
املصلى هبا، واملوسيقى والغناء ونوعية آالت التعبري املوسيقى وترتيب األنتيفونيا 
)تبادل مردات وصلوات جمموعة مع أخرى(، وتصميم مكان ومبىن العبادة وتزينه 
أو مصابيح، وحركات  املختلفة، واإلنارة ونوعيتها من مشوع  والفنون  بالصور 
العبادة اجلسدية من رشم للصليب أو وضع يد للربكة أو سجود وقيام وركوع 
ودورات )زفة(.  وأيضا الزى وإطالق اللحية أو حّفها. مث مواد أخرى مستعملة 

مثل املاء واخلبز واخلمر والبخور والزيوت واحلنوط العطرية ...  إخل. 

كل هذا الترتيبات الطقسية نسبية غري مطلقة وقابلة للتغيري بإتفاق الكنيسة 
ينالوهنا من أي  اليت  الربكة  البسطاء أن  معا، كما شرحت.  ولكن يظن بعض 
ممارسة طقسية )كإنارة مشعة، أو خلع حذاء، أو تقبيل يد الكاهن، أو اإلحتفاظ 
بالسعف بعد رشه باملاء( تتساوى يف القيمة مع الصالة ذاهتا وطلبة الرمحة واملغفرة.  
وقد ينظر بعض البسطاء لألولوجيا – لقمة الربكة – على أهنا “ تناول مصغر”، 
كما أن اخلطوبة تسمى خطأ “نصف إكليل”!!!  ألهنا كلها طقوس “مربوكة” 

ومقدسة، عند البسطاء.
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من هو: البار، واخلاطي، والشرير،
 خاصة يف السلوك اجلنسى؟

حيياها.  اليت  احلالة  حسب  منا،  إنسان  كل  يف  هم  والشرير  واخلاطى  البار 
وكلنا إن كنا صادقني مع أنفسنا نتأرجح بني هذه الثالث حاالت.  مبعىن آخر 
اخلط الفاصل بني الثالث شخصيات ال مير يف الواقع بني مجاعة من البشر ومجاعة 
أخرى، بل مير يف أعماق كل إنسان منا، بدرجات متفاوتة. ولكن، ومؤقتا فقط 
لغرض احلوار، سوف نتحدث عن األبرار واخلطاة واألشرار كما لو كانوا ثالث 

جمموعات منفصلة.

• تعريف البار:
ليس بارًا ليس وال واحد، كما يقول الكتاب!  ولكننا نصف بعض البشر 
الذين نتحسس درجة حمبتهم وقداستهم كوهنا أعلى من أكثرنا على أهنم أبرار 
نسبيا حلال العموم منا.  واحلقيقة أن هؤالء هم أفضل وأول من يعلمون متام العلم 
أهنم خطاة مثل جل البشر وليسوا أبرارا.  ولنقل )لغرض احلوار( أهنم ال يتعدون 

الـ 0,1 % أي واحد يف األلف من البشر.

• تعريف اخلاطى:
 هو اإلنسان يف عمومه وهو يشكل األكثرية منا، وأعتقد أنين وجل القراء 
من هذا النوع.  هو اإلنسان الذي يعى نقاط ضعفه، وأهنا متعددة إن مل تكن 
األنبا بيمني  املتنيح  الضرورى كما علمنا  نقاط قوته.  ومن  كثرية حقا، ويعى 
أسقف ملوى )كمال حبيب سابقا – ماجيستري يف التربية وعلم النفس، جامعة 
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برنستون بالواليات املتحدة يف السبعينيات( أننا جيب أن نعى مواقع القوة واملواهب 
والقدرات اليت مّن علينا اهلل هبا، وإال فلن نعرف كيف خندم أنفسنا وجمتمعاتنا، 
معرفة  إىل  باإلضافة  أنه  احلديث  اإلدارة  علم  ويعلمنا  عدمه!  مثل  وجودا  وحنيا 
نقاط الضعف والقوة ألي مؤسسة )و اإلنسان مؤسسة !( جيب أن ندرك ونعى 
املخاطر اليت تواجهنا والفرص الساحنة للنمو والتقدم وحتقيق األهداف املرجوة 

من وجودنا:  
SWOT analysis  =   Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats 

فاخلاطى إذن يدرك خطاياه )نقاط ضعفه( واملخاطر املحيطة به من املهد للحد، 
ولكنه جياهد بنقاط القوة والفرص الساحنة للنمو، سواء كان مؤمنا باهلل وبنعمته 
امللحد ضمن هذه  أعترب  وأنا  قوته وضعفاته.   بنقاط  أو ملحدا مؤمنا  املؤازرة، 
املجموعة أساسا وليس مجاعة األشرار.  قال يوحنا ذهىب الفم: “الكنيسة مستشفى 
وليست حمكمة” أي أهنا ليست بيت أبرار أصحاء.  ألنه ال حيتاج األصحاء إىل 
طبيب وال مستشفى، بل املرضى، فدعونا نستشفى على يد الطبيب األمهر يف 

كنيسته.  

• تعريف الشرير:
وإضرار  أذية  ويعشق  حيب  اإلصرار،  سبق  مع  الذي،  اإلنسان  وهو   
وإستغالل البشر واملتاجرة هبم كأشياء ووسائل  لغايات، ال كاشخاص ُتحترم 
سواء  ضمنا،  كلها  اخلليقة  على  ينسحب  والضرر  اإلستغالل  وهذا  وُتحب.  
أدرك شر ما يفعله )و هذا يف الغالب( أو مل يدرك شر أفكاره وأعماله ونتائجها. 
والشرير تباعا ال يترجى وال يشعر بأى إحتياج للتوبة.  وإن تاب ُيحسب خاطئا 
وليس شريرا.  ولنقل أن األشرار هبذا املعىن ال يتعدون  5 % من البشر – رقما 

جزافيا، فقط لغرض احلوار.

إذًا مجيعنا 95% خطاة  ونسعى )أو على األقل نتمىن( إصالح ذواتنا وإنقاص 
فنظن  َنغلب  وأحيانا  فينا.   نعلمها  اليت  الضعف  نقاط  حمو(  ممكنا  يكن  مل  )إن 
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وامهون أننا أبرار قديسون، وأن اآلخرين هم اخلطاة واألشرار. إننا يف فريسيتنا 
وقطعا  الرمادي.   إحتمال  يوجد  ال  فقط،  واألسود  األبيض  إىل  البشر  نقّسم 
نكون حنن األبيض وكل ما عدانا يف العقيدة والتفسري هو الشيطان األسود!!! 
وهؤالء  التفسري،  يف  املتطرفة  الدينية  السلفية  أو  األصولية  الفريسية  هذا،  ومثال 
لألسف ميألون األجواء الدينية املتطرفة والسطحية عند كل الديانات، ويوصمون 
اآلخرين بالكفر والزندقة واهلرطقة ويشيطنوهم.  وأحيانا أكثر ُنهزم يف جهادنا 
إىل  الشر  من مجاعة  نعود  وبالتوبة  الشرير،  دائرة  وندخل يف  اإلنساين  الروحى 

مجاعة اخلطاة الذين جياهدون يف طريق التوبة.

ملاذا أكتب هذه املقالة؟

الدافع لكتابة هذة املقالة هو أنين بعد أن أمضيت اجلزء األكرب من عمرى منذ 
عام 1977 وحىت اآلن، مقيما ودارسا وطبيبا يف بريطانيا، إكتشفت أن نظرتنا 
كشرقيني مصريني للغرب هي نظرة ظاملة، تنم عن جهل وفريسية.  حنن نرى 
جنسيا  شواذ  إباحيون،  أهنم  وهنارا،  ليال  املتطرفون  هبم  ُيشّهر  كما  الغرب،  يف 
ويزوجون الشواذ، ويزنون كما يشربون املاء.  هذا فهم خاطىء، وظامل لنا حنن 

أنفسنا أوال وللغرب ثانيا.

املرض الرئيسى فينا. إننا نعاين، يف جمملنا كشرقيني، من إنعدام فهم وإدراك 
صحيح للدافع اجلنسى )و من مث الكبت اجلنسى الذي يعانيه أكثرنا(.  وأيضا 
خاصة  آلخر،  جمتمع  من  خيتلف  الذي  األخالقى  )النظام/النمط(  الكود  جنهل 
فيما يتعلق باألخالق اجلنسية.  اهلل أهلمنا بالفطرة املبادىء اجلوهرية للكمال، 
ولكنه ترك لنا تطوير الكود األخالقى مع تطور املعرفة والعلم والرقى اإلنساين 
األخالقي.  واحلقيقة أن العامل بشرقه وغربه كان جاهال إىل حد كبري جدا بكل 
ما يتعلق باجلنس اإلنساين حىت دخولنا يف القرن العشرين.  ولكن ما حدث هو أن 
الثورة واحلرية اجلنسية، واليت بدأت أثناء وبعد احلربني العامليتني، ولدت لنا ِعلما 
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جديدا هو علم الدراسات اجلنسية، من الناحية التشرحيية والفسيولوجية والنفسية 
احلقائق  من هذه  الكثري  وغربه جيهل  بشرقه  العامل  واإلجتماعية. وكان  والطبية 
عن طبيعة اإلنسان واجلنس وأفعاله العاكسة بشدة.  وقد ناقشت هذا املوضوع 
بإستفاضة يف الفيديوهات املرفوعة بإمسى على اليوتيوب وعلى موقع العدالة اإلهلية

 www.copticorthodox-divinejustice.com

من  ساعات  لسبع  تطول  وهي  والزواج   واحلب  واجلنس  اهلل  عنوان:  حتت 
احلوار بالعربية، وأربعة ساعات باإلجنليزية )جمزأة إىل 42 جزء بالعربية و24 جزء 

باإلجنليزية، كل جزء 10 دقائق بعنوان خاص(.
 

اليوم جل اجملتمعات البشرية تؤمن مبفاهيم وقواعد
 أخالقية جنسية مشرتكة:

+ جل املجتمعات البشرية ترفض اخليانة الزوجية رفضا تاما.  وهذا يف احلقيقة هو 
املعىن اجلوهرى للوصية “ال تزن”، وهي الوصية اجلنسية الرئيسية واألوضح 
يف العهدين القدمي واجلديد، وإن كان تعريفها يتعلق باملتزوجني اخلائنني فقط.

+ جل املجتمعات البشرية ُتعّلم أن العالقة اجلنسية املثالية والصحية، نسبيا، هي 
بني رجل واحد وإمرأة واحدة يف عالقة كلية كاملة ملتزمة زمانا ومكانا، أيا 
كانت مدهتا يف اآلن الواحد.  وأما العالقة املثالية جدا فهذه ال حيلها غري موت 
أحد الزوجني،  سواء كان الزواج دينيا أو مدنيا أو باملساكنة امللتزمة، أي ما 
نعرفه يف شرقنا بالزواج العرىف واملشهر إجتماعيا.  املهم هو اإللتزام واإلشهار 

اإلجتماعي، أو األفضل اإلشهار القانوين.
قبل  باجلنس  التلهى  عدم  تقتضى  املثالية  أن  تؤمن  البشرية  املجتمعات  + جل 
النية  )ذوى  الصديقني  اخلطيبني  إختبار  ميانع يف  ال  الغرب  ولكن  الزواج.  
إكتشاف  من  وخملصني(  ناضجني  كانا  إن  بالزواج  العالقة  هذه  إلكمال 
توافقهما اجلنسى من عدمه قبل الزواج. وهنا خنتلف مع الغرب، وإن كان 
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بسبب  للحياة  النمط  هذا  مع  تدرجييا  يتفق  بدأ  الشرق  يف  الشباب  بعض 
تأخر سن الزواج وضيق الظروف اإلقتصادية، كما تطالعنا األنباء. وعلينا أال 

نتجاهل معاناة أولئك الشباب املتحري واملظلوم.

ما هي مربرات الغرب للحرية اجلنسية بني غري املتزوجني؟

السؤال املبدئى اهلام جدا واملطروح هو: ملاذا أمسينا اخلطأ بأنه خطأ، أو خطية 
أو جرمية؟ اإلجابة البد أن تكون: ألن كل خطية أو جرمية هي فكر أو فعل 
مقتضاه إحلاق األذى والضرر باإلنسان اخلاطى أو من أخطأ يف حقه أو املجين 
عليه.  فإذا كان هناك فعل ال نستطيع إثبات أنه يؤدى إىل ضرر أو أذى فنحن 
ال نستطيع أن نصفه أنه خطية أو جرمية.  هذا مبدأ هام جدا للحوار مع املؤمن 
املفكر وغري املؤمن الصادق مع ذاته.  واخلطية حقيقة ليست إهانة أو أذى موجه 
هلل، حاشا، فاهلل ال تطاله أعمال البشر من شر أو بر.  بل اخلطية هي إنتحار كياين 
وأذى وضرر موجه من اإلنسان لإلنسان: الوحيد الذي قد يلحقه األذى. فخطية 
البشر ميكنها أن تؤذى وتصيب البشر فقط وليس اهلل، وبر البشر يفيد البشر فقط 

وليس اهلل )أيوب 35 عدد 8-6(.  

يقول املحاور الغرىب: إثبت ىل الضرر أو األذى يف أي فعل أو فكر، وأنا أتفق 
معك يف جترمي الفعل موضوع النقاش.  أما إذا إنتفى الضرر واألذى فبأى سلطان 
جترم فاعله أو متنعه أو تنتقده؟   مث يدافع عن موقفه بأن الوصية أو النص الديين غري 
كاىف كمربر لرفض أي فعل، إن مل يكن هناك ضرر واضح ميكن إثباته اليوم، ألن 
تفسري أي نص هو إجتهاد قابل لإلختالف.  أو لو كان املحاور متعاطفا مع سلطان 
الرأي الديين فيطرح نظريته: رمبا كان الرفض والتجرمي الديين لفعل معني يف املاضي 
هو أن يوم ُكتب النص املانع كان هذا الفعل الذي جيرمه النص أو الوصية سببا يف 
ضرر أو أذى حينئذ، ولكن مع تقدم البشرية علميا وإجتماعيا مع الزمن، أنتفى 
الضرر املرتبط هبذا الفعل.  فاآلن ال يوجد مانع مقنع ومنطقي ملنع وجترمي هذا الفعل. 



- 134 -

المقـالة الثـانية الجـزء  الثـاني 

غري  بني  اجلنسية  احلرية  على  بالتطبيق  احلديث  يبدأ  وهنا   
املتزوجني:

يف سفر التثنية 22 ُيرجم الزاين والزانية ألهنما أساسا قد خانا زوج الزانية، 
وهذا الزوج فقط.  وأيضا ألن هذا الفعل قد ينتج عنه طفل مشكوك يف نسبه 
أيضا إرضاء  ُيرجم )و ذلك  إمرأة خمطوبة  الزاين مع  )من جهة األب(.  ولكن 
خلطيبها فقط، ألن اخليانة يف هذه احلالة هي خيانة فقط للخطيب مالك املرأة، 
وقد متت(. وإن كان الفعل يف احلقل، ُتترك املرأة املخطوبة بدون عقوبة، إلحتمال 
أهنا قد تكون أغتصبت، وألن خلط النسب غري وارد.  ولكن إذا كانت املرأة 
حرة غري مرتبطة برجل، مل يكن هناك من رجم ال للرجل وال للمرأة )و هذا 
إختالف جوهري جدا يف تقييم العالقة اجلنسية بني األحرار غري املرتبطني عند 
العربانيني(!! ألن العالقة بني هذه احلرة والرجل الذي ضاجعها ميكن إصالحها 
بزواج اإلثنني، إن مل يكن الفعل إغتصابا أذهلا جيعلها ترفض هذه الزجية.  ويف 
احلالة األخرية، على أية األحوال، يدفع الرجل املغتصب ألبيها مهرها بدون زواج 
أو عقوبات.  إذن سفر التثنية ال يساوي بني الزنا )يف حالة أن املرأة متزوجة( 
الضرر، وال  من جهة  أو خطيب(  بزوج  مرتبطة  أهنا غري  حالة  )يف  والدنس 
من جهة العقوبة.  وهذا إختالف جوهري جدا وحيتاج لتفهم عميق ألخالق 

وأعراف املجتمع العرباين.  

البشر كعبيد كان مقبوال كناموس  الغريب أن بيع وشراء  مث يذكر املحاور 
إهلي يف الكتاب املقدس قدميا )خروج 21 عدد2-7(، وحىت مل ُيرفض صراحة 
يف العهد اجلديد.  ولكننا إكتشفنا أنه جرمية ومنعناه عندما إرتقينا.  وأيضا كان 
أخذ النساء وإناث األطفال سبايا يف احلرب بعد قتل كل الذكور حىت األطفال 
والرضع )سفر العدد 31، كل اإلصحاح خاصة األعداد 17- 21( كان فعال 
طبيعيا بل أمرا إهليا، غري ُمجّرم يف ناموس العهد القدمي املنسوب مباشرة هلل )سفر 
العدد 31 عدد 21(!!!  واآلن كل ما كان منسوبا يف هذه األمور الغري أخالقية 
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كـ “أمر الرب” املباشر ملوسى نعتربه شرًا غري حمتمل.  مث كان الرجم أمرا إهليا 
أيضا، وقطع يد املرأة )و ليس الرجل!( اليت تتدخل يف عراك إلنقاذ زوجها من 
غرميه.  كانت هذه أمورا جيدة يف القدمي للردع، وإكتشفنا أهنا وحشية ال تطاق 
والزلنا حنارهبا. وهناك أيضا إحتقار اآلخر األممي غري اليهودي واعتباره كافرا 

جنسا، مع أنه من خلقة اهلل!   
وهنا جيب علينا أن نتسائل بكل حرية وعدم تعصب: هل كانت هذه الوصايا 
الوحشية من فكر وتدبري اهلل فعال، أم كانت )و هذا هو اإلحتمال األكرب، ألن 
يف  األوامر  هذه  كل  متاما(  الألخالقية  األمور  هذه  كل  ألغى  قد  الرب  املسيح 
احلقيقة قوانني موسى النيب الوضعية البشرية املصدر، حىت ولو بسماح من اهلل 

ألسباب حضارية حينئذ، وعلى مضض وغري رضا من اهلل ذاته؟؟؟

 وهنا يقول املحاور الغريب مستنتجا مما سبق:  أال ميكننا إذًا أن نقول أن 
بل  واآلن غري الزمة  املاضي ألسباب وجيهة،  هناك وصايا كانت ضرورية يف 
هناك  كانت  فإن  باستنتاج:  الغريب  املحاور  يأيت  مث  األحيان؟  بعض  يف  جمّرمة 
واآلن  القدمي  يف  واإلجتماعي  احلضاري  والسلوك  األعراف  حتمتها  ممارسات 
جنرمها،  فلماذا ال ننظر إىل احلرية اجلنسية بني غري املتزوجني اليوم هبذا املنطق: 
كانت هذه احلرية جمرمة، وغري مرحب هبا قدميا بسبب األمراض واحلمل الغري 
مرغوب فيه، وخلط األنساب.  أما اآلن إن قبلنا احلرية اجلنسية لغري املتزوجني 
باألطفال  والتحرش  واإلغتصاب  اجلنسي  الكبت  على  نقضي  فقد  الراشدين، 

واملرأة، وهو متفشي يف الشرق الذي يّدعي التدين ليال وهنارا !!

الراشدين،  املتزوجني  غري  بني  اجلنسية  احلرية  هذه  من  الضرر  أين 
باملقارنة مع الضرر الواقع بسبب الكبت اجلنسي يف بالد الشرق املتزمتة 

بال أسباب منطقية علمية؟ 
 مث ميتد دفاع املحاور الغريب عن احلرية اجلنسية قائال:  النتائج السيئة هلذه احلرية 
واليت كانت موجودة يف املاضي قضينا عليها كلها تقريبا.  كان الضرر متمثال ىف: 
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األمراض اجلنسية الغري قابلة للعالج ومن مث تؤدي للعقم أو املوت، واآلن تقريبا 
كلها قابلة للعالج.  حىت فريوس اإليدز، أصبح اآلن التحكم فيه وإيقاف التدهور 
املرضي بسببه ممكنا لسنني عديدة )أكثر من 20 سنة(، وهذه نتيجة أفضل من نتائج 
عالج أمراض أخرى كثرية.  وكان الضرر أيضا يف احلمل الغري مرغوب فيه واآلن 
وسائل منع احلمل ناجحة بنسبة تقترب من املائة يف املائة.  فأين الضرر املتبقي والذي 
يدعوكم لتحرمي العالقات اجلنسية للراشدين قبل الزواج )سن الرشد اجلنسي يف 
الغرب هو 16 سنة، ويف مصر سن الزواج 18 سنة(؟ ...  يسألين املحاور الغريب.

وهنا أجيُب املحاور الغرىب:
يف  الفتيات  عند  املراهقة  سن  يف  اإلنتحار  حماوالت  أسباب  أشهر  أحد  أن 
الغرب، هو اهلجر من عشيقها.  وأن األثر النفسي هلذا ال ميكن جتاهله.  وأضيف 
أيضا أن تعدد اخلربات اجلنسية قبل الزواج ال يضمن بالضرورة إختيار الشريك 
األصلح من مجيع النواحي، حىت لو كان األفضل جنسيا.  وهناك أيضا مشكلة 
املقارنة املستمرة بعد الزواج، بني الشريك اآلن والشركاء اجلنسيني املتعددين يف 
املاضي، مما قد يفسد السعادة الزوجية بقية العمر، أو يؤدي إىل امللل بني الزوجني، 

ومن مث الزنا. 

ولكن جييبين املحاور الغرىب:
تقود  املتزوجني، واليت  العالقات بني غري  أن نسبة فشل  الدراسات أظهرت 
إىل اهلجران، ليست أكثر من نسبة فشل الزجيات القانونية اليت تنتهي بالطالق.  
إثبت يل عكس ذلك إن أمكن.  هذا ُيظهر أن نظرية اهلجران ال تثبت كضرر 
لنقبلها كداعي للمنع.  وإن كان الشريكان الغري متزوجني راشدين، ومها قابالن 
ويتحمالن  تام  ووعي  إستعداد  على  ومها  جتربتهما،  فشل  إلحتمال  ومتفهمان 
نتيجة النجاح )باملساكنة امللتزمة أو الزواج فيما بعد( أو الفشل، فلماذا التجرمي 
إجابة  أجد  ال  وهنا  اإلنفصال؟   أو  احلب  على  متفقان  عاقالن  راشدان  ومها 

لتكملة احلوار على أسس منطقية علمية. 
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األسلوب الذي عشُت به وعلَّمُته ويعيش به أبنائي:

وبالرغم من آراء صديقي املحاور الغريب والنقطة اليت وصلنا إليها يف احلوار 
املنطقي واجلاد واملحترم أيضا من كلينا، لكنين أعترف أنين الزلت غري قادر على 
ترك أو التنكر ملا تعلمت منذ الصغر.   وغالبا موقفي هذا هو ألسباب عاطفية يف 
العقل الباطن، وأثر التربية والثقافة الدينية اليت نشأت عليها، سواء كانت األسباب 
هذه مقبولة من القارىء أم غري ذلك.    فأنا وأبنائى تسلمنا شركاء حياتنا من يد 
الرب عند مذحبه املقدس، ونؤمن أن اآليت هو الترتيب الزمين األمثل إلمتام “سر 
الزجية” العظيم مثل “سر املسيح والكنيسة” كما قال الرسول بولس.  هذا هو 
إمتام فعل وسر: “ما جيمعه اهلل”، الذي يتممه الرب مع كل زوجني ليصري اإلثنان 

جسدا واحدا، بالنسبة لنا كمسيحيني:

 أوال: احلب: 
احلب من كل الكيان، واإلرادة الكاملة لإلخالص مدى احلياة بني اخلطيبني.  
سر  لتفعيل  القدس  الروح  وحلول  عمل  بدء  هو  اهلل  بروح  املنقاد  اإلجنذاب  هذا 
الزواج املقدس للحبيبني.  وهذا السر قد أسسه الرب وحده عند خلق اإلنسان يف 
الكامل معا، هو بدء  الفردوس.  هذا احلب والتجاذب، وإشتهاء احلبيبني لإلحتاد 
السر، ومعلنه، لكل حبيبني يف  ُمفعِّل  القدس هو  تفعيل “ما جيمعه اهلل”، والروح 

الزمن.  

 ثانيا: صالة إكليل الزواج: 
هذا الطقس ال يبدأ وال يصنع وال يتمم سر الزجية ذاته.  ألن مؤسس وصانع 
ومتمم هذا السر العظيم هو الرب شخصيا بالروح القدس والزوجان معا، بدون 
تدخل إرادة أي جمتمع أو إنسان آخر!  إذن ما هو دور الكنيسة؟  دورها أهنا: 
+ “تعلن” للكل أن الرب قد بدأ بتفعيل هذا السر هلذين احلبيبني.  وأيضا تتأكد 
الكنيسة من صدق كل من احلبيبني يف كمال اإلرادة احلرة واحلب، وأنه ال 
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يوجد غش أو موانع أو إرتباط بني أحدمها وزوج آخر حي.  
+ وهبذا “حتلل”، أي حترر، ضمري احلبيبني وضمري الكنيسة، أن إحتادمها، والذي 
سوف يتمموه باإلحتاد اجلنسي الكامل، تستريح له الكنيسة وليس هناك من 

موانع يف الضمري.  
+مث “تبارك” الكنيسة والروح القدس احلاّل على هذا اإلحتاد، الذي بدأه الرب 
من كل  البعض  لبعضهما  العروسني  وإشتهاء  للحب  بزرعه  القدس  الروح 
مع  والفرح،  والسعادة  احلب  دوام  للحبيبني  الكنيسة  وتطلب  قبال،  الكيان 

تأكيد النصح واإلرشاد من تعاليم الكتاب املقدس. 
الزواج هو  للحبيبني أن  الكنيسة  تلبيس األكاليل فهو لكي تعلن  أما طقس   +
إستشهاد ومسؤلية يتبعهما  جمد وإكليل مساوي، إذا ما عاش الزوجان حبسب 
اهلل  وعد  إنه  العمر.   القلب طول  من كل  واإلخالص  املحبة  اهلل يف  إرادة 
أمت  ما  إذا  نيابة عنه،  الكنيسة  تعلنه  للمنتهى ويغلب،  يثبت  باملجد لكل من 
الزوجان السر بإحتادمها على كل املستويات اليت أعطامها اهلل مواهبها وقدراهتا 

– جسديا وعاطفيا وروحيا.  
اخلالصة إذن أن دور الكنيسة ميكن تلخيصه يف : اإلعالن – التحليل -  الربكة 
العظيم  اليومي  اإلستشهاد  هذا  يقبل  ملن  السمائي،  واإلكليل  باملجد  الوعد   –
بفرح، على مثال حمبة املسيح والكنيسة. هناك من يقبل اإلستشهاد مرة بالسيف، 

وهناك من يقبله يوميا بالزواج ... إلكليل أبدى جميد ال يفىن وال يضمحل. 

ثالثا: اإلحتاد اجلسدي اجلنسي الكامل: 
و هنا فقط متام إمتام السر الزجيي بعمل ورباط الروح القدس الذي يكللهما 
باملجد ويدخلهما إىل ناموس الفرح، ويقدس مضجعهما، كما نصلي.   فيلتصق 

الرجل بإمرأته فيصريان جسدا واحدا. وهذا هو ما يعرف بــ :
Consummation of Marriage

و إن مل يتم هذا اإلحتاد اجلسدي، غالبا ألسباب مرضية، أو إذا إتضح أن أحدمها 
مل يكن حر اإلرادة يف قبول هذه الزجية، أو إذا ثبت أن أي الشريكني مل يكن خملصا 
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يف إعالن كل ما من شأنه منع أو عدم إكمال هذا السر للشريك اآلخر، تعترب 
الكنيسة أن هذا الزواج كأن مل يكن وتعلن إبطاله.  إذن “بطالن الزواج” هذا، 
حىت لو كان الذي صلى هذا الطقس الزجيي كل املجمع املقدس وكل كهنة 
الكنيسة، يؤكد ما كتبته: أن الكنيسة ليست هي صانعة وال متممة “سر الزجية” 
بل الرب  الروح واحلبيبني، فقط هم من يبدأوا ويتمموا هذا السر.  وأما إذا 
رغب الزوجان يف عدم إرتباطهما جنسيا بإرادة حرة كاملة ألي سبب، فهما حقيقة 
“يعيشان كأخوة” وإن كان الشكل اإلجتماعي اخلارجي هو زواجهما.  يف هذا ال 

متانع الكنيسة وال ُيبطل زواجهما “األخوى”.   
و لكن هذ اإلميان واإللتزام والترتيب الثالثي املثايل بالنسبة لنا، املذكور أعاله، وهو 
خاص بنا كمسيحيني، ال يقلل من إعترافنا وإحترامنا للزواج الديين أو املدين املشهر 
قانونيا )أو حىت اإللتزام اجلاد باملساكنة امللتزمة، املشهرة إجتماعيا، بدون توثيق قانوين، 
هنا يف الغرب(، لكل من خيتلف معنا عقيديا، سواء كان مسيحيا أو غري مسيحي، مؤمنا 
أو غري مؤمن.  وذلك ألن من الناحية اإلنسانية اجلوهرية، أمام اهلل والضمري، اإللتزام 
اإلرادي احلر واإلحتاد اجلسدي بني أي رجل حر وإمرأة حرة هو، يف مفهومه 
اإلنساين الواسع، زواج حقيقي جدا، قد مجعه اهلل.  هذا ينطبق على كل بشر مهما 
كانت عقيدته من إميان باهلل أو إحلاد. ولنتذكر قول بولس الرسول أنه حىت من إرتبط 

بزانية جسديا فقد صار معها جسدا واحدا )1 كورينثوس 6 عدد 16(. 
 

إشهار )توثيق( الزواج قانونيا:

ومع هذا، أضيف أن إشهار الزواج قانونيا )حبسب قانون الدولة اليت يتم فيها 
الزواج( له أمهية كبرية إجتماعيا، بسبب الضعف البشري وإحتمال فشل الزجية، 
للحفاظ على حقوق كل من الزوجني واألبناء.  وألن فيه الزوج يهدي زوجته 
نفسه وإمسه وكل ما له أمام املجتمع، وهي تؤكد القبول وهتديه نفسها وكل ما هلا 
أيضا، بصورة تشبه “القسم والوعد” املشهود عليه من املجتمع القانوين األكرب، 
وليس من الكنيسة أو األسرة أو األصدقاء فقط. هذا اإلشهار القانوين هو لتثبيت 
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مصداقية اإللتزام والوعد، وإحتراما لكرامة الزوجني واألبناء أمام املجتمع األكرب.  
موقف  من  يقلل  وال  ُيزيد  ال  القانوين  اإلشهار  هذا  أن  أيضا  أعتقد  لكين  و 
رجال  هناك  كان  إن  أنه  أعلم  لذلك  الضمري.   وأمام  ذاته  اهلل  أمام  الزوجني 
مرتبطا بإمرأة، مبعاشرة كاملة بدون إشهار قانوين، وهي حتبه وال تريد أن تفارقه، 
ال تسمح له الكنيسة الروسية األرثوذكسية بالزواج من إمرأة أخرى إن أراد، 
بل توافق أن تزوجه من إمرأته اليت معه فقط.  ألن زواجه من أخرى يف هذا 
الوضع ُيعدُّ الزنا ذاته.  ألنه يريد أن يترك وخيون إمرأته األوىل، اليت تزوجها يف 
عيين اهلل باإلرادة الكاملة واإلرتباط اجلسدي، وحياول أن يتركها على أهنا كانت 
عشيقة وليست زوجة، متحججا بإنعدام اإلشهار القانوين، وحمتقرا اإلرتباط الذي 
القبطية  باحلب األول.  فهل يف مثل هذه احلاالت حتافظ كنيستنا  به  مجعه اهلل 
األرثوذكسية كذلك على مثل هذا اإلرتباط األول وتبقيه، وهو حادث لبعض 
أبنائنا مع أجنبيات يف املهجر، أم تزوجه من قبطية وتعترب أن إمرأته األوىل كانت 
عشيقة فقط؟!! أعتقد أن موقف الكنيسة الروسية يتمشى بقوة مع ضمري وروح 

الزواج وقداسته، وهذا قطعا أهم من حرف أي ناموس أو قانون!

أما بالنسبة للجنس املثلي:

 فالدراسات قد أثبتت أن حوايل 2 – 5 % من البشر يف الغرب )و غالبا يف 
الشرق أيضا( يصفون أنفسهم باملثليني بصورة ثابتة غري قابلة للتغيري.  واجلنس 
املثلي موجود منذ فجر التاريخ املدون.  هم الينجذبون وال يستثارون جنسيا من 
اجلنس اآلخر، بل توجههم اجلنسي هو حنو أشخاص من جنسهم فقط. والواقع 
أن هذا التوجه حىت وإن كانت هناك نظريات تقول بأنه مكتسب، وليس ألسباب 
موروثة جينية مثبتة، إال أنه واقع ال بد من التعايش معه، سواء إعتربناه خطية أم 
سلوك طبيعى ولد البعض به، حىت يقول العلم لنا تفسريا واضحا للمثلية.  ومحاية 

هؤالء املثليني من اإلضطهاد والتمييز بكل صوره ضرورة إنسانية. 
 أما حماوالت إدراج اجلنس املثلي كمرض عضوي أو نفسي، والبحث عن 
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قبل هناية  العلمية،  الكتب  متاما من  وألغيت  بالفشل  بائت كلها  فقد  له،  عالج 
القرن العشرين.  ليس من عالج هلذا الوضع اإلجتماعي إال محاية أصحاب اجلنس 
للمثليني  وليس  للمجتمع  العالج  ه  يوجَّ أن  آخر  مبعىن  أو  اإلضطهاد،  من  املثلي 
املجتمعات  أبناء هذه  يبدو أن اجلل األعظم من  العقود األخرية  أنفسهم.  ويف 
املتحضرة قد وافق وقنن حلماية املثليني وقبوهلم كواقع طبيعي، حىت وإن كان يف 
أحيان كثرية أمسع )سّرا( من الغربيني أنفسهم ما يبدو منه عدم اإلرتياح والقبول 

احلقيقي للجنس املثلي.  
املثلي،  اجلنس  مع  نتفق  ال  كنا  مهما  التجرمي،  من  أفضل  الرمحة  أن  وأعتقد 
والعلم  الشرق.  إجتماعية، خاصة يف  أو  دينية  للحياة، ألسباب  ومنط  كأسلوب 
ال يعرف حىت اآلن السبب يف هذا التوجه اجلنسي للجنس ذاته.  ومبا أن األوامر 
والوصايا والنواهي الدينية أثبتت أهنا ال تقدر أن تغري من هذا التوجه والواقع، فقررت 
التوجه اجلنسى  إنسانية وكرامة أصحاب  املتحضر، حفاظا على  العامل  كل دول 
املثلي، أن ترفع عنهم أي جترمي أو إضطهاد أو متييز يف املجتمع. هذا املوقف حنتاج 
أن نتفهمه ونقدره بتعقل، مهما إختلفنا معه، كشرقيني عموما، أو متدينني خاصة.  
وقد يأيت يوما ونتبىن هذا املوقف الغريب حنن أيضا، كما تطالبنا وثيقة حقوق اإلنسان 

العاملية لكوننا أعضاء يف األمم املتحدة، وموقعني على هذه الوثيقة.  

وذلك ألنه من الرمحة واإلنسانية الكاملة أن حنمي كل من يتعرض للتمييز، سواء 
كنا نتفق مع أسلوب حياته أو ال نتفق.  دارسي اجلنس املثلي يعتربونه اآلن من اجلهة 
العلمية فصيل آخر طبيعي من البشر له كل املساواة يف احلقوق والواجبات مع أي 
مواطن.  املوقف العلمي واإلجتماعي يف الغرب يربر اجلنس املثلي، بالرغم من كل 
املكتوب عنه يف النصوص الدينية، على أساس أنه من املحتمل أن اجلنس املثلي كان 
أمرا غري مفهوم وجمرما قدميا ألسباب “حضارية” أكثر منها أسباب إنسانية خاطئة 
جوهريا.  ورمبا كان رفض اجلنس املثلي يرجع إىل أنه مل يكن له مثرة النسل مثل 
اجلنس الغريي، الذي لبقية البشر.  وحنن اآلن نعلم أن ضرر األمراض اجلنسية عند 
املثليني ميكن الوقاية منه أو عالجه مثل بقية األمراض اجلنسية عند الغرييني.  لذلك 
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ال جيد الغرب يف اجلنس املثلي أي جرمية أو ضرر يزيد عن ضرر اجلنس الغريي.

خــــالصة:

يف  الغرب  مع  كلية  نتفق  ال  كنا  إن  أنه حىت  أقول  لكي  أقدمه  عرض  هذا 
سلوكهم اجلنسي )خاصة احلرية اجلنسية عند غري املتزوجني منهم، وموقفنا هذا 
منهم هو ألسباب إجتماعية ودينية(،  إال أهنم يف الواقع حييون حبسب فكر ونظام 
أخالقي، وتدارك ألمهية محاية حقوق كل إنسان يف حياته اخلاصة.  هذا األسلوب 
للشخص الغريب ال يعتربونه إحنالال خلقيا، مادام ليس فيه خيانة زوجية )زنا( 
وال إغتصاب وال قهر وال إحتقار للمرأة وال إستغالل وال ضرر شخصي وال 
إجتماعي حبسب رؤيتهم، العلمية واإلجتماعية، املحتِرمة حلريات كل إنسان.  

هذا، على أية األحوال، ما يتفق عليه كل من وقع من األمم املتحضرة على 
املعاندين  ماعدا  املتحدة،  األمم  عن  الصادرة  العاملية”  اإلنسان  “وثيقة حقوق 

الرافضني بإسم الدين.
وإن كنت أيها القارىء تؤمن أن هذا السلوك يف الغرب هو “خطية”، فليكن هذا 
رأيك.  هذا حقك، ما دمت ال تتعامل بالتمييز العنصري ضد من حييا بنمط أخالقي 
ال يتفق معك، وحتترم حريته وحرمته، ما دامت ال تتعدى على حريتك.    وتذكر 
أيضا أننا مجيعنا خطاة، وأن اإلحنراف األخالقي اإلنساين هو جوهريا يف اإلحنالل من 
إحترام حقوق كل إنسان يف الرعاية وإحترام الكرامة اإلنسانية واحلرية الشخصية.  
أليست هذه هي “الوصايا العشر” يف جوهرها، على األقل من الوصية اخلامسة 

للعاشرة؟   
وتذكر أننا يف الشرق “املتدين” منلك األرقام العاملية القياسية يف إنتشار الكبت 
اجلنسي ومعه أعراضه املخزية من حترش وإغتصاب وختان اإلناث وتشويه وحتقري 
للمرأة والطفولة.  ذكر القس الدكتور سامح موريس أن اإلحصائيات تفيد بأن 
90% من املصريات خمتتنات!!! والدراسات اإلنسانية تعلن لنا لألسف الشديد 
أن مصر هي الدولة الثانية يف العامل،  بعد أفغانستان، املتصدرة ألعلى معدالت 
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يف  اجلنسي  األخالقي  اإلحنالل  من  النوع  وهذا    !!! عامليا  اجلنسي  التحرش 
الشرق هو قطعا لعنة ألعن على جمتمعاتنا من خطايا الغرب اجلنسية.   وأعتقد 
وإغتصاب  وإضرار  أذى  ويعشق  من ال حيب  أن  القارىء:  أيها  توافقين  أنك 
وإستغالل اآلخرين، مىت أخطأ ُيسمى “خاطئا” فقط، مثلنا مجيعا، وليس شريرا، 
كمن يغتصب ويتحرش وحيتقر املرأة.  وتذكر أيضا أنه بالكيل الذي به نكيل 

للبشر اخلطاة ُيكال لنا. 
أن  األشرار  ألخوتنا  ولنصلي  وأنت،  أنا  أوهلم  الذين  باخلطاة،  إذن  فلنترفق 
يرجعوا معنا يف زمرة اخلطاة، الساعني للتوبة، ولنتعلم من األبرار أهنم أول اخلطاة 

على مثال بولس الرسول.



- 144 -



- 145 -

املقالة الثالثة

ما هو بالضبط، من العهد القدمي، ما “أكمله” وما
 “حررنا منه”  الرب من ناموس موسى،

 حبسب تعليم الرسول بولس يف كولوسي 2 عدد 22-21
 والدسقولية الرسولية، والعلم احلديث؟ 

ما جئت ألنقض بل ألكمل:

حنن نعلم أن الرب عندما قال “ما جئت ألنقض بل ألكمل” أنه أيضا رفض 
الرسل “أثقال –  اآلباء  أمسته دسقولية  ما  عبودية  الناموس، وحررنا من  عنف 
رباطات – أو كتافات الناموس”، واليت شرحتها الدسقولية يف الفصل الثالث 
منها هذه  وأقتبس  قالدة،  وليم سليمان  د.  املستشار  لنا  قدمها  والثالثني، كما 

الفقرة، هذه اجلوهرة الرائعة جدا:
والتطهري  الذبيحة  هبذا:  ربطهم  إسرائيل(  )شعب  قلوهبم  قساوة  “فألجل 
واإلمتناع )ال متس وال تذق وال تستعمل أو جتس( ]راجع كولوسي 2 عدد 
21-22، فهي تؤكد أن هذه الرباطات كلها: وصايا وتعاليم الناس وليس اهلل![  
... فأما أنتم أيها املؤمنون الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلكم منها وجعلكم 
العبودية من هذه الرباطات ... ألن املسيح إبن اهلل ملا جاء حقق  أحرارا من 
الناموس وكمله، ومحل األثقال ]رباطات أو كتافات الناموس[ اليت كانت عليهم 
وصية  بدون  اآلباء  به  عاش  ]الذي  ثبته  الطبيعي  والناموس  بالكمال،  وبطلها 

مكتوبة قبل موسى[ وجعل سلطان الناس حرا.” 
)صفحة 727 من الطبعة األوىل عام 1979(.  مابني األقواس املربعة ] [ هو 

إدخال من كاتب هذا الكتاب.
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و هذه هي الرباطات: الذبائح واإلمتناعات عن اللمس واإلستعمال، وأكل 
احليوانات املسماة جنسة، والتحفظات الغري منطقية اليت ال تقدم اإلنسان ال روحيا 
وال جسديا، من النجاسات املدعوة كذلك بسبب اإلفرازات الطبيعية اليت خلقها 
التطهريات  اهلل بيديه الطاهرتني )من طمث ونفاس ومعاشرات زوجية(، ولزوم 

الطقسية من هذه النجاسات.

الرب إذن مل يصدق على، أو يوافق أو يقبل أو يثبت أو يكمل، ما وصفه 
الرسل يف الدسقولية على أنه “األثقال والرباطات”.  بل على العكس متاما، تؤكد 
الدسقولية أن هذه األثقال والرباطات قد “حررنا منها الرب بالكمال”.  أما 
الذي ثبته وأكمله الرب فهو “ناموس املحبة”، وليس ناموس الذبائح واإلمتناعات 
الطقسية والنجاسات والتطهريات والعنف ورجم القاتل والزاين وامُلجّدف، وقطع 
اليد ملن تتدخل ملساعدة رجلها يف عراك مع رجل آخر، وقتل وحترمي املدن بكل 
وأخذ  عبيدا،  الناس  وشراء  بيع  ونظام  والُرّضع،  األطفال  ذكور  حىت  فيها  من 
النساء سبايا حرب ... إخل.  ذلك العنف الغري مسيحي، يستحيل أن يكون اهلل 
هو مصدره ومدبره واآلمر به، والذي أوصى موسى به كله يف الناموس كعنصر 
بشري، قد نقبل على مضض أنه كان ضروريا حلياهتم حينئذ، بسبب غالظة قلب 

الشعب العرباين الذي مل يكن حيتمل كمال تعليم املحبة اإلهلية!

الدسقولية، هي جوهرة ماسية مثينة  الرسل، يف  أقوال  السابقة من  القطعة  و 
جدا وهامة جدا، ألهنا تشكل إجابة يسأل عنها اجلميع وال جيروء على مناقشتها 
هو  وما  الناموس،  من  الرب  كمله  ما  بالضبط  هو  ما  منا:  جدا  القليلون  إال 
بالضبط ما حررنا منه يف العهد اجلديد؟  هذه الفقرة من الدسقولية جتيب بكل 
دقة، فهي ميزان حساس ودقيق للتمييز بني ما قد ثبته وكمله الرب يف قوله “ما 
جئت ألنقض بل ألكمل”، وبني ما قد ألغاه وأبطله هنائيا، وحررنا منه بالكمال 
والتمام، من أثقال التعليم القدمي، واليت يؤكد بولس الرسول أهنا “وصايا وتعاليم 

الناس” وليس اهلل، حاشا )كولوسي 2 عدد 22-21(.  
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األثقال،  هذه  ألغى  قد  بنفسه  الرب  أن  وحقيقة  الدسقولية،  من  النص  هذا 
يف احلقيقة يشكل أبلغ دليل على أن ما قد أبطله الرب مل يكن من تعليمه هو 
أبدا، حىت ولو كان نص الناموس كله منسوبا إىل اهلل مباشرة.  ألنه لو كان اهلل 
هو معطي ما قد أبطله بنفسه لقلنا أن اهلل قد بدل رأيه، أو أنه هو الذي كان 
ُيحرض على كل ما ذكرته مما ال ميكن قبوله ألنه عنف، وعبودية وأسر سبايا 
الطاهرة،  حرب وقتل أطفال ورضع، وإستنجاس حيوانات من خلقة يدي اهلل 
وإستنجاس املرأة والرجل وإفرازات جسد اإلنسان اليت دبرها اهلل لفائدة اجلسد 
وصحته.  وهذا كله حاشا أن يكون اهلل هو مدبره يف القدمي مث بدل فكره وأبطل 

ما كان قد أوصى به كناموس يرجم كل من يكسره. 

أما الناموس الذي ثبته الرب فهو الناموس الطبيعي، الناموس األول، ناموس 
املحبة املزروع فطريا يف أعماق ضمري كل إنسان حىت غري املؤمنني وامللحدين، 
لو  حىت  خطر،  يف  آخر  لصرخة  والنجدة  لإلستجابة  إنسان  كل  يدفع  والذي 
عرض حياته للخطر وهو ينقذ أخاه الصارخ حنوه.  الناموس الطبيعي الذي جعل 
كل احلضارات السابقة ملوسى، خاصة احلضارة الفرعونية، أن تعلم كل تفاصيل 
الوصايا العشر، بل وما يرقى عن ناموس موسى يف الرقة كما ذكرت يف مقالة 

أخرى، من حنان وإحترام للحيوان والنبات أيضا وليس البشر فقط!

و هناك مقياس آخر أكثر دقة ويسهل تعقله جدا للحكم على: أين العنصر 
العنصر  القدمي، وكيف منّيزه بكل وضوح من  ناموس موسى والعهد  اإلهلي يف 
كما  بالكمال”  الرب  “أبطلها  واليت  الناموس  رباطات  أعطى  الذي  البشري، 
تقول لنا الدسقولية؟ هذا املقياس هو: إن كان التعليم أو املوقف أو التصرف 
شخص  مع  والكمال  بالتمام  وتتطابق  تتفق  املقدس  الكتاب  يف  الوصية  أو 
وتعليم الرب يسوع املسيح، وتتناغم بكل دقة مع أسلوب حياته وتعامالته 
مع البشر، مثل كل ما يدعو للمحبة والرمحة واملساواة بني البشر، والعدالة 
واحلرية وإحترام حقوق وكرامة كل إنسان، والتواضع واملغفرة للكل مبا فيهم 
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األعداء، ... فهذه كلها تكون العنصر اإلهلي يف العهد القدمي.  أما كل ما يدعو 
وُيعلم وَيظهر يف نصوص ال تتفق وتتطابق مع تعليم وأسلوب حياة الرب املعلن لنا 
بتجسده )مثل كراهية األعداء وقتل ورجم اخلطاة، وسيب النساء وقطع األيدي، 
وقتل ذكور األطفال والرضع، على إعتبار أهنم لو ُتركوا لكربوا وأصبحوا أعداء 
أشداء .. إخل( هذا كله وليد احلضارة والثقافة البشرية الساقطة، ووصايا وتعاليم 
ومثلما  عدد22-21،   2 كولوسي  بولس يف  الرسول  لنا  أوضح  مثلما  الناس، 
الناموس واليت هي مجيعها ليست  وصفته الدسقولية برباطات وأثقال وكتافات 

من ناموس املحبة اإلهلي الكامل.

إذن فلنحذر بشدة من كل تعليم يسىء تفسري قول الرب “ما جئت ألنقض  
بل ألكمل” حماوال تعميم سلطان ناموس موسى وتعاليم العنصر البشري يف 
العهد القدمي على أهنا إرادة اهلل، متخفيا ومضلال وراء مبدأ: أن اهلل هو هو أمس 
واليوم وغدا، وأن كل تعليم من العهد القدمي اليزال ملزما لنا  بذات سلطان 
العهد اجلديد.  هذا إفتراء على مجال وكمال الرب وناموس املحبة الذي أعلنه 
لنا اهلل كامال واضحا يف املسيح الرب وحده، ليس فيه من شوائب بشرية، بعدما 
لنا، ألسباب حضارية  الكامل  املحبة  ناموس  تقدمي  القدمي يف  العهد  أنبياء  فشل 
وألهنم كانوا بشرا ناقصني مثلنا.   وال يصح مساواة تعاليم االنبياء والرسل 
املخالفة لتعليم املسيح، بتعاليم الرب يسوع املسيح كلمة اهلل ذاته.  ولو كانت 
تعاليم ناموس موسى واألنبياء تكفي، فهل كانت لنا أية حاجة لتجسد الرب؟   
ولو كانت رباطات وكتافات الناموس ُتعد ناموسا مطلقا إهليا، ملا إستطاع الرب 

أن “حيررنا منها ويبطلها بالكمال”، وهو معطيها بنفسه! 

بأنواع  قدميا  باألنبياء  اآلباء  كلم  ما  بعد  “اهلل  الرسول:  بولس  لنا  قال  لذا 
لكل  وارثا  جعله  الذي  إبنه،  يف  األخرية  األيام  هذه  يف  كلمنا  كثرية،  وطرق 
شىء، الذي به أيضا عمل العاملني، الذي هو هباء جمده ورسم جوهره وحامل 
كل األشياء بكلمة قدرته.” )عربلنيني 1 عدد 1-3(.  وال يوجد وجه مقارنة 
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بني تعليم من جاء من عند اآلب رأسا وهو يف حضن اآلب كل حني، وتعليم 
من هو بشر ضعيف، مهما كانت قوة الوحي واإلهلام من الروح القدس.  ألن 
والكامل،  جدا  اجليد  التليفزيوين  اإلرسال  يشبه  القدس  بالروح  املقدس  الوحي 
ولكنه يصلنا حنن البشر من خالل أجهزة عرض قاصرة )البشر األنبياء والرسل(، 
لذلك فهذه األجهزة حقيقة خمتلفة يف النقاء واللون والوضوح، مع أهنا بال شك 
تنقل لنا إرساال إهليا كامال ومطلقا يف أصله السمائي.  أما يف املسيح فاهلل كلمنا 
مباشرة بالكلمة اإلهلية، واملثال األمثل، واحلياة األبدية اليت أظهرت فيه وحده، 
واليت ملسناها ورأيناها، بل ونتحد هبا على الدوام بالتناول من األسرار املجيدة اليت 

أسسها بشخصه،   حىت ال حنيا كاليتامى على األرض.  

و هنا ينربي املدافعون عن عصمة الكتاب املقدس، بتأكيد ألوهية 
حرفيته ومصدر كل حرف وكلمة فيه:

وهم يدافعون بكل تشدد وغرية ألهنم قد إعتادوا أن يقرأوا وينسبوا كل كلمة 
وحرف وفعل ووصية وترتيب يف ناموس موسى، ينسبوها كلها لإلرادة اإلهلية 
والتزنيل املعصوم من أي خطأ علمي أو تارخيي، بدون أي حماولة لتفهم أسباب 
التعليمي. هم يظنون أن اإلخالص للدفاع عن مصداقية  كتابة أي نص وهدفه 
الكتاب املقدس وصدق الوحي بالروح القدس هو التشدد يف تأكيد حرفية كل 
نص، على أنه نص إهلي صرف، ال يأتيه الباطل من خلفه أو من أمامه، أي ليس 
فيه أي عنصر بشري حضاري، وأن كل نص هو معصوم، ليس فقط من جهة 
احلق الروحي، ولكن أيضا من جهة احلق التارخيي العلمي، واحلق احلريف حبسب 

العلوم العملية البحثية احلديثة!  
ومن أمثلة ذلك حماولة البعض التأكيد على أن ستة أيام اخلليقة هي أيام كل 
منها أربعة وعشرون ساعة كساعاتنا اليوم، وأن عمر اإلنسان بل الكون كله ال 
يزيد عن مخسة آالف عام قبل  ميالد املسيح، وليس 16 مليار سنة باحلساب 
وكذلك  اإلنسان  مع  بشري  وبصوت  حرفيا  تكلمت  حية  هناك  وأن  العلمي، 
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بطن حوت  مدة 72  النيب عاش حرفيا يف  يونان  وأن   ، بلعام  تكلمت محارة 
ساعة.   وإن قال العلم خبالف هذا نرفض الكشف العلمي حبجة أن العلماء جلهم 
ملحدون فاسقون.  وهؤالء املدافعون عن عصمة الكتاب املقدس بتأكيد حرفية 
كل نص ُيعلمون أن الكتاب املقدس هو أول من أوضح أن األرض كروية، ألن 
إشعياء النيب قد كتب أن اهلل هو “اجلالس على كرة األرض” )إشعياء 40 عدد 
22(، وأن طوفان نوح قد قتل كل إنسان وحيوان وطري على وجه الكرة األرضية 
بعد أن غطاها كلها متاما مدة األربعني يوم.  وأن نوح قد بىن فلكا إحتوى زوجا 
واحدا من مجيع أنواع احليوانات النجسة، بل وسبع أزواج من كل حيوان غري 
جنس، واحلشرات والطيور مجيعها كذلك، باإلضافة إىل طعامها ملدة أربعني يوم 
أو أكثر..... ، مع أن السفينة تيتانيك املهولة حجما يف القرن العشرين مل يكن يف 
مقدورها أن حتتوي جزءا من األلف من هذه الكائنات، ناهيك عن طعامها....  
اليت سجلتها عن “داروين والتطور وآدم وحواء”  الفيديوهات  إخل.  ]راجع 
على موقع العدالة اإلهلية، وهي مسجلة على حوايل ساعتني مقسمة إىل أجزاء كل 
منها 10 دقائق ملناقشة كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء وكيف نفسر الرمزيات 

يف العهد القدمي[:
 www.copticorthodox-divinejustice.com

التحليلي  الفكر  من  واهلارب  العلم  من  املتخوف  الدفاع  هذا   كل  سبب 
املنطقي ميكننا أن نعزوه للغرية الدينية الناقصة يف العلم.  هذا ميكننا إحتماله، ولو 
على مضض.  ولكن ما ال ميكن إحتماله هو: نسب العنف يف ناموس موسى، 
املعاشرة  إفرازات الطمث والنفاس، واملتزوجني بسبب  املرأة بسبب  وإستنجاس 
مطلقة  إهلية  وآراء  ونواهي  كأوامر  كلها  التعاليم  هذه  نسب  املقدسة،  اجلنسية 
الصحة، وأهنا حق إهلي حريف مزّنل ال يقبل أي مناقشة، وإال صار املناقش ملحدا 

زنديقا هرطوقيا، ال يؤمن بأن الكتاب كله موحى به من الروح القدس!
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إنزال النار من السماء لتحرق أعداء املسيح كما فعل إيليا النيب 
قدميا:

يف بشارة القديس لوقا اإلصحاح 9 عدد 54-56 وبخ الرب تالميذيه بشدة 
وإنتهرمها، ملجرد أهنما إقترحا عليه أن يفعال كما فعل إيليا النيب يف القدمي، ويطلبا 
)مها وليس هو! ياللجرأة!( أن ُيزّنل اهلل نارا لتحرق من مل يقبلوا يسوع املسيح 
من سكان تلك املدينة.  فهل يف هذا الطلب ومشاهبة إيليا العظيم أي شىء يدعو 
إىل إنتهار الرب لتلميذيه؟  ال أجد أي مربر إلنتهارمها يف احلقيقة، إال إذا كان 
األمر املطلوب ال يتفق مع إرادة اهلل وصالحه وأسلوب تعامله مع اخلطاة، أي 
حنن مجيعنا.  وال أفهم هذا اإلنتهار لو كان الرب يف القدمي هو فعال من أراد 
ونّزل النار بكامل إرادته على أنبياء البعل، وطلب من صموئيل قبال، وبعدها من 
إيليا النيب أن يذحبا بالسيف مئات من الوثنيني أعداء العربانيني.  إن كان اهلل هو 
من أراد هذه املذابح قدميا، فلماذا غضب الرب يسوع على تلميذيه هلذه الدرجة 
“فإلتفت وإنتهرمها وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما. ألن إبن اإلنسان 
مل يأت ليهلك أنفس الناس، بل ليخلص”.  لو كان اهلل قدميا هو من أمر بذبح 
الوثنيني أعداء اليهود، فكان عليه أن يتقبل أو على األقل أن يشرح للتالميذ أن 
أسلوبه قد تغري بتغري الزمان!  ولكنه إنتهر ووبخ بشدة ملتفتا غاضبا من توجههم 

الذي ال يتفق مع إرادة اهلل وقلبه حنو اخلطاة.
  أما إنزال النار فكان باألوىل مطلوبا بشدة قبل القبض على يسوع وتعذيبه 
وصلبه، وهو مامل يفعله يسوع، وال نزل من على الصليب منتصرا، كما أقُترح 
عليه، ليبهر أعدائه.  بل إختار باألحرى أن يصرب قليال، مث خيرج من القرب منتصرا 
البشري اجلاهل بفكر اهلل  املنطق  أما  على املوت بعد ساعات وخملصا أعدائه!  
وتدبريه، فكان يظن أنه لو كان الرب كرر فعل إيليا ولو مرة واحدة، لكان اليهود 
قد خافوه وإرتدعوا طيلة حياته على األرض ... وبعدها!  ولكنه حينئذ ما كان 

يستطيع أن خيرج من القرب منتصرا لنا أبديا!  
فهل ال زلت أيها القارىء تعتقد أن اهلل هو الذي حّرض صموئيل وإيليا، 
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ذكر  كل  قتل  فيها  )مبا  املذابح  هبذه  للقيام  بعده،  ومن  موسى  قبلهم  ومن 
حىت األطفال والرضع!!!(، وترفض قبول أن األنبياء أنفسهم هم مصدر هذا 
العنف  التحريض على  الغري إنساىن؟ وإن كنت تؤمن أن  التحريض البشري 
ميكن أن يكون مصدره اهلل، فلماذا تنتقد أصحاب أديان أخرى مىت أعلنوا أن 
عليهم واجب شرعي وتوكيل مباشر من اهلل أن يطهروا األرض من كل كافر 

بقتله، ألنه ال يؤمن بعقيدهتم؟!!!

مسعتم أنه قيل: حتب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول:
 أحبوا أعدائكم ... باركوا العنيكم )متى 5: 44-43(:

بغضـة العــدو:

 كان هذا تعليم ناموس موسى: “من أجل أهنم مل يالقوكم باخلبز واملاء يف 
تلتمس  ال   ... بلعام  إستأجروا عليك  الطريق عند خروجكم من مصر وألهنم 
سالمهم وال خريهم كل أيامك إىل األبد” )تثنية 23 عدد 4-6(.   وأيضا 
يطلب داوود النيب النقمة من أعداءه: “أعدائي يتقاولون علّى ِبَشٍر ... أما أنت 

يارب فارمحين وأقمين فأجازيهم.” )مزمور 41 عدد 10(.

تعليم حمبة األعداء فال ميكن روحيا أو منطقيا أو  الرب هو معطي  إن كان 
الهوتيا أن يكون هو ملهم ومعطي تعاليم العهد القدمي املذكورة هنا!  أمامنا أحد 

حكمني أو تفسريين ال ثالث هلما: 

•  إما أن اهلل هو الذي أمر وإرتضى وأوحى وأملى بكامل إرادته ما كتبه موسى 
عن الكراهية، والعنف والرجم وسيب النساء وقتل األطفال والرضع، واإلنتقام 
من األعداء كما يف دعاء داوود، يف الفقرة املذكورة، مث مبجىء املسيح نسخ 

اهلل ما كان قد عّلمه قدميا، وسلمنا تعليما بديال، أو: 
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التعليم هو تعليم احلضارة والثقافة البشرية يف العهد القدمي،  •  إما أن هذا 
والعنف  الكراهية  تعليم  أن  أي  أبدا.   لنا  اهلل  تعليم  أو  إرادة  وليس هو 
والنافس  الطامث  املرأة  )مثل  مؤقتة  اهلل سواء بصورة  وإستنجاس خليقة 
واملرضى بأمراض جلدية وبعد املعاشرات الزوجية( أو بصورة دائمة )مثل 
إستنجاس بعض احليوانات أو األمميني ألهنم كفار غري خمتونني( هذا كله 
تعليم  امليسح، هذا كله  الرب يسوع  تعاليم  يوافق  مما ال  والكثري غريه، 
الرسل  قال  وأبطل )كما  إنتقد ورفض  الرب  بشري صرف. وعندما جاء 
العنصر  وكّمل  وثّبت  واألنبياء  الناموس  يف  البشري  العنصر  الدسقولية(  يف 
والتعليم اإلهلي فقط.  وهذا معىن أنه مل ينقض الناموس )ناموس املحبة والرمحة 
واملغفرة اإلهلى( ولكنه إنتقد وغّير وأبطل مفاهيم العنصر البشري يف تعليم 
القدماء وتفسريهم لطبيعة اهلل وكيف حيب اهلل أن نعامل األحباء واألعداء، 

سواء بسواء.
ال يوجد مفر من تقرير أحد احلكمني، هنا ويف مواضع أخرى من العهد القدمي. 
أعلم أن أي من اخليارين ليس سهاًل ولكين أستطيع الدفاع بسهولة أكثر ومبنطق 
الثاين وليس  إذا عّلمت باحلكم  تعقله وقبوله  أفضل ميكن ألبنائي وبنايت من 

األول.  فاليحكم القارىء. 

أنا أعلم وأقدر خماوف أبناء الكنيسة من نقد غري املسيحيني:

أعلم أن من ال حيبون الرب املخلص وكتابنا املقدس يشتموننا وكتابنا املقدس 
بشدة،  إلنتقادنا  سيدفعهم  أعاله  الثاين  التفسري  إختيار  أن  وأعلم  وليال.   هنارا 
على أنه ال يستقيم أن ندافع بقوة عن كون الكتاب املقدس هو كلمة اهلل ووحيه 
لألنبياء، ونعترف أن يكون فيه عنصر تعليم بشري وغري إهلي.   ولكن علينا 
أن نْعَلُم وُنعّلمهم: أن الكتاب املقدس هو كله كلمة اهلل حقا، ليس ألن حروفه 
وكلماته مزّنلة وممالة من السماء، ولكنه كلمة اهلل ألنه حيكي لنا عالقة احلب 
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الزوجي بني اهلل والبشرية وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان.  وبالرغم من  خيانة 
اإلنسان هلذا احلب والعهد، إال أن اهلل ال ميكنه أن ينكر صدقه وقسمه وعهده 
مع اإلنسان حبيبه، مهما خان اإلنسان.  ولكن اإلنسان هو من ينفصل ويقطع 
العشرة مع اهلل ...  اإلنسان هو الذي ُيطّلق نفسه من اهلل ... اإلنسان هو 
األول  احلبيب  اإلنفصال عن  وإختياره  إرادته  نفسه بسكني حرية  عشماوي 
واألعظم!  ويف هذه العالقة هناك احلب وهناك اخليانة وهناك الرمحة والصراع 
والعتاب والضعف البشري والكراهية وجهلنا كبشر وخطايانا وتوبتنا ... إخل.  
ولكنه ليس كتابا هدفه تزنيل أوامر ونواهي وهتديدا برعب وعذاب القرب وما 
قبله وما بعده، وال هو كتاب للتأريخ العلمي، أو حبث أو نبؤة مسبقة تشرح 

اإلعجاز العلمي يف العلوم التحليلية احلديثة.  

أعتقد أن العقالء سوف يتفهمون هذا التفسري.  أما املتطرفون فهم من هلم 
آذان وال يسمعون وهلم أعني وال يبصرون.  

أعلم متام العلم صعوبة هذا التفسري والفكر عند كثريين، وأقدر فزع البعض 
أيضا!   ولكنين أرى أن إعترافنا بوجود العنصر البشري يف كل ما نقده وغّيره 
املسيح يف قوله: “قيل للقدماء ... أما أنا فأقول لكم ...” هو أفضل اخليارين 
وأدق التفسريين واألقل ضررا، يف األمد البعيد، ألبنائنا.  هذا أفضل بكثري من أن 
ننسب العنف والبغضة لإلرادة اإلهلية.  وأفضل منطقيا من أن  ننسب هذا العنف 
هلل إلصرارنا أن كل كلمة وحرف وتعليم يف العهد القدمي مصدره إهلي مائة يف 
املائة، ولندافع عن صحة أن الكتاب كله موحى به من اهلل بصورة التزنيل الغري قابل 
للمناقشة.  أعلم أن هناك من يعلِّمون أن مصدر كتبهم الدينية هو تزنيل وإمالء إهلي 
صرف ليس فيه أي عنصر بشري.  ولكن األمر الذي ندرسه هنا ليس هو مباراة 
رياضية لكسب أرقاما قياسية يف ألوهية الوحى عندنا أو عند آخرين، وال منافسة 

سياسية أو أخالقية بني ديانتني على أرقام قياسية يف دقة احلرف والنص. 
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الكتاب املقدس ال يضريه من بعيد أو قريب أن يكون فيه عنصرا بشريا يف 
تعاليمه القدمية املوسوية والنبوية، ألن الكتاب يعلمنا أنه “ تكلم أناس اهلل مسوقني 
من الروح القدس،” )2 بطرس 1 عدد 31(.  أي أنه بالرغم من الوحي اإلهلي 
املرشد للُكّتاب إال أن من كتب وتكلم كان البشر.  ومن كتب، كتب بأسلوب 
عصره، بكل ما فيه من نقائص حضارية وثقافية وعلمية وروحية يف تفهم طبيعة 
اهلل والكون بنواميسه.   وهذه كلها مل تعلن واضحة إال يف يسوع املسيح كلمة 
اآلب  من  عليه  املصّدق  الوحيد  جوهره  ورسم  الكاملة،  الوحيدة  أيقونته  اهلل، 
السماوي شخصيا، وأيضا مع التقدم العلمي امللهم من اهلل ذاته عرب الزمن. عاملني 
أيضا أن بولس الرسول قد وصف العهد القدمي على أنه: “العهد القدمي، خدمة 
املوت، خدمة الدينونة” )2 كورينثوس 3 عدد 7-9(، وذلك باملقارنة مع العهد 

اجلديد “العهد األفضل” ) عربانيني 7 عدد 22(.

 وإذا إخترنا التفسري واحلكم بأن كل ما يف الكتاب )من األمور اليت يعلمنا 
الرسل يف دسقوليتهم أن الرب قد بطّلها بالتمام(، الزال يف إعتقادنا أنه مزّنالت 
إهلية حبرفيتها، فنحن نصنع سوطا وعصا للملحدين ليضربوننا على ظهورنا وظهور 
أبنائنا، والسخرية من كل ما هو إهلي، جمدفني على اهلل بسبب تشدد تفسرياتنا، 
كما نقرأ ونسمع يوميا يف الغرب هنا.  امللحدون مّدعو الرب والتحضر اإلنساين 
يضربوننا على ظهورنا وظهور أبنائنا ألن إله املحبة الذي شنفنا آذاهنم عنه وعن 
تعاليمه، هو أيضا ُيعلم يف ناموس موسى، الذي نصر على أنه إهلي املصدر بتمامه 
وكماله وكل تفاصيله بصورة حرفية ال نقاش فيها، ُيعلم الكراهية لألعداء والعنف 
والرجم وحترمي وقتل األطفال والرضع، والزلنا ندعي أنه حيثنا على املحبة لألعداء.  

فأي اخلطرين والنقدين نقبل، لنا وألوالدنا؟
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السؤال الذي ُأواَجه به من املتشددين يف تعليم حرفية وإلوهية
كل تعليم وقصة وحرف يف العهد القديم:

و السؤال الذي أواجه به من املتشددين يف حرفية وإلوهية كل تعليم وقصة 
يف العهد القدمي، وإلزامية إمياننا مبعجزية كل ما هو ضد العلم احلديث واألخالق 
اإلنسانية من قصص ذكرهتا قبال، هو: إن كنت تؤمن بامليالد العذري للمسيح 
من العذراء القديسة مرمي، وتؤمن بقيامة الرب من بني األموات، ومها معجزتان 
ال يقبلهما العلم، فما هو الداعي ألن تنسب أي تعليم أو قصة، للحضارة والتعليم 
البشري وليس هلل مباشرة؟ )مثل تفاصيل قصة اخللق والسقوط الرمزية، ويونان 
واحلوت وفلك نوح وتكلم احلية ومحار بلعام بلغة البشر .. إخل( ملاذا ال تقبل 
أن هذه أمور معجزية هي األخرى كميالد املسيح من عذراء وقيامته املجيدة؟                                

اإلجـــــــابة:

أوال: 
لنا  ونعمته  الوحيدة،  الواحدة  اآلب  معجزة  هو  كله  املسيح  يسوع   الرب 
األزل  منذ  بل  وقيامته،  وموته  به ووالدته  احلبل  منذ حلظة  فقط  ليس  وعلينا.  
وهو يف حضن اآلب وماىلء الكون كله، خارجا عن أي ختيل للزمان واملكان، 
وإىل األبد.  وأهم حدث يف حياته على األرض، بعد جتسده، هو قيامته من بني 
األموات، واليت شهد هلا، ليس التالميذ األحد عشر فقط، بل مخسمائة شخص 
أكثرهم كان ال يزال حيا على األرض، أيام كتابة بو لس الرسول عن تاريخ هذه 
املعجزة )1 كورينثوس 15 عدد 6(.  وكلهم شاهدوا الرب يف مشاهدة واحدة، 
مما جيعل إحتمال الكذب أو التخيل شبه منعدم.  ولكن ال بد من تقرير أمر غاية 
يف األمهية: تارخيية القيامة هي أمر إمياين يف األساس، ويعتمد على إعالن الرب 

نفسه ملن يريد الرب أن يعلن ذاته له، وليس باإلرادة البشرية للرؤية. 
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و ذلك ألن الرب يسوع املسيح قام جبسده بعد أن متجد، وليس كما كان 
يف حالته األوىل قبل املوت على الصليب.  لذا يف كل ظهورات الرب بعد القيامة 
مل يكن ممكنا للمشاهد التعرف عليه مبجرد النظر إليه، إال عندما يعلن الرب عن 
نفسه، وليس قبلها.  أما قيامة لعازر من األموات فكانت “تارخيية مادية” لكوهنا 
قيامة جثة بشرية بنفس الطبيعة اليت ماتت هبا، لذا كان ميكن لكل من يعرفه قبال 
أن ينظر إليه ويتعرف على لعازر، القائم جبسد كان هو هو اجلثة املقبورة قبال.  

لذلك قد يسمع البعض القول أن قيامة الرب مل تكن قيامة “تارخيية” باملعىن 
العلمي امللموس للتاريخ أو تارخيية أية حدث، فيزنعج السامع. ألنه لو كانت 
قيامة الرب “تارخيية” باملعىن العلمي املذكور لكانت مادية ملموسة يشهد هلا 
اجلميع كقيامة لعازر، لكانت يشهد هلا العدو قبل احلبيب ألن الرب يكون قد 
الرب  قيامة  لو كانت  إنسان رؤيتها، وهذا مل حيدث.   قام بصورة ميكن ألي 
قام  قد  إذن  الرب  لعازر، ولكان  لقيامة  لكانت مساوية  املعىن،  “تارخيية” هبذا 
بنفس الطبيعة اجلسدية األرضية غري املمجدة اليت مات هبا.  ولكان أي ناظر إليه 
ميكنه التأكد “تارخييا ومكانيا” من أن الذي ينظره هو هو جسد املسيح الذي ُقرب 
قبال بكل صفاته القدمية، وأنه جمرد جثة قائمة من موت مساو ملوت وقيامة لعازر.  

ولكن قيامة الرب الروحية هي قيامة بنظام وجمد امللكوت األبدي، غري الزمين، 
الغري خاضع حلواسنا البشرية.  قيامة روحية قام فيها الرب بكيان كامل من جسد 
وروح، ولكنه جسد ال خيضع للنواميس الطبيعية اليت نعرفها. فنقول عنه أنه جسد 
“ُممجد”، أي مرتفع عن قوانني الطبيعة املادية.  أي ليس لقوانني الطبيعة اليت حتكم 
أجسادنا وإمكانية إصابتها باألذى أو املرض أو املوت أية سلطان على هذا اجلسد 
املمجد. وهذا ما تعنيه الكنيسة يف وصفها جلسد الرب املمجد أن “جسد الرب بعد 
القيامة قد تألـه”، أي أصبحت له صفات النور واملجد والكرامة اللوايت ألقنومه 
اإلهلي منذ األزل.  الصفات اليت كانت قبل الصليب خمفية عن أنظارنا، إال عند 

متجده حلظيا على جبل طابور لثالث من تالميذه.  
هلا  طاقة  إىل  حتوهلا  ميكن  الكثيفة  املادة  بأن  القارىء  أذّكر  األمر  ولتبسيط 
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للمادة  إمتداد  الوقت  ذات  يف  ولكنها  الكثيفة،  املادة  طبيعة  غري  شفافة  طبيعة 
الكثيفة عينها، وليست خياال وال شبحا وال روحا بال جسد.  ويف هذه احلالة اليت 
حتولت فيها املادة إىل طاقة شفافة، ال ميكننا التعامل مع املادة املتحولة لطاقة هذه 
)= املمجدة – للتشبيه فقط(  بذات القوانني الطبيعية اليت متكننا من حتسس املادة 
الكثيفة باحلواس اخلمس. فكان الرب يدخل وخيرج وليس للمكان أو الزمان عليه 
من حتكم أو سلطان.  ويف كل ظهوراته بعد القيامة مل يكن أحد يعرفه إال لو 
أعلن الرب عن شخصه املمجد.   وهذه الظهورات الزالت حتدث ليومنا هذا، 

منذ قيامته، ألشخاص كثريين ومن خمتلف الشعوب والديانات.

اإلنسان  إلميان  تكفي  وحدها  وهي  املعجزات.   معجزة  هي  الرب  فقيامة 
املسيحي دون أي معجزة أخرى.  وهذا ما يقرره بولس الرسول: “إن مل يكن 
املسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إميانكم” )1 كورينثوس 15 عدد 
14(.  ويف هذه الفقرة يقرر بولس أن قيامة ربنا يسوع املسيح هي وحدها كافية 
إلثبات مصداقية كرازتنا وإمياننا – هذا ليس تنكرا ملعجزاته األخرى، بل فقط 
للتأكيد على أمهية ومركزية قيامة الرب وجوهريتها إلمياننا.  واإلستنتاج اجلوهري 
من رسائل بولس الرسول كلها، مع هذه الفقرة املذكورة، أنه: لو مل تكن هناك 
أي معجزة أخرى يف حياة املسيح، منذ البشارة للعذراء وحىت الصعود، غري القيامة 
من األموات وحدها، لكانت القيامة وحدها تكفي لتأكيد مصداقية كل ما قاله 
وأعلنه وعّلمه الرب يسوع املسيح إبن اهلل احلي. والدليل األكيد على صحة هذا، 
هو أن الرسول بولس مل يذكر، أو ينوه عن، أو يتساءل عن أية معجزة يف حياة 

الرب غري القيامة وحدها. فليتأمل القارىء. 

فلو حاول غري املؤمن أن حياورك أيها القارىء ال تدخل أو تستدرج إىل صغائر 
األمور وحماولة إثبات هذه املعجزة أو تلك.  ولكن ركز إهتمامك وكن ثابتا يف 
حوارك على تارخيية الرؤيا اليت رواها لنا التالميذ وبولس الرسول واخلمسمائة 
مؤمن الذين ظهر هلم حيا قائما ممجدا دفعة واحدة، ومنهم من إستشهد أساسا 
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التصديق.  هذه وحدها،  العسرة  القيامة  والكرازة هبذه  اإلعالن  لتصميمه على 
وليست شهادة أي معجزة أخرى )حىت معجزة امليالد العذري من العذراء القديسة 
كافية.   املؤمن(  غري  ملحاورة  القيامة  شهود  بكثرة  شهود  له  ليس  والذي  مرمي 
القيامة وحدها بشهودها، والذين إستشهدوا إلصرارهم على إعالهنا بالرغم من 
غرابتها، كافية لتسترعي إنتباه غري املؤمن، كعالمة ملصداقية الرب وتالميذه، وأن 
كل ما قاله عن مساواته باآلب هو حق، يف الغالب األغلب، أو على أقل تقدير 

إدعاء أو إعالن ال ميكن جتاهله بسهولة.  

هذا إن مل يكن املحاور، غري املؤمن بالرب، حياول  إدعاء أن كالم الرب رمبا 
كان كذبا أو إختالال عقليا أو تأليفا من التالميذ.  وإن أخذ املحاور هذا املسلك 
فذكره أن ألد أعداء الرب مل يقدروا على نسب الكذب أو اإلختالل العقلي له، 
بل فقط إهتموه بالتجديف ألنه جعل نفسه مساويا هلل.  وبالنسبة للتالميذ قل: 
من غري املنطقي أن ميوت عشرة تالميذ )و كثريون بعدهم( كشهداء من أجل 
كذبة مؤلفة بدون تراجع أحد وإعترافه بالكذب.   فيتبقى عندنا إحتمال الصدق 
احلقيقي والذهول، ولنقبل مصداقية القائل أنه كان كائنا قبل أن يكون إبراهيم 
)يوحنا 8 عدد 58(، وأنه هو واآلب واحد )يوحنا 10 عدد 30-38(، ومن 
رآه فقد رأي اآلب )يوحنا 14 عدد 9(.  هذا اإلدعاء ال يقوى عليه إال من حل 
فيه كل ملء الالهوت جسديا باحلق )كولوسي 2 عدد9(، ألنه إدعاء مرعب 
ألي كاذب، ومدعاة للسخرية من أي خمتل.  وأما الرب فمىت قال هذا عن نفسه 
ليس أمامنا إال التصديق أو الرفض املباشر.  أما تكذيب الرافض إلعالن الرب عن 
وحدانيته مع اآلب وأزليته، أو وصمه باجلنون، فليس حمتمال، ال يف املاضي وال 
احلاضر وال املستقبل، لكل من قرأ وأدرك، ولو عن بعد، عن حياة الرب يسوع 
ملجد  تطلع  أي  بدون  تعاليمه  ومسو  ومصداقية شخصيته  احلي،  اهلل  إبن  املسيح 

مادي، بل أنزل نفسه إىل مهانة ترابنا حرفيا صائرا يف صورة العبد.
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ثانيا:
يف عاملنا احلاضر حتدث املعجزات ولكن بصورة نادرة. لذلك فكثرة التفسري 
املعجزي، والذي يعتمد على التفسري احلريف لكل ما يبدو مستغربا من أحداث 
وقصص يف العهد القدمي، يبدو لعموم الناس، وخاصة غري املؤمنني منهم، أنه مبالغة 
تثري الرفض أو حىت السخرية، من اهلل والكتاب املقدس واملؤمنني.  وذلك ألن 
اهلل  يكسر  أن  وسهولة،  بإمكانية  اإلستخفاف  أو  توقع  أو  عن،  احلديث  كثرة 
قوانني الطبيعة اليت سنها بكامل حكمته، ألننا نريده أن يصنع أعجوبة، هذا كله 
يف حقيقة األمر ضعف إميان، وحتدي إلرادة وحكمة اخلالق.  وأعتقد أن هذا 
املبالغة يف قصص  الوصية: ال جترب الرب إهلك.  كثرة  التوجه هو أيضا ضد 
سري  )و  القدمي  العهد  يف  كثرية  ألحداث  املعجزية  والقراءة  والتفسري  املعجزات 
الكتاب املقدس يشابه قصص األطفال  القديسني – مثال يف السنكسار(، جتعل 
واخليال العلمي أكثر من احلياة الواقعية يف بعض أجزائه.  وكم من أسرة صّلت 
ملعجزة شفاء، وعندما مل حتدث ألحبائهم فقد بعض هؤالء إمياهنم؟  ألننا صورنا 
وتشتري  تباع  قد  أيضا  ولعلها  وإمياننا،  لرغبتنا  حتتاج  فقط  املعجزات  أن  هلم 
الناموس  كسر  أن  يعلمون  ال  وهم  األحيان،  بعض  يف  التوبة  ووعود  بالنذور 
اإلهلي الكوين باملعجزات ليس أمرا مستحبا  ال هلل وال لثبات الكون )و لكنه 

غري مستحيل عند اهلل(.  

واجلوع  اجلاذبية  قانون  مثل  الطبيعي،  الناموس  حبسب  العامل  خلق  الرب 
والعطش، وهناية احلياة اجلسدية بسبب املرض أو اإلصابة، ألن اإلنسان ُخلق غري 
خالد بالطبيعة، كما أكد القديس أثناسيوس )كتاب التجسد اإلهلي الفصل 4(.  
نؤمن أن هذا هو اإلختيار األول واألفضل يف فكر اخلالق يوم خلق هذا القانون 
الطبيعي.  ولو كان اهلل يفضل نظام املعجزات إلستحالت احلياة على األرض، 
ولكان الكون يف حالة إضطراب كارثي وفشل دائم، ألن ليس هناك من نظام 
وناموس ثابت ُيسّير الكون، إذا كان اهلل على إستعداد لكسره عند الطلب.  



- 161 -

المقـالة الثـالثة الجـزء  الثـاني 

إذن علينا أن نتفهم أن أفضل اخليارات عند خلق الكون هي ما سوف خنضع 
له يف حياتنا وعند مماتنا، إن كنا مؤمنني حقا حبكمة اخلالق املثلي واملطلقة الصحة 
والكمال، حىت وإن إختلفنا معه  يف الرأي أحيانا!   فنحن نعلم أن “كل األشياء 
تعمل معا للخري للذين حيبون اهلل”، وبدون أي معجزة.  وميالدي مثل يوم إنتقايل 
أتت يب  الواحدة  أعظم من معجزة:  السماء، كالمها حوادث طبيعية ومها  إىل 

للحياة اإلبتدائية، واألخرى تأخذين للحياة األبدية، فأيهما أعظم؟

والطوفان  واحلية،  وحواء  آدم  قصة  مثل  لقصص  احلريف  التفسري  يف  التشدد 
وحوت يونان، واحلية اليت تكلمت بلغة البشر، وكذلك محارة بلعام ... إخل، هذا 
التشدد ال يعطي للكتاب مصداقية أكرب، وال هلل جمدا أعظم، بل لألسف الشديد 
يدفع الناس لتجديف أفظع، وهتكم أقذع على اهلل والكتاب املقدس وإمياننا كله.  
إمسعوا ماذا يقول امللحدون يف الغرب ألبنائنا يف كل فصل دراسي وبرنامج علمي 
يف وسائل اإلعالم وأنتم ترون عظم التجديف الذي ألفت له الكتب واملجلدات 

اإلحلادية، وحنن سببه املباشر. 

لو حاولنا شرح رمزية هذه القصص وكيف أن أسلوب الكتابة يف القدمي مل 
أو  أديب  نقيس هبا حنن أي عمل  اليت  العلمية  والدقة  احلرفية  بإتباع  ملتزما  يكن 
علمي اليوم، ألدركنا كيف نقرأ ونفسر ونشرح للناس، وألبنائنا قبلهم، ما أمساه 
أورجيانس: “أسرارا هلا هذا الشبه التارخيى”، أسرار حقيقية حدثت يف القدمي، 
آالف  ثالثة  منذ  عاشوا  أناس  ليفهمها  هبا  املكتوبة  احلرفية  هبذه  ليست  ولكن 
سنة.  لو فعلنا هذا لتجنبنا جتديفا وحربا مستعرة ضد أبنائنا وحتديات مؤملة من 
امللحدين، حنن جيل اآلباء مسؤلون عنها بالضرورة، لضيق أفقنا وعدم رغبتنا يف 

مراجعة منهج التفسري وإدراك أسلوب الكتابة منذ ثالثة آالف عام.  
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مل يقصد ُكّتاب العهد القديم أن يكتبوا لنا تأرخيًا علميًا حرفيًا، أو 
علمًا حتليليًا، باملعنى العلمي احلديث، كما يظن الكثريون:

هذا مل يكن على فكرهم وال كان يهمهم وال كان أمرا موجودا يف أيامهم!  
بل كانوا يكتبون تعليما روحيا أخالقيا هدفه إظهار حمبة اهلل وعنايته باخلليقة.  
هدفهم كان إظهار ومتييز اخلري من الشر، واحلب من البغضة، وكيف نرحم ونغفر 
وال نكره وندمر اآلخر أو اخلليقة.  ومن حييا بعكس ذلك يعاين األمّرين هو ومن 
حوله.  هذا كان هدف كل قصة وتعليم يف القدمي.  أما حنن فنحاول جاهدين أن 
نبحث فيما ُكتب قدميا على الدقة التليفزيونية احلرفية، يف كل ما كتب، والدقة 
العلمية احلرفية يف إعجاز احلية واحلمار اللذان تكلما، واحلوت الذي بلع بشرا 

وتقيأه حيا بعد ثالثة أيام، مبعجزة.  
حنن حناول أن حنكم على أسلوب وهدف الكتابة منذ ثالثة آالف عام حبسب 
العلمية  الصحة  على  والتأكيد  احلديث،  األديب  والنقد  املنطقي  التحليل  قواعد 
والتأرخيية حبسب قواعدنا املعاصرة، لقصص مل يكن يف فكر كاتبها أن صحتها 
التحليلي  العلم  وأن  تذكر، خاصة  أمهية  أو  إعتبار  أي  هلا  التأرخيية   أو  العلمية 
مبعناه املعاصر، والتأريخ العلمي مبعناه احلديث يف أيامنا، مل يكن هلما أي وجود 
قبل مائيت عام من أيامنا.  توُجهنا لشرح الكتاب املقدس يف القصص املذكورة 
للشفقة واألسى  يدعو  أمر  العلمي والتارخيي احلديث  وأمثاهلا، حبسب فهمنا 
احلالية  أجيالنا  على  للسخرية  ويدعو  القادمة،  األجيال  على  العميق  واحلزن 
، بسبب ما ينتج من هذا الدفاع اخلاطىء عن مصداقية الكتاب املقدس من 
جتديف من ِقَبِل امللحدين بسببنا.  حنن نبدو كمن حياول أن يقيس درجة احلرارة 
األوزان  يقيس  أو  احلرارة،  مبيزان  األطوال  يقيس  أو  األمتار،  مقياس  مستعمال 

مبقياس رخيتر لذبذبات الزالزل! 

احلقيقية،  والكرمة  الزاوية،   اخلراف، وحجر  باب  أنه  نفسه  قال عن  الرب 
وماء احلياة  ... وو إخل.  والرب ليس بابا خشبيا وال كتلة حجر وال شجرة 
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كروم وال سائل مائى!!!  ... ولكن كل ما قاله عن ذاته رمزيا له معىن كياين 
شخصي ووظيفي حقيقي جدا جدا جدا.  وهنا تظهر ضرورة التمييز بني ما هو 
“حق حرىف” )كميالد املسيح وموته على الصليب وقيامته( وما هو “حق جمازي 
رمزى”.  كالمها حق، ولكن مصداقية املجاز ال حتتاج أن تكون مصداقية حرفية 

إلثبات أن املجاز حق، وإال حتول املجاز إىل أسطورة سخرية!!!  

الضال،  )اإلبن  الناس  على  املسيح  يسوع  الرب  قصها  اليت  األمثال  أذكروا 
امللكوت كلها، والغين  أمثال  الصاحل،  السامري  الساعة احلادية عشر،  أصحاب 
ولعازر ... إخل( هذه كلها خربات إنسانية حقيقية جدا، ولكن ليس فيها واحدة 
قال عنها الرب أهنا حدث تارخيي أو علمي، أو قد حدثت حرفيا كما رواها.  
فهل أضعفت هذه الرمزية يف أمثال الرب من هدف القصة أو صدق قائلها أو 
مصداقية الكتاب الذي نقلها إلينا؟  ِذكُر الرب لقصة يونان واحلوت أو فلك نوح 
ال جيعلهما قصصا تارخيية حرفية علمية، بل جيب قراءهتما كما نقرأ أمثال الرب 
الغري تارخيية السابق ذكرها متاما. اهلدف من ذكر فلك نوح ويونان  املجازية  
الروحية  القصة األدبية األخالقية  واحلوت هو “املثال والتشابه” بني جزء من 

امللَهمة يف القدمي، والفكرة اليت يتكلم عنها الرب يف حديث أيامه.

قصة اخللق والسقوط: 

لو قبلنا هذا الطرح فلن جند صعوبة يف قبول أن قصة اخللق والسقوط )تكوين 
1-3( هي قصة روحية تعليمية رمزية وحقيقية، ولكنها حتكي لنا بالرمز معىن 
لتدبري اهلل يف خلق اإلنسان  املادية(  الكيانية ) وليس احلقيقة احلرفية  احلقيقة 
التارخيى”،  الشبه  هذا  هلا  أورجيانس: “أسرارا  أمساه  ما  لنا  والكون.  حتكي 
وليس حرفية اخللق العلمية أو التارخيية.  حتكي حقيقة أن اهلل خلق الكون بنظام 
ومدة  زمان  كان  )أيا  أخريا  ظهرت  اإلنسان  الرائعة  وحتفته  أيام(،  )ستة  بديع 
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وطريقة هذا الظهور والتطور البيولوجي اإلنساىن(.   فخلق اهلل اإلنسان  بتمّيز 
جنسي بني الرجل واملرأة، من أجل احلب واملعونة من شريك مساو يف الطبيعة 
)ضلع آدم جسد حواء( والكرامة )معينا نظريه(.  ألن اهلل أراد لإلنسان أن يأكل 
من كل شجر اجلنة، أي يتمتع اإلنسان بكل ما وهبه اهلل يف هذا الكون للفرح.  
مث حبرية إختيار اإلنسان ومبشورة شريرة يف الفكر )كذب احلية( وليس حبديث 
مباشر من حيوان مسكون بالشيطان، خّرب اإلنسان نفسه وحياته الفرحة )اجلنة( 
ألنه أراد أن يتأله )تصريان مثل اهلل(، ولكن مبفرده بدون نعمة اهلل وطاعة الوصية. 

خلق اإلنسان كانت غايته هي فعال تأليه اإلنسان، أي صريورتنا النهائية على 
صورة اهلل كشبهه بالتمام. أي أن هذا التأليه، يف القصد اإلهلي وغايته، كان سيتم 
مبشاهبة اهلل كمثاله، يف كمال هذا الوعد النبوي، عن طريق دوام عالقة املحبة بني 
اهلل واإلنسان.  وذلك لكي وحنن ناظرين جمد الرب كل حني نتحول “من جمد 
إىل جمد إىل تلك الصورة عينها” باحلب )2 كورينثوس 3 عدد 18(، وليس 
باإلنفصال عن مصدر احلب باملشورة الشريرة.  ألنه كما يؤكد لنا يوحنا احلبيب: 
بدون أن نتحول ونكون “مثله” )أي مثل املسيح، شركاء الطبيعة اإلهلية، كقول 
بطرس الرسول( فلن نستطيع أن“نراه كما هو”، هذا مستحيل )1 يوحنا 3 عدد 
2(.    ويرمز تعري اإلنسان يف قصة آدم وحواء إىل التعري من الفرح والسعادة 
والسالم الداخلي، وإىل إكتشافه أنه ال ميكنه،  بأوراق تني التلهي باملادة وحدها، 
أن يستر وحدته وتغربه ويغطي فشله، وال حىت بأقمصة من جلد.  وبدأ عهد 
املعاناة )الطرد من اجلنة(. ولكن الرب وعد أنه سوف يرد اإلنسان يوما إىل“رتبته 
األوىل”، تلك اليت ُخلق متعطشا ومشتاقا إليها بأَرٍق روحي وشهوة عظيمة، وإن 

كان مل خيتربها تارخييا بعد، واملرموز هلا باجلنة. 
كل  جدا يف  وحقيقية  عميقة  كيانية  حقائق  عن  رمزي  شعري  تعبري  هذا 
إنسان، لكن بصورة شعر عرباين. فآدم )= السيد تراب – أدمي األرض( وحواء 
)= حياء = السيدة حياة – أم كل حى( مها حقيقة رمز حقيقي جدا لباليني 

البشر الذين عاشوا منذ ظهور اإلنسان.
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 وليسا آدم وحواء مها أول زوجني تارخييني من البشر متشيا على األرض بدون 
سرة للبطن )ألهنما مل يولدا من بطون أمهات وهلم حبل سرى(، منذ 5 آالف 
سنة قبل امليالد، كما حسبت التواريخ حرفيا من أنسال العهد القدمي.   والعلم 
احلديث يقول لنا أن خلق الكون حدث منذ حوايل 16 مليار سنة، وكان ظهوره 
من العدم ! وبدايات ظهور اإلنسان على هذه األرض يقدر بــ 3- 4 ماليني 
فقط من السنني، واإلنسان احلديث العاقل ظهر منذ حوايل مائة الف عام.  وقرار 
أبيات الشعر العرباين هي ىف: “و كان مساء وكان صباح يوما ثانيا” .. ثالثا .. 
رابعا .. إخل.  هذه كلها حقائق كيانية وليست حرفا تارخييا وال علميا، مبعىن 
العلم احلديث.  فإن قلنا أهنا صور شعرية حلقائق ال ميكن إلنسان سردها علميا 
وحرفيا أيام كتابتها )و ال حىت يف أيامنا( فهذا ال ُينقص صحة احلقائق املرموز 

إليها، وال ينقص مصداقية الكتاب املقدس. 

هو  الفردوس(  )احلياة يف  اإلنسان  للكمال يف  األصيل  واحلنني  الشوق  فهذا 
للكمال  اإلنسان  وعطش  اهلل  فكر  يف  العميق  اإلنسان  خلقة  هدف  يف  األصل 
والتأليه، مبشاهبة اهلل. وهذا ما جعل الكمال ُيذكر أوال ألولويته الكيانية اجلوهرية 
البشري  التاريخ  واملعاناة.  ولكن  الكمال  السقوط  من  تاله  اإلنسان، مث  يف 
لنا أن اإلنسان ُخلق يف الضعف واملعاناة أوال، وأن هذا الشوق واحلنني  حيكي 
حلياة سعيدة كاملة مع اهلل واخلليقة سوف يتحقق يوما ما، بتآزر جهاد اإلنسان 
ومعونة اهلل، يف امللكوت األبدي.  ولكن ألن املعاناة، والسقوط بعيدا عن حلم 
الكمال اإلنساين، هو أمر أقل أمهية، فيذكره سفر التكوين على أنه سقوطا من 

احللم الكامل والعميق، ولذا جاء ثانويا وليس أوليا أو جوهريا.
من  الكثريون  يقدمها  هذه، كما  الرمزية  والقراءة  التفسري  ُينقص  فهل    
دارسي الكتاب املقدس خاصة عند الكاثوليك، من مصداقية الكتاب املقدس؟

]راجع الفيديوهات اخلاصة بـ “ داروين والتطور، وآدم وحواء”و كتاب 
“كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء” على موقعي عن العدالة اإلهلية[:

    www.copticorthodox-divinejustice.com
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املقالة الرابعة

اهلرطقات واإلحلاد واإلميان

مقـدمة:

وباإلجنليزية:   – )ايريسيس  اليونانية   الكلمة  من  مشتقة  »هرطقة«  كلمة 
ما.   فكر  من  واملفضل  املُنتقى«  »امُلختار/  أو  »اإلختيار«  تعين  وهي  هرياسى( 
وترمجتها العربية »بدعة«.  واهلرطقة مسيحيا تعين إختيار أو تفضيل فكر عقيدي 
اإلميان.   قانون  يف  وأساسا  جوهريا  واملعلنة  وثوابتها،  العقيدة  جوهر  خيالف 
ولكن ليكن واضحا غاية يف الوضوح، أن اإلختالف يف الرأي أو التفسريات أو 
الطقوس )كما شرحت يف املقالة األوىل عن ما هو مطلق وما هو نسىب( أو أسلوب 
السلوك التطبيقي لوصايا الرب يسوع املسيح، باملكان والزمان والثقافة، ال ومل 
حتتسبه الكنيسة على أنه هرطقة، ولذلك مل تعقد له جمامع أو جترمه.   ومل ُتجرم 
الكنيسة اخلالفات الفكرية يف التفسريات واآلراء، اليت ال تتعارض مع ثوابت 
العقيدة، كما صاغتها الكنيسة يف قانون اإلميان.  إال أنه كما سبق وكتبت: 
واآلراء  التفسريات  يف  معهم  املختلفني  ظلما  يتهموا  قد  املعلمني  من  املتشددين 
باهلرطقة، فقط ليتخلصوا منهم، ولكي يثّبت املتشددون تفسرياهتم وآرائهم، على 
أهنا مطلقة الصحة مثلها مثل العقيدة ذاهتا، أو يّدعوا أن تفسرياهتم وآرائهم النسبية 

أصبحت مطلقة وأهنا هي هي العقيدة املسيحية ذاهتا! 
والقديسني  العارفني  على  وأبنائها، جيب  الكنيسة  وهذه جرمية كربى يف حق   

التصدي هلا دائما: إختربوا األرواح.
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املادة،  إحتقار  معلمة  ألنها  كلها  اهلرطقات  أم  هي  الغنوسية 
رفض  ثم  ومن  والنفسية(  البيولوجية  )وإحتياجاته  واجلسد 

التجسد اإلهلي تباعا:

تأثرياته  وبدأت  املسيح،  ميالد  يسبق  طويل،  تاريخ  له  العقيدي  التوجه  هذا 
واحدا  كوكتيال  صنع  وحاولوا  للمسيحية،  الغنوسيني  من  أناس  دخل  أن  منذ 
من املسيحية والغنوسية معا.   وهذا التوجه الذي حيتقر املادة واجلسد، وبالتايل  
إبن اهلل وكلمته جتسدا وتأنسا حقيقيا، هو يشكل  تعليم عن جتسد  يرفض أي 
اجلذر الرئيسي واجلوهري لكل اهلرطقات تقريبا، يف املاضي وأيضا يف احلاضر، 
لعدة  اإلقتباس اآليت والذي يطول  القارىء، وكما سنرى يف  كما سوف يرى 
صفحات]بني األقواس املربعة[ واهلام والقيم جدا من كتاب “الدسقولية، تعاليم 
دار  الناشر  الثانية،  الطبعة  قالدة،  سليمان  وليم  الدكتور  للمستشار  الرسل”، 

الثقافة، ص 124-117:
]تعتقد الغنوصية بأن خالق هذا العامل ليس هو اإلله األعظم الطيب صانع 
اخلري، بل إن صانع العامل هو قوة شريرة ملعونة، عدو لإلله احلقيقي، حياول 
أن حياكى الطبيعة الالهنائية الثابتة، اخلالدة الربيئة من احلدود واألزمان.  فكانت 
دورة الزمان حماكاة مشوهة لألبدية واخللود.  وهكذا تصبح عقيدة “الصانع” 
)دمييئرج(  ثنائية حمكمة، فثمة تقابل بني اإلله اخلفي املفارق املتعايل الطيب، وبني 
خالق العامل املنظور – الذي هو صانع شرير، وقوة أدين من إله النور واخلري.  طبقا 

هلذه الثنائية يوجد عاملان متقابالن – عامل الروح وعامل املادة.  

و تروي األساطري الغنوصية بأساليب شىت كيف أن أصل اإلنسان كان يف عامل 
الروح.  ولكن القوى الشيطانية هزمت اإلنسان الروحاين األول  الذي كان 
يف العامل غري املرئي – هزمته دون أي خطأ أو إختيار إرادي أو مسؤلية، وفتتت 
كيانه، ومن بقاياه مت صنع العامل احلاضر، عامل الفوضى والظلمة.  وتسهر هذه 
القوى كي ينسى اإلنسان الراهن أصله األول –  ففقد اإلنسان الثقة يف نفسه 
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ويف العامل املحيط به، الذي سقط إليه من عامل الروح.  إن احلياة احلسية ليست 
مادة حتتاج إىل عقل ليمنحها شكال، وليست شيئا غريبا، ميكن لإلنسان احلكيم، 
العميق.  بل  يعطيه ظهره وأن ينسحب منه إىل كيانه  أن  الرواقيون،  قال  كما 
إن الفوضى كامنة يف املادة، ونفس اإلنسان عدو له وتستعبده.  ففيها تكمن 
قوى الظلمة بكل جربوهتا.  وكل فكر أو عمل لإلنسان ملوث بالسم الشيطاين.  
فالروح األصيل األول ليس فقط خمتلفا عن جسم اإلنسان، بل وعن نفسه احلالية 
أيضا. ذلك أن الواقع الذي حييا فيه اإلنسان أصبح من السوء والقسوة حىت أنه 
مل يعد وحسب أقوى من قدرته، بل قد تغلغل يف داخله وصارت روحه نفسها 
عدوا له تكمن فيها قوى الظلمة تقهره وتذله.  وليس من وسيلة فعالة ألية حماولة 

جلعل العامل مكانا أفضل.
بل إن القبح والسوء الكائنني يف العامل مل يصال فقط إىل داخل اإلنسان، بل 
لقد رأينا أن الشر نفسه قد تغلغل إىل عامل األلوهة واملطلق.  فصار هذا أيضا 
جماال لإلنقسام والثنائية.  وأصابه الصدع فكان صانع العامل نفسه مصدرا للشر.  
ومن هنا إستحالة اخلالص – فالصانع نفسه شرير، أو بتعبري آخر جعلت الغنوصية 
السقوط واإلهنيار.  أما اإلله الطيب فال  الصانع على صورة اإلنسان يف حالة 
ميكن أن يتصل بعامل املادة الذي هو غري قابل للخالص.  والشر الذي تفسره 
الطيب  اإلله  ليس  األلوهة –  عامل  وقع يف  إىل حادث  يرجع  السقوط  أسطورة 
األعظم أو اإلنسان مسؤلني عنه.  ومن هنا إبتعاد هذا اإلله وعدم مسؤلية اإلنسان 

وبالتايل إستحالة التغيري.

اخلالص باملعرفة. كيف يتحقق اخلالص إذن؟

واقعيا  حقيقيا  حدثا  يكون  أن  ميكن  ال  اخلالص  أن  هي  هنا  األساسية  الفكرة 
يف إطار هذا العامل.  بل البد أن يكون حدثا أخرويا، وهو إحنالل بقايا الذات 
احلقيقية وانفصاهلا عن اجلسم والنفس.  وهو ما يأيت به املوت.  فتعود ومضة 
الروحاين  النور األسرية إىل عاملها األول وهبذا يكتمل اخلالص ... . فاإلنسان 
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خيلص باملعرفة ... .
من  ويستيقظ  املادة  إرتباكات  من  التحرر  يف  يبدأ  فيه  الروحي  العنصر  فإن 

سباته ... .
و التفكري الغنوسي يف صميمه أسطوري تقع أحداثه خارج الزمان.  ... وحيس 
الغنوسي بأنه ال ينتمي إىل وطن – لقد وىل زمان دولة املدينة وما صاحبها من 

اعتزاز املواطن بانتمائه إليها ... .
على أن اخلالص من العامل احلاضر كان طبقا لبعض التعاليم واملمارسات الغنوصية، 
املجتمع.   يفرضها  اليت  األخالقية  والقواعد  اإللتزامات  من  الكامل  بالتحرر  يتم 
ومن  نظمه  من  التحلل  هنا ضرورة  ومن  باالحترام،  جدير  غري  املجتمع  فهذا 
أخالقه.  فالغنوصية ظاهرة تؤدي إىل توهم معتنقيها أن ذروة ممارسة املثل األعلى 
الديين هي يف التنصل من مسؤلياهتم اإلنسانية، واالندماج يف عامل خيايل تنشط فيه 

الرموز، وميتلىء بشعور الضياع يف العامل واليأس الكامل منه.
نقيضني، وإن  الراهن إىل  النظام  التحلل من مبادىء  يؤدي  أن  املمكن  و من 
كان االثنان هلما نفس املنطلق.  فبعض اجلماعات كانت مفعمة بشعور االمشئزاز 
من املادة وعالقات اجلنس على وجه اخلصوص.  ومن هنا الدعوة املتطرفة إىل 
يؤدي  هذا  وأن  األوالد خصوصا،  الزواج ووالدة  واالمتناع عن  النسك  إلتزام 
إىل التعجيل بفناء هذا العامل الشرير.  وبعض اجلماعات األخرى كانت ترى يف 
املجتمع  على  الثورة  من  نوعا  اجلنسية  املمارسات  املنضبط يف  اإلنغماس غري 

وحتطيما ملا حيترمه من مقدسات.

ذلك أنه حبكم أن الغنوصي يقول إن جوهره جذوة إهلية –  روح، فليس مثة صلة 
من أي نوع، ميكن أن تربطه بعامل الزمان واملادة واجلسد.  وهبذا ميكن أن يعترب 
نفسه غري خماطب بالقواعد واألوامر األخالقية اليت تنظم هذا الواقع اإلجتماعي، 
واليت هي من وضع الصانع الشرير، فضال عن أن كل ما يفعله اجلسد ليس إال 
أمرا مؤقتا عرضيا زائال ألنه ال ميس الذات احلقيقية اليت هي الروح.  وينتهي األمر 

إىل عدم مسؤلية أخالقية تربر أي تصرف. ... 
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وتعرب الغنوصية عن عجز تام يف القدرة على تغيري العامل. ويأس من إمكانية 
اخلالص يف إطاره حىت بتدخل يأيت من جانب اهلل.  إذ كيف ميكن أن حيدث 
ذلك؟  إن املادة هي عدو اإلله الطيب، وهي عاجزة عن – بل مناهضة ألي 
إمكانية لتحقيق الصلة بينهما.  اهلل نفسه ال يستطيع عبور اهلوة بني النقيضني.  
فإله اخلري الطيب ال يستطيع أن خيلص إال ماصدر عنه، واخلليقة ليست من عمله.  
إىل عمل  ينفذ  أن  املخلص  على  يفرض  وهذا  باحلب،  إال  يتحقق  واخلالص ال 
الصانع الشرير ليحقق باحلب اخلالص، بينما كل ما يعمله إله اخلري هو االبتعاد 
واملادة  األلوهة  بيت  احلاسم  الفاصل  وإبقاء  املادي،  العامل  هذا  عن  املتواصل 

متسعا وبال حدود. ... 
و إذا أردنا إستخدام تعبريا مستمدا من قصة اخلليقة يف سفر التكوين، نقول 
أن الغنوصية تتمسك بشجرة املعرفة وتكتفي هبا وترفض شجرة احلياة.  وطاملا أن 
الصانع الردىء قد حبس آدم وحواء يف الشقاء، فإن احلية تكون هي حمررهتما.  

وما وعدهتما به من املعرفة يكون هو الصواب.
و يف التحليل األخري، فإن الغنوصية تترك الواقع السىء كما هو، وتواجهه 
يف عامل التخيل واألسطورة.  فينتهي األمر إىل تثبيت الشر والقهر. وهلذا فهي 
حلظة توقف يف طريق التطور األخالقي والديين.  وكل ما أدت إليه الغنوصية 
ثقافية روحانية  يكونون صفوة  بأهنم  فيه  مبالغا  اتباعها إحساسا  نفخت يف  أهنا 

أرستقراطية، ال هتتم بالواقع وال حتاول تغريه. ...

ما هوموقف املدارس الغنوصية من العقائد املسيحية األساسية، 
وبالذات عقيدتها يف خلق العامل، ويف الفداء؟

التعبري  إىل  أدت هبم  واملادة،  اهلل  بني  الغنوصيون  هبا  قال  اليت  الثنائية  إن  أوال:  
الهوتيا عن هذه الثنائية بإقامة تناقض جذري بني إله العهد القدمي وإله 
العهد اجلديد.  فاألول يرتبط خبلقة هذا العامل الشرير، وليس مثة صلة بينه 
اقطاب  مارقيون –  وهو أحد  اقام  اجلبل.  وقد  املوعظة على  إله  وبني 
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العهد  إله  بني  والناموس،  اإلجنيل  بني  التوفيق  تقبل  ال  ثنائية  الغنوصية، 
القدمي الشرس القاسي وإله العهد اجلديد املحب الرحيم. ورفض مارقيون 

اإلعتراف بالعهد القدمي كجزء من الكتاب املقدس.  

ثانيا:  إن الغنوصية رفضت قبول إمكانية ظهور اهلل يف اجلسد. هذه إستحالة ألهنا 
تعين التوفيق بني نقيضني ال ميكن التوفيق بينهما.  وملحاولة التوليف التلفيقي 
مع املسيحية قالوا إن العنصر البشري يف املخلص مل يكن جسدا حقيقيا بل 

كان جمرد خيال خلداع قوى الشر وإخفاء حقيقته عنها.  
ويف حقيقة األمر فإن الدوسيتية “اخليالية” كانت متثل بالنسبة للمسيحية 
األوىل اهلرطقة الرئيسية.  ذلك ألن اخلياليني مل يستطيعوا إستيعاب مدى 
اإلخالء الذي إرتضاه اإلله إلنقاذ اإلنسان.  فزنهوه عن التجسد احلقيقي، 
ورفضوا القول بصلبه – بل لديهم أن املصلوب شخص آخر غري يسوع. 

قال مرقيون:
 “ملا وجد إله اخلري أن إله الشر قد بسط نفوذه على األرض يف وجود إله اليهود 
عليها، أرسل كلمته إليها لكي يقضي على األول وينسخ شريعة الثاين.  فجاء 
املسيح يف غالف مساوي.  وغالف مثل هذا ال ميكن القبض عليه أو إحلاق األذى 
عليه،  القبض  اليهود  حاول  أجلها  من  أتى  اليت  باملهمة  يقوم  كان  وبينما  به.  
فوقعت أيديهم على غريه. ولذلك فإن الذي صلب ليس هو املسيح بل شخص 
غريه ظن اليهود أنه املسيح.  أما املسيح نفسه فقد رفعه اهلل إىل السماء ساملا.”

وقال الدوسيتيون )اخلياليون(:
 “إن اهلل بسبب حمبته للناس أرسل إليهم املسيح لريشدهم ويهديهم.  ولكن ملا 
وجد أن اليهود قد عقدوا النية على صلب املسيح رفعه إىل السماء.  ولذلك فإهنم 

مل يصلبوه، بل صلبوا شخصا آخر تراءى هلم أنه املسيح.”
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وقال سطرنيوس:
 “للوجود أصالن مها اهلل واملادة.  ومن اهلل إنبثقت منذ األزل سبعة أرواح لتصنع 
العامل وتسوسه.  وملا عظم شأهنا متردت على اهلل وأساءت إليه.  فأرسل اهلل كلمته 
الذي هو املسيح لكي يقضي عليها قضاء تاما.  ولذلك أثارت هذه األرواح كهنة 
اليهود ضده ليقتلوه.  وملا علم املسيح بذلك، صعد إىل اهلل بدون أن يروه.  أما 

الذي صلب فهو شخص آخر ظن اليهود أنه املسيح.”

وقال باسيليدس:
 “املادة أزلية والشيطان هو إله الشر.  أما اهلل الذي هو إله اخلري فله سبعة أرواح 
باقي  وبني  اإلله  هذا  بني  احلرب  قامت  وملا  اليهود.   إله  أحدمها  العامل  تسوس 
األرواح، أرسل اهلل إبنه الذي هو املسيح لكي يقضي عليه.  فأثار إله اليهود أتباعه 
ضد املسيح، فقبضوا عليه وساروا به إىل املكان املعد للصلب.  وبينما كانوا يف 
طريقهم إىل هذا املكان تطوع رجل يدعي مسعان القريواين للصلب عوضا عنه، 
فألقى اهلل عليه صورة املسيح.  فأخذه اليهود وصلبوه.  أما املسيح فرفع إىل 

السماء.”

وقال كريينثوس:
العامل وتسوسه.   لتصنع  أرواح( كثرية  أو  أيونات )عصور  “خلق اهلل يف األزل   
وأمسى هذه األيونات وأقرهبا إىل اهلل هو املسيح.  وملا حتول سكان العامل عن احلق 
أرسله إليهم لكي يهديهم ويرشدهم.  فاحتد املسيح جبسد شخص إمسه يسوع، 
وعاش بينهم كواحد منهم لكي يستطيع القيام باملهمة اليت أتى من أجلها. ولكن 
السماء  إىل  املسيح  صعد  يقتلوه  اليهود رسالته وقبضوا عليه لكي  عندما رفض 
تاركا يسوع بني أيديهم.  ولذلك فإن الذي صلب هو يسوع وليس املسيح.” [          

)إنتهى اإلقتباس الطويل من كتاب الدسقولية(
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اجلسد واجلنس يف النسك الغنوسي واملانوى:

وأيضا نعلم أن املانويني، أتباع ماين الفارسي، منذ القرن الثاين امليالدي، كانت هلم ذات 
اآلراء الغنوسية املحتقرة للمادة، ومن مث اجلسد، وتباعا كل ما يرتبط بأي متعة جسدية 
أو نفسية يف اإلنسان، وبصورة خاصة جدا اجلانب اجلنسي ومتعته.  اجلنس، حىت يف 
الزواج املقدس، كان عندهم )كما هو احلال عند النساك التابعني للمنهج الغنوسي 
املانوي اآلن( أمرا كريها حمتقرا وحماربا بشدة، ألنه هو الذي جيذب البشر إىل جهنم.  

هؤالء، أصحاب هذا النسك املحتِقر لعمل يديي اهلل الطاهرة، يتكلمون على 
التحرر من اجلنس اإلنساين كلية، إن أمكن )مثل أورجيانس الذي خصي نفسه(، 
كما لو كان “اخلالص” هو أساسا “اخلالص من اجلنس” يف أجسادنا. القداسة 
عندهم هي حتقيق التحرر الكامل من اجلنس.  القداسة هي يف ظنهم بلوغ احلياة 
الالجنسية. هذه عندهم هي القداسة اليت بدوهنا لن يعاين أحد اهلل. لذلك هم ال 
يتحدثون عن وجود “شهية جنسية طاهرة” )الليبيدو( بل  فقط عندما يصفون 

الرغبة الطبيعية للجنس يسموهنا “الشهوة اجلنسية”.
  LUST = bad desire   -      APPETITE = good desire

أهنا رغبة  النسكي عموما على حممل  األدب  والشهوة كلمة ال تستعمل يف 
طاهرة، بل هي رغبة األفضل تركها، ألهنا بصورة )حىت ولو الشعورية( “رغبة 
أن  مع  قداسة من عدمها.  أقل  اإلحتماالت  أفضل  أو على  وشهوة شريرة”، 
الليبيدو هي شهية طاهرة من خلقة اهلل، إال أن اجلنس الزوجي ال يرون له هدفا 
جناسته بوالدة األبناء.  ووالدة األبناء تكون  متتعيا، بل فقط “ُيفتدى” من  
مقبولة عند أصحاب هذا النسك الغنوسي، كما قال املفكر الروسي األرثوذكسي 

بول إفدوكيموف، أساسا ألهنا “تفرخ وتلد لنا بتوليني للمستقبل”! 
“بشر  أو  أرضيون”،  مالئكة  هم  “البتوليون  عبارة:  تسمعون  لذلك 
مسائيون”، فماذا إذن يكون وصف املتزوجني؟  أليس هذا الوصف للبتوليني يعترب 
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واملتزوجني؟؟؟  الزواج  مباشر، من كرامة  ولو غري  إنقاصا،  أو  إحتقارا  باملقابلة 
كون  ترى  تفسريات  السماء،  قديسني  عن  جاء  ملا  عنصرية  تفسريات  ونسمع 
البتوليون فقط هم املذكورين يف سفر الرؤيا على اهنم “األربعة واألربعني ألفا 
الذين مل يتنجسوا مع النساء”، )الحظ أهنم من الذكور فقط!( وذلك ألن الرب 
بالتبعية  املتزوجون إذن  السماء “ال يزوِّجون وال يزوَّجون”.  فهل  قال أن يف 
منّجسون مع النساء؟  هبذا الفهم املريض يكون الزواج قد أصبح جوهريا حالة 
الضعفاء  اليت نقبلها على مضض، حالة املساكني الغري قادرين على حفظ القداسة 
الالجنسية، ومن مث مضطرون أن يتزوجوا، فقط لكي يهربوا من الزنا. ولذا نقرأ 
املتزوجون إضطراريا، كما يسمون يف  العامل” أي الضعفاء روحيا  تعبري “أهل 

األدبيات النسكية املتطرفة، باملقابلة مع أهل الدير والبتولية.  
و أيضا حّرم  املانويون مثل الغنوسيني، شرب اخلمر وأكل اللحم، ألهنما مصدر 
للذة قوية أيضا.   كما لو كان الذي خلق لسان اإلنسان ليتذوق ويتمتع بالطعام، 
وخلق أعضائنا اجلنسية بأفعاهلا العصبية العاكسة )األورجازم( هو الشيطان بعينه!  
ويكون الشيطان، تباعا، هو الذي زرع يف أجسادنا الرغبة يف التلذذ احلسي، واليت 
مصدرها “اإلندورفني”، املسمى هرمون اللذة.  ذلك اهلرمون الذي خلقه اهلل 
فينا ليفرزه املخ، إلشعارنا بكل لذة جسدية ونفسية عند حتقيق إرادة اهلل يف حتقيق 
أهداف ومتع دوافعنا اإلنسانية. )أنظر املقالة السابعة يف الكتاب عن املتعة واهلدف 

للحاجات اإلنسانية(.

 طبيعة املادة واجلسد واملسيح:

من الواضح أنه من الصعب جدا علينا، بالرغم من درجة العلم الذي وصلنا إليه، 
أن نعرف معىن طبائع األشياء.  يف علوم األحياء والطب حنن ال نعرف إجابة 
للسؤال اهلام جدا: “ما هي احلياة؟”  وأقصد هنا احلياة باملعىن البيولوجي فقط، وهي 
احلياة األسهل علينا احلديث عنها، ألهنا ملموسة بصورة جزئية حلواسنا اخلمس. 
أما احلياة باملعىن الروحي، باجلسد الروحاين، واليت احلياة األبدية هي إمتداد هلا 
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لألبد، فليس عندنا أية معرفة تساعدنا أن ُنعرِّفها ونصفها أو حنددها، سوى أهنا 
ُتعلن يف ظهورات الرب جبسده املمجد بعد القيامة، وظهورات القديسني املنتقلني 
أيضا.  ولإلجابة على السؤال املطروح نتعلم يف كتب الطب أننا ميكننا فقط أن 
نعلن أن كائنا ما هو حي، ألنه يظهر عالمات وأعراض ال يظهرها من هو ميت، 
سواء نبات أو حيوان.  فالكائن الذي يتنفس وينموا هو كائن حى بيولوجيا.  ويف 
احليوان، الكائن الذي يتنفس ويتحرك ويأكل ويتكاثر، هو حي. هذا يعين أننا 
نصف احلي فقط باملقارنة مع من هو ميت، وبالتايل ال ُيظهر عالمات وأعراض 

احلياة. ولذلك نقول أننا ال نعرف كيف ُنعرِّف احلياة وكنهها.  

  أما عن طبيعة وكنه “املادة” فكان الناس منذ عدة قرون يقسموهنا إىل أربعة 
عناصر فقط: التراب )= أدمي األرض، التربة، الطينة( واملاء والنار واهلواء.  وأما 
تعرفنا احلديث على عدد عناصر املادة، كما هي يف اجلدول الدوري وأهنا 112 
)أو 117 لو صحت بعض اإلكتشافات األخرية(، فهذا أمر مل ميض عليه مائيت 
عام بعد.  وكنا حىت مائيت عام أو أقل نظن أن أصغر مكونات املادة هي الذرة، 
وإمسها باليونانية “آتوم” يعين “اجلزيئة اليت ال ميكن شقها”.  وأما اآلن فنحن 
ينقصها  أن  من  بدال  أسئلتنا  يزيد  الذي  العلمي  التقدم  بسبب  يف حرية عظمى 
حبلول وإجابات شافية.  كثرة املعرفة مل ُتجب بصورة شافية على أسئلتنا، بقدر 
كلما  ألننا  املاضية!   عام  اخلمسني  يف  فلكية  بسرعة  أسئلتنا  ضاعفت  قد  ما 
الذرة هي عامل من أجزاء  إخترعنا ميكروسكوبا يكرب تكبريا أكرب نكتشف أن 
النظام  كثرية وصغرية صغرا يصعب حىت ختيله، وال يقل يف تشاهبه وإهباره عن 
اجلسد احليواين  أن ندرس كنه  أردنا  إذا  بعجائبه!  مث  واملتناهي  الكبري  الفلكي 
نقسمه ألجهزة وأعضاء مث أنسجة مث جزيئات مث عناصر مادية.  ونتخيل أن هذه 
أجزاء متعاونة فقط.  ولكن احلقيقة أن اجلسد هو جهاز واحد مركب، يعمل 
بكليته بدون أي إنفصال، وكل جزء ووظيفته يؤثر يف البقية بصورة يصعب علينا 
شرحها.  إذن وال حىت اجلسد ميكننا فهمه أو إدراكه بعد.  فإن كان احلال هكذا 
مع ما نلمسه ونراه ونتحسسه ونأكله ونشربه ونتنفسه، وحنيا يف داخله من جسد 
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األمور  تفهم وتعريف  قدرتنا على  وإنذهالنا وضعف  مادي، فكم وكم حريتنا 
الروحية غري املادية؟!  بال شك حنن ال نستطيع أن نّدعي أننا نعرف معىن كلمة 
“طبيعة”.  فإن كنا ال نعلم كنه املادة، فنحن ال نعرف معىن الطبيعة البشرية حقا.  
كل ما نعرفه هو أن منيز بني اإلنسان والكائنات األخرى، أي التعريف اجلزئي 

الناقص جدا باملقارنة مع شىء أو كائن آخر.

وإن كان هذا حالنا يف حماولة تعريف معىن “الطبيعة البشرية”، فكم وكم 
هو حالنا إذا حتدثنا عن “الطبيعة اإلهلية”؟!  بال شك حنن ال َنعَلم شيئاعن طبيعة 
الالهوت، وال نستطيع أن َنعلم أو نتفهم، حىت ما يعلن لنا، بالكمال واإلحاطة 
Apophatic Theology ”املتكاملة.  إننا فقط ُنعرِّف اهلل بـ “الالهوت السلىب

 أي ننفى كل ما ال نستطيع أن نقبله عن اهلل من صفات.  ولكن علينا أن 
نعي جيدا أن: نفي ما ليس يف اهلل، ليس هو تأكيد وتوصيف وتعريف ما هو أو 
من هو اهلل، أي ماهية اهلل، أي طبيعته. وبتعبري آخر: نفي ما هو ليس من احلق، 
ال يساوي إدراك وتعريف ما هو احلق.   فنعلن بالالهوت السليب أن اهلل: غري 
مادي – غري زمين – غري مستحيل )أي غري متحول من حالة إىل أخرى( – غري 
مفحوص – غري ُمحَوى )ال حيتويه أو حييط به شىء( – غري متغري ... غري ... 

غري  ... غري إخل.  

فهل هذا الوصف يعطينا تعريفا حقا عن ما أو من هو اهلل، الذي ليس مثله 
شىء؟  وإن كان هذا حالنا فكيف جنزم ونتكلم يف اإلهليات كما لو كنا ندرك 
شيئا؟  ما معىن كلمة “إحتاد” يف إحتاد الالهوت بالناسوت؟  إن كنا ال نعرف 
إذن  فنحن  اإلحتاد،  معىن  وال  الالهوتية  الطبيعة  معىن  وال  البشرية  الطبيعة  معىن 
نعرف معرفة ناقصة وقاصرة جدا.  إن كنا ال نعرف اإلجابة فلماذا نتعارك يف 
احلوار كل هذه القرون؟ ألن كل طائفة تظن أن صيغة ومنطوق تفسرياهتا عن 
هذا الـ “إحتاد” أو هذا الـ “حتول” من  اخلبز واخلمر إىل “جسد ودم الرب 
يسوع املسيح” باحلقيقة، هو احلقيقة املطلقة والتفسري الذي ليس بعده تفسري! 
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أنا قطعا ال أهدف إىل تشكيك أحد يف اإلميان، حاشا.  ولكين أنادي مطالبا 
ببعض التواضع واإلعتراف أن اإلختالفات بني الكنائس يف تفسري وشرح معاين 
كثرية هي أساسا “إختالقات” أكثر منها إختالفات.  مث لزنداد عمقا يف خنادقنا 
الفكرية نتهم بعضنا بعضا باهلرطقة. وبينما الالهوتيون يتعاركون، من حييون حياة 
املحبة هلل والقريب ببساطة يصلون للملكوت أوال.  يف شرح امللك املسيح عن 
مريضا   ،... عريانا  فسقيتموين،  فأطعمتموين، عطشانا  الدينونة: كنت جوعانا 
...، غريبا ...، مسجونا ...، فأظهرمت يل املحبة ... واضح أن ميزان تقييم الرب 
ملن يدخل امللكوت هو “املحبة الفاعلة” فقط )و ليس العلم العقلى( من قلب 

نقي ال يطلب املقابل، وال حىت يسأل: ملن أقدم هذه املحبة؟  

وللعجب أن من أدخلهم للملكوت املعد هلم من قبل إنشاء العامل غالبا مل 
هناك  فكروا معى: هل  الكالم؟  وأقول هذا  أجترأ  يكونوا مسيحيني!!!  كيف 
مسيحي مل يسمع هذا التعليم عن امللك املسيح ومن خدموه يف أخوته األصاغر 
وهم على األرض؟ إذن ملاذا سألوا الرب يف تعجب وجهالة: “مىت رأيناك ...”، 
إن كانوا قد ُقرأ عليهم، أو قرأوا هم، هذا الفصل من الكتاب املقدس وهم على 
األرض يف اجلسد، ملاذا سألوه: “مىت رأيناك جوعانا، عطشانا، ...” إن كانوا 
للمسيح  البعض هو مقدم  لبعضنا  نقدمه من حمبة  تعلموا أن ما  مسيحيني، وقد 
امللك ذاته؟  أال يعين هذا أهنم مل يتعرفوا على املسيح قبل هذا اللقاء، ومل يسمعوا 
هذا التعليم قبال؟ ومل يعلموا أن “أخوته األصاغر” املستلمون ألعمال الرمحة 
هم حلم من حلمه وعظم من عظامه؟  ياللعجب!  سؤال “مىت رأيناك ...” ليس 
حمتمال من أي إنسان كان مسيحيا على األرض، مىت قابل الرب يف اليوم األخري، 
مىت مسع هذا النداء احللو: تعالوا يا مباركي أيب رثوا امللك املعد لكم قبل إنشاء 
العامل.  مبعىن آخر هؤالء الذين دعاهم لريثوا امللك املُعد، يف الغالب األغلب مل 
يكونوا مسيحيني رمسيا على األرض، مل يكونوا يعرفوه بعد، وإال لكانوا قد علموا 
أن أعمال املحبة والرمحة اليت صنعوها يف املحتاجني كانت يف حقيقتها مقدمة يف 
حلم وعظم ودم امللك األعظم شخصيا، كما تعلموا يف الكنيسة!  أنظروا: بدون 
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إميان )أي ثقة كاملة، وليس اإلميان معرفة عقالنية كما عند الشياطني(، بدون 
إميان )ثقة يف اهلل( عامل باملحبة ال ميكن إرضاء اهلل، ... وليس بأي فضيلة أو 

معرفة أخرى يرضى ويفرح اهلل بنا.

ومن العجيب جدا أنين كتبت الفقرة السابقة يوم األربعاء )2013/5/22( مث 
فوجئت يف اليوم التايل أن البابا فرنسيس يف عظته يوم األربعاء 22 نفسه كان قد 
قال الكالم ذاته يف روما!!! وذلك كما ورد يف تعليقات كثرية يف وسائل اإلعالم 
مثل جريدة اجلارديان الربيطانية وال “سي. إن. إن” األمريكية ووكالة رويترز 
وغريها من املواقع املسيحية، مرحبة مبا قاله يف العظة مع ترحيب وتعجب امللحدين 
أيضا، بل وسعادهتم هبذا التعليم من البابا فرنسيس. قال البابا فرنسيس علينا مجيعا 
أن نعمل أعماال صاحلة للخالص.  وذكر، كما يف بشارة مرقس الرسول، أن 
تالميذ الرب جاءوا إليه يوما معترضني على أهنم رأوا من يصنعون خريا )إخراج 
أما  التالميذ.   الرب( فمنعوهم ألهنم مل يكونوا رمسيا من مجاعة  شياطني بإسم 
الرب فقال هلم أال يعتربوا من ليس معنا رمسيا أنه ضدنا، بل العكس متاما.  إن أي 

إنسان ليس ضدنا فعال هو يف احلقيقة معنا، واهلل يقبل عمله الصاحل.  

ووصف البابا تالميذ الرب أهنم كانوا غري حمتملني لغري مجاعتهم، وأهنم كانوا 
يظنون أهنم هم فقط محلة احلق وحدهم.  فسألوا البابا: هل هذا احلديث ينطبق 
على غري املؤمنني الرمسيني باملسيح؟  فذكر هلم أن حوارا مثل هذا قد دار بني 
كاهن وملحد.  وقال هلم: “اهلل خلقنا كلنا على صورته ومثاله.  واهلل يصنع اخلري 
وكلنا لنا هذه الوصية فطريا يف قلوبنا، أن نعمل اخلري وال نعمل الشر.  هذا ينطبق 
علينا مجيعا”.  فسأله واحد: “هذا اإلنسان ليس كاثوليكيا، هو إذن ال يستطيع 
أن يفعل اخلري”.  فأجاب البابا: “بل هو يستطيع ويعمل اخلري فعال. إن اهلل قد 
فدانا مجيعنا، نعم مجيعنا، بدم املسيح، وليس الكاثوليك فقط”.  فسأل أحدهم: 
“يا أبانا، وحىت امللحدين، تقصد كل الناس أيضا”؟!   “نعم جيب أن نتقابل معا 
فاعلني اخلري”.   “و لكن يا أيب أنا ملحد!”  أجاب البابا: “و لكن إصنع اخلري 
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وسوف نتقابل كلنا معا هناك ]أي يف السماء[”
www.Huffingtonpost.com 22/05/2013 Pope Francis says Atheists 
who do good are Redeemed. 

نعم علينا أن ندرس وندرس ونكتب وُنعلم.  ولكننا ندرس ونكتب يف العلوم 
مل  الذي  إمياننا  الكثرية وضعف  الكامل جبهلنا وخطايانا  إعترافنا  مع  الالهوتية، 
يصل إىل حجم حبة اخلردل بعد.  حنن ندرس ونكتب هلدف واحد: أن نزداد يف 
إدراك املحبة اإلهلية فنفرح أكثر بأحضانه األبوية.  ونفرح لكي نزداد كل حني 
يف كل عمل صاحل، وكل حمبة هلل والقريب.  ندرس لكي جناوب حسنا كل من 
يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.  ندرس وحنن نعلم أن ما ندركه عن اهلل بعد 
كل جمهود دراسي، وبعد ما قد أعلنه لنا، إمنا هو قليل القليل القليل جدا من جمده 
وحمبته، ولكنه يكفي ويكفي ويزيد لعزائنا وفرحنا هنا على األرض.  وإن كان ذا 

سرورنا هنا، فكم وكم هناك يف السما؟ 

إننا سوف ندان يف نور الرب على نوعية وكمية احلب الذي إكتزنناه هلل 
والقريب، بل وللخليقة كلها.  ولكننا لن ُنسأل عن معرفتنا العقيدية الالهوتية 
الدراسية، إال بالقدر الذي ساعدنا وأحيانا يف اإلميان العامل باملحبة.  وأقول 
هذا ألن أكثرية املؤمنني البسطاء ليس هلم نعمة الذكاء احلاد وال فرصة الدراسة 
واملعرفة العقلية العالية.  أكثرنا، مهما أدركنا عظمة وجمد وجالل اهلل، ال ندرك 
وال حىت القدر الذي أعلنه لنا.  ومن يظن أنه يدرك، قد أدرك خيط شعاع نور 
أو  النظر  إستطعنا  ملا  قوهتا  بكامل  نظرناها  لو  مبهرة،  مشرقة  من مشس  واحد 
الوقوف أو حىت احلياة أمام جمدها. قال اهلل يف الكتاب: اإلنسان ال يستطيع أن 

يراين ويعيش )كما كان يعيش قبال(.

أعجبين جدا ما قاله األب )املونسينيور( بولس الفغايل، الكاثوليكي اللبناين، 
على قناة نور سات يف برنامج “الكلمة” خبصوص خالفات الطوائف على تفسري 
“ما الذي حيدث للخبز واخلمر يف صالة القداس، وما حيدث لنا بعد التناول؟”  
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قال جميبا: حنن نعلم ماذا فعل الرب يف العلية يوم تأسيس سر اإلفخارستيا، وحنن 
التقدمة والشكر والتقديس  بالصالة:  الفصل يف كل قداس.  مث نقوم  نقرأ هذا 
والقسمة والتناول.  ونعلم أن هبذا اإلميان والصالة والتناول، إن كنا يف صلح وحمبة 
كاملة، حنن نتحد بالرب وببعضنا البعض ليقيمنا معا حلياة أبدية.  إىل هنا كل 
الطوائف تتفق.  وهذا مجيل جدا.  ولكننا نصر على أن نسأل فيما ال نعلمه، وما 
لن ميكننا أن نعلمه، وما مل يعلنه الرب لنا، ألننا لن نستطيع تفهم تفاصيال أكثر 
مما أعلنه الرب لنا عن سر الشكر. وليست التفاصيل ضرورية لبلوغ اهلدف من 
التناول، كما صنعه الرب لنا، وأوصانا أن نصنع هذا لذكره كما أرانا. فإن كان 
قد كّلمنا عن األرضيات ومل نفهم، فكيف، بل وملاذا، يكلمنا عن السمائيات، 

واليت حديثه معنا عنها لن يقدمنا  كثريا ألننا لن نفهم!  

حنن على مر التاريخ نتجادل ونتعارك على طبيعة املسيح )أي الالهوت والناسوت 
– تفاصيل وِنسب – إحتادمها يف الرب يسوع املسيح(  وعن: مىت وماذا بالضبط 
ودمه  الرب جسده  يدعوها  وحتّول، حىت  تغّير  من  واخلمر  للخبز  الذي حيدث 
األقدسني؟  هل التغري مادي أم روحي، غري حمسوس ماديا؟  هل يتحول اخلبز 
إىل حلم بشرى؟ هل لو حللنا اخلمر املتحول دما سنجد فيه خاليا دموية؟ أم أن 
التحول هو حقيقة قوة روحية مضافة للخبز املادي، قوة غري منظورة، مثلما 
كان الهوت الرب )بل كل ملء الالهوت( كائنا وحاضرا وحااّل فيه جسديا، 
لكنه كان غري منظور يف املسيح املتجسد؟  هل يكفي هذا التحول الروحي كقوة 
لإلحتاد والتقديس، أم البد من التأكد من حتول مادي حمسوس؟ مىت وكيف حيدث 
التحول؟ هل يف هذه أم يف تلك اللحظة؟  هل بسبب وجود الكاهن املشرطن 
قانونيا أم يف وجود أي إثنني أو ثالثة بإسم الرب؟ هل يتم التحول قبل التناول 
أم بعده؟  وإن كان قبل التناول فما هو فعل التناول يف ضعيف اإلميان باملقارنة 
مع القوى يف اإلميان؟  وتتواىل األسئلة اليت ليست هلا إجابة وال حنتاج إلجابة هلا 
يف احلقيقة.  يكفي أننا نؤمن أن قوة الرب إلحتادنا معه  ومع بعضنا البعض تعمل 
فينا بالسر )كما إحتد الهوته مع ناسوته بالسر الغري مدرك( إن كنا نتناول مبحبة 
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وقلب نقي ومتصاحل مع الكل.  هذا يكفي ويزيد.  أشكر األب بولس الفغايل 
على هذا التعليم اجلميل. 

 جائنا السؤال الالهويت القاتل الذي طرحه أحد خدام الكنيسة القبطية منذ بضع 
سنوات:  هل حنن يف التناول املقدس نأكل الالهوت أم فقط نأكل الناسوت 
الذي للمسيح ؟  وصنع هذا املُعلم خالفا مع آخرين، وأكد يف صراعه الفكري 
أهنا هرطقة  أكد  منها كل مؤمن آخر(،  ُحرم  له بصرية  لو كانت  معهم )كما 
فقط.   الناسوت  نأكل  التناول، ولكننا  الالهوت يف  نأكل  أننا  نقول  أن  عظمى 
قال هذا متناسيا أنه قبل كل تناول يؤكد ويوئمن ثالث مرات “هذا هو اجلسد 
املحيي الذي أخذه من العذراء ... وجعله واحدا مع الهوته ... وأن الهوته مل 
يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة عني” منذ احلبل به وألبد اآلبدين.   أي 
أننا إذ نتناول، نتناول املسيح بكليته وليس منقسما وال منفصال إىل الهوت منفرد 

وال ناسوت منفرد.
وأصبح احلوار العقيم قائما على فرض غري موجود وغري صحيح وهو فرض 
أننا يف التناول “نأكل” مبعىن “نستهلك” وحنلل مادة ما نتناوله إىل مواد وعناصر 
مادية تنصهر مع حلومنا.  وإذا ُجرحنا وخرج منا دم  فيقول هذا املعلم أننا نزنف 
جزء  هي  هل  اإلفرازات؟  وبقية  العرق  خروج  عن  وماذا  ونسأله:  املسيح،  دم 
مفقود من جسد املسيح أيضا، وملاذا خنشى خروج الدم فقط؟!  املشكلة تكمن 
يف أن هذا املُعلم مل يدرك أننا ال نأكل لنستهلك ومنضغ وهنضم يف أجسادنا ال 
الالهوت وال الناسوت أيضا.  وذلك ألننا لسنا آكلي حلوم بشر وال نشرب 

دماء بشر، وال نستهلك جسدا بشريا وال الهوتا إهليا! 

األكل يف التناول ليس أكال مبعىن “اإلستهالك” بل هو تناول مبعىن “اإلحتاد” 
ويتثبت  يتم  اإلحتاد  هذا  والقبلة(.   العناق  )مثل  كله  واجلسد  بالفم  الروحي 
ماديا، كما حل يف  الالهوت  ملء  فيهما كل  اللذان حيل  واخلمر  اخلبز  بتناول 
املسيح الرب جسديا، كقول الكتاب، وحبسب اإلميان البسيط. قال أحد املعلمني: 
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عندما حناول أن نتساءل عن تفاصيل أسرار اهلل بدقة أكثر مما يعلنه هو لنا، نكون 
مطبوعة يف  أدق يف صورة  تفاصيال  لينظر  إستعمال عدسة مكربة  كمن حياول 
جريدة )بطريقة النقاط الدقيقة أو البيكسلس(؛ إنه ال يرى تفاصيال أدق، بل فقط 

يرى بقعا سوداء أكرب )بيكسيليتد(!

 ويف احلقيقة عندما تصلي الكنيسة حللول الروح القدس لتقديس اخلبز واخلمر، 
حنن  علينا  حلوله  تطلب  واخلمر(،  اخلبز  على  حلوله  قبل  أوال)و  حلوله  تطلب 
البشر. فيقول الكاهن: “نسألك أيها الرب إهلنا حنن عبيدك اخلطاة غري املستحقني، 
نسجد لك مبسرة صالحك، وليحل روحك القدوس علينا )و يشري عندئذ إىل 
ذاته مث إىل القرابني ويكمل قائال( وعلى هذه القرابني املوضوعة ويطهرها وينقلها 
ويظهرها قدسا لقديسيك.”   أي أن التقديس ليس للمادة بقدر ما هو للبشر 
تلمس  ألهنا  الكاهن  يد  تقبيل  على  ُيصرُّ  من  على  يرد  وهذا  أوال.   القديسني 
جسد الرب، أو من يتخوف ويصيبه اهللع من ملس العلماين للصينية أو الكأس 
أو دخول املرأة للهيكل، ألهنا “مقدسات تلمس جسد الرب ودمه”!  فأيهما 
أقدس: البشر، املقدِّسون مع الرب، والذين حيل عليهم الروح أوال للتقديس 
الكاهن  ويد  والكأس  الصينية  أم  داخلهم،  يف  ذاته  والدم  اجلسد  ويتناولون 

وأرض اهليكل؟!  

وهذا ما قاله يوحنا ذهيب الفم يف قول رائع، كما لو كان يرد فيه منذ 16 قرن، 
على اخلادم القبطي الذي أثار هذا التساءل، وإن كان ذهيب الفم غالبا كان يرد 
على سؤال شبيه يف أيامه: “ال تنظر إليه على أنه خبز، وال حتسبه مخرا، وكذلك 
ال تظن أن هذه تفرزها خمارج جسدك مثل بقية األطعمة.  ليهلك هذا الفكر!  
ولكنه يشبه الشمع الذي يالمس النار، فال يضيع منه شىء وال  يتبقى منه باق.  

هكذا أيضا نتناول واألسرار اإلهلية ال تستهلك مبالمسة مادة أجسادنا.” 
The Faith of the Early Fathers, Vol 2 page 97, Homilies on Penance, 
publisher: The Liturgical Press , Minnesota, translated by W A urgens 
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 فاحلقيقة أن ما نتناوله هو قوة إهلية وهبة نارية يف شكل مادي ال يتغري ماديا 
بعد الصالة والتقديس عن مادته األوىل.  ولكنه أيضا مىت إحتدنا به بالفم هو ال 
يتحول فينا إىل مادة بل حيولنا حنن إليه، حيولنا إىل نور ونار روحية، نور ونار 
حمبة وإحتاد ال ُيرى وال ُيسمع وال ُيفحص ماديا، بل يستدل عليه مبظاهر اإلميان 
العامل باملحبة: أرين إميانك وتناولك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمايل وحمبيت 

نار تناويل وإمياين ونور إحتادي بالرب وأخي وأخيت. 

بغري   ،%100 إحتاد  يف   ،%100 وإله   %100 إنسان  املسيح:  طبيعة 
إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال إفرتاق للطبيعتني: 

قال األب هنري بوالد الكاثوليكي اخلادم اليسوعي يف مصر، يف حماضرة منذ عدة 
سنوات، أذيعت على قناة سات7:  ]إن كان أحدا يظن أن ملف وموضوع “طبيعة 

املسيح” قد مت حوله كل حوار ونقاش ممكن ومت إغالقه، فهو إنسان واهم.[

كما رأينا: حنن ال نعلم معىن “طبيعة” وال معىن “طبيعة بشرية” وال معىن “طبيعة 
الهوتية” وال معىن “إحتاد”.  ولكننا قد مسعنا ورأينا يف أقوال وحياة الرب يسوع 
املسيح، عن شخصه وعن الروح القدس، ما جعل الكنيسة تقر وتعترف بأنه، وإن 
كان إنسانا كامل البشرية مثلنا، إال أنه كان دائم اإلعالن، حبديث مباشر وغري 
مباشر أنه له صفات ال يتصف هبا إال اهلل وحده.  فقد قال الرب يسوع املسيح 
بلسانه هو ذاته عن شخصه، خبالف ما قد قاله الكتاب املقدس على لسان أي 

إنسان آخر عن الرب، من قبله أوبعده، قال:

“أنا واآلب واحد ... اآلب يف وأنا فيه” )يوحنا 10 عدد  و38-30(، وأن 
“من رآين فقد رأي اآلب” )يوحنا 14 عدد 9(، وأن “كل ما هو يل ]املسيح[ 
فهو لك ]اآلب[ وكل ما هو لك هو ىل” )يوحنا 17 عدد 10(. وأنه “كما أن 
اآلب له احلياة يف ذاته كذلك اإلبن أعطي أن تكون له احلياة يف ذاته” )يوحنا 
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5 عدد 26(، وأنه طلب من اآلب “جمدين يا أبت باملجد الذي يل لديك من 
قبل كون العامل” )يوحنا 17 عدد 5(، وأنه “كان كائنا قبل أن يكون إبراهيم” 
)يوحنا 8 عدد 58(،  وأنه “له سلطان ان يغفر اخلطايا” )لوقا 5 عدد 24(، 
وانه “له سلطان أن يقيم املوتى حلياة أبدية، وليس حلياة أرضية فقط )مثل: إبنة 
يايرس وإبن أرملة نايني ولعازر(، كما أن اآلب يقيم املوتى وحيييهم، كذلك اإلبن 
ُيحي من يشاء... أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من 
أعطيته” )يوحنا 5 عدد 21 يوحنا 17 عدد 2( وأنه “جاءنا من حضن اآلب 
وإىل حضنه يعود”، وأنه “يعرف اآلب معرفة ال تتساوى معها معرفة أي كائن 
آخر، إال الروح القدس الذي يعلم وسيعلمنا باحلق كل احلق” )يوحنا 16 
عدد 12-16(، وانه كان يعلم أنه سوف  “يسلم إىل أعدائه ويقتل ويف اليوم 

الثالث يقوم” )مىت 17 عدد 23-22(.

ولعل أقوى تأكيد من فم الرب وفم قاتليه أنه هو اهلل املتجسد، وأنه هو ذاته إبن اهلل، 
وهو املسيح إبن اإلنسان صاحب السلطان األبدي ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض، 
وأنه بكل صراحة وبدون أدىن مواربة أكد أنه مساوي هلل اآلب، أقوى تأكيد قدمه هو 
ما جاء يف حماكمته أمام رئيس الكهنة من إعتراف صريح ال يقبل التأويل، يف إجنيل مرقس 
الرسول ومؤكدا ما ورد يف نبؤة دانيال النيب.  إن إعتراف املسيح الكامل بأنه هو إبن اهلل 
باحلقيقة وبالتأكيد، جعل هتمته، بل جرميته التجديفية والثابتة واملعتِرف هبا، يف أعني جممع 
كهنة اليهود “أنه قال أيضا أن اهلل أبوه معادال نفسه باهلل” )يوحنا 5 عدد 18(.  وهذه 
جرمية ال جيروء أن يرتكبها كاذب عاقل، وال يستطيع عاقل أن يّدعيها مث ال يتنازل عنها 
قبل إعدامه، إن كان عنده ذرة من عقل!!!  “فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت 
املسيح إبن املبارك؟ فقال يسوع أنا هو، وسوف تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن ميني 
القوة وأتيا يف سحاب السماء )هذه نبوءة يف دانيال 7 عدد 13-14(. فمزق رئيس 
الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إىل شهود. قد مسعتم التجاديف. ما رأيكم؟ فاجلميع 

حكموا عليه أنه مستوجب املوت” )مرقس 14 عدد 64-61( . 
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اهلل ومساويا هلل، كلها  إبن  األربعة، عن كونه  البشارات  الرب يف  وشهادة 
إجابات متساوية، وإن كان أعدائه املقاومني للحق حياولون أن يقللوا من شأن 
إعتراف املسيح أنه إبن اهلل مساويا نفسه باهلل.  وذلك ألن البشارات مىت ولوقا 
إجنيل مرقس  املباشر كما يف  بالتأكيد  اهلل  إبن  أنه  الرب  رد  يذكروا  ويوحنا مل 
الرسول.  وذلك ألنه قال يف مىت: “فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك 
إبن اهلل.  فقال له يسوع أنت قلت.   لنا هل أنت املسيح  باهلل احلي أن تقول 
وأيضا أقول لكم من اآلن تنظرون إبن اإلنسان جالسا عن ميني القوة، وأتيا على 
سحاب السماء.  فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائال قد جدف. ما حاجتنا 
بعد إىل شهود. ها قد مسعتم جتديفه. ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا أنه مستوجب 
املوت” )مىت 26 عدد 63-66(.  ويف لوقا: “إن كنت أنت املسيح إبن اهلل 
فقل لنا. فقال هلم إن قلت لكم ال تصدقون، وإن سألت ال جتيبوين وال تطلقوين.  
منذ اآلن يكون إبن اإلنسان جالسا عن ميني قوة اهلل. فقال اجلميع أفأنت إبن اهلل؟ 
فقال هلم أنتم تقولون إين أنا هو. فقالوا ما حاجتنا بعد إىل شهادة ألننا حنن مسعنا 

من فمه” )لوقا 22 عدد 71-67(. 

ويف يوحنا مل يسأل رئيس الكهنة املسيح، بل سأله بيالطس: “أأنت ملك 
أجابه  عىن؟  لك  قالوا  آخرون  أم  هذا  تقول  ذاتك  أمن  يسوع  أجابه  اليهود؟ 
أنا يهودي.  أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إىل.  ماذا فعلت؟  بيالطس ألعلي 
أجاب يسوع: مملكيت ليست من هذا العامل.  لو كانت مملكيت من هذا العامل 
لكان خدامي جياهدون لكي ال أسّلم إىل اليهود.  ولكن اآلن ليست مملكيت من 
هنا. فقال له بيالطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: هلذا قد ولدت أنا وهلذا 
قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق.  كل من هو من احلق يسمع صوتى” )يوحنا 
18 عدد 33-37( وأكمل اليهود يف حديثهم مع بيالطس عن نتيجة حماكمتهم 
ليسوع: “لنا ناموس وحسب ناموسنا جيب أن ميوت ألنه جعل نفسه إبن اهلل” 

)يوحنا 19 عدد 7(.
ولكن املهم جدا والذي ال يذكره املناقضون للحق أن ما قاله الرب عن 
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أنه هو إبن اإلنسان اآليت يف سحاب املجد، جالسا عن ميني قوة اهلل، هو تثبيت 
قوي جدا ألنه يعترف ببنوته لآلب وأنه هو املخلص الذي له امللك والسلطان 
األبدي، كما شهد عنه دانيال النيب بكل وضوح الرؤيا.  أما رد الرب على 
السؤال: أنتم تقولون ... أو أنت قلت، فهذه طريقة الرد اإلجيايب مبعىن: “نعم 
أنا هو املسيح إبن اهلل، وها أنت وأنتم أيضا تشهدون لذلك، بل وأأكد لكم أنين 
إبن اهلل وملك اليهود، أنا من تكلم عنه ورآه دانيال النيب كإبن اإلنسان اآليت يف 
سحب السما واجلالس عن ميني القوة اإلهلية، إن كان هذا تأكيدا كافيا للرد على 

أسئلتكم أيها الكهنة”.  

ومن يفهم نبؤة دانيال ومعناها بالكامل يعلم أن ما أغاظ رؤساء الكهنة )حىت 
فيما ذكر يف بشارات مىت ولوقا ويوحنا( هو تأكيد املسيح: ليس فقط أنه إبن اهلل، 
والذي كان من املمكن أن يفسره اليهود على أهنا بنوة تتساوي مع بنوة البشر مجيعا 
هلل، كما كان اليهود يؤمنون، بل عندما أضاف أن نبؤة دانيال هي نبؤة خاصة جدا 
به هو، كإبن فريد ووحيد يف الطبيعة واجلنس هلل ولإلنسان، وأن ملكه وسلطانه 
أبدي ال يزول، كما قال دانيال، إمتألوا غيظا وحنقا.  ألنه بذلك النص الذي 
إقتبسه الرب ونسب نبؤة دانيال لشخصه القدوس كان يؤكد أن األنبياء، إن كان 
هلم دور ورسالة فكانت أساسا وجوهريا رسالة نبؤة لتنبيه الشعب منذ القدم عن 
شخص الرب يسوع املسيح ذاته، وأنه ليس هناك غريه إبنا فريدا هلل وشخصا مساويا 
هلل مع كونه إبن اإلنسان.  وهذه الشهادة من الرب هي شهادة قانونية سليمة وكاملة 
بالدرجة األوىل، مع ذكر الدليل النبوي القاطع، عن طبيعته وشخصه حىت لو كنا غري 

قادرين على تفهم عمق معناها كما تداركها رؤساء الكهنة.

وهذه نبؤة دانيال: “كنت أرى يف رؤي الليل وإذا مع سحب السماء مثل 
وجمدا  سلطانا  فأعطي  قدامه.  فقربوه  األيام  القدمي  إىل  وجاء  أتى  إنسان  إبن 
وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة.  سلطانه سلطان أبدي ما لن 
يزول وملكوته ما ال ينقرض” )دانيال 7 عدد 13-14(.  وإذ أدركت الكنيسة 
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السمائي،  الفريدة باآلب  الكامل( وعالقته  الرب عن شخصه )اإلنسان  قاله  ما 
الذي  الروح  لنا، وهو  يعلنه  كل احلق وسوف  َيْعَلم  الذي  القدس  الروح  وعن 
سوف يأخذ مما للمسيح وخيربنا )و يعطينا من جمده(، كان أمام الكنيسة حكم 
من إثنني:  إما أن يسوع املسيح والروح القدس مها كيان ال يتجزأ من اهلل 
وطبيعته اإلهلية، واليت ال ندركها، أي أن كل منهما واحد مع اآلب يف اجلوهر، 

وإما أن هناك ثالثة آهلة وهلم ثالثة جواهر خمتلفة.  

و كان فهم وإختيار الكنيسة بإرشاد الروح القدس، الذي يرشدها إىل كل 
احلق، أن اهلل هو إله واحد يف جوهر واحد.  وأن املسيح إبنه املولود من اآلب 
منذ األزل، ميالدا روحانيا غري مادي وغري زمين، من أجلنا ومن أجل خالصنا، 
قد جتسد وتأنس إنسانية كاملة، وبذلك هو نور من نور وإله حق من إله حق.  
وأن الروح القدس هو أيضا شخص وأقنوم كامل متميز، ألنه يعلم وحيمل ويرشد 
ويوصل لنا “كل احلق”، وليس جزءا من احلق.  أي أن له وفيه كل ما هو من 
صفات الالهوت الكامل، وأنه ينبثق من اهلل اآلب ذاته بصورة تشبه ميالد اإلبن 
األزيل الالزمين، قبل إنشاء العامل.  فميالد املسيح إبن اهلل من اآلب أزليا )و ليس 
ميالده الزمين من العذراء عند التجسد( وإنبثاق الروح القدس أزليا، هي أفعال 
غري زمنية تشابه إشعال شعلتني من شعلة أوىل، والثالثة وإن كانوا متميزين عن 
بعضهم البعض، إال أهنم نار واحدة ذات جوهر واحد.   لذلك هم إله واحد 
من جوهر واحد بالرغم من التمّيز األقنومي الثالوثي، كما كتبت يف مقالة سابقة.  
فكانت هذه هي العقيدة اليت عاشت هبا الكنيسة منذ ميالدها يف يوم اخلمسني 
اهلرطقات  ظهور  وحىت  ذاته،  املسيح  يسوع  الرب  أعلنه  ما  على  بناء  املقدس 

املشككة يف طبيعة وشخص الرب والروح القدس، كما سنرى. 
املسكونية  املجامع  ُعقدت  هلا  الكنيسة  قبول  وعدم  اهلرطقات  هذه  وبسبب 
لصياغة نص قانون اإلميان حىت ال يضلل الكنيسة أحد أو فكر أو تعليم وتفسري، 
إن كان يتعارض مع ما قد إستقر يف وجدان الكنيسة عن من هو اهلل وإبنه وروحه 
القدس  والروح  املسيح  يسوع  الرب  لنا  أعلنه  قد  ملا  إدراك  كأفضل  القدوس، 
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املحيي والناطق يف األنبياء والكنيسة إلرشادنا للحق.  ولكن علينا أن نعي متام 
الوعي أن اهلل ال ميكن لصيغة مكتوبة أو مقولة أن حتتويه أو حتيط بوصفه بصورة 
حصرية.  لذلك جيب أن ننظر لقانون اإلميان، من جهة النص، على أنه أفضل 
وأوضح ما عندنا من إدراك لفظي إلعالن اهلل لنا عن ذاته.  ولكن هذا ال يعين 
أن اهلل )و صفاته وأعماله( هو فقط املنصوص عليه يف صيغة ونص قانون اإلميان.  

فاهلل هو الغري حموى، وال حيصره نص أو إدراك مهما عال.

اهلرطقـــات:

مما سبق نرى أن الكنيسة يف القرون األوىل كانت حتيا بقناعات تعتمد على 
إعالن اهلل لنا عن أقانيمه الثالث وعملهم من خالل ما قد سلمنا إياه الرب يسوع 
شهادة  خالل  من  اإلميان  هذا  إلينا  وصل  مث  القدس.   الروح  وإرشاد  املسيح، 
املناهضون  يقول  فعندما  جيل.   إىل  جيل  من  الرسويل  بالتتابع  ومنهم  الرسل، 
أكثر  ألنه  املسيحية،  مؤسس  أو  صانع  هو  الرسول  بولس  أن  املسيحي  لإلميان 
الرب يسوع  قاله  إقرأوا ما  املسيحية، نقول هلم  للعقيدة  الرسل كتابة وإيضاحا 
املسيح نفسه أوال قبل احلكم، بل إقرأوا فقط ما قاله الرب وحده عن نفسه، 
كما ذكرته يف هذه املقالة، وقولوا لنا إن كان الرب يسوع املسيح هو الذي أعلن 
عن وحدانيته يف اجلوهر مع اآلب أم بولس الرسول.  وعندما حيدثنا الرب عن 
الروح القدس الذى”من اآلب ينبثق” ويعلمنا ويرشدنا إىل “كل احلق” فهل 
كان هذا تعليم بولس الرسول أم الرب يسوع املسيح ذاته؟  بال شك الذي أعلن 

لنا عقيدتنا املسيحية هو اهلل املتجسد ذاته.  

وأصول  العريب  )الالهوت  كتابيه  زيدان يف  يوسف  الدكتور  يكتب  وعندما 
العنف الديين – وعزازيل( أن إلوهية املسيح هي من صنع الكنيسة، ألن األجيال 
األوىل مل يكن عندهم صيغة هنائية توافقية عن طبيعة املسيح وعالقة اآلب واإلبن 
والروح القدس قبل صياغة قانون اإلميان بعد املسيح بأربعة قرون، ننصحه بقرأة ما 
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قاله الرب يسوع املسيح ذاته يف األقوال اليت ذكرهتا.  وأن قال لنا الدكتور يوسف 
البشر، حينما كانت هناك فرق وتأويالت  اإلميان هذا وضعه  قانون  أن  زيدان 
عديدة عن املسيح وطبيعته، نطلب منه إعادة قرأة ما قاله اإلله املتجسد من خالل 
لنا  ويقول  املقالة،  هذه  منه يف  بعضا  والذي ذكرت  األربعة،  البشارات  كّتاب 
كيف يفسر هو كالم الرب وكيف يتفهم معاين “أنا واآلب واحد” و“من رآين 
فقد رأي اآلب”؟!  هل جيروء إنسان عاقل أن يّدعي هذا الكالم إن مل يكن حقا 
كذلك؟!   أم أن الدكتور يوسف زيدان يرى أن إدعائات الغنوسيني اليت ذكرهتا 
عن طبيعة املسيح تبدو له أكثر إقناعا، ألهنم كانوا يؤمنون بأن املسيح مل ُيصلب 
ولكن شّبه له، كما يؤمن هو؟  كيف كان ميكن أن يترك الرومان أو اليهود 
املسيح يهرب من حكم اإلعدام صلبا وهم يعرفونه جيدا، وما كان ممكنا أن 
يقبلوا بغريه مقتوال مصلوبا؟  أما الرومان فهم جالدون ِحَرفّيون ال ميكن أن 
يستغفلهم من قد أعيوه جلدا لعدة  ساعات قبل الذهاب به إىل اجللجثة حامال 

صليبه، فكيف يهرب من الصلب وُيصلب غريه؟!    

أتباعه  يبتهج  أن  باألحرى  أما كان  املسيح مل يصلب وُصلب غريه،  لو كان  مث 
ويهللون قوال وكتابة، ألنه قد إنتصر على أعدائه، أو نصره وخلصه اهلل ليكمل 
رسالته، ولو يف مكان آخر؟  يف حقيقة األمر ومع النظر إىل طبيعة البشر يف الرغبة 
يف اإلنتصار الرخيص وعدم التسليم لألعداء، لو كان املسيح قد إستطاع اهلرب 
من الصليب بأي صورة أو طريقة لكانت فرحة التالميذ حينئذ أكرب بكثري، بدال 
من أن يطوفوا املسكونة يعلنون عن قيامة اإلله صديقهم من األموات!  مث حيصدون 
نتيجة هذه القصة الغريبة )و اليت يسخر منها اجلهالء(، حيصدون صلبا وقتال وقطع 
رؤسهم، ألهنم يف ُعرف البشر مبشرون كاذبون أو حاملون خمتلون عقليا.  إحتمال 
عدم صلب املسيح كان سيفرح البشر باألكثر، بسبب جهلنا بأن ضعف اهلل أقوى 
من قوة البشر.  وحنن لذلك منجد الرب املصلوب ظلما والقائم من األموات منتصرا، 
قائلني يف مجعة الصلبوت: “ قدوس اهلل، قدوس القوي، قدوس احلي الذي ال ميوت 

... يا من أرانا بالضعف ما هو أعظم من القوة” آمني.
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كيف نفهم ضرورة ومعنى اإلميان واملعمودية للخالص، وخالص 
من ليس هلم ناموس وإميان ومعمودية؟

قال الرب: “من آمن وإعتمد خلص ومن مل يؤمن ُيدن” )مرقس 16 عدد 
16(. وكتب الرسول بولس:

هم  الناموس  يف  هو  ما  بالطبيعة  فعلوا  مىت  الناموس،   عندهم  ليس  “الذين 
ناموس ألنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا يف قلوهبم شاهدا أيضا 
ضمريهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حمتجة، يف اليوم الذي فيه يدين اهلل 

سرائر الناس حسب إجنيلي بيسوع املسيح” )رومية 2 عدد 16-14(.
يبدو من الوهلة األوىل أن هناك تعارض بني القولني.  فإن كان اإلميان هو إميان 
باملسيح التارخيي فقط، وإعالنه أنه إبن اهلل وأنه مساوي هلل وليس خالص بغريه، فكيف 
جترأ بولس الرسول وكتب عن أن هناك من سيدينهم اهلل يف اليوم األخري حبسب ناموس 
الضمري املكتوب يف قلوهبم وليس حبسب اإلميان الرمسي باملسيح التارخيي وإعالنه 

الكامل، وقبول املعمودية؟!  هناك إحتمالني علينا أن خنتار واحدا منهم:

أوال: لو كان اهلل سيدين فقط حبسب اإلميان املسيحي املنطوق والرمسي الذي ال 
تقبل الكنائس غريه، ومن مث يتبعه العماد باسم الثالوث، وهبذا فقط خيلص 
اإلنسان، إذن ما قد قاله بولس الرسول يف الفقرة املذكورة هو كالم فارغ 
الدينونة حبسب  فعل  ألن  كتابته.   عدم  باألوىل  وكان  معىن،  كل  من 
اهلالك  من  صاحبه  خالص  إحتمال  ممكنا  يكن  مل  إن  الضمري  ناموس 
األبدي، يكون بولس الرسول فقط كمن يقول أن اهلل سيترك اجلميع 
للهالك حىت لو كانوا قد عاشوا بناموس الضمري الصاحل.  فما فائدة أو 

معىن كالم بولس الرسول؟ 
ثانيا: اإلحتمال اآلخر هو أن اإلميان باملسيح التارخيي وإعالنه عن نفسه بالتمام، 
كارز  من  باملسيح،  اخلالص  وبشارة  رسالة  إستلم  ملن  فقط  ُملزم  هو 
بصورة أو أخرى، وتفهمها من كل قلبه، وآمن هبا فرحا، وإعتمد بإسم 
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الثالوث عن قناعة كاملة، وليس ملزما ألي بشر آخر.  وهل هناك بشر 
يستطيع أن مينع، أن اهلل قد يقبل إميان من يؤمن باملسيح الكوين كلمة اهلل 
الذي هو: الطريق – احلق – احلياة – العدل – الكمال – اجلمال – املحبة 
– الرمحة – ألنه كلمة اهلل، وهو من قبل التجسد كائن حامل كل هذه 

الصفات اإلهلية، بدون أن يكون املسيح التارخيي املتجسد؟ 
  

قد مسع  لعله  أو  التارخيي،  باملسيح  اخلالص  بشارة  تصله  من مل  آخر:  مبعىن 
عنه، مساع األذن فقط، ولكنه لسبب أو آخر )خارج عن إرادته( مل يستطع أن 
يؤمن بألوهية املسيح التارخيي وإعالنه عن شخصه واخلالص املقدم منه )و هؤالء 
هم أكثرية البشر( فاهلل سيدينهم وميكن خالصهم لو كانوا قد عاشوا خملصني 
بضمري صاحل لناموس املحبة والرمحة وعمل اخلري، الناموس الذي زرعه اهلل يف 
قلب كل بشر.  من عاش هبذا الناموس األول القليب الفطري )حىت لو مل يكن 
هناك نيب أو كارز، كما عاش إبراهيم أبو اآلباء وآباؤنا األولني، بدون نيب وال 
كتاب وال كارز، سوى اخلليقة اليت حتدث مبجد اخلالق منذ ظهر الوعي والضمري 
يف اإلنسان(، هل ميكننا أن نقبل خالص مثل هذا اإلنسان حقا كما يقول بولس 

الرسول يف اليوم األخري؟

 – الرسالة  إستالم  ذكرهتا:  اليت  الشروط  أن  ندرك  قليال سوف  تفكرنا  لو 
تفهمها – اإلميان هبا – املعمودية بإسم الثالوث، هي مراحل خمتلفة بني كل منها 
واألخرى أميال من العقبات الفكرية والقلبية واحلضارية والنفسية اليت ال يستهان 
هبا، إال من مفكر ساذج.  أما عن وصول وإستالم الرسالة فهذا يتطلب كارزا 
قد تكون كرازته سببا يف إعتقاله بل وقتله، وكيف يؤمنون بال كارز؟  ولكن 
وأقول  لكثريين،  الكرازة  أوصل  الذي  والفضائيات،  اإلنترنت  هو عصر  مبارك 
كثريين وليس “الكل”.  وذلك القول سببه أن هناك الكثري من غري املسيحيني 
الذين مت “حتصينهم ضد اإلميان املسيحي بالكذب” ممن يقولون هلم كذبا أن 
املسيحيني هم كفرة فاسدون يعبدون ثالثة آهلة، وهلم جهنم وبئس املصري.  وأهنم 
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يعبدون املسيح البشري الذي صنعوا منه إهلا بالكذب والتضليل. هؤالء السامعون 
املحصنون، يف احلقيقة، مل تصلهم الرسالة بعد بسبب التحصني الكاذب، وال 
ذنب عليهم.  هم ممن سوف يدانون حبسب ناموس الضمري الذي ذكره بولس 
الرسول، وميكن خالصهم إن كنا يف حكمنا عليهم عادلني!  وهناك من مل تصلهم 
الرسالة بسبب “التحصني باإلرهاب” الفكري أو اإلرهاب اجلسدي بالقتل، إن 
أمامهم،  أيضا يقف هذا اإلرهاب عائقا ليس سهال  إتبعوا املسيح.  هؤالء  هم 
يدانون حبسب  بالكذب: هم ممن سوف  املحصنني  مثل  إليهم  ننظر  أن  وينبغي 

ناموس الضمري الذي ذكره بولس الرسول، وميكن خالصهم أيضا.  

و لكن البعض ما زالوا رغم ذلك اإلرهاب يقبلون املسيح وهم مستهينون باملوت 
من أجل إمسه.  وذلك ألهنم أدركوا حبه ومجاله حقا.  ولكننا ال جيب أن نستخف 
أستلموا  من  وهناك  للمسيح.   والشهداء  املعترفني  هؤالء  أمثال  وآالم  مبعاناة 
داخلية،  وعالقة  قليب  بإميان  هم  كما  البقاء  يفضلون  لكنهم  وآمنوا،  وتفهموا 
حرصا وخوفا من اإلضطهاد، وال يكملون الطريق للمعمودية، أمثال نيقودميوس 
ويوسف الرامي. وال أعتقد ان اهلل يرفضهم، خاصة إن كنا نستطيع أن نقبل أن 
كرنيليوس وأهل بيته قبلهم الروح القدس قبل أن يعتمدوا.  واملعمودية بالدم )أي 
عند املوت على إسم املسيح( حلظة املوت، مقبولة.  فمن أدرانا بضمري من آمن 
ومل يعتمد ألسباب يعلمها اهلل وحده؟  فهو وحده العامل مبدى أمانتهم له.   إذن 
ليس كل من مسع أو شاهد تعليما عن املسيح حنسبه أنه قد تسلم الرسالة وتفهمها 
جيدا مث رفضها.  فهذا ظلم، كثريا ما أراه يف قلوب بعض املسيحيني الغري مميزين 
وغري مقدرين ملعاناة من يريد أن يقبل ويؤمن،  ولكن تعطله عثرات غري سهلة 

العبور والتجاوز.
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العمل الصاحل، والغري  وماذا عن امللحدين املخلصني أصحاب 
قادرين على اإلميان؟    

أحب أن أقف هنا وقفة، أرجو أن يتفهمها معي القارىء:  قابلت البعض 
من أبناء الكنيسة وآخرين غري مؤمنني، الأدريني وملحدين، وتكلمت معهم عن 
موقفهم من املسيح.  الكل وافق أن املسيح إنسان مبهر ومجيل وتعاليمه مثالية 
إىل أقسى درجة.  ولكنهم جيدون صعوبة يف تقبل اإلميان بأنه إبن اهلل ومساوي 
يف اجلوهر والطبيعة هلل اآلب اخلالق )إن كانوا ممن يؤمنون خبالق للكون(.  حىت 
امللحدون مل أقابل منهم من حاول أو استطاع أن جيد يف املسيح عيبا.  ولكن 
بعضهم ال يستطيع تصديق الكتاب املقدس أو كّتابه.  حبسب الظاهر هؤالء الذين 
حتدثت إليهم وهم كثر، مل يبُد على أكثرهم أهنم يرفضون اإلميان ألسباب تدل 
على أهنم ال أخالقيني، بل فقط ألهنم غري قادرين على قبول اإلميان بدون أدلة 
مادية دامغة.  “اإليقان بأمور ال ترى والثقة مبا يرجى”، كما عّرف الرسول 
بولس معىن اإلميان، تشكل لديهم قفزة عقلية كيانية )قلبية( ال يقدرون عليها، 

وبعضهم قد حاول جاهدا وخملصا كما قالوا يل.  

مسألة مصداقية تارخيية الكتاب املقدس، يقبلوهنا على أهنا تارخيية نصوص قد 
تكون صحيحة النقل من كّتاهبا تارخييا وبدون حتريف أو كذب، حبسب إميان 
هؤالء الكّتاب.  ولكن هذا ال يشكل عندهم دليال ماديا على ألوهية املسيح، مع 
جزيل إحترامهم للمسيح واملسيحيني. أرجوا أن نصلي ونقبل بإحترام وجهة نظر 
أعماهلم  منهم  اهلل  يتقبل  وأن  وامللحدين،  والالأدريني  املتشككني  األخوة  هؤالء 
الصاحلة، ولو على سبيل الدين، كما قال الرب.  وهنا فرحت جدا مبا قاله البابا 
امللحدين  أن  عن  سابقا،  ذكرهتا  واليت  يوم 2013/5/22،  عظته  يف  فرنسيس 
أصحاب العمل الصاحل، أهنم جوهريا، كما يف قول املسيح: منا وليسوا علينا.  
وأننا نتمىن بل نترجى من رمحة اهلل أن نتقابل كلنا معا يف امللكوت.  وهل ميكننا 
عندهم  ليس  “الذين  الرسول:  بولس  كقول  أهنم،  على  قلوبنا  يف  نقبلهم  أن 
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الذين  ناموس ألنفسهم.  هم  الناموس  ما هو يف  بالطبيعة  فعلوا  الناموس،  مىت 
يظهرون عمل الناموس مكتوبا يف قلوهبم شاهدا أيضا ضمريهم وأفكارهم فيما 
بينها مشتكية أو حمتجة، يف اليوم الذي فيه يدين اهلل سرائر الناس حسب إجنيلي 

بيسوع املسيح” )رومية 2 عدد 16-14(. 

ولكن كيف خيلص أحد إال باملسيح يسوع، الذي ليس إسم غريه 
حتت السماء به ينبغي أن خنلص  )أعمال 4 عدد12(؟

كتبت سابقا: اإلميان باملسيح التارخيي وإعالنه عن نفسه بالتمام، هو، منطقيا ومن 
جهة العدل، ُملزم فقط ملن إستلم رسالة وبشارة اخلالص باملسيح، من كارز 
بصورة أو أخرى، وتفهمها من كل قلبه، وآمن هبا فرحا، وإعتمد بإسم الثالوث 
عن قناعة كاملة.  وتساءلت: من ذا الذي يستطيع أن مينع، أن اهلل قد يقبل إميان 
من يؤمن باملسيح الكوين قبل أن ُيعلن لنا تارخييا، ألنه باحلقيقة منذ األزل هو: 
الطريق – احلق – احلياة – العدل – الكمال – اجلمال – املحبة – الرمحة – ألنه 
بدون  اإلهلية،  الصفات  التجسد حامل كل هذه  قبل  أزليا من  اهلل، وهو  كلمة 
أن يكون املسيح التارخيي املتجسد.   وكتبت: أن من مل تصله بشارة اخلالص 
باملسيح، أو مسع عنه ولكنه لسبب أو آخر) خارج عن إرادته( مل يستطع أن يؤمن 
وهؤالء  منه،  املقدم  واخلالص  وألوهيته  شخصه  عن  وإعالنه  التارخيي  باملسيح 
هم أكثرية البشر، فاهلل سيدينهم وميكن خالصهم لو كانوا قد عاشوا خملصني 
بضمري صاحل لناموس املحبة والرمحة وعمل اخلري.  عاشوا بالناموس الذي زرعه 
اهلل يف قلب كل بشر، حىت لو مل يكن هناك نيب أو كارز، كما عاش إبراهيم أبو 
اآلباء وآباؤنا األولني، بدون نيب وال كتاب وال كارز، سوى اخلليقة اليت حتدث 

مبجد اخلالق منذ ظهر الوعي والضمري يف اإلنسان. 
املسيح وأن هلم طريق آخر  فداء  بغري  أهنم خيلصون  يعين  الرأي  فهل هذا 
حلضن اآلب غري املسيح؟  اإلجابة: قطعا ال.  املسيح وحده هو الذي فدى وغطى 
وطّهر كل البشر خبالصه ودمه.  وال ميكن أن يدخل أحد حلضن اآلب بدون أن 
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حيتضنه املسيح املخلص ويدخله لآلب، إن كان هذا اإلنسان يقبل حضن اآلب 
حبرية وحب.  ولكن ما يقوله البابا فرنسيس والقديس بولس الرسول يف القول 
الذي درسناه هو أن الرب يسوع املسيح هو الذي يقبل هؤالء الذين بال ناموس 
عن  خارجة  ألسباب  طقسية،  ومعمودية  كنسي  أرثوذكسي  رمسي  إميان  )بال 
إرادهتم كما رأينا(. ولكنهم مىت فعلوا بالطبيعة ما هو يف الناموس فهم سيدانون أو 
يتربرون حبسب ناموس القلب والضمري الذي وصفه بولس الرسول: “الذين ليس 
عندهم الناموس،  مىت فعلوا بالطبيعة ما هو يف الناموس هم ناموس ألنفسهم. 
الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا يف قلوهبم شاهدا أيضا ضمريهم وأفكارهم 
فيما بينها مشتكية أو حمتجة، يف اليوم الذي فيه يدين اهلل سرائر الناس حسب 

إجنيلي بيسوع املسيح” )رومية 2 عدد 16-14(. 

Apocatastasis: :اخلالص الشامل

اخلالص  الشامل.  ألن  باخلالص  إمياننا  معناه  ليس  فرنسيس  البابا  ما ذكره 
الشامل هو يعين خالص كل البشر بال إستثناء، األشرار والرافضني هلل وعمل 
اخلري، والظاملني واملستغلني واخلاطفني ما ليس هلم.  ولكن البابا فرنسيس يتكلم 
عن امللحدين املحبني لعمل اخلري، ولكنهم غري قادرين على قفزة اإلميان، غالبا 
ألسباب فكرية أو تربوية تتعلق بالتنشئة غري املسيحية أو غري الدينية عموما، وليس 
األسقف  يعلمنا  اخلطاة  كل  خلالص  بالنسبة  وحىت  فاسدة.   أخالقية  ألسباب 
أكسفورد  جبامعات  األرثوذكسية  الدراسات  كرسي  أستاذ  وير،  كاليستوس 

وكامربيدج، تعليما هاما واضحا، قائال:
“أنه تعليم هرطوقي أن ُنجزم أن اجلميع جيب أن، وسوف، خيلصون؛  ولكنه 

تعليم مسيحي صحيح أن نرجو من اهلل إمكانية خالص مجيع البشر”
It is heretical to say that all MUST be saved, but it is legitimate to 

HOPE that all may be saved
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أن. مقبول،  وغري  هرطوقي  تعليم  هو  الشامل  اخلالص  تعليم  أن  يف   والسبب 
األسقف فيكمل  اإلنسان.  إختيار  اهلل حلرية  إحترام  عدم  يعين  الشامل   اخلالص 
 كاليستوس: ]طاملا هناك حرية لإلختيار، فهناك جهنم.  ألن جهنم ليست إال
 رفض العشرة مع اهلل واآلخرين باملحبة. لو ألغينا إحتمال وجود جهنم فنحن إذن

نلغي حرية إختيار اإلنسان[.

اهلل لن ُيرغم أو يقهر أحدا لكي حيبه. ألن احلب املقهور واملفروض، ليس هو حبا 
بل عبودية قاسية. فكيف يستعبد اهلل إنسانا قد سبق وخلقه حرا؟  جهنم ليست 
سجنا خلقه اهلل.  اهلل مل خيلق جهنم ملن ال حيبونه، بل يقول الكتاب أهنا: “معدة 
فقط إلبليس ومالئكته”.  جهنم هي حالة التغرب عن احلب اليت يصنعها اإلنسان 
بنفسه لنفسه، فاإلنسان هو عشماوي نفسه ألنه حبريته هو الرافض للمحبة مع اهلل 
والناس: “ياهؤالء مجيعكم القادحني نارا، املتمنطقني بشرار، إسلكوا بنور ناركم 
وبالشرار الذي أوقدمتوه ... يف الوجع تضطجعون” )إشعياء 50 عدد 11(.  جهنم 
هي سجن مغلق من الداخل فقط، بواسطة السجني نفسه.  إنه يصنع سجنه الناري، 
كما يقول إشعياء النيب، ويدخله ويغلقه على نفسه بكامل حريته. هناك الندم واألمل 
واحلسرة على رفض احلب. واملحبة اإلهلية ال تبطل عن من هم يف جهنم.  املحبة 
اليت يشعر األبرار بدفئها يف النعيم، هي  هي ذاهتا اليت خيتربها األشرار الرافضني 
للحب كنار عذاب، بسبب الندم على رفضهم هلا كحب داىفء. )مقتبس بتصرف 

من كتاب “الكنيسة األرثوذكسية” لكاليستوس وير(
Kallistos Ware, The Orthodox church, Peguin Books, pages 261-262 

آريوس ونسطور وأوطاخي:

رأينا مما سبق أن الكنيسة قد فسرت إعالن الرب لنا عن شخصه، واآلب السماوي 
والروح القدس، إعتمادا على حياة الرب وتعليمه.  وكان معىن هذا اإلعالن الوحيد 
املقبول واملفهوم، هو أن الثالث أقانيم هم إله واحد ألن هلم جوهر واحد. وأن اآلب 



- 198 -

المقـالة الرابـعة الجـزء  الثـاني 

هو مصدر األقنومني اآلخرين منذ األزل، أي مل يكن هناك من أقنوم سبق أقنوما، 
ألن اهلل ليس فيه زمن.  ليس فيه ماضي ومستقبل، بل هو كائن حاضر دائما.  حىت 
عبارة “ربنا موجود”، الدارجة ببساطة، هي جوهريا حتوي خطأ لغويا.   ألن كلمة 
موجود هي إسم مفعول، أي تعين أن هناك فاعل آخر غري اهلل قد أوجده، حاشا.  

واللفظ السليم لغويا والهوتيا، إن شئنا، هو “ربنا حاضر قادر”. 

الغنوسية  للهرطقة  اجلوهري  السبب  هو  املخلوقة  املادة  إحتقار  أن  أيضا  رأينا 
اهلل  أن  قبول  املستحيل  من  أصبح  اجلسد،  وبالتبعية  املادة،  وبإحتقار  واملانوية.  
يتجسد يف هذه املادة النجسة.  فما هو إذن احلل الوسط الذي يتفق ويتصاحل مع 
الفكر النجس واملنجس للمادة واجلسد، ومع إعالن أن املسيح هو اهلل الظاهر يف 
اجلسد؟  هنا املعضلة اليت حاول وإجتهد حللها جهابذة الفكر يف القرون األوىل.  
ومن هنا نبتت األعشاب الضارة، أي اهلرطقات، عند من جلأوا للذكاء البشري 

وحده بدون احلس الروحي وفهم سر التجسد.  

ألنه عسري جدا أن يقبل اإلنسان أن اهلل العظيم املجيد املتعايل يقبل أن يتحد 
مبادة الكون النجسة، ويشاركنا هذه النجاسة. وذلك ألن لإلنسان النجس كل 
املشترك  القاسم  كان  لذلك  طاهر.  شىء  فكل  للطاهرين  وأما  جنس.   شىء 
مع  اهلل  طبيعة  إحتاد  رفضت  مجيعها  أهنا  هو  الكربى  اهلرطقات  لكل  األعظم 
البشرية إحتادا حقيقيا كامال وتاما: بال إختالط وال إمتزاج  اجلسد والطبيعة 
وال تغيري وال إفتراق ... بني الطبيعتني.  ومن هنا ندرك مصدر وعظمة األمانة 
األخرية يف قداسات الكنيسة قبل التناول، واليت تؤكد ما سبق من وصف هلذا 
اإلحتاد، وإن كان فقط بالرفض السليب الرباعي، ملا هو غري مقبول.  وذلك لكي 
تؤكد الكنيسة أن خالصنا كله متوقف على “إحتاد طبيعة اهلل بطبيعتنا”، وذلك 
وال  إختالط  وبال  باحلق:  فيك(  طبيعيت  )باركت  وميجدها  وحييها  ينريها  لكي 
إمتزاج وال تغيري وال إفتراق بني الطبيعتني.و السبب اجلوهري جدا والذي يندر 
احلديث عنه، للعجب، هو أن هذا اإلحتاد هو هو ذاته الذي مساه الكتاب املقدس: 
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الفداء أو اخلالص أو الكفارة لطبيعتنا.   راجع كتاب “العدالة اإلهلية حياة ال 
موت ومغفرة ال عقوبة” على موقع العدالة، وميكنك تزنيله جمانا:

www.copticorthodox-divinejustice.com 

والعدم،  واملحدودية  الفنائية  من  اإلنسان  جناة  به  الذي  هو  اخلالص  هذا 
البشرية يف املسيح.  هذا  الطبيعة  وإشتراكه يف كل املجد واخللود الذي أخذته 
التمجيد للطبيعة البشرية اليت للمسيح، ولنا تباعا، باحتادها مع طبيعة اهلل مساه آباء 
الكنيسة: “تأليه اإلنسان” أي أن نصبح على صورته كمثالة بكل حق، منعم به 

علينا يف املحبوب، برغم عدم إستحقاقنا وال حىت لرؤية وجهه املجيد.  

“تأليه اإلنسان”: 
ال يعين تأليه اإلنسان أننا نصري آهلة بالطبيعة يف “مساواة” مع اهلل يف طبيعة 
بــ  نتمتع  بالطبيعة(  ليس  )و  بالنعمة  أي  نتأله  بالنعمة  أننا  يعين  بل  الهوته، 
“مشاهبة” طبيعة املسيح البشرية فقط، واليت تأهلت ومتجدت بإحتادها بالطبيعة 
الطبيعة  به  تشبعت  الذي  جمده  بنور  نستنري  كبشر  أننا  يعين  التأليه  اإلهلية.   
مبعىن  الالهوت.   طبيعة  مع  باملساواة  نتحول  أننا  وليس  املسيح،  يف  البشرية 
آخر: كل املجد الذي تشربته الطبيعة البشرية يف املسيح )ألهنا إحتدت مع الطبيعة 
القدس  الروح  وعمل  وبفعل  باإلميان  إلينا  ينتقل  املجيدة(  املنرية  اخلالدة  اإلهلية 
فينا: “ليأخذ مما للمسيح ويعطينا” ويزرع فينا جمد الرب الذي أعطاه إياه اآلب 
لبشريته.  وهذه شهادة الكتاب املقدس، من فم الرب والرسل، وأيضا كما تغين 

هبا قديسونا مؤكدين هذه املعاين واحلق يف القداسات:

“أنا قلت أنكم آهلة، وال ميكن أن ينقض املكتوب” )يوحنا 10 عدد 34-
ليكونوا واحدا كما  الذي أعطيتين،  أعطيتهم املجد ]ذاته[  35(.  و“أنا قد 
أننا حنن واحد ... وليعلم العامل أنك أرسلتين وأحببتهم ]أنت باحلب ذاته[ كما 
قبلوه فأعطاهم  الذين  أما كل  أحببتىن”!!! )يوحنا 17 عدد 22-23(.  “و 
سلطانا أن يصريوا أوالد اهلل ... ومن ملئه حنن مجيعا أخذنا” )يوحنا 1 عدد 
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12و 16(. “الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم ليكونوا مشاهبني صورة إبنه، 
ليكون هو بكرا بني أخوة كثريين” )رومية 8 عدد 29(. و“حنن اآلن أوالد 
اهلل ومل يظهر بعد ماذا سنكون.  ولكننا نعلم أنه إذا أظهر )املسيح( نكون مثله 
ألننا سنراه كما هو” )1 يوحنا 3 عدد1(.  ويؤكد بولس الرسول أننا “و حنن 
مجيعا ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كما يف مرآة، نتغري إىل تلك الصورة 
عينها من جمد إىل جمد “ )2 كورينثوس 3 عدد18( . وخيتمها مسك القديس 
بطرس الرسول: “قدرته اإلهلية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى ... لكي 

تصريوا هبا شركاء الطبيعة اإلهلية” )2 بطرس عدد 4-3(.  

وقال القديس أثناسيويس الرسوىل: “لقد صار اهلل إنسانا لكي يصري اإلنسان 
إهلا” )جتسد الكلمة 54 عدد 3(.  ويقول القديس غريغوريوس الالهويت يف صالة 
بالهوتك”.   الكل  مألت  إذ  السموات جسديا  إىل  عند صعودك  الصلح: “و 
إستحالة  القداس: “عند  السكندري يف  القديس كريلس  ومثله نصلي بكلمات 
وتتحد  إىل مشاركة جمدك،  نفوسنا  تتحول  إىل جسدك ودمك،  اخلبز واخلمر 

نفوسنا بألوهيتك.”

اآلن إذن نعي ملاذا كان جيب على الكنيسة أن ترفض تعليم اهلراطقة.  ألن 
عدم إحتاد طبيعة اهلل يف املسيح بطبيعتنا البشرية اليت يف املسيح إحتادا حقيقيا 
)بال إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال إفتراق بني الطبيعتني(،  يكون مقتضاه 
أننا ال ميكننا حنن أيضا أن نتحد بالطبيعة اإلهلية.  وهذا معناه أننا ال ميكننا أن 
ُنفتدى وأن خنلص وأن نتطهر من )ُيكّفر عن( خطايانا، إن مل يكن املسيح هو 
اهلل بطبيعته الالهوتية وقد أحتد معنا بطبيعتنا البشرية يف شخص املسيح الواحد، 
ومنه بالروح القدس نأخذ املجد ذاته الذي أعطاه اآلب إلبنه من أجلنا ومن 
أجل خالصنا .... لكي حنقق وعده “أنا قلت أنكم آهلة، وال ميكن أن ينقض 
املكتوب”. واآلن ميكننا يف غاية السهولة أن نتفهم ماذا قال اهلراطقة الكبار:
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قال آريوس:
إن املسيح خملوق عظيم وهو “بكر كل خليقة” باملعىن الزمين )تعليم شهود 
األموات كما كتب  بني  من  األول  القائم  بكر كل خليقة ألنه  وليس  يهوه(، 
به  لكي خيّلص  اإلبن،  من  أعظم  إذن  هو  الذي  اآلب،  بولس.  خلقه  الرسول 
البشرية. النتيجة الفاسدة: إذن املسيح ليس هو إله حق من إله حق. إذن ال يقدر 
أن يفتدي وخيلص طبيعتنا، ألنه جمرد خملوق. ومهما كان عظيما، هو عند آريوس 

خملوق مثلنا، ال يستطيع تأليه طبيعتنا ويعطيها احلياة األبدية. 
]= خملوق 100%، إله 0%، إحتاد %0[ 

قال نسطوريوس:
العذراء ولدت الطفل البشري يسوع فقط.  وجاء املسيح السمائي وسكن 
فقط  الالهوت جمرد “جماورا”  أصبح  ما. وهبذا  زمن  يسوع يف  اإلنسان  جبوار 
وأخرى  بالهوته  بأعمال  يقوم  املسيح  فكان  معه.   يتحد  مل  ولكنه  للناسوت 
الفاسدة: املسيح إذن هو شخصان )و ليس، كما  النتيجة  بناسوته، منفردين.  
إحتادا  متحدتني  كاملتني  طبيعتني  من  واحدا  شخصا  األرثوذكسى:  اإلميان  يف 
كامال يف طبيعة واحدة، هي طبيعة “إبن اهلل املتجسد واملتأنس”(.  إذن الطبيعة 
البشرية  الطبيعة  إذن  تعليم نسطوريوس.   بطبيعة اهلل، حبسب  تتحد  البشرية مل 
مل تفتدى ومل ختلص ومل يكفر عنها باحتادها بطبيعة اهلل يف املسيح.  ]= إنسان 

100%، إله 100%، إحتاد %0[.

قال أوطاخى:
املسيح إله كله تقريبا.  وأما ناسوته )الطبيعةالبشرية( فهو مل يزد عن نقطة 
مخر )أو خل أو عسل( ذابت يف حبر كبري. فهو إذ أراد أن يؤكد بشدة إعترافه 
بالالهوت، ومل يستطع أن ينكر الناسوت التارخيي للمسيح، أذاب الناسوت يف 
الالهوت. النتيجة الفاسدة: الطبيعة اإلهلية يف املسيح مل تتحد حقا إحتادا تاما مع 
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مل  وبذلك  تقريبا،  وتالشت  ذابت  البشرية  الطبيعة  وإمنا  حقيقية،  بشرية  طبيعة 
تفتدى وختلص طبيعتنا البشرية من خالل هذا الفكر املنحرف والناقص املشوه. 

]إنسان 0% تقريبا، إله 100% تقريبا، إحتاد %0[.

و كما نرى فكر هؤالء ال يزال حيا يف صور متعددة.  فتعليم آريوس هو 
تعليم شهود يهوه.  وتعليم نسطور موجود يف كل تعليم يشق ويفصل حياة 
اإلنسان بعيدا عن الوحدة احلقيقية املتآزرة بالنعمة مع جهاد اإلنسان.   فكل من 
حييا حياة منقسمة إىل ما هو دنيوي وماهو مقدس من أنشطة، أو ما هو روحي 
وما هو عاملي، أو أن هناك حياة كنسية وأخرى عملية مادية يف كل ما يعمله يف 
حياته، هو نسطوري.  هو ال يعي أن بالتجسد صار كل عمل إنساين هو عمل 
“إنساىن/ إهلى”، يف آن واحد، إن كان مقدما باحلب هلل وللقريب.  فالسعي 
وراء لقمة العيش إن كان من أجل اآلخر )أسريت وأخوة املسيح أقارىب( فهو عمل 
روحي باقي معي يف األبدية بالدرجة األوىل، وإن كان هذا السعي لشخصي فقط 
املانوية، بني  الغنوسية  والثنائيات  فاإلزدواجيات  ترايب ميت مبويت.    فهو عمل 
إمتدادات  كلها  واجلسد، هي  والروح  والتأمل،  والعمل  واملاديات،  الروحيات 
نسطورية تشق اإلحتاد واملؤازرة بني نعمة عمل اهلل وجهادنا يف احلياة.  وبذلك 
تفقد احلياة معىن الفداء واخلالص وتأليه كل عمل صاحل، كما أراد الرب بفدائنا 
الغنوسية كما  )وليدة  النسطورية  إمتدادات  ومن  واخلليقة كلها.  والعامل  حنن 
رأينا( كل تعليم ينكر أن املسيح قد ُصلب، وأنه قد شبه له بشخص آخر. أو 
أن الذي ُصلب كان يسوع وليس املسيح الذي صعد حيا للسماء، تاركا اإلنسان 

يسوع على الصليب.
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فليكن أناثيما:

“فليكن  أو  ملعونا”  “فليكن  هو  األصلي،  اللغوي  أناثيما  كلمة  معىن  ليس 
حمروما”، كما يظن ويترجم الكثريون، وكما أصبح اإلستعمال الدارج يف األدب 
الكنسي.  ولكن إن سألت مواقع “ويكيبيديا” و“اإلنسيكلوبيديا الكاثوليكية” 

عن معىن الكلمة اللغوي األصلي جتد الرد:
Anathema = Offered up to God; What belongs to God

أي تكون ترمجة أناثيما الصحيحة بالعربية هى: “فليكن أمر هذا اإلنسان مرفوعا 
ومتروكا هلل”.  اهلل هو احلكم والديان وليس حنن. فما هو دور الكنيسة إذن؟  
الكنيسة ُتجرِّم وُتحرِّم وترفض ما ال يتفق من تعليم اهلراطقة مع ثوابت العقيدة 
فقط. الكنيسة ليست ضابط شرطة لتجرمي البشر، ولكنها ُتحرِّم وترفض تعليم 

اهلراطقة فقط، وليس أشخاصهم.  فأشخاصهم متروكة للديان العادل وحده.

هرطقة التهود ورفض دسقولية الرسل هلا:

التثنية.   موسى، خاصة سفر  ناموس  للحياة حبسب  املسيحيني  عودة  هو  التهود 
وهذا السفر هو الذي يرسم طقوس النجاسات والطهارات القدمية.  ودسقولية 
الرسل تنهينا هنيا تاما عن العودة ألي من تعاليم وممارسات هذا السفر الذي قد 

أبطله الرب يسوع املسيح متاما.
 

ما جئت ألنقض بل ألكمل:

أيضا  أنه  بل ألكمل”  ألنقض  جئت  قال “ما  عندما  الرب  أن  نعلم  حنن 
الرسل  اآلباء  دسقولية  أمسته  ما  عبودية  من  وحررنا  الناموس،  عنف  رفض 
يف  الدسقولية  شرحتها  واليت  الناموس”،  كتافات  أو   – رباطات   – “أثقال 
لنا املستشار د. وليم سليمان قالدة، وأقتبس منها  الفصل ال33، كما قدمها 

هذه الفقرة الرائعة جدا:
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والتطهري  الذبيحة  هبذا:  ربطهم  إسرائيل(  )شعب  قلوهبم  قساوة  “فألجل 
واإلمتناع )ال متس وال تذق وال تستعمل أو جتس( ]راجع كولوسي 2 عدد 
21-22، فهي تؤكد أن هذه الرباطات كلها: وصايا وتعاليم الناس وليس اهلل![  
... فأما أنتم أيها املؤمنون الذين آمنوا بإله واحد ... فقد حلكم منها وجعلكم 
العبودية من هذه الرباطات ... ألن املسيح إبن اهلل ملا جاء حقق  أحرارا من 
الناموس وكمله، ومحل األثقال ]رباطات أو كتافات الناموس[ اليت كانت عليهم 
وصية  بدون  اآلباء  به  عاش  ]الذي  ثبته  الطبيعي  والناموس  بالكمال،  وبطلها 

مكتوبة قبل موسى[ وجعل سلطان الناس حرا.” 
)صفحة 727 من الطبعة األوىل عام 1979(.  مابني األقواس املربعة ] [ هو 

إدخال من كاتب هذا الكتاب.
و هذه هي الرباطات: الذبائح واإلمتناعات عن اللمس واإلستعمال، وأكل 
احليوانات املسماة جنسة، والتحفظات الغري منطقية اليت ال تقدم اإلنسان ال روحيا 
وال جسديا، من النجاسات املدعوة كذلك بسبب اإلفرازات الطبيعية اليت خلقها 
التطهريات  اهلل بيديه الطاهرتني )من طمث ونفاس ومعاشرات زوجية(، ولزوم 

الطقسية من هذه النجاسات.

الرب إذن مل يصدق على، أو يوافق أو يقبل أو يثبت أو يكمل، ما وصفه 
الرسل يف الدسقولية على أنه “األثقال والرباطات”.  بل على العكس متاما، تؤكد 
الدسقولية أن هذه األثقال والرباطات قد “حررنا منها الرب بالكمال”.  أما 
الذي ثبته وأكمله الرب فهو “ناموس املحبة”، وليس ناموس الذبائح واإلمتناعات 
الطقسية والنجاسات والتطهريات والعنف ورجم القاتل والزاين وامُلجّدف، وقطع 
اليد ملن تتدخل ملساعدة رجلها يف عراك مع رجل آخر، وقتل وحترمي املدن بكل 
من فيها حىت ذكور األطفال والُرّضع، ونظام بيع وشراء الناس عبيدا، وأخذ النساء 
سبايا حرب ... إخل،  ذلك العنف الناموسي الغري مسيحي، والذي يستحيل أن 
يكون اهلل هو مصدره ومدبره واآلمر به.  هذه الكتافات والرباطات اليت حررنا 
بشريا  تعليما  تشكل  الناموس،  يف  كلها  هبا  موسى  أوصى  واليت  املسيح،  منها 
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)تعاليم ووصايا الناس – كولوسي 2 عدد 21-22(، قد نقبل على مضض أنه 
كان تعليما ضروريا حلياهتم حينئذ، بسبب غالظة قلب الشعب العرباين الذي مل 

يكن حيتمل كمال تعليم املحبة اإلهلية!

و القطعة السابقة من أقوال الرسل، يف الدسقولية، هي جوهرة مثينة جدا وهامة 
جدا، ألهنا تشكل إجابة يسأل عنها اجلميع وال جيروء على مناقشتها إال القليلون 
جدا منا: ما هو بالضبط ما كمله الرب من الناموس، وما هو بالضبط ما حررنا 
الدسقولية جتيب بكل دقة، فهي ميزان  الفقرة من  العهد اجلديد؟  هذه  منه يف 
حساس ودقيق للتمييز بني ما قد ثبته وكمله الرب يف قوله “ما جئت ألنقض بل 
ألكمل”، وبني ما قد ألغاه وأبطله هنائيا، وحررنا منه بالكمال والتمام، من أثقال 
التعليم القدمي، واليت يؤكد بولس الرسول أهنا “وصايا وتعاليم الناس” وليس اهلل، 

حاشا )كولوسي 2 عدد 22-21(.  

هذا النص من الدسقولية، وحقيقة أن الرب بنفسه قد ألغى هذه األثقال، يف 
احلقيقة يشكل أبلغ دليل على أن ما قد أبطله الرب مل يكن من تعليمه هو أبدا، 
حىت ولو كان الناموس كله منسوب إىل اهلل مباشرة، ألن هذا كان أسلوب التعبري 
عما كان يأمر به رجل اهلل قدميا: أن هذا أمر اهلل ذاته.  ألنه لو كان اهلل هو معطي 
ما قد أبطله بنفسه لقلنا أن اهلل قد بدل رأيه، أو أنه هو الذي كان ُيحرض 
على كل ما ذكرته مما ال ميكن قبوله أخالقيا ألنه عنف، وعبودية وأسر سبايا 
الطاهرة،  حرب وقتل أطفال ورضع، وإستنجاس حيوانات من خلقة يدي اهلل 
وإستنجاس املرأة والرجل وإفرازات جسد اإلنسان اليت دبرها اهلل لفائدة اجلسد 
اهلل  ليس من شعب  يهودي ألنه  أممي غري  إنسان  بل وإستنجاس كل  وصحته، 
وليس خمتتنا.  وهذا كله حاشا أن يكون اهلل هو مدبره يف القدمي مث بّدل فكره 

وأبطل ما كان قد أوصى به كناموس يرجم كل من يكسره.
األول،  الناموس  الطبيعي،  الناموس  فهو  الرب  ثبته  الذي  الناموس  أما   
ناموس املحبة املزروع يف أعماق ضمري كل إنسان حىت غري املؤمنني وامللحدين 
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والذي يدفع كل إنسان لإلستجابة والنجدة لصرخة آخر يف خطر، حىت لو عرض 
حياته للخطر وهو ينقذ أخاه الصارخ حنوه.  الذي ثبته الرب هو الناموس الطبيعي 
الذي جعل كل احلضارات السابقة ملوسى، خاصة احلضارة الفرعونية، أن تعلم 
كل تفاصيل الوصايا العشر، بل وما يرقى عن ناموس موسى يف الرقة كما ذكرت 

يف مقالة أخرى، من حنان وإحترام للحيوان والنبات أيضا وليس البشر فقط!

و من كتاب الدسقولية، تعاليم الرسل:

)تقدمي د. وليم سليمان قالدة، الطبعة الثانية، الناشر دار الثقافة، من الباب الـ 
33، من صفحات 750-737(:  

96- إبعدوا من صانعي البدع كلهم، أيها األساقفة والعلمانيون – هؤالء الذين 
ينجسون الناموس واألنبياء. ..

97- وأيضا آخرون ينجسون بعض األطعمة ويقولون إن الزواج ووالدة األوالد 
أمور ردية وأهنا من حيل إبليس. ... ويقولون أيضا حنن أقوام أعفاء، وال 

نريد أن نأكل وال نشرب. ..
98- فإن كان أقوام حيتفظون أو جيتهدون يف العمل بعادات يهودية، اليت هي 
إعتبار التقطري الطبيعي وفيض الليل، وملس األموات، جناسة، كالناموس – 
فليقولوا لنا ألعلهم يف الساعات أو يف األيام اليت يصريون على واحدة من 
هذه احلاالت يستعفون عن أن يصلوا أو يأخذوا من شكر األسرار، أو ال 
يلمسون شيئا من أسفار الكتب؟ وإذا إتفق وقالوا إن اإلمتناع عن هذه 
األعمال ظاهر الوجوب، فقد صاروا مقفرين من الروح القدس الكائن 

الدائم كل حني للمؤمنني. ..
أنك صرت  تفتكرين  أيام  سبعة  الدم  املقيمة يف  املرأة  أيتها  فإن كنت   -99
مقفرة من الروح القدس هلذا السبب فإنك إذا مت بغتة، تذهبني وقد 
صرت غريبة من الروح القدس، وتعوزك الدالة والرجاء الكائن لنا عند 
اهلل.  ولكن الروح ساكن فيك بغري إفتراق ألنه ليس مبحصور يف مكان 
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واحد.  فيجب عليك أن تصلي كل حني وتنايل من الشكر )اإلفخارستيا 
– جسد الرب ودمه(، وتغتنمي حلول الروح القدس عليك. 

فإذا كان لك الروح القدس وتتحفظني من مثاره فال تقتربني إليها، فامسعي 
أيضا من جهة ربنا يسوع املسيح: أيتها الغبية والعمياء – أيهما أعظم اخلبز 
أو الروح القدس الذي يقدس اخلبز؟  فإن كان لك الروح القدس فإنك 

تراعني عادات باطلة..

103- فأنت أيتها املرأة، إن كنت كما تقولني بغري روح قدس يف أيام عادات 
النساء، فالروح النجس مأَلِك. 

وأيضا قويل ايتها املرأة اليت تظن أهنا غري طاهرة طبقا للتثنية طول السبعة األيام 
اليت للدم، كيف ستطهرين بعد هذه األيام بدون معمودية؟  فإذا كنت 
معمدة، فإنك هتدمني بافكارك معمودية اهلل الكاملة اليت حمت متاما خطاياك، 

وتعودين للسقوط يف شر خطاياك األوىل، وتسلمني للنار األبدية...

اهلل  بطال واذكري  إبعدي من كل كالم  املرأة،  أيتها  أيضا  104- ألجل هذا 
يف  أيضا  واتلي  شىء،  كل  ورب  ربنا  ألنه  له  وصلي  حني  كل  اخلالق 
ناموسه، والتبعدي من شىء من العمل الالئق بسبب ما هو تطهري طبيعي، 
أو بسبب شركة الزواج الناموسي أو الوالدة أو اإلجهاض، أو شىء من 
عيب اجلسد.  ألن هذا اإلحتراس هكذا بال طائل وباطل، وعدم فهم 

لرجال جهال.
105- فال يقدر كفن ميت على أن ينجس نفسا – وال عظم ميت وال قرب وال 

شىء من األكل وال اإلحتالم.
ألنه إذا كان رجل يغتسل )هبدف التطهري الطقسى( إذا ما إتصل بزوجته 
أو فقد دما ... سيغسل بال إبطاء مالبسه وسريره ولن يستطيع أن يعمل 
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أكثر.  ولكن إذا كنت حبسب التثنية تغتسل بعد فيض أو بعد عالقات 
زوجية، فيجب عليك أيضا أن تغتسل إذا سرت فوق فأر.  ولن تكون 

طاهرا قط – ألن حذاء قدميك مصنوع من جلد أموات. ...  
إنك تنقض معمودية اهلل وجتدد خطاياك، وتوجد من جديد يف خطاياك 
فإنك  التثنية  حتفظ  عندما  ألنك  عليك  اللعنة  أيضا  وجتذب   ... األوىل 
تشارك يف اللعنة اليت توجهها ملخلصنا، وتوجهها أنت ضد املسيح )ألن 
ملعون من علق على خشبة هو تعليم التثنية(.  وأيضا فإنك ترث اللعنة، 

ألن من يلعن إنسانا فإنه ُيلعن. ..
113- وال أيضا الطهر الطبيعي )النفاس بعد الوالدة( مبرذول قدام اهلل الذي دبره 

ألن يكون للمرأة يف خالل ثالثني يوما ألجل منفعة وعافية...
الناموسي، وقاما  الزواج  إذا عرفا بعضهما بعضا يف  الرجل واملرأة  فإن   -120
من مضجعهما – فال حيرصا على اإلستحمام الطقسي، بل ليصليا وال 

يستحما ألهنما طاهران....
122- فال تتحفظوا من األعمال الناموسية والطبيعية وتظنوا أنكم تتنجسون هبا.  
وال تطلبوا إعتزاالت اليهود، والغطس كل قليل ، والتطهري إذا إقتربتم إىل 

األموات.[ 

املذموم  اجلسد  معنى  ما  والروح؟  اجلسد  بني  صدام  من  هل 
واجلسد الطاهر، خليقة اهلل؟

كتب األب جورج خضر، مطران جبل لبنان األرثوذكسي، يف اإلقتباس اآليت 
من كتابه “اجلسد والعفة واحلب”، هذا العنوان املكتوب أعاله، والعنوان الالحق 
)صفحات 34-35، منشورات النور اللبنانية(، إليضاح اخللط الرهيب والذي 
يؤدي إىل فشل الكثريين يف حياة إنسانية روحية سليمة خالية من مركبات “عقدة 
النسكي  التراث  املانوي يف  الغنوسي  الفكر  تأثريات  اليت ورثناها من  الذنب”، 
كتب  الشرق.   يف  الكنيسة  أبناء  من  األعظم  اجلل  عند  رأينا،  كما  اخلاطىء، 
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موضحا اخللل املدمر للخلط بني معىن “اجلسد الطاهر” خلقة اهلل، و“اجلسد 
املذموم” يف الكتاب املقدس.  وسبب ذلك اخللط هو أننا قد ترمجنا الكلمتني 
اليونانيتني اللتني إستعملهما الرسول بولس عن اجلسد مبعنييه الطاهر )سوما(  
واملذموم )ساركس( إىل كلمة واحدة فقط يف العربية وهى:”جسد”.  وبذلك 
نكون خالطني يف فكرنا على الدوام اجلسد الطاهر اخلري باجلسد الشرير واملذموم.   
ومن مث وقوعنا يف اجلرمية الكربى يف حق اإلنسان يف احلياة الطبيعية الطاهرة بضمري 
غري منجس.  وحيدث هذا بسبب إحتقار وجترمي كل إحتياجات اجلسد الطبيعية 

اليت خلقها اهلل فينا بكل ما هو شرير.  

وتدبري  بيد  )املخلوقة  واملقدسة  والطاهرة  الطيبة  أجسادنا  إحتياجات  أن  أي 
الزواج(،  )يف  اجلنس ومتعته  إىل  للطعام ولذته وإحتياج  إحتياج  ذاته( من  اهلل 
بالعمل  املجاهد  الطموح  إىل  وإحتياج  والترقي وفرحته،  التقدير  إىل  وإحتياج 
الكرمي لتحقيق الذات ونشوته ... كل هذه اإلحتياجات إن أخطأنا فهمها، على 
أهنا “شهوات  جسدية” مبعىن أهنا رغبات  شريرة أو منحرفة، بدال من كوهنا 
“شهيات خرية”،  أو أهنا أساسا شهوات من عمل الشيطان، وأعراض للخطية 
فينا، ألصبحت حياتنا كلها هي جوهريا نوع من عبادة الشيطان، بكل ما حتمله 
للمسيحي املجاهد من عقد نفسية ودمار نفسي وجسدي وزوجي ويف العمل 
والرغبة يف الترقي والطموح والتمتع بكل ما خلقه اهلل فينا للتمتع الطاهر، ألهنا 

كلها تصبح شرا يف شر ال ينتهي إال مبوتنا!

)اإلقتباس من املطران جورج خضر(
]أما ما جاء يف الكتاب املقدس عن صدام اجلسد والروح فإمنا املقصود به شىء 
الرسول لفظتان )سوما( أي بدن ولفظة )ساركس(  بالكلية.  عند بولس  آخر 
الــ  العرب.  القراء  حنن  عندنا  إلتباسا  سبب  وهذا  جسد  أيضا  ترمجت  اليت 
يسميه  ما  هو  )ساركس(  والــ  واخلري،  الطاهر  اللحمي  البدن  هو  )سوما( 
بولس “جسد اخلطية” أو كيان اخلطية.  يف اإلنسان كيان أصيل أساسي آت 
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من اهلل نفسا وجسدا معا، واإلنسان األصيل غري املشوه هو الــ )سوما(.  أما 
الــ )ساركس( فهو اإلنسان املشوه املنفسد نفسا وجسما معا.  اإلنسان كله، 
آدم اجلديد، من حيث هو جسد وروح بتأثري الروح القدس يسمى )بنيفما( 
يسمى  باخلطية  متأثرا  بوصفه  كله  واإلنسان  الرسول.  بولس  عند  روح  أي 

)ساركس( أي جسد آدم العتيق.
العتيق  اجلسد يشتهي ضد الروح والروح ضد اجلسد، يعين صراع بني آدم 
وآدم اجلديد يف داخل اإلنسان ذاته، وليس هو صراعا بني روح وجسد اإلنسان 
خليقة اهلل الطاهرة.  فإن كان اجلسد يف اإلنسان أصيال )آدم الثاىن( صارت كل 

أعمال اجلسد مباركة وروحية.

هرطقات إحتقرت اجلسد:
 )تكملة اإلقتباس من املطران جورج خضر(

أناسا يف عهده كانوا حيتقرون اجلسد: “مرائني  الرسول  بولس  لذلك كفر 
الزواج وعن أطعمة خلقها اهلل ... فإن كل  بالكذب ... ميتنعون عن  ينطقون 
مثلهم يف  قوم  تيموثاؤس 4 عدد 1-25(.  وقد جاء  خليقة هي حسنة” )1 
العصور التالية مسوا باإلنكراتيني، اي املستعفون، املتزمتون يف العفة.  لذا جاء يف 
جممع غنغرة )القرن الرابع(: “أناثيما كل من حيرم شرب اخلمر والزواج وأكل 
اللحم”. وقد إنتشرت كثريا هذه الفكرة املحقرة للجسد عن طريق املانوية اآلتية 
من فارس.  وكانت هذه الشيع املسماة بأصحاب املعرفة )الغنوسيني( الذين كان 
بعضهم حيتقر اجلسد والزواج. وهذا اإلحتقار عندهم ناتج من كوهنم حيتقرون 
املادة ويقولون أنه ال ميكن أن ميس اهلل املادة وأن خيرج منها مباشرة العامل املنظور. 

)إنتهى اإلقتباس من املطران جورج خضر([.
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»املسيــحيــة واجلســـد«
 كتاب لألنبا بيمني أسقف ملوي املتنيح:

]والذي أدخل إىل التصوف املسيحي مفهوم النسك اخلاطىء القائم على 
منهج الثنائية )التضاد( بني اجلسد والروح هي العقيدة األفالطونية اليت تسربت 
إىل املسيحية وكانت تنادي بأن العامل املادي ليس من أعمال اهلل، وأن كل ما هو 
جمرد فهو راقي.  هذا اإلجتاه ال يوافق مقاصد اهلل من اإلنسان ولكن اإلفالطونية 
ألقت بظلها على بعض املناهج النسكية املنغلقة، ونظرت إىل اإلنسان على أنه 
عقل حمبوس يف جسم مادي يتطلع إىل التحرر منه وأن اجلسد مقربة للروح.   
ولكن الثالوث األقدس عندما خلق اإلنسان خلقه جسما ونفسا معا، وحني نزل 
اهلل الكلمة اإلبن األزيل إىل أرضنا ليفتدي اإلنسان مل يأخذ نفسا فقط بل أخذ 

جسدا أيضا ألنه شاء أن يفتدي اإلنسان بأكمله جسما ونفسا.
و الكتاب املقدس دائما أبدا يرفض نظرية الثنائية متاما ويؤكد نظرية الوحدانية 
– وحدة السيكوفسيولوجي – وقد أملحنا إىل هذا يف بداية هذا البحث.  وقد حرم 
جممع عنغرة املكاين يف القرن الرابع كل الذين يدينون الزواج أو حيرضون على 
التعفف بسبب اخلوف من الزواج ال بسبب مجال البتولية.  وقوانني الرسل حتكم 
اللحم وشرب  الزواج وأكل  الذين ميتنعون عن  على اإلكلريوس والعلمانيني 

اخلمر باعتبارها جنسة وتسميهم جمدفني على عمل اخلليقة.

و ال يزعجنا ما نقرأة يف بستان الرهبان من قصص هدفت إىل تعذيب اهليكل 
اجلسدي، فهذه اخلربات إمنا هي شخصية أوال وقبل كل شىء.  إمنا يلزمنا أن 
نفهمها على أهنا حماوالت للوصول إىل اإلستنارة واملعرفة الكاملة للخسائر اليت 

سببها الشر داخل النفس.[  صفحة 67-66
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اخلليقة كلها ستعتق من الفساد:

و يكمل األنبا بيمني يف كتابه عن »الرؤية األرثوذكسية حنو العامل« )صفحة 
إستعالن  يتوقع  اخلليقة  إنتظار  »إن  الرسول:  بولس  معلمنا  ]يقول   :)17-16
أبناء اهلل، إذ أخضعت اخلليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على 
الرجاء.  ألن اخلليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إىل حرية جمد أوالد 
اهلل، فإننا نعلم أن كل اخلليقة تئن وتتمخض معا إىل اآلن.  وليس هكذا فقط 
بل حنن الذين لنا باكورة الروح حنن أنفسنا أيضا نئن يف أنفسنا متوقعني التبين 

فداء أجسادنا« )رو 8 عدد 23-19(.
اليوم األخري لن خيطف اإلنسان من بني اخلليقة، بل إن  أنه يف  و معىن هذا 
اخلليقة كلها ستخلص وتتمجد معه.  »حينئذ رأيت مساء جديدة وأرضا جديدة 

ألن السماء األوىل واألرض األوىل مضتا«. )رؤ 21 عدد 1(.
و كما يشري جتلي املسيح إىل قيامة األجساد يف اليوم األخري، فانه يشري أيضا 
إىل التحول الذي سيتناول الكون كله، وذلك ألنه على جبل طابور مل يتجل 
تتجلى  املادة سوف  أن  إىل  إشارة  أيضا،  ثيابه  بل سطعت  فقط  املسيح  وجه 
أيضا مع جتلي اإلنسان.   وكما أن اخلليقة املادية كلها تلوثت بفساد اإلنسان 
وسقوطه، كما يقول القديس أثناسيوس الرسويل، فإن اخلليقة نفسها أيضا ستعتق 
من عبودية الفساد عندما يتمجد اإلنسان ويلبس اجلسد النوراين يف املجىء الثاين.

وصنع  اإلهلية،  األسرار  يف  املادة  تقدس  األرثوذكسية  الكنيسة  كانت  إذا  و 
األيقونات املكرسة يف الكنائس، وأضحى املاء والزيت واخلشب واخلبز واخلمر 
تتجلى عندما  املادة سوف  فإن  اإلهلية،  النعمة  لنيل  للتقديس ووسائط  جماالت 
تنحل العناصر وتذوب، ويقيم الرب أرضا جديدة يسكن فيها الرب إىل األبد 

حسب وعده املبارك “ها أنا أصنع كل شىء جديدا”.
و لقد رأي يوحنا بعني النبوة مساء جديدة وأرضا جديدة، هي مسكن اهلل مع 
الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا واهلل نفسه يكون هلم إهلا معهم، 
واملوت ال يكون فيما بعد وال يكون حزن وال صراخ وال وجع فيما بعد ألن 
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األمور األوىل قد مضت )رؤ 21 عدد 4-1(.
و سوف يأيت يوم يتجدد اإلنسان ويتجلى ويتمجد جسدا وروحا، ويصبح يف 
كاهنها  ناله  مما  بعضا  املادية  اخلليقة  تنال  وسوف  اهلل،  مع  دائمة  حياة شركة 
وسيدها، أو كما كان التشتت واإلضطراب من خالله سيكون التجلي والتجدد 

معه أيضا.[  )إنتهى اإلقتباس من كتابات األنبا بيمني(.

شهادة التاريخ: أقوال من كتاب “بستان الرهبان” وبعض آباء 
الكنيسة من املتأثرين بالغنوسية واملانوية:

+ كتاب بستان الرهبان:
كتاب بستان الرهبان، آلباء الكنيسة القبطية،  الطبعة اخلامسة، قام مبراجعته 

وتنقيحه جلنة التحرير والنشر مبطرانية بين سويف والبهنسا:
]* مسعت أحد نساءالبالط يف روما باألنبا أرسانيوس وجائت لزيارته مبصر.  
فأرسل هلا “ال حتضري ألين ال أشاء أن أبصر وجه إمرأة”.  ولكنها وصلت 
عنده.  فقال هلا: “أما تعلمني أنك إمرأة وال يليق بك اخلروج إىل مكان ما؟  
أتريدين املضي إىل رومية قائلة للنساء الباقيات أنين رأيت أرساين، فتحولني البحر 
طريقا للنساء ليأتوا إليه؟”  فأجابته السيدة قائلة: “إين إلمياين يا أيب أتيت وإن 
شاء اهلل لن أدع إمرأة تأيت إليك، فصل من أجلي دائما.”  فأجاهبا منتهرا قائال: 
“ال بل إين أصلي إىل اهلل أن ميحوا خيالك وإمسك وذكرك وفكرك من قلىب”. 

وتركها ودخل القالية.
* وإذا إضطر أحد الرهبان الكالم مع النساء، فلريد وجهه عن نظرهن عند 
فخ  كاهلارب من  الراهبات ومؤانستهن ونظرهن،  لقاء  من  ليفر  معهن،  كالمه 
الشيطان،  لئال يتسخ حبمأة األوجاع النجسة، حىت وإن كن أخواته بالطبيعة، 
فليحفظ نفسه منهن يف كل شىء كالغرباء...  واألصلح أن يأكل سم املوت 

وال يأكل مع إمرأة ولو كانت أمه أو أخته.
* إذا دعيت لتأكل عند إنسان وعلمت أن هناك إمرأة جالسة ستأكل معك 
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، فارفض وال تأكل هناك البتة.  ألنه خري لك أن حتزن ذاك الذي دعاك من أن 
تزين بفكرك يف اخلفاء. 

* قال األنبا أغاثون: إن الدالل واملزاح والضحك أمور تشبه نارا تشتعل يف 
قصب فتحرق وهتلك.  أبصر أنبا نومني أخا يضحك، فقال له: ال تضحك يا 

أخي، لئال يبتعد عنك اهلل[

+ الكاتب األرثوذكسي بول إفدوكيموف:
معهد  الناشر:  إفدوكيموف،   بول  األرثوذكسي  للكاتب  احلب”  “سر  كتاب 
القديس فالدميري بنيويورك، حيدثنا عن الدور الذي لعبته اهلرطقات املختلفة يف إستنجاس 

املرأة والزواج  واجلنس:  
]من املعلوم أن اجلنس مل جيد له مكانا يف تاريخ الكنيسة إال بتحويله إىل الروحانية 
الرهبانية... ومن هنا كان احللم باإلنسان الالجنسي املالئكي، وكان بالتبعية اخلوف 
من املرأة، بل والتخوف والقلق عند الكثري من آباء الكنيسة من فقرات سفر التكوين 
السقوط.    حىت أن  الفردوس قبل  الرجل واملرأة يف  اللقاء املدهش بني  اليت تصف 
اللقاء املدهش املفرح مل يدبره اهلل إال بسبب سابق علمه  بعض اآلباء قالوا بأن هذا 
تاريخ  لتحقيق  أداة  خلق  جمرد  أساسا  هو  املرأة  خلق  كان  لو  وكما  بالسقوط.  

اخلالص )بالوالدة(.[  )ص7(  
 ]الكنيسة األرثوذكسية قد حافظت بصورة نسبية على روحانية احلب اإلنساين 
)الزوجى( ألهنا أبقت على زواج الكاهن السرائري منذ القرون األوىل، بالرغم من أن 
الكنيسة الغربية قد قننت، بسبب اخلوف واهللع من اجلنس، قننت البتولية اإلجبارية 

للكهنة.[  )ص8(  
خيلص  أن  أراد  من  وأن  للرجال.  فقط  هي  اخلالص  مشكلة  أن  نظن  ]أحيانا   
نفسه عليه أن خيلص نفسه من املرأة أوال.  وهذا صدى الفكر الغنوسي الذي يعلم 
بأن اخلالص أساسا يعين اخلالص من اجلنس، وأنه هبذا خيتزل املرأة إىل كوهنا كائنا 
النساك  للشيطان ذاته.   هناك من  تابعة  املطلق فهي  للجنس فقط، بل ومن هذا 
الرهبان من كان يرفض مقابلة أي امرأة، حىت أمه )بستان الرهبان( ألهنا  تذكره جبنس 
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املرأة امللعون.  كان الكاثاري )املتطهرون( جيّرمون الزواج ألنه عمل شيطاين كريه.[  
)ص17-16(  

  ]كان بعض الالهوتيني يعلمون أننا ال حنتاج إلجناب أعداد أخرى من البشر، 
هؤالء  وكان  فقط.   الزنا  لتجنب  وسيلة  جمرد  أنه  على  للزواج  ينظرون   كانوا 

يعتربون احلب الزوجي الشديد العاطفة على أنه زنا[ !   )ص17(  
]املرأة اليت تتبع النسك الغري سوى )و تعتقد أن اجلنس أقل قداسة من عدمه( 
توصف بأهنا تعاين من الربود اجلنسي.  واألطباء يدركون خبربهتم أبعاد هذه املأساه 
اليت تفسد العالقات الزوجية.  فهي تؤدي إىل الضعف اجلنسي )الِعّنة( عند أزواج 

أولئك النسوة أو البحث عن عشيقة[  )ص17(  
ُتعّرف  البتولية حتمل رسالة حتتقر الزواج .  يبدو أن املسيحية  ]حماولة تعظيم 
وتفهم من خالل البتولية فقط.   وهذا جعل الزواج كونه حالة من اإلستثناء الشاذ 

الذي جيب أن ُيحتمل على مضض.[  )ص17(  
 ]بعض اآلباء، وإن كنا نشهد بقداستهم، كتبوا كالما ال يليق باملرأة والزواج.  
ترتليانوس مثال قال: املرأة هي باب اجلحيم!  ألن الرب فتح الفردوس للخصيان 
)البتوليني(.  وأما أمربوسيوس فقال: جيب أن خيجل املتزوجون من احلالة اليت 
حييون فيها!   وقال كليمضس السكندرى: لو تأملت املرأة يف طبيعتها لشعرت 

بالفضيحة[!  )ص18-17(   
 ]عدم التمييز بني الناموس املوسوي األخالقي والناموس الطقسي )القانوىن( أدى 
تعليم  تتفق مع  مواقف ال  بإتباع  الوسطى،  القرون  منذ  )للتهود(، خاصة  بالكنيسة 
الكتاب املقدس، مثل:  املنع املؤقت للمرأة أثناء الطمث أو بعد الوالدة من التناول 
من األسرار املقدسة، ومنع ااملتزوجني بعد املعاشرة الزوجية من التناول[  )ص18(  
 ]بعض آباء الكنيسة كانوا يرحبون بالزواج، فقط ألنه سوف ينتج للكنيسة أبناء 

جدد ليصبحوا رهبانا وراهبات[! )ص21(  
]القديس باسيليوس

للتمتع[  وليس  فقط،  لإلجناب  كعقد  مكرم  الزواج  باسيليوس:  القديس  قال 
)ص21(  
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 ]ال ميكننا أن ننكر أن التعليم املسيحي عن الزواج قد تأثر بالبوذية واهلندوسية، 
والثنائيات الفارسية، واملانوية، والغنوسية واليت مجيعها يف جمملها تتفق مع الفلسفات 
القدمية واليت كانت تنكر وجود املرأة كشخص حيترم.  بالنسبة ألرسطو الذكورة فقط 
هي اليت تشكل املرجع لكل شىء يف الوجود.   الرجل هو أمسى من املرأة.  املرأة 

حقيقة ما هي إال ذكر ناقص، كائن غري كامل[  )ص23-22(
  

]قال القديس توما األكويىن:
املرأة بالطبيعة ناقصة عن الرجل وأدىن منه[  )ص24( 

 
 ]قال أحد املعلمني الكنسيني:

 اخلطية األصلية بالنسبة للمرأة هي أنوثتها[  )ص24(  
  ]نساك كثريون يوافقون نظرة شوبنهاور املتشائمة، واليت تصنف املرأة كمخلوق 
وسط بني الرجل واحليوان.  املرأة هي مصيدة الطبيعة، هلا ذكاء شيطاين، فهي تغوي 

الرجل للزواج هبا مث جتامعه[ )ص24(  
 ]يف تاريخ الكنيسة إختزل سر احلب الزوجي إىل عقد لتبادل اخللية التناسلية 

فقط، بني الرجل واملرأة[  )ص24(

]القديس أغسطينوس:
القديس أغسطينوس  على فكر الالهوتيني شديدا.  فهو معلم نظرية  كان تأثري 
الشهوة  أهنا  الرغبة اجلنسية عند اإلنسان على  وصف  الذي  اخلطية األصلية وهو 
الرديئة ذاهتا[ أي مل يقبل إحتمال وجود رغبة جنسية طاهرة بعد سقوط اإلنسان يف 

الفردوس  )ص25-24( 
  ]حىت وإن كان الزواج هو ترتيب كنسي، إال أن الكاملني مدعوون للتعفف عنه 

دائما والتوجه حنو اإلمتناع الكامل عن اجلنس[  )ص25(
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]القديس جريوم:
بالبعد عن  للمتزوجني  الرسول  بولس  القديس  “إْذَن”  قرأ  القديس جريوم     
العالقة الزوجية مؤقتا للصوم والصالة، لو هم أرادوا، كما لو كان اإلذن املعطى 
هو إذن للزواج وليس لإلمتناع .  وأن احلالة الدائمة للمتزوجني هي اإلمتناع عن 
املعاشرة الزوجية. كان يقول “إذن الرسول بولس كان ألن الزواج هو حالة حتتاج 

إىل  توبة ومغفرة[ !  )ص25(  

]دينيس الذي من كورينثوس:
قال دينيس الذي من كورينثوس )160ميالدية( وهو ُيعلم عن اجلنس واصفا إياه 
على أنه “سبب ضعف الرجال”  والذي إذا أصبح عاطفة جارفة يكون قد حتول 
إىل حالة زنا، حىت بني الزوجني.  الشهوة اجلنسية  هي أداة ووسيلة توريث اخلطية 
األصلية.  الغريزة اجلنسية هي شهوة شريرة يف حد ذاهتا.  العالقة الزوجية اجلنسية 
تنجس، وتشكل مانعا وعائقا للمشاركة الكاملة للزوجني يف احلياة الليتورجية يف 

الكنيسة[ !!!  )ص26-25(  
]الالهوت الغريب املدرسي يف القرون الوسطى كان سببا يف حتطيم معىن وقيمة 
الزواج إىل عقد مقبول ومتعة حسية خاطئة  تشعر بالذنب.  اخلطية هي جزء ال 
بذرة  تفسد  اليت  وهي  شريرة  هي  اجلنسية  الشهوة  الزوجي.   اجلنس  من  يتجزأ 
التعليم الالهويت األخالقي احلايل حيمل الضمري بعقدة  احلياة ]احليوان املنوى[.   
ذنب ثقيلة.  ولذلك نرى اليوم الكثري من مشاكل احلياة الزوجية حتول إىل األطباء 

النفسيني لكوهنا أمراض عضالة[   )ص27-26(   
 ]املؤمن  املتزوج الذي ُيرسم خلدمة الكهنوت السرائري ُينظر إليه يف الكنيسة 
على أنه طفل مراهق قاصر، غري قادر على ضبط النفس، وهلذا يصاب بعقدة الدونية 

واإلحباط والذنب[ ألنه متزوج!!!  )ص28(
املسكني يف كتابه “املرأة ، حقوقها وواجباهتا”، مقتبسا رأي  كتب األب مىت 
القديس كريلس السكندري يف صفحة 82-83، حتت عنوان سيكولوجية املرأة عند 

القديس كريلس الكبري:
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قال القديس كريلس السكندرى:
 ]املرأة هلا صفتان متّيزان طبيعتها: النعومة وإرتباطها باللذة.  إن كل شر وزلل 

إمنا يأيت عن طريق هذين العنصرين الكائنني يف طبيعة املرأة[.
  وكريلس الكبري يعزو ضعف املرأة إما لطبيعتها عامة أو للتفكري، أو لإلرادة، 
منبع  أن  الكبري  كريلس  القديس  رأي  يكون  هبذا  اخلطية.  سهولة  يزيد  مما  وهذا 
هو  املرأة  للمرأة.  ضعف  اللتني  الصفتني  هاتني  من  يتأتى  كله  واخلطايا  الشرور 

بسبب طبيعتها األنثوية هذه، وبسبب مستواها العقلي.... ياللعجب!!!

تاريخ إحتقار اجلنس واملرأة يف الشرق عموما، وجذوره الغنوسية 
واملتهودة، اليزال حيا اليوم:   

•  املرأة:
 هل هي إنسان من الدرجة الثانية؟ أم أن هذه الصورة اليت تسيطر على عقول 
الكثري من الشرقيني، مبختلف معتقداهتم الدينية، هي بسبب اخلوف الالشعوري 
من قوة وعظمة املرأة احلقيقية كما يفسر لنا علم النفس، أم هي نظرة الرجل 
املتخلف إنسانيا وحضاريا، والذي ال يرى يف املرأة سوى أهنا كتلة من اللحم 
لإلغواء اجلهنمي أو إناء هبيمي ُيمتلك،  فقط ملتعة الرجل اجلنسية، ومصنع 
للنسل جيب إخفاءه شكال وموضوعا للحفاظ على سالمة اإلنتاج والَنَسب، 

ملصلحة الرجل الذي ميلك هذه املرأة وأبنائها؟!

•  املرأة يف العهد القدمي:   
لألسف كانت النظرة سيئة للمرأة يف العهد القدمي والكثري من احلضارات 
الشرقية )كما يف اإلصحاح الثاين والعشرين من سفر التثنية والوصية العاشرة من 
الوصايا العشر: “ال تشته إمرأة قريبك وال عبده وال أمته وال ثوره وال محاره” – 
خروج 20(، مع مالحظة أن الوصية املوسوية مل تطالب املرأة بأاّل تشتهي رجل 
قريبتها! وال زالت هذه النظرة يف فكر جل الرجال الشرقيني، تؤكد أن املرأة سلعة 



- 219 -

المقـالة الرابـعة الجـزء  الثـاني 

يشتهيها وميتلكها الرجل مثل عبيده وهبائمه.  وأما تثنية 22 فعند قرائته نعلم أن 
الزنا قدميا كان جرمية ترتكب فقط يف حق الرجل الزوج الذي ميتلك املرأة 
الزانية ، هو فقط املجين عليه!  ومل يكن الزاين الذي ضاجعها زانيا إال ألهنا إمرأة 
رجل آخر فقط!  ولذلك فقط كان ُيرجم الرجل الزاين، ألنه إعتدى على ملك 
رجل آخر.  أما املرأة نفسها فلم حتسب أهنا جمين عليها يف شخصها كإنسانة جيب 
أن حتترم يف حد ذاهتا. حىت رجم الزانية مل يكن بسبب املضاجعة اجلنسية ذاهتا 
)ألهنا مل تكن ُترجم لو كانت حرة( بل ُترجم أساسا ألهنا أهانت زوجها الذي 
ميتلكها، وغالبا أيضا لتفادي خلط األنساب، ألهنا لو أجنبت بعد الزنا لن ُيعرف 
األب احلقيقي للطفل.  وكيف يقبل الزوج املهان أن يريب ويورث إمسه وثروته 

لطفل ليس من صلبه ونسله وينسبه إىل نفسه، مع أن هذا الطفل برىء؟   

و لكن ألن الرجل كان من حقه تعدد الزوجات واجلواري من سبايا احلرب 
– أي ملك اليمني –  إذا ضاجع رجل إمرأة حرة، أي غري مملوكة لرجل آخر 
بالزواج أو اخلطبة، مل يكن ُيرجم.  كان يرجم الرجل فقط يف حالة كون املرأة 
اليت يضاجعها متزوجة أو خمطوبة.  وكان املفترض أن يضم الرجل املرأة احلرة 
اليت ضاجعها لزوجاته، ويدفع ألبيها )املالك هلا!( مهرا 50 من الفضة.  ولكن 
أن  لو  أذل هذه احلرة )و  الرجل قد  فيكون هذا  إغتصابا،  املضاجعة  لو كانت 
اإلغتصاب مل يكن حينئذ خطيئة تستحق الرجم مثل الزنا!(. فكان عقاب هذا 
الرجل )الوحيد( أنه ال يستطيع أن يطلقها كل أيامه، لو وافقت على الزواج منه.   
)سواء  برجل  مرتبطة  غري  إلمرأة  الرجل  مضاجعة   22 التثنية  سفر  حبسب  لذا 
بالزواج أو اخلطبة( مل يكن سببا كافيا لعقوبته بالرجم كمغتصب، ألن هذا الفعل 
مل يكن حيسب أنه زنا، ألنه فعل مل ُتسرق فيه إمرأة “ميتلكها” رجل آخر!  هذا 
العالقة  ُيقّيمون  كانوا  العربانني  أن  من  بالرغم  أنه  هاما جدا:  أمرا  لنا  يؤكد 
اجلنسية  بني غري املتزوجني )الدنس( بصورة غري مقبولة إجتماعيا وأخالقيا، إال 

أهنا مل تكن ترقى إلدانة وعقوبة الرجم مثل اخليانة الزوجية )الزنا(.
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فالزنا  التعدد(،  الزوج والزوجة )إنعدام  العهد اجلديد ، ومع أحادية  أما يف 
هو اخليانة أو الغش الزوجي بكل ما تعنية كلمة غش أو خيانة، إذا كسر أي من 
الزوجني رباط احلب وعهد األمانة لآلخر، بأن يرتبط الزوج أو الزوجة )بالفكر 
أو العاطفة أو اجلسد( بكامل اإلرادة وقبول هذا اإلغراء بشريك آخر، كاسرا 
عهد احلب الزوجي.  وهذا العهد والسر الزوجي الذي جعلهما واحدا، يف وضعه 
املثايل، ال ُيحل منه اإلنسان إال بانتقال الشريك اآلخر للسماء.  وذلك كما قال 
بولس الرسول  أن املرأة اليت مات زوجها – أو الرجل الذي ماتت زوجته – هي 
حرة تتزوج مبن تشاء يف الرب – أي يكون الشريك اجلديد مؤمنا مسيحيا  )1 
كورينثوس 7 عدد 39 (. فاملرأة يف عهد املسيح تتساوى يف الكرامة واحلقوق 

واملسؤلية مع الرجل.

•  هل هناك “جناسة” بسبب أي من إفرازات أجسادنا، سواء عند الرجل 
أو املرأة؟ 

النجاسة هي ما يعزل اإلنسان عن اهلل أو اإلنسان اآلخر.  فال هو أو هي 
وإال  للعبادة  التقدم  أو  أحد،  من  اإلقتراب  منهما  منهما، وال حيق ألي  ُيقترب 
أصاهبم مكروه، ألهنم يكسرون ناموس موسى.  هذا التشخيص للنجاسة قدميا، 
يف الغالب األغلب، كان ألسباب صحية مع رصيد كبري من اجلهل، يوم قرر 
اإلنسان أن يف اجلسد الطبيعي السليم والصحيح جناسة تصيب أو متيت أو متنعه 
من العبادة أو اإلختالط بالبشر اآلخرين، بسبب ما قد خلقه اهلل يف اإلنسان كجزء 

ضروري لصحة وكمال وظائف التكوين البيولوجي لإلنسان.  
كان نزيف الدم يف القدمي ُيظن أنه “جناسة” رمبا لظنهم حينئذ أن هذا الزنيف 
ميكنه أن يكون مصدرا لألمراض.  أو كما رأت أعينهم أن نزيف الدم قد يتبعه 
موت النازف، سواء باإلصابة أو املرض.  وكان املوت مرتبطا باخلطية كعقوبة، 
بسبب  الدموية  الذبائح  وتقدمي  باخلطية.   مرتبطا  الدم  ومن مث الشعوريا كان 
اخلطية واإلمث كان يربط أيضا بني املوت واخلوف من العقاب والدم. وأعتقد أن 
هذا كان سبب التخوف من رؤية الدم، خاصة عند املرأة احلائض أو النافس بعد 
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الوالدة.  وحىت نزيف السوائل من اإللتهابات اجللدية كان ينظر له على أنه جناسة 
غالبا لذات األسباب الصحية. 

و كانوا ينظرون إىل السائل املنوي )و بالتايل املعاشرة الزوجية اجلنسية( أنه 
جناسة أيضا.  وقد يكون هذا بسبب اخلوف من قوة الدافع اجلنسي يف اإلنسان 
عموما، والذي حىت اآلن ال يعرف اإلنسان كيف يفهمه أو يقّيمه ويتعامل معه!  
أو إلرتباطه جبهاز املرأة التناسلي والذي خيافون نزيفه.   أنا ال أجد يف هذا األمر 
عجبا جلهل القدماء مع حرصهم حبسب إدراكهم.  ولكين أتعجب شديد العجب 
أن هناك من املسيحيني، يف عهد الرب اجلديد، ويف أيامنا املتحضرة هذه، الذين 
مازالوا ُيعّلمون بنجاسة املرأة الطامث والنافس، واملعاشرة اجلنسية الزوجية، 
بعد ما أمدنا به العلم من إدراك سليم لتكوين أعضاء أجسادنا ووظائفها!  وهؤالء 
املتعجب منهم إذا أرادوا أن خيففوا من وطأة اجلهل املنطقي والروحي اإلنساين 
قالوا “ال ال، الطمث والنفاس واملعاشرة اجلنسية يف الزواج ليسوا جناسة بل هم 
فقط فطر مينع املؤمن من التقدم للتناول من جسد الرب ودمه” !  هذا حديث 
ومنطق واهي، يدل على اجلهل مبعىن الصوم والفطر، وتأويل احلقيقة بصورة ال 

تنتمي للكتاب املقدس وال ألي منطق سوي.  

إن كان الرب قد صنع األجساد طاهرة يف كل تكوينها ووظائف أعضاءها 
ومل  التالميذ صائمني  يكن  مل  اإلفخارستيا  سر  تأسيس  وعند  الطاهرتني،  بيديه 
يطالبهم بصوم إستعدادي، بل كما نصلي يف كل قداس: “ وبعد العشاء ....” 
مباشرة )و ليس قبله!(  ناوهلم من جسده ودمه األقدسني! فكيف نّدعي هبذه 
اجلهالة )و التهود( اليت يف حقيقتها تستنجس اجلسد وإفرازاته واجلنس يف الزواج 
بفتاوي، أقل ما يقال عنها أهنا ال تنتمي إلجنيل املسيح وال للمنطق وال للعلم وال 
للروحانية بأي صفة أو صلة؟!  وإذا كانت الكنيسة يف القرون املاضية – عندما مل 
تكن هناك وسائل وحفائض صحية – قد قننت عدم دخول املرأة احلائض والنافس 
للكنيسة، وتباعا عدم التناول )قانون البابا كريلس الثالث املعروف بإبن لقلق – 
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قرن 13(، فهذه األسباب الصحية اإلجتماعية قد إنتفت متاما وآن للكنيسة أن 
تلغي هذا القانون، الذي اآلن يعد إمتهانا وإجحافا باملرأة، ولذا تتعجب بناتنا 
عند منعهن من التناول بسبب ما خلقه اهلل ذاته طهرا يف أجسادهن.  وقد قرأنا 

ماذا قال آباء الكنيسة من املستنريين عن هذا األمر يف دسقولية الرسل.

خالصة عن اهلرطقات واإلحلاد واإلميان:

راجعنا يف هذه املقالة كيف أن اجلذر الرئيسي لكل ما ظهر، وال يزال يطفو، 
على سطح التعليم يف كنائس الشرق من تزمت وإحتقار للمادة واجلسد وخاصة 
اجلنس اإلنساين، وبالتايل الشعور بأن اخلالص هو أساسا اخلالص من اجلنس، 
وبلوغ حالة “القداسة الالجنسية” اخليالية، جذر هذا الفساد الرئيسي هو الفساد 
العقيدي الغنوسي املانوي، أو التهود بالعودة لرباطات الشريعة املوسوية )و ليس 
لناموس املحبة اإلهلي الذي أعلنه اهلل بدءا من العهد القدمي، من قبل موسى واألنبياء 
يف ضمري كل إنسان(.  فاحتقار املادة واجلسد وإستنجاس كل ما فيه من أعضاء 
ووظائف سنتها يدا اهلل الطاهرتني، هو السبب الرئيسي واجلذر اجلوهرى لتعاليم 
آريوس ونسطور وأوطاخي املشوهة لطبيعة املسيح.  وهذا اإلحتقار للمادة واجلسد 
هو سبب رفض اهلراطقة إلحتاد طبيعة املسيح اإلهلية الكاملة مع طبيعتنا الناسوتية 
الكاملة اليت إحتقروها، وبالتايل ضياع وإنكار معىن وعمل إفتداء البشرية.  وذلك 
ألننا رأينا أن الفداء واخلالص والكفارة ُتمموا فقط باإلحتاد الكامل بني طبيعيت 
الالهوت والناسوت الكاملتني يف طبيعة شخص املسيح الواحد، فطّهر الرب 

طبيعتنا من فنائية املعىن واملوت، إىل حياة أبدية.  

و رأينا أن اجلهل بالكثري مما يتعلق بطبيعة اإلنسان السوية يف أقوال لبعض ممن 
تأثروا بالفكر الغنوسي املانوي، واجلهل بقداسة احلاجات )الدوافع( اإلنسانية اليت 
خلقها اهلل وأرادها لفرح ومتتع اإلنسان بإنسانيته – مثل احلاجة للطعام ولذته، 
واجلنس ومتعته )يف الزواج(، والطموح والترقي والنجاح يف حتقيق الذات بالعمل 
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واجلهاد الكرمي.   هذا اجلهل هو شبح ال يزال يرعب ويطرد أبناء اهلل بعيدا عن 
اإلميان، إىل أحضان اإلحلاد.   ألنه من األفضل واألصلح هلم إتباع ما يقدمه هلم 
العلم واحلضارة اإلنسانية من أن كل املتع اجلسدية والنفسية املخلوقة طبيعيا يف 
اإلنسان، هي ضرورية اإلختبار وضرورية التمتع هبا، للصحة النفسية واجلسدية 
السوية، أكثر بكثري من إتباع تعاليم سلوكية مزورة هلا الصبغة الدينية النسكية، 
ولكنها يف حقيقتها تفسريات وتزمتات مرهقة ومدمرة، نابعة من أفكار متخلفة 
علميا وحضاريا وإنسانيا وروحيا، وتورث عقد ذنب مزمنة حتطم اإلنسان من 

الداخل. )أنظر املقالة السابعة يف هذا الكتاب للشرح املفصل(  

أنا ال أتكلم عن “العقيدة” املسيحية الثابتة املطلقة واملبادىء األخالقية يف 
الكتاب املقدس، حاشا.  ولكين أتكلم عن التعاليم السلوكية، اليت هي ليست 
عقائدا بل آراء وتفسريات بشرية متغرية، مما يتأثر بالثقافة واحلضارة املتغرية مع 
الزمان واملكان. فنسمع أن هناك من ينادي ويعّلم بسمو البتولية عن الزواج، حمرفا 
تعليم بولس الرسول يف 1 كورينثوس 7، ويعلم بسمو مطلق للرهبنة على احلياة 
الطبيعية املقدسة للمتزوجني، وأن األربعة واألربعون بتوليا الذين مل يتنجسوا مع 
النساء، يف سفر الرؤيا، ليس منهم رجال ونساء متزوجني، بل هم فقط طغمة 
الرهبان )و الحظ أهنم ذكور فقط!(، وأن جمرد الشعور بالرغبة اجلنسية الطبيعية 
)الليبيدو( هو هو حرب “شيطان الزنا”، وأن القداسة جوهريا هي احلياة الفكرية 
والعملية “الالجنسية”. ومن هؤالء من جيرم أنواع من الرياضة والفن، والسينما 
والتليفزيون والرقص، وحىت الغناء العاطفي ألنه مهلك وشرير ومثري جنسيا، وأن 
املوسيقي الراقية هي فقط الدينية، وأن “املسيحية متنع شرب اخلمر”، كما كتب 
وتكلم بعض اإلكلريوس يف وسائل اإلعالم، فقط ملجاراة أفكار إجتماعية حميطة 
إجنيلي،  الغري  التكفريي  التزمت  ينادي هبذا  من  هناك  بنا.  ولألسف اليزال 
املرياث  بسبب  الشباب  وإجتماعات  األحد  مدارس  معلمي  من  منه،  وأكثر 
بيمني  األنبا  املتنيح  أكد  كما  املنحرف،  واملتهود  املانوي  الغنوسي  النسكي 

أسقف ملوي.  



- 224 -

المقـالة الرابـعة الجـزء  الثـاني 

على  والتركيز  واإلنساين  الثقايف  التخلف  هذا  إن  األمر:  يهمه  من  لكل  و 
املفاهيم املتزمتة يف تفهم طبيعة اإلنسان، وأنشطته الطبيعية اخلرية، بدون أساس 
علمي وروحي سليم يؤدي يف الغالب األغلب إىل إحلاد أبنائنا، مفضلني اخلروج 
إىل احلرية اإلنسانية السوية، بعيدا عن كل عبودية لعقد الذنب الواهية، وللجهل 
املدافع عن نفسه بإسم اإلميان املستقيم، وهو الغنوسية واهلرطقة بيعنها.  من له 
اإلميان  يف  وليثبتهم  الداخل،  يف  العدو  من  أبنائنا  لينقذ  فليسمع،  للسمع  أذنان 

باخلالق الذي وهبنا كل شىء للتمتع حبسب مسرة  مشيئته الصاحلة.

خـامتة ورجـاء حـار:

الرسل،  اآلباء  املقدس ودسقولية  الكتاب  القصري من  البحث  أمتىن أن يكون هذا 
إىل  وتارخيه،  احلب”  “سر  عن  إفدوكيموف  بول  األرثوذكسي  الالهويت  ودراسة 
جانب شهادة املتنيح األنبا بيمني أسقف ملوي، عن أثار الغنوسية واملانوية على التعليم 
الكنسي، وحديث بستان الرهبان عن اخلوف الغريب من املرأة، قد قدموا لنا صورة 
التاريخ  عرب  وضعت  اليت  املوانع  وتاريخ  أسباب  عن  الفردية،  املناقشات  من  أوضح 
أمام املرأة واملتزوجني للمشاركة الكاملة يف حياة الكنيسة الليتورجية.  أمتىن بدال من 
حماوالت الدفاع املستميت، بدون دراسة كافية، لدى البعض، دفاعا عن أن كل ما 
تعلمه الكنيسة عن املوانع املصطنعة واليت تنتمي للهرطقات املذكورة، أمتىن بدال من 
ذلك أن يذهب هؤالء للدراسة والصرب، وأرجو املجمع املقدس أن يعمل على حترير 
املرأة واجلنس الزوجي من تاريخ ظامل، بالرغم من أن الرب قد حررنا من رباطات 

الناموس املوسوي بالتمام، كما قرأنا يف دسقولية الرسل األطهار.  

ومن يريد احلديث عن الصوم اإلجباري لإلستعداد للتناول، فليقرأ أن الرب “بعد 
العشاء مباشرة” قدس اخلبز واخلمر وناول التالميذ الفاطرين مباشرة من جسده ودمه!  
ومن ال يعجبه ما صنعه الرب يسوع املسيح وله إعتراض عليه أن يراجع نفسه، ألن 
الرب نفسه مل يسمع آلراء الذين جنسوا  املرأة والعالقة الزوجية، أو على األقل مل يقبلوا 
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أن هذه املمارسات الطبيعية هي طاهرة من خلقة اهلل وتدبريه وال تعوق أو متنع املؤمنني 
من التناول مباشرة.  فالنتبع الرب والكتاب املقدس وتعاليم الرسل أوال، وأتركوا من 

ال يتفق معهم.  ألنه ينبغي أن يطاع اهلل أكثر من الناس.
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املقالة اخلامسة

تاريخ األسرار الكنسية، خاصة سر الزجية

أسرار الكنيسة، مىت حسبناها وإختزلناها لسبعة أسرار؟ مل حتسب أهنا سبعة 
إال يف القرن  السادس عشر يف الكنيسة الكاثوليكية، يف جممع ترنت يف إيطاليا.   
لكتاب  جرجس  حبيب  كتابة  بعد  إال  القبطية  الكنيسة  يف  سبعة  ومل حتسب 

أسرار الكنيسة السبع يف القرن العشرين نقال عن الكاثوليك!

1- نبذه هامة عن تاريخ وتعريف معنى عبارة “األسرار الكنسية” 
عرب التاريخ:

كتب أبونا مىت املسكني يف كتابه “التقليد وأمهيته يف اإلميان املسيحى”، أن 
مفهوم الكنيسة يف القرون األوىل ملعىن كلمة “أسرار الكنيسة” خيتلف كثريا 
عن التعريف والفهم احلايل للتعبري ذاته.   يف الفصل اخلامس عشر حتت “مدخل 

إىل  التقليد السرائرى” ص  173 – 176  كتب :  
]و اآلن نبدأ هنىيء ذهن القارىء للدخول يف التقليد السرائري، أي فيما خيص 
ممارسة األسرار املقدسة حبسب التقليد املسلم منذ البدء، لكي نعد الذهن لدراسة 
األعمال  ُتدعى هذه   ... واملعمودية.  اإلفخارستيا  مركزين على سري  األسرار 
باألسرار  أو يكشفها  اليت جتري داخل اإلنسان وال يستطيع أن يلحظها  اإلهلية 
اإلهلية أو السرائر املقدسة أو أسرار الكنيسة.  واملسيحية حبد ذاهتا هي كلها “سر 
اهلل أو سر املسيح”. ... سر الالهوت وسر التدبري اإلهلي، ومها ما أعلنه اهلل عن 
نفسه وما صنعه بواسطة إبنه “ليعرفنا بسر مشيئته حسب مسرته اليت قصدها يف 
نفسه” )أف 1(. وهذان يشمالن سر الثالوث األقدس وسر التجسد والفداء. 
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...  واألسرار اإلهلية املوهوبة للكنيسة وهي اليت فيها مينح اهلل نعمته خاصة 
للمؤمنني بواسطة الكنيسة لنوال شركة معه يف احلياة األبدية.  وهي تشمل 
األسرار السبعة – اليت حددهتا الكنيسة مؤخرا – مع كافة األعمال األخرى 
اليت ُيمنح فيها اإلنسان نعمة من لدن اهلل ... وحيث حضور الرب فهناك عطية 
املسيح  حنو  من  أقول  ولكنين  عظيم  السر  “هذا  أدىن شك.  بال  ونعمة  وثبات 

والكنيسة” )أف 5 عدد 32([

و يف الفصل الثالث من الكتاب ذاته كتب أبونا مىت املسكني، مقتبسا ما قاله 
القديس كريلس األورشليمي أن املعمدين )املؤمنني( اجلدد كانوا مطالبني بعدم 
إخبار أي إنسان غري مسيحي بكل أو أي من تعاليم الكنيسة وممارستها وعقائدها، 
ألن هذه هي “أسرار الكنيسة املقدسة” وإال ُحسب هذا املؤمن احلديث املعمودية 
خائنا! ]إذا سألك موعوظ )أي مل يصر بعد مؤمنا( : ماذا يقول لك املعلمون )يف 
الكنيسة(؟ فال ختربه وال أحد من اخلارج بشىء قط.  ألننا نسلمك اآلن سرا الذي 
هو رجاء احلياة اآلتية.  أحرس السر من أجل هيبة اهلل ... ألن املوعوظ إذا مسعه 
ال يفهمه وحيسبه عثرة ويتهكم عليه، واملؤمن إذا باح به يدان كخائن! [ ص 59. 

و يف أجزاء أخرى يف الباب ذاته يشرح أبونا مىت أن مفهوم الدومجا )العقيدة( 
أيضا يف القرون األوىل مل يكن ثوابت ومبادىء اإلميان النظري فقط، كما هو 
اآلن، بل كان معىن الدومجا هو كل ما ُتعلمه الكنيسة من عقيدة ومماراسات 
ليتورجية وطقسية بالتسليم الرسويل، وهذه يف جمموعها ومشوليتها هي ما كان 
حينئذ يعرف بـ “أسرار الكنيسة املقدسة” ألهنا مل تكن للبوح هبا وليس حبسب 

مفهومنا وتعريفنا احلايل لألسرار الكنسية.  

و قد أملح أبونا مىت ألمر يف غاية األمهية بدون الدخول يف التفاصيل وهو : أن 
الكنيسة يف القرون األوىل مل حتاول  تقنني أو حتديد عدد حسايب لألسرار، ألن كل 
ممارساهتا كانت تعتربها أسرارا مقدسة،  ومن خالهلا يعمل الروح القدس فينا ويهبنا 
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“حمبة اهلل اآلب ونعمة اإلبن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس”.  أما مىت مت 
حتديد األسرار الكنسية، أو بعبارة أدق “حتجيم وإختزال األسرار الكنسية إىل سبعة 
فقط”، على خالف التسليم الرسويل اآلبائي ملدة 16 قرن، فكان هذا التحديد 
العددي لألسرار يف جممع ترنت الشهري يف إيطاليا، يف القرن السادس عشر يف 
الكنيسة الكاثوليكية فقط!  وكان هذا املجمع لتحجيم أثر احلركة الربوتستانتية 
وختويف املؤمنني من اإلنضمام هلؤالء املنشقني الغري حاملني للتتابع الرسويل الكهنويت، 
الكنسية”  الشعب بـ “األسرار  أن خيدموا ويقدسوا  قادرين على  ليسوا  ومن مث 

وبذلك هم هالكون يف جهنم ال حمالة، هم وكل من ينضم إليهم.  

معروفا  يكن  مل  لتحديد األسرار مبفهوم وعدد حمدد،  الدوافع  أحد  ولعل 
أو مستعمال قبال يف الكنيسة، هو تأكيد وتعظيم دور اإلكلريوس، كممارسي 
فهم  األسرار، حبسب  هذه  فقط خدام  هم  الكهنة  األسرار”. ألن  و“صانعي 
الكنيسة الكاثوليكية ، دون غريها من ممارسات وأسرار الكنيسة األخرى كالصالة 
والصوم ورعاية أخوة الرب اليت ال يشترط إشتراك الكاهن فيها.  وكان التهديد 
أنه بدون هؤالء الكهنة لن يدخل أحد ملكوت السموات.   وذلك كان بسبب 
والشكر  املعمودية  سّري  عن  يتخلوا  مل  البداية  يف  الربوتستانت  املصلحني  أن 

)اإلفخارستيا( وكانت الكنيسة الكاثوليكية تتهم املصلحني باهلرطقة.  

رفض “تسلط  هو  أساسا  الربوتستنانت  املصلحني  لقد كان هدف حركة  
الكهنة” وليس “سلطان الكهنوت”.  ولذلك داوم هؤالء املصلحون يعلِّمون 
نظريات الفداء والكفارة اليت ألنسلم أسقف كانتربري ومن بعده )ترضية العدل 
اإلهلي بعقوبة املسيح البديلة لعقوبة اإلنسان( بدون رجوع لتعليم الكنيسة األوىل 
يف الشرق، لإلصالح العقيدي اجلوهري يف تفسري عمل الفداء واخلالص والكفارة 
املطهرة، بدال من تفسري الفداء على أنه “عقوبة بدل عقوبة”.  وينبغي أن ندرك 
أن تسلط الكهنة شىء، أما سلطان الكهنوت فهو شىء آخر.  سلطان الكهنوت 
ليس سلطانا ميارس من الكهنة على الشعب، ولكنه سلطان ميارس من الكنيسة 
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بكليتها على الرب ذاته!  هو موهبة إهلية، هو السلطان املعطى من الرب للكنيسة 
كلها، لكي تطلب بدالة احلب والبنوة حلوله يف، وإحتاده مع، اخلليقة )املادة والبشر 
والكون( فال يرد اهلل هلا طلبا.  إنه سلطان املحبة )و ليس هو حمبة السلطان!(.  
سلطان املحبة الذي يضع اهلل به نفسه بكل إتضاع رهن إشارة وطلب أحباءه، 
طوعا ورمحة منه، ودالة ودالل منهم عليه.  أما حمبة  السلطان وتسلط الكهنة، فكان 
ميارس يف التحكم الكامل ىف: أنا أقول لك مىت وكيف تفكر – ومىت وكيف تأكل 
– ومىت وكيف تتزوج.  فاغتصاب احلق يف التحكم يف الفكر والزواج وممارسة 
األنشطة احليوية الشخصية هو نوع قاسي من العبودية )ضد حقوق اإلنسان البديهية 

يف حرية شخصية(.  وهي عبودية ال يرضى هبا اهلل حمرر العبيد. 

هذا التاريخ ميكن للقارىء التأكد منه على “النت” من موسوعة الويكيبيديا، 
وهي موسوعة امليكروسوفت املعروفة للجميع، بالبحث عن كلمة أسرار الكنيسة 
الكنائس األرثوذكسية قد تبعت  القارىء من أن  يتأكد  )ساكرامنتس( وسوف 
الكاثوليكية مؤخرا جدا يف حتديد عدد األسرار إىل سبعة فقط.  وأول مرة نشرت 
فقط كان  الكنيسة هم سبعة  أسرار  أن عدد  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
عندما كتب األرشيدياكون حبيب جرجس كتاب “أسرار الكنيسة السبعة” 
فقط منذ أقل من مائة عام ! وقد هوجم أبونا مىت عندما كتب وأوضح بالتلميح 
حقيقة التاريخ املذكور ألنه سيفتح بابا للحوار والدراسة يف هذا األمر، والذي مل 

يرحب به مناهضيه، غالبا ألسباب سلطوية. 

ومن اهلام جدا أن نعلم أن الكنيسة القبطية األرثوذكسية ال ميكنها صالة 
الليتورجية  خدمة  تقام  بل  وحده،  بالكاهن  الشكر(  )سر  اإلهلي  القداس 
اهلل  القدوس،  الثالوث  مع  األقل  على  أشخاص  ثالث  بشركة  اإلفخارستية 
الواحد.  الثالثة البشر هم : كاهن ومشاس وعلى األقل ممثل واحد عن الشعب، 
وهلذا نصلي يف صالة حتليل اخلدام : “عبيدك يارب خدام هذا اليوم القمامصة 
الثالوث  فم  من  حماللني  يكونوا  وضعفي  الشعب  وكل  والشمامسة  والقسوس 
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األقدس ... و... و... ومن فم حقارتى”.  وهبذا تؤكد الكنيسة أن قيام األسرار 
هو عمل الكنيسة كلها والثالوث القدوس معا، وليس عمل الكاهن املنفرد بدون 
شعب.   فالشعب ليس متفرجا بل خادما أساسيا وعامال يف خدمة السر مثل 
أعضاء جسد املسيح كلها هلا كرامة املسيح ذاته وكرامة  الكاهن متاما، ألن 
الرب ال تتجزأ وال تزيد أو تنقص، يف أي عضو حي يف جسد املسيح : “أنا قد 

أعطيتهم املجد )ذاته( الذي أعطيتىن” )يو17(.  

و يف احلقيقة كلمة “إكلريوس” هي مشتقة من “كلريونوميا” أي “مرياث 
مرياثك  بارك  اهلل خلص شعبك  ]يا  الكنيسة  تعين كل  الرب” وهي  ونصيب 
رهبان  أحد  إعداد  الكنيسة،  تأسيس  يف  اإلهلي  التدبري  )كتاب  “كلريونوميا”[ 
“أسرار  مسيت  اليت  الكنسية  املمارسات  وكانت  مقاريوس(.   القديس  برية 
ما  هي  وكانت  واإلفخارستيا،  املعمودية  أمهها  األوىل  القرون  يف  الكنيسة” 
ميارسة املنضم حديثا للكنيسة، يوم أنضمامه.  وكان بالطبع يسبق املعممودية 
“اإلعتراف”، وهذا أيضا تعبري الهويت أصيل يف الكنيسة األوىل.   ولكن مل يكن 
باخلطايا يف  )اإلعتراف هلل  مفهومنا احلايل  أيضا حبسب  “اإلعتراف” هو  معىن 
حضور الكاهن(.  بل كان اإلعتراف أساسا إعتراف املوعوظ باإلميان املسيحي، 
أي التقرير العلين وإعالن إميانه الكامل بكل ما يف قانون اإلميان )و كان ُيسمى 
أيضا: األمانة( والذي خيربنا أبونا مىت أن األسقف كان يلقنه للموعوظ، وعليه أن 
حيفظه عن ظهر قلب، يوم املعمودية ذاته!!!  ألن قانون اإلميان كان أحد أسرار 
الكنيسة املقدسة أيضا، والذي ال يصح البوح به للموعوظ قبل يوم معموديته! 

و حنن نعرف أن لقب”املعترفون” هو ما كان يسمى به املؤمنني اللذين أعلنوا 
إمياهنم، وهلذا السبب مت إضطهادهم وتعذيبهم جسديا، ولكنهم مل يستشهدوا 
بسبب هذا التعذيب اجلسدي.   وهذا اإلعتراف اإلمياين هو خبالف “سر التوبة” 
والذي مؤخرا صارت متارسه الكنيسة )لتأكيد التوبة( باإلعتراف للرب الديان 
ومرشد  الكاهن كشاهد،  األب  ُيمارس يف حضور  كان  وإن  باخلطايا،  وحده 
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إن لزم األمر، وليس كغافر أو صانع للسر.  وأيضا كان يتبع املعمودية، يف يوم 
اإلنضمام للكنيسة، موهبة الروح القدس بوضع اليد، مث إستبدل  وضع اليد بطقس  
ما  أهم  للكنيسة حيوي  اإلنضمام  كان طقس  وهلذا  املقدس.   باملريون  الرشم 
أمسته الكنيسة يف كتابات اآلباء يف القرون األوىل “اسرار الكنيسة”، وهي كما 
نرى كانت: اإلعتراف باإلميان – مث املعمودية وسر التثبيت )= موهبة الروح 

القدس( بوضع اليد أو مبسحة املريون املقدس – مث اإلفخارستيا.  

املقدسة  األسرار  صانع  هو  وحده  املسيح  يسوع  الرب   - 2
بإرادة اآلب وشركة  للمؤمنني،  وواهبها  ومؤسسها ومقدسها 

الروح القدس، منذ األزل:

 كلنا متفقون أننا ال نعيد عمل أو صنع أو تأسيس سر اإلفخارستيا على 
مذبح الكنيسة.  ولكن ما نعمله فقط هو أن  نستدعي اهلل الثالوث القدوس 
“لُيعلن وُيظهر” لنا ما قد صنع وفعل وأسس منذ األزل وقّدم لنا مجيعا مرة 
اإلبن  ونعمة  اآلب  اهلل  وحمبة  بإرادة  العهد،  يوم مخيس  العّلية  يف  فقط  واحدة 
الوحيد وشركة الروح القدس.  منذ األزل كان سر التجسد وذبيحة الرب، سر 
بدم كرمي  : “إفتديتم  الرسول  بطرس  القديس  قول  اإلفخارستيا، كائنا حبسب 
دور  بط1(.    1( السر!(”  هذا  أسس  األزل  )منذ  العامل  تأسيس  قبل  معروفا 
كما  فقط،  اخلادم  الكاهن  يف  ليس  )و  لألسرار  جمموعها  يف  اخلادمة  الكنيسة 
أكد لنا حتليل اخلدام  السابق ذكره( هو الطلبة من اهلل، لُيعلن اهلل لنا سر جتسده 
وذبيحة نفسه بإرادته وحده عنا كلنا، كما فعل يف يوم مخيس العهد، وليس بإرادة 
أعداءه يوم مجعة الصلبوت: ]يا الذي قدس يف ذلك الزمان اآلن أيضا قدس ... 
الذي قسم ... الذي أعطى، أعطنا ...[.  حنن إذن نطلب أن ُيعلن اهلل لنا سره 
)اإلفخارستيا أو أي سر وتدبري آخر( الذي أسسه مرة واحدة وهو ال ُيعيد صنع 
السر مرة ثانية، بل فقط ُيعلنه )تشبيه جمازى: كما أن كل صفحات اإلنترنت 
موجودة منذ أن ُدونت ولكن حنن ندخل عليها وقت أن نريد فتستعلن لنا، ولكنها 
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ال يتكرر تدوينها، كذلك إستعالن اهلل لألسرار ليس إعادة صنع أو تأسيس السر 
بل فقط إستعالنه(.  

و اهلل وحده هو املُقدِّس واملُعِلن كما يف ذلك الزمان، وحنن نطلب ألن حيل 
املؤمنني  البشر  حنن  علينا  بل  واخلمر  اخلبز  على  فقط  ليس  القدس،  الروح 
أوال. ] نسألك أيها الرب إهلنا حنن عبيدك اخلطاة غري املستحقني، نسجد لك 
مبسرة صالحك. وليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابني املوضوعة 
ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقديسيك[.   وذلك ألن اإلنسان هو التقدمة 
األوىل  هلل وهو األقدس والذي يشارك يف تقديس املادة ذاهتا. أذكروا ما قاله 
الذي  هو  املذبح  باملذبح ألن  احللف  من  أقل  بالذبيحة  احللف  الرب عن كون 

يقدس الذبيحة وليس العكس.  

3 - معنى سر الزجية، متى أسسه ورمسه الرب نفسه؟  وكيف 
يتحقق فعل “ما مجعه اهلل” للزوجني؟

فعل “ما مجعه اهلل”، أي سر الزجية املقدس، قد أسسه اهلل يف الفردوس آلدم 
سر  كتأسيس  وذلك  تتكرر!   وال  واحدة  مرة  وبناهتم  بنيهم  وكل  وحواء 
اإلفخارستيا منذ األزل وإظهاره يوم مخيس العهد، مث اآلن ُيستعلن يف كل زمان 
ومكان تطلبه فيه الكنيسة بدون أي تكرار. ألنه مكتوب: “إفتديتم بدم كرمي 
معروفا قبل تأسيس العامل )منذ األزل( ولكن قد أظهر يف األزمنة األخرية من 
أجلكم” )1 بط1(.  هكذا أيضا سر الزجية :  ُيستعلن وُيظهر للزوجني يف زماننا 
احلاضر مع أنه تأسس منذ البدء عندما خلقهما ذكرا وأنثى ليصريا جسدا واحدا، 

حبسب التدبري اإلهلي، عندما ُيظهر ويتمم هذا السر هلما يف األزمنة األخرية.   
يف تدبري اهلل كل زوجني كانا جمموعني يف آدم وحواء عندما باركهما اهلل وقال 
إمثروا وأكثروا وامألوا األرض.  أي أن فعل “جيمعهما اهلل يف جسد واحد” يتم 
أساسا وجوهريا )حىت  الزوجني وإرتباطهما اجلسدي  بإرادة  اهلل  إرادة  بإحتاد 
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يف الزنا يقول الكتاب : “من إلتصق بزانية هو جسد واحد، ألنه يقول يكون 
الزجية  الذي يستعلن سر  اإلثنان جسدا واحدا” – 1كو 6(.  أي أن اهلل هو 
الذي أسسة منذ البدء بأنه حيل وجيمع بروحه القدوس ويوفق رجال وإمرأة يف أن 
يلتقيا يف الزمن وجيذهبما احلب وإرادة اإلحتاد الكامل بالفرح )إدخال إىل ناموس 
الفرح – صالة اإلكليل( والنية اخلالصة املخلصة، ويكمل هلما هذا اإلحتاد بالعالقة 
اجلنسية الكاملة املوهوبة لنا كأبلغ لغة للتعبري عن احلب والوحدة الكاملة، واليت 
ال ميكن حتقيقها يف أي عالقة إنسانية أخرى على نفس املستوى والعمق اإلنساين 

املشبع، مهما كانت تلك العالقة األخرى جيدة ومقدسة.  

و صالة إكليل الزواج ضرورية لكل عضو يف الكنيسة، ولكنها ليست جوهرية 
مثل إتفاق اإلرادة والقدرة على اإلرتباط اجلنسي الكامل لتوحيد الزوجني، 
كما نرى بكل تأكيد يف تقليد الكنيسة على مدى التاريخ.  الروح القدس الذي 
حيل وهو فعال وقبال ساكن يف الزوجني: حيل فيهما باحلب الذي يزرعه الروح 
أوال وجيذب احلبيبني معا، مث بتوحيدهم جسديا مبا وهبه هلما من قدرة على اإلحتاد 
اجلنسي بعد حتليل صالة اإلكليل.  فحلول الروح القدس اليتم فقط عند صالة 
اإلكليل، ألنه حالُّ يف الزوجني منذ املعمودية والتثبيت باملريون املقدس، ولألبد.  
وهو بشخصه الذي جيمع الزوجني باحلب اإلرادي احلر، واإللتصاق بني الرجل 
واملرأة باجلسد، لكي يصريا جسدا واحدا هبذا احللول وهذا احلب واإلحتاد اجلنسي 
.   صالة إكليل الزجية ليست هي صانعة سر الزجية، بل هي فقط تباركه وتعلنه 
وتؤكده حمّلال، للزوجني وللكنيسة والعامل.  وهذا أمر هام ومقدس ولكنه ليس 

هو صانع الوحدة بينهما.  

فلو كانت صالة إكليل الزجية هي اليت بواسطتها جيمع اهلل اإلثنني يف جسد 
واحد ملا إستطاعت الكنيسة السماح ببطالن الزواج هنائيا، وال حىت يف حاالت 
هو  كما  الزوجني،  اإلرادي ألحد  والقهر  الذكرى(  اجلنسي  )الضعف  العّنة 
احلال اآلن.  مبعىن، لو كانت صالة اإلكليل الزجيي هي اليت تصنع الفعل “ما 
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مجعه اهلل” ملا إستطاع أحد أن حيل ويُبطل هذا اجلمع.    ولكن الواقع الذي تعيشه 
الكنيسه كل هذه القرون واملؤكد بال أدىن شك أنه حىت لو صلى كل إكلريوس 
الكاملة  احلرة  اإلرادة  إتفاق  يثبت  ومل  لزوجني  الزجية  إكليل  الكنيسة صالة 
اجلسدي  اإلحتاد  على  قدرهتما  إنعدمت  لو  أو  الزوجني،  من  لكل  للزواج، 
اجلنسي الكامل، يكون الزواج باطال وكأنه مل يكن!!! ليفهم القارىء. فعل “ما 
مجعه اهلل” إذن هو جوهريا عمل اهلل وإحتاد الزوجني، والكنيسة دورها أن تبارك 
اجلسدي  اإلحتاد  هلذا  كلها  والكنيسة  الزوجني  وحتلل ضمائر  اهلل،  عمل  وتعلن 

املقبل، وتصلي من أجل دوامه نقيا قويا.  

4 - تاريخ الزواج يف الكنيسة يف القرون األوىل:

كتب األب جون مايندورف حبثه وقد متت ترمجته ونشره بالعربية بعنوان “الزواج 
من منظور أرثوذكسى”. واألب مايندورف يشرح لنا ما كتبه آخرون أمثال جون 
إريكسون األرثوذكسي يف حبثه “حتديات ماضينا  )الكنسى(” واملنشور بواسطة ناشر  
املرجع األول أيضا، وهو أكرب ناشر ومعهد الهويت يف العامل األرثوذكسي : منشورات 
القديس فالدميري، بنيويورك.   وخالصة املذكور يف هذه األحباث األرثوذكسية وغريها 
مما هو متوفر للقراءة على اإلنترنت أيضا، والذي ذكره أيضا الكثريون يف السنوات 
املاضية يف وسائل اإلعالم، هو أن الزواج املسيحي يف اإلمرباطورية الرومانية يف 
القرون األوىل وحىت القرن الثامن كان عقدا مدنيا كما كان احلال لكل رعايا 
اإلمرباطورية والكنيسة مل ترفض هذا.   وبعد توثيق عقدمها املدين يذهب الزوجان 
بأمر  العاشر  القرن  واليت أصبحت عرفا جاريا يف  الكنسية،  الصالة  بركة   ليأخذا 
اإلمرباطور ليو السادس.  ومن يومها أخذت الكنيسة مسؤلية الزواج  بصورة أكرب مما 
سبق. وكانت أسباب التطليق يف اإلمرباطورية الرومانية )كما يذكرها إريكسون( 
تقريبا هي هي ما أخذت به الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف القوانني املنسوبة 
إلبن العسال منذ القرون الوسطي.  وهذه األسباب هي املعمول هبا يف الئحة عام 

1938 الشهرية.  هذا تاريخ حقيقي ميكن للكل التأكد منه. 
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 ومما تقدم نستطيع اآلن أن نتفهم ملاذا ُذكر يف كتابات الكنيسة يف القرون األوىل 
تعبري “سر الزجية” وأن إستعمال الكنيسة األوىل هلذا اإلصطالح مل يكن بذات 
أمر هام جدا خاصة مع احلوار  الذي نستعمله اآلن.  وهذا  التعريف والفهم 
الدائر اليوم حول الطالق والزواج الثاين للمطلقني، سواء كانوا خطاة أو أبرياء.  
وذلك ألهنم أبناء املسيح، وبالتايل أبنائنا كلنا معا، وال ميكن أال نغفر هلم ونتركهم 
بدون فرصة زواج مرة ثانية ألن هذا يدفعهم حنو أحد إحتمالني : الزنا أو ترك 
املسيح.  أما إحتمال التبتل القهري إن أرادوا البقاء يف الكنيسة بعد الطالق، 
فهذا إذالل يتحدث عنه غري املتزوجني، بل وبعضهم احيانا على وجهه إبتسامة 
عريضة على شاشة التليفزيون.  هذا ظلم وإنعدام دراية وخربة بطبيعة اإلنسان 
الكثري  الروح،  الطويل  اهلل  أحشاء رمحة  تصوره يف  اهلل، وال ميكن  كما خلقها 
كلنا  هم  الذين  اخلطاة،  ويرحم  الصديقني  الذي حيب  التحنن،  اجلزيل  الرمحة، 
معا.  فإن كان التبتل اإلختياري هو فقط للذين “أعطي هلم”، كما قال الرب، 

فاملطلقني الذين أخطأوا قطعا ليسوا ممن “أعطي هلم”!!  

للدمار حىت  املستقبل  أبنائنا يف  ونترك  الرمال  رؤوسنا يف  ندفن  أن  ميكننا  و ال 
تعهدها  متشددة مل  بصورة  الرب  أقوال  تفسري  نعيد  أن  قررنا  ألننا  التوبة،  بعد 
أو حيّلوا  يطّلقوا  قبلوا أن  الكنيسة  الكنيسة األرثوذكسية لعشرين قرن.  آباء 
أو ُيبطلوا الزواج ألسباب الزنا، أو األحوال واألسباب اليت يتضح للكنيسة 
أهنا يف الغالب األغلب سوف تقود إىل الزنا، إن تركت بدون طالق وزواج 
ثاين، على إعتبار أهنا تدخل وتقبل حتت بند “علة للزنا”.  وهنا الرجل ال يطلق 
إمرأته باإلرادة املنفردة، وهذا ما كان اليهود يسألون الرب عنه ومل يقبله إال لعلة 
الزنا.  ولكن التطليق أو حل الزواج أو إبطاله )و هي كلها يف احلقيقة مرادفات 
مهما حاولنا جتميلها أو تغري تعريفاهتا( هي يف حقيقة األمر إستعمال الكنيسة 
لسلطان احلل والربط والتدبري حبسب إحتياج كل حالة وحبسب احلكمة اليت 
إستعملتها الكنائس األرثوذكسية يف العامل كله والزالت، ماعدا حنن األقباط 
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األرثوذكسية  الكنيسة  أن  تؤكد  ذكرهتا  اليت  الدراسات  مؤخرا.   األرثوذكس 
قبلت التطليق وهو أن حتل الكنيسة الزواج الذي مات حبه وشبع موتا ولسنوات 
مل ميكنها إقامة هذا امليت، وتسمح الكنيسة بتزويج أبنائها املطلقني على سبيل 

التدبري اإلستثنائي وبعد التوبة.  
أليس  من الغريب جدا أن حيكم يف أمور الزواج والطالق من هم غري متزوجني ؟!  
لو قرأ شخص مائة كتابا عن كرة القدم ولكنه مل يزنل ألرض امللعب أبدا، فلن 
يسمح له أن يكون حكما ولو ملاتش واحد، إلنعدام اخلربة!  أعتقد أن املستقبل 

سوف ُيملي إعتبارات جديدة يف هذا األمر، شئنا أم أبينا.
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املقالة السادسة

الفن من موسيقى وطرب ورقص وسينما وتليفزيون
 “حالل واّل حرام”؟

الرغبة اجلنسية )الليبيدو( ومتييز اجلمال
 ليسا مها الزنا بالفكر

مثل اإلبن الضــال:

السؤال  اإلجابة على هذا  ذاته يف  اهلل  رأي  دليل على  أقوى وأوضح  لعل 
املطروح هو ما قاله الرب يسوع املسيح نفسه يف مثل اإلبن الضال.  والقصة 
تشرح رجوع اإلبن الضال ألبيه، وعندئذ حترك قلب ولسان هذا األب بالفرح 
وأمر خدامه بإعداد كل عناصر اإلحتفال والفرح املادية، واليت تعرب عن الفرح 

الداخلي لإلنسان:

“ وإذ مل يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله .... فقال 
األب لعبيده أخرجوا احللة األوىل وألبسوه، واجعلوا خامتا يف يده وحذاء يف 
رجليه.  وقدموا العجل املسمن وإذحبوه لنأكل ونفرح، ألن إبين هذا كان ميتا 
فعاش وكان ضاال فوجد.  فابتدأوا يفرحون.  وكان إبنه األكرب يف احلقل.  فلما 
جاء وقرب من البيت مسع صوت آالت طرب ورقصا. ...  فغضب ومل يرد أن 

يدخل.” )لوقا 15 عدد 28-20(.
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و عندما َيقبل الرب نفسه، وحبديثه املباشر جدا، أن تكون عناصر اإلحتفال 
هى: الزي الفاخر وخامت الكرامة وأفضل املمكن من الطعام، واملوسيقى والغناء 
والرقص، فال أظن أن أحد يستطيع أن حيرِّم هذه العناصر للتعبري عن الفرح، واليت 
معها قال الرب “فابتدأوا يفرحون” هبذه كلها – طقوس الفرح.  لو كان الرب 
ليس هو الذي زرع يف اإلنسان الرغبة يف الفرح باألكل والزي وبالغناء واملوسيقى 
والرقص، فمن إذن هو الذي زرع هذه الرغبة يف اإلنسان؟  إما اهلل أو الشيطان!!!  
ولو مل يكن الرب نفسه سعيدا وموافقا موافقة تامة على عناصر الفرح هذه أو أي 
واحدة منها، ملا سردها كلها هكذا كما فعل يف هذا املثل.  فاملثل حقيقة ليس 
قصة تارخيية، ولكنه يشرح ما قد أعده اهلل ذاته للذين حيبونه، من عناصر جيدة 

ومفرحة تطرب هلا النفس البشرية عند الفرح.  
يف رأيي أن هذه اإلجابة تزيد وتكفي جدا للرد على السؤال املطروح، وبكل 
قوة يف وجه كل من يرفض أو ُيجرم أو مينع هذه العناصر اإلحتفالية حتت أي 
مسمى وألي سبب.  ألن أي سبب للمنع بعد ما قّصه الرب بفمه نفسه، هو 
ضد لفكر وإرادة الرب اخلالق ذاته.   وبذلك يكون أي فكر مضاد ألي من 
هذه العناصر هو فكر غري مسيحي، نسبة إىل املسيح ذاته خالق ومدبر وحملل هذه 
العناصر الطقسية املعربة عن الفرح بكامل إرادته الصاحلة، ومشيئته الطاهرة، بل 

مصدر الطهر كله. 

ولكن دعونا ننظر أيضا ماذا كتب يف العهد القدمي عن الغناء واملوسيقى 
والرقص، للرد على املتزمتني املتشددين ضد هذه كلها:  

+ ففي سفر القضاة 21 عدد 21-23 كان عيد الرب يف شيلوه: “و انظروا، 
فإذا خرجت بنات شيلوه ليدرن يف الرقص فاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا 
ألنفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلوه، واذهبوا إىل أرض بنيامني .... 
 ... الراقصات  من  نساء حسب عددهم  بنيامني واختذوا  بنو  ففعل هكذا 

ورجعوا إىل ُملِكهم وبنوا املدن وسكنوا هبا”.



- 241 -

المقـالة السادسـة الجـزء  الثـاني 

الدف  هرون  أخت  النبية  مرمي  “فأخذت  عدد 21-20:   15 خروج  ويف   +
بيدها.  وخرجت مجيع النساء وراءها بدفوف ورقص.  فأجابتهم مرمي رمنوا 

للرب فإنه قد تعظم.  الفرس وراكبه طرحهما يف البحر.”
+ ويف قضاة 11 عدد 34: “مث أتى يفتاح إىل املصفاة إىل بيته وإذا بابنته خارجة 

للقائه بدفوف ورقص.”
+ ويف صموئيل األول 18 عدد 6-7 : “و كان عند جميئهم حني رجع داود من 
قتل الفلسطيين أن النساء خرجت من مجيع مدن إسرائيل بالغناء والرقص 
للقاء شاول امللك بدفوف وبفرح ومبثلثات.  فأجابت النساء الالعبات وقلن 

ضرب شاول ألوفه وداود ربواته.”
+ ويف صموئيل الثاين 6 عدد 14-22: “و كان داود يرقص بكل قوته أمام 
الرب.  وكان داوود متنطقا بأفود من كتان.  فأصعد داود ومجيع بيت إسرائيل 
داود  مدينة  الرب  تابوت  دخل  وملا  البوق.   وبصوت  باهلتاف  الرب  تابوت 
أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت امللك داود يطفر ويرقص أمام الرب 
.... فخرجت ميكال الستقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم 
حيث تكّشف اليوم يف أعني إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء.  فقال داود 
مليكال إمنا الرب الذي اختارين ... فلعبت أمام الرب.  وإين أتصاغر دون ذلك 

وأكون وضيعا يف عيين نفسي، وأما عند اإلماء اليت ذكرِت فأمتجد.”
+ ويف مزمور 30 عدد 11: “حولت نوحي إىل رقص ىل”.

+ ويف املزمور 149عدد 3: “ليسبحوا إمسه برقص. بدف وعود لريمنوا له.”
+ ويف املزمور 150 عدد 4: “سبحوه بدف ورقص.” وبكل اآلالت املوسيقية.

+ ويف املزمور47 عدد 1: “يامجيع األمم صفقوا باأليادي.  إهتفوا هلل بصوت 
اإلبتهاج.”

+ ويف إرميا 31 عدد 3-4: “حمبة أبدية أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرمحة.  
بدفوفك وخترجني يف  بعد  تتزينني  إسرائيل.   عذراء  يا  فُتبَنْين  بعد  سأبنيك 

رقص الالعبني.”
+ ويف أخبار األيام األول 23 عدد 4-5: “ِمن هؤالء للمناظرة على عمل بيت 
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الرب أربعة وعشرون ألفا .... وأربعة آالف مسبحون باآلالت اليت عملت 
للتسبيح.” هكذا كانوا يسبحون أيام داود وسليمان.

ها حنن نرى أن الغناء والرقص مع الفرح واملوسيقى كانوا، ولألبد يكونون، 
مسات فرح الشعوب كلها.  اهلل هو الذي جعل اإلنسان يهتز طربا ورقصا مع 
النغم اجلميل والدفوف واإليقاع.  ومن ال يعجبه هذا التدبري اإلهلي عليه باحلوار 

والشكوى خلالق الفن والغناء والرقص واملوسيقى. 
أما السينما والتليفزيون فهم وسائل التعليم والترفيه والفرح يف يومنا هذا.  وال 
أتوقع أن هناك من عاقل يرفض إستعمال هذه الوسائل اإلعالمية ألسباب روحية 

تقوية، ويدعى أن هذا “شرع اهلل أو أمر اهلل”، أو هكذا يرضى اهلل !!!

الرياضات،  أنواع  الفنون وبعض  البعض من كل هذه  يؤرق  الذي  ما  أعلم  أنا 
كالسباحة والباليه بأنواعه أيضا.  السبب وبكل صراحة هو اخلوف من اإلستثارة 
ُتخفي  أن  قررت  بالدا  يسكنون  من  مثلما هي حجة  هذه حجتهم  اجلنسية.  
قدميها.   لصوهتا إلمخص  شعرها  من  عورة  تشكل  بكليتها  ألهنا  املرأة،  وتغلف 
وأهنا، باخللقة األنثوية اليت خلقها اهلل هبا، هي سبب كل غواية وشر وابتالع 
باب جهنم للرجال.  كما لو كان اهلل قد أخطأ التصميم يف خلقة األنوثة جبماهلا 
املرأة، سواء مجيلة  املتحفظة جدا، حفظ  البالد  لذلك قررت هذه  وجاذبيتها.  
أم غري ذلك، وجتميدها يف ثالجة أو قل يف خيمة سوداء أو زرقاء لدواعي العفة 
وجتنب اإلغواء، وملصلحة خالص نفوس الرجال أوال وآخرا.  إال أننا نعلم متام 
العلم أن هذا التخفي واإلحتشام الزائف هو وهم يف وهم، وال يؤدي إىل العفة.  
للكبت  القياسية  أعلى األرقام  العفة توجد  املّدعية  البالد  يف هذه  وذلك ألن 
واإلحنراف اجلنسي بأنواعه، وبالتايل التحرش واإلعتداء اجلنسي على املرأة، 
بصورة تفوق كل بالد العامل املدعوة إباحية يف الزي والسلوك، حبسب فهم هذه 

البالد اليت تّدعي العفة والتقوى بلباس اخليام املتحركة وفصل اجلنسني.
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كيف نفرق بني الرغبة اجلنسية واإلثارة اجلنسية والزنا:

إن كان اهلل هو خالق اجلنس، وليس الشيطان، فاهلل إذن هو الذي يرغب يف، 
التكوين  َسِوى صحيح  إنسان  )الليبيدو( يف كل  اجلنسية  الرغبة  وجود  ويريد، 
النفسي واجلسمي، واليت يكتشفها ويتعرف عليها ويشعر هبا اإلنسان فقط عندما 
يستثار جنسيا منذ البلوغ اجلنسي ولبقية العمر.  بعض الدراسات النفس- جنسية 
تّدعي أن الرجل، إذا كان خايل البال، مسترخي الفكر، ومستريح البدن، يفكر 
يف اجلنس مرة كل دقيقة يف املتوسط، واملرأة مرة كل عدة دقائق.  وليست العفة 

هي التنكر لتكوين اإلنسان ورغباته. 
أهدافها  حتقيق  حنو  والدوافع  اإلنسانية  الرغبات  توجيه  هي  العفة  إمنا  و 
من  ومنعها  وضبطها  املستنري،  الضمري  يف  لنا  يعلنها  اليت  اهلل  مشيئة  حبسب 

اإلحنراف.

العفــة لغــري املتــزوج:

 هي اإلمتناع عن تكوين عالقات جنسية مع أحد.  وأما ممارسة العادة السرية 
الرجال،  من   % وميارسها 98-92  طبيعية  فهي  العمر،   ولنهاية  البلوغ  منذ 
تفريغ  هي  السرية  العادة  املدروس.  البحث  حبسب  النساء،  من  و%70-50 
وتنفيس عن شحنة جنسية لإلنسان مبفرده.  وهي حق إنساين يف هذه الفترة إن 
إحتاجها اإلنسان، وال جيب جترميها أو وصفها بأهنا دنس أو إحنراف جنسي أو 
خطية.  وال أذكر أي جترمي صريح  هلا يف الكتاب املقدس بعهديه، بالرغم من 
جترمي إحنرافات نادرة جدا مثل مضاجعة احليوانات )بيستياليزم( أو الترانسفيستيزم 
)إرتداء مالبس اجلنس اآلخر للشعور مبتعة جنسية(.   وليس للعادة السرية أي 
والنفسي.   اجلسدي  الطب  لنا  يؤكد  كما  نفسية،  أو  جسدية  صحية  مضار 
الضرر الوحيد الذي أثبتته الدراسات النفسية هو “عقدة الذنب” اليت يعاين منها 

فقط الشخص الذي قد ترىب على أن العادة السرية خاطئة. 
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العفة بالنسبة للمتزوج:

  هي العطاء اجلنسي اجلسدي والنفسي الكامل بال أي شرط أو قيد أو حدود 
لشريك احلياة.  وال جيب أن يضع إنسان أو أي سلطة بشرية، أيا كانت، أية قيود 
أو حدود هلذه العالقة من جهة النوعية أو الكمية، إال الزوجني فقط، إن مها أرادا 
ذلك بإتفاق ورضى كامل من اإلثنني، بدون تدخل أي بشر كان، كما نفهم من 

تعليم بولس الرسول يف 1 كورينثوس 7 عدد6-3. 
ولكن يتسائل البعض أليست إذن أسلم الطرق للعفة هي البعد الكامل عن 
اجلنس اآلخر؟  اإلجابة الصادقة: ال، هذا ليس حال إال عند املكبوتني الغري راغبني 
يف حتمل مسؤلية النضوج اإلنساين، والتحكم  اإلرادي يف توجهاهتم  وسلوكهم.  
إهنم مثل من قرر عدم تعلم قيادة السيارات أو السفر بالطائرات ليتجنب حوادثهم.  
تعلمنا منذ الصغر يف الكنيسة أننا ال نستطيع أن مننع الطيور اجلارحة من التحليق 
العشوش  بناء  منعهم من  القدرة على  )التجربة(، ولكننا منلك  فوق رؤوسنا 
للتجربة(. فكلنا سوف ُنجرب بكل جتربة،  بالتسليم  )السقوط  على رؤوسنا 
ولكن التجربة شىء واملوافقة على التجاوب معها شىء آخر بالكلية. فالرب نفسه 
قد إخترب التجربة.  لذلك علينا أن منيز بني ما أقسمه إىل أربعة مراحل العالقة مع 
اجلنس اآلخر من مشاعر وإنفعاالت منها ثالثة مراحل طبيعية وليس فيها خطأ، 

ولكن علّى مقاومة ورفض اإلختيار اخلاطىء يف املرحلة الرابعة:

•  أوال: الليبيدو، أي الرغبة اجلنسية:
هذه هي الرغبة الطبيعية اليت أنعم علينا اهلل هبا، لكي نشتهي شهية اإلحتاد اخلّير 
بإنسان من اجلنس اآلخر يف الزواج للحب.  وبدون الليبيدو ملا فكرنا يف الزواج.  
فهناك حوايل 1 % من حوايل 19,000 من الربيطانيني الذين متت دراستهم عام 
1994 قالوا أهنم ال ومل ينجذبوا أبدا إىل أحد من اجلنس اآلخر أو من جنسهم، 
بصورة جنسية، طيلة حياهتم.  وهؤالء يسموهنم “الالجنسيني”. ويعلق بعض 
الناقدين على هذه الدراسة، أن هذا رقم أقل من املحتمل الصحيح، ألن %30 
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ممن ُعرض عليهم املشاركة يف العينة املدروسة مل يشاركوا، وغالبا كان من هؤالء 
عدد غري قليل من الــ “الجنسيني” )أنظر موقع الويكيبيديا عن الالجنسيني(.  

هناك أيضا من هلم ليبيدو هادىء بدرجات متفاوتة، وميكنهم بسهولة التحكم 
يف رغبتهم. ولذا عدم الزواج بالنسبة هلم ال يشكل أية مشكلة.  فاهلل قد أعطى 
بياين على شكل اجلرس املقلوب.   التعبري عنها برسم  البشر رغبة جنسية ميكن 
هناك القلة على أطراف اجلرس )النقيضني(: قلة )مثال 2-5 %( ُخلقوا من بطون 
بطون  من  خلقوا   )%  5-2 )مثال  وقلة  وشديدة،  عالية  جنسية  برغبة  أمهاهتم 
أمهاهتم برغبة جنسية هادئة أو غري موجودة. والبقية من البشر على اخلط الصاعد 
والنازل على جسم اجلرس يف الرسم املتخيل، أي هلم رغبات متوسطة الشدة، 
العالية  الرغبة  تتراوح بني  املقلوب،  الطيف على جسم اجلرس  وموزعة كألوان 
والرغبة اهلادئة.  فهي ختتلف يف شدهتا أو هدوءها، كما أعطاهم اهلل وقّسم لكل 
إنسان.  ألعل هؤالء اهلادئني هم من قال عنهم الرب أهنم “الذين ُأعطي هلم” 

القدرة على البتولية؟ 

• ثانيا: القدرة على متييز اجلمال واإلجنذاب له:
اآلخر.   اجلنس  من  جذاب  مجيل  إنسان  رؤية  عند  أيضا  طبيعيا  حيدث  هذا  و 
وهذا أيضا شعور طبيعي ال ميكننا إلغاءه أو التنكر له، ألنه من خلقة اهلل وليس 
من الشيطان.  وهذا الشعور ليس هو “من نظر إىل إمرأة ليشتهيها فقد زىن 
هبا يف قلبه”.  بل هو التمييز الطبيعي  بني اجلميل واألقل مجاال والقبيح، التمييز 
بني الذهب والفضة والتراب، التمييز بني الرجل اجلميل واملرأة اجلميلة واحلصان 
اجلميل ...  إن فقدنا هذا امليزان أو هذا املقياس املميز لدرجات اجلمال، كرد 
الفعل عند النظر إىل ما هو مجيل وجذاب يف كل ما خلقه اهلل، نصبح مرضى 

نفسيني نعاين من بالدة احلس والشعور، وحنتاج للعالج.
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• ثالثا: مرحلة “التجربة”:
الشعور باشتهاء هذا اإلنسان جنسيا.  وهنا يوجد إحتمالني:  إما أنك حر غري 
مرتبط بإنسان من اجلنس اآلخر )بالزواج، او بالوعد الصريح به(،  أو أنك مرتبط 
بلوغ  تقييم  إىل هنا جيب  به( مع شخص آخر.   الصريح  الوعد  أو  )بالزواج، 
هذه املرحلة على أهنا مشاعر وإنفعاالت طبيعية أيضا، ولكن هنا تبدأ التجربة 

)الطيور اجلارحة حتلق يف اهلواء فقط(.  والتجربة شىء والسقوط شىء آخر.  

• رابعا: مرحلة إختاذ القرار:
+   إن كنُت مرتبطا، علّى اآلن أن أرفض اإلستسالم هلذه التجربة، واعظا 
نفسي، أو أسقط يف حالة “نظر إليها ليشتهيها فقد زىن هبا يف قلبه” ... هنا 
فقط أكون قد مسحت للطيور اجلارحة أن تعشش على رأسي ويف قليب.  فإن 
إستسلمت للتجربة، وأرتضيت هبا، أبدأ السعي اجلاد يف قليب حنو حتقيق 

واقعي لعالقة خاطئة – الزنا.    
أشتهيها”،  أن  مبيت  وإصرار  هبدف  إليها  “نظرت  قد  أكون  فقط  وهنا 
الثالثة هي  بالفكر يف قليب.  مبعىن آخر ليست املرحلة  وأكون قد زنيت 
النظر مع سبق اإلصرار وعقد العزمية على الزنا، لكنها مرحلة “التجربة” 
فقط، واليت الزلت قادرا أن أرفضها أو أقبلها وأسعى لتحقيقها.  هنا، إن 
قبلت ومل أرفض التجربة يكون الزنا يف القلب والفكر قد مت ، وليس يف 

املراحل الثالثة السابقة.

+   أما إن كنَت غري مرتبط، فاألمر خيتلف كثريا جدا.  إن كنت غري مرتبط 
عليك أن تسأل نفسك: هل ميكن أن يتقدم وينمو هذا اإلعجاب واإلجنذاب 
والشهية اجلنسية إىل إرتباط زوجى؟  هل أنا وهذا الشخص من اجلنس 
اإلجابة  كانت  إن  ونتزوج؟   فعال  نتقارب  أن  وميكن  متناسبني،  اآلخر 
بنعم، فالغرض طاهر وشريف، والشهية اجلنسية هلذا )هذه( الشخص جيده 
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وحبسب مشيئة اهلل.  وهنا ينبغي التقدم بإيضاح موقفك، والتفكري اجلدي 
يف اخلطوات العملية لدراسة إحتمال جناح مشروع الزواج، إن كان اآلخر 
لديه شعور مماثل.  يف جمتمعاتنا الرجل هو املبادر بطلب اليد للزواج، فهل 
سنرى يوما املرأة هي األخرى ميكن أن تكون صاحبة املبادرة؟  أمتىن ذلك، 

وأشجعه.  

و أما إذا كنت غري مرتبط ولكن العقل يقول لك أن هذا الشعور بالشهية 
إكتمال جدي  فرصة  له  ليست  اآلخر،  اجلنس  من  اإلنسان،  هذا  جتاه  اجلنسية 
وحقيقي بالزواج، أيا كانت األسباب، فعليك أن تعظ )تعظى( نفسك أن هذه 
هذه  ومن  ألحد.   خيانة  أي  زنا،  ليست  ولكنها  موضعها  يف  ليست  الشهية 

اللحظة ُتنحي هذا الفكر جانبا. 

خـــالصـــة:

لإلحتاد  الطبيعية  الرغبة  هو  والذي  بالليبيدو،  الشعور  هو  ليس  إذن  فالزنا 
اجلنسي، ويعرفها كل إنسان حىت من حييا يف قالية يف الصحراء.   وليس الزنا 
الزنا  يكون  اآلخر.   وال حىت  اجلمال يف  ومتييز  بإدراك  الشعور  هو  بالفكر 
قد حدث إذا راودتين جتربة إشتهاء من ليس يل وأنا مرتبط بآخر.  إىل هنا ال 
يكون املجرَّب قد قبل أو إستسلم للتجربة.  إمنا الزنا بالفكر حيدث عند حلظة 
قبول ورضاء املجرَّب بأن يسعى جديا لتحقيق رغبة اإلحتاد اجلنسي مبن ليس 
الزواج هبذا  إحتمال حدوث  يوجد  أنه ال  يعرف جيدا  أو مبن  له،  )ليست( 

اإلنسان، يف حالة أن يكون املجرَّب غري مرتبط بآخر.
  إن مل نعي هذا الواقع متام الوعي سوف حنيا حمملني بعقدة ذنب قاتلة ظانني 

أننا نزين كل مرة خنترب أي من املراحل الثالثة الطبيعية املذكورة. 
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حرب  أو  خطية،  اآلخر  اجلنس  حنو  إجنذاب  كل  إذن  ليس 
“شيطان الزنا” كما يف بعض األدبيات:

 
املاّيوه  سيلبسون  أهنم  وبناتك  أبنائك  لك  قال  إن  القارىء  أيها  تقول  ماذا 
ويذهبون  للسباحة، أو لتعلم الباليه املائي أو الغطس؟ هل ستمنعهم؟ كما يطالب 
نائب جملس الشورى املتطرف، ملنع “فنون العرى” كما قال؟  أم هل توافقهم 
حىت سن البلوغ وبعدها متنع البنات وتسمح لألوالد باملايوه؟!  وإذا مسعت عن 
صديقا لك قد منع بناته من لبس املايوه للسباحة، هل توافقه؟  هل مينع الكهنة 
تليق بأسرة الكاهن؟  أمسع أن هناك من  بناهتم وزوجاهتم من السباحة ألهنا ال 

يفعل هذا، وال أتفق معه.  
عقلك  أمام  املسيحي  القارىء  أيها  أضعك  أن  هو  هنا  أوضحه  أن  أريد  ما 
وخماوفك واألعراف اإلجتماعية اليت تقيد  البعض منا، ولكن بعضنا يتحايل عليها 
بالسفر بعيدا عن أعني املعارف يف املصايف.  أهذه هي العفة الروحية حقا، أم 
التحايالت واخلوف والعفة اإلجتماعية املزورة املنافقة، والرياء خوفا من الناس؟  
سواء لبسنا املايوهات أو عشنا يف كهف يف الصحراء، األربعة مراحل اليت ذكرهتا 
سوف حتدث لنا )و أقول لنا مجيعنا بدون إستثناء(، ولو بدرجات متفاوته حبسب 
شدة الليبيدو الشخصي، ألسباب هرمونية ونفسية وعصبية، قدرتنا على التحكم 
فيها تتفاوت.  وحنن نعلم بالتجربة أنه حىت لو كانت األيام األوىل على شاطىء 
البحر سبب جتربة للبعض، فهذا األمر يهدأ سريعا، وإال لكان كل مسيحي تقي 

ال يذهب هو وأسرته إىل شاطىء البحر أبدا!  

أجريت جتربة هنا يف الغرب، على بعض الشباب املراهق الذين دعوهم معا 
ملعسكر.  وُطلب منهم مشاهدة أفالم جنسية يوميا ملدة أسبوعني إن أرادوا،  أو 
أن  التجربة  على  القائمون  فوجد  اليت حيبوهنا.   الربامج  أو  األفالم  أي  مشاهدة 
مشاهدة  مفضلني  أيام،  عدة  بعد  اجلنسية  األفالم  مشاهدة  تركوا  قد  األكثرية 
أفالم اآلكشن أو املباريات الرياضية.  واإلستنتاج: إنه حىت وإن كان كل ممنوع 
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مرغوب يف البداية،  لكن ليس كل ممنوع له دوام اإلجنذاب بسبب اإلعتياد 
احلادث، خاصة إن كان هناك ما هو أكثر جاذبية وأفضلية ملزاج اإلنسان.  لذلك 
فاملجاهدون  الروحيون جبلد أكرب، غالبا ما ينجحون يف مرات وحروب أكثر من 
غريهم.  هم يستطيعون أن يقاوموا السقوط يف التجربة )املرحلة الرابعة( املذكورة 
ولكن  مدربة.  احلواس  هلم  صارت  قد  ألهنم  غريهم،  من  أكثر  بسهولة  أعاله، 

لنتذكر أيضا أن الصّديق يسقط سبع مرات )يف النهار الواحد؟( ويقوم.

و هلذا اقول أننا جيب أن نتغلب على الكثري من خماوفنا، مع إختيار كل إنسان 
إختيار وقرار  التكييف معه حفاظا على عفته.  وليكن كل  يناسبه وميكنه  ما 
وجهاد بتعقل وفهم لطبيعة اإلنسان.  وأيضا أريد أن أقول أن جيل أبنائنا الذين 
ولدوا وتربوا يف الغرب ال يتثريهم كل ما نظنه حنن جيل اآلباء أنه مثري.  ولكثرة 
والشارع  واجلامعة  املدرسة  يف  جنسية،  مثريات  من  له  يتعرضون  ما  مشاهدة 
يف  التحكم  ميكنهم  شرحته،  الذي  اإلعتياد  وبسبب  والتليفزيون،  والسينما 
مشاعرهم وضبطها بدرجة أفضل منا، وليس هلذه املثريات ذات األثر عليهم كما 

كان علينا وحنن يف أعمارهم. 

متابعة الفنون والرياضة، حتى املثري منها أحيانا، ال تزال له فوائد 
تعليمية هامة وضرورية لكل جيل:

وسرقتهم  وزناهم  كذهبم  وعن  قديسيه  خطايا  عن  حيدثنا  املقدس  الكتاب 
لبكورية األخ، والكذب لتفادي املوت قتال، وقتل أوريا احلثي ليأخذ داود زوجة 
اهلل!  ولكننا  قلب  قلبه كان حسب  أن  داود  اهلل يشهد عن  أن  نقرأ  أوريا، مث 
الزلنا نقول أن هذه اخلربات مل يستح مدونوها منها، ألهنا تؤدبنا وتعلمنا كيف 
ندركها  مل  أخطاء  فينا  وتوبخ  سقط،  من  سقوط  مواضع  نتفادى  وكيف  حنيا 
قبال.  هكذا أيضا أشعار األغاين العاطفية، اليت حتدثنا عن كيف ُيخِلص احلبيب 
حبا، وكيف يعرب بالشعر والنغم عن مشاعره، وكيف يعاين من يهجره حبيبه.  
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بل وكيف يعرب اإلنسان عن مشاعره عندما حيب أو يتأمل، وكيف يتعلم آداب 
احلديث واإليثار والتضحية .... أنا أعتقد أن املمثلني السينمائيني يف بالدنا، ممن 
علمونا املحبة األبوية واألمومة أمثال حسني رياض وفردوس حممد ويوسف وهيب، 
وحىت من مثلوا الشر كمحمود املليجي وفريد شوقي، ومن أضحكونا مثل جنيب 
علمونا  قد  مجيعهم  وغريهم،  منيب  وماري  ياسني  وإمساعيل  ومدبويل  الرحياين 
رأيي، وسائل  كانوا والزالوا، يف  حنياها.   احلياة وكيف  عن  نعرفه  مما  الكثري 

إيضاح إلجنيل ربنا يسوع املسيح، إن كنتم تقبلون. 

أذكر قصة عن األنبا بيمني )و كان عندئذ كمال حبيب( وكان يتمشى يف 
شربا جبوار جورج حبيب بباوي يف الستينيات من القرن املاضي.  وكان سارحا 
غري منصت حلديث جورج معه.  فسأله جورج، ماذا به حىت ال ينصت لصديقه 
فتعجب  بتغىن؟   مراد  ليلى  سامع  رد كمال حبيب: مش  فكان  معه؟   السائر 
جورج من تركيز اخلادم كمال حبيب مع ليلى مراد!  ورد عليه كمال حبيب: 
هي دي وأمثاهلا اللي بريّقوا مشاعر الناس.   هذه القصة، والتالية أيضا، سردمها 

يل جورج حبيب بباوي بشخصه.

)البابا  املتوحد  مينا  وأبونا  حبيب  بني جورج  أخرى حدثت  قصة  هذه  و 
كريلس السادس مؤخرا( يف اخلمسينيات من القرن املاضي.  كان جورج ساكنا 
مع أبونا مينا املتوحد مدة تقرب من 3 سنوات وهو شاب مراهق.  ويوما حتّصل 
جورج على راديو ترانزيستور صغري.  وكان دائم اإلستماع للراديو وهو مالصق 
ألذنه.  فناداه أبونا مينا: إيه اللي واخدك مىن ده؟  بتسمع إيه؟   فقال جورج: 
مين.   واخدك  اللي  إيه  بتقول  أشوف  أمسع  إديين  أبونا:  قال  كلثوم.   أم  بامسع 
وإستمع أبونا لعدة دقائق وإبتسم ورد له الراديو قائال: ده كالم مجيل جدا.  دا 
أنا لو أقدر أقول الكالم ده من قليب للمسيح أبقى دخلت ملكوت السموات.  

بس ياترى هي فعال بتحب حبيبها كده؟
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و هذه اخلربات الرائعة جتسد لنا كيف أن كل شىء طاهر للطاهرين فعال وليس 
شيئا جنسا يف حد ذاته أبدا، غري إنعدام املحبة هلل والقريب.  أمل يكن الرب يشري على 
الكتبة والفريسني أن يتعلموا كيف أن الزناة والزواين سيسبقوهنم إىل امللكوت؟  

فهو مل يعلمهم من الكتاب املقدس وحده بل أيضا من خربة اخلطاة التائبني.

القديسة  قصة  وهي  جدا.   أحبها  الكنسي  التراث  يف  أخرى  قصة  وهناك 
بيالجية، واألسقف نونوس.  وتقول سريهتا أهنا كانت أوىل ممثالت وراقصات 
راكبة يف رشاقة على جواد كانت  املدينة  أيامها.  وعندما دخلت  إنطاكية يف 
مغطاة، ليس مبالبس حمتشمة بل أساسا باملجوهرات والذهب والآلىلء اليت كانت 
أقدامها فكانت عارية، وكان ورائها وأمامها صف كبري  أما  تغطي جسدها.  
الثمن.  وإذ عربت مألت اهلواء بشذى  من الشباب والوصيفات مبالبس غالية 
املسك والروائح العطرة اجلميلة. وحني رآها األساقفة من شرفة البازيليكا هكذا 
بغري إحتشام تأوهوا مجيعا وحولوا رؤوسهم، كما عن خطية عظيمة خمزية.  أما 
إليها،  يلتفت  أن  تعمد  فقد  اخلامس(  القرن  يف  بعلبك  )أسقف  نونوس  املبارك 
فوقف مشاهدا من الشرفة.  وبعد أن عربت ظل ينظر حنوها وعيناه تالحقاهنا.  
وإذ أدار وجهه رفع نظره إىل األساقفة اجلالسني حوله وقال: “أمل يسركم رؤية 
مجاهلا العظيم؟”  ومل جييبوه، فكرر السؤال وإبتدأت دموعه تنسكب على صدره.  
وقال: “احلق أنه قد سرين أنا، وقد كنت مسرورا جبماهلا، أنا الذي سوف أمثل 
أمام كرسي اهلل العظيم املهوب حني تكون دينونة نفوسنا وأسقفياتنا!”  وأردف 
يقول لألساقفة: “ماذا تظنون أيها األحباء، كم من الساعات قضتها هذه املرأة 
يف خمدعها تستحم وتتزين بكل إهتمام، وذهنها كله مركز على خشبة املسرح، 
حىت ال يصري يف مجال جسمها ومالبسها أية شائبة أو عيب، لكي تصري متعة لكل 
عيون الرجال، وحىت ال تضايق هؤالء املحبني التافهني الذين بني عشية وضحاها 
خيتفون؟  وحنن الذين لنا يف السماء أب قادر وحمب أبدي ... حنن ال هنتم وال 
حنرص أن ننقي من الوسخ نفوسنا املسكينة بل نتركها باقية يف نتانتها.” )القديسة 

بيالجية – منشورات جملة مرقس بشربا(.
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أما أنا فعندما أشاهد فيلما عن أم أو أب أو صديق أو حبيب ضحى بنفسه 
الكتاب  الباذلة يف  املحبة  إصحاحا عن  قرأت  لو كنت  متاما كما  عيناي  تدمع 
املقدس.  أرى يف هذه املشاهد قول الرب حيا: ليس حب أعظم من هذا أن يضع 

اإلنسان نفسه من أجل أحباءه. 

تابعت قريبا فيلما عاطفيا عن حبيبني. إسم الفيلم “احلب وأدوية أخرى” 
متثيل آن هاثاواي.  وإكتشفت احلبيبة أهنا مصابة مبرض الشلل الرعاش يف بداياته.  
وكان اإلثنان يف حب عاطفي شديد جدا وصغار السن.  فقررت احلبيبة املريضة، 
بالرغم من أن مرضها يف بداياته وقد ال يتدهور بشدة مع الزمن، أن ُتفّشل عالقة 
احلب هذه بكل ما عندها من قوة لتبعد حبيبها عنها رمحة به.  وذلك ألهنا تعلم 
تزوجا.   إن مها  بعد سنوات  رعايتها  أجل  من  أتعاب  من  كم سيقاسي حبيبها 
واستمع احلبيب خلربة رجل آخر عن زوجته اليت ماتت بذات املرض، وحاول 
الرجل إثناء احلبيب عن الزواج من حبيبته.  ولكن احلبيب أصر وأقنع حبيبته أهنا 
هي وحدها اليت ميكن أن يسعد معها، وهو كطبيب حديث التخرج يعلم متام 
العلم أتعاب املستقبل. ولكنه مل يرض عنها بديال.  حقا كان يف الفيلم مشاهد 
عاطفية مثرية.  ولكن أعتقد أنين أنصح كل شاب وشابه يف سن الزواج مبشاهدة 
هذا الفيلم، للتعلم كيف يعتين وال يهرب من مسؤلية احلياة مع احلبيب املعرض 
لإلعاقة، وأن احلب احلقيقي ال يهجر إن كان قد وعد.  وأن احلب احلقيقي 
يقاس باملقدرة على الوفاء بالوعد.    فهل من يظن أن هذا الفن فن هابط ألن به 
بعض املشاهد املثرية؟  أنا أختلف معه.  هذا الفن هبذه الرسائل هو كرازة باحلب 

اإلنساين القوي وامللتزم والراقي جدا. 

أما متابعة الرياضات خاصة العاب القوة واجلمباز والسباحة والغطس والباليه 
املائي، فهي أعظم مشجع لنا للحفاظ على أبداننا صحيحة.  وهناك أيضا فائدة 
إلنسان  ميكن  هل  الرياضة.   أنواع  كل  يف  واملهارة  بالفن  التمتع  هي  أخرى 
سوى وعاقل أن يقول يل أنه مل يدمع فرحا عندما شاهد يوما إحتفاليات إفتتاح 
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العاب األوملبياد؟  جمرد رؤية أبطال ومشاهري الرياضة من كل بالد العامل يف حمبة 
ومشاركة وسالم وفن ممتع يف مجيع جماالت الفن والرياضة، شىء مفرح ومعزي 
جدا لقليب.  كلما نظرت ملوكب الرياضيني رافعني أعالم بالدهم بكل فخار 
وإعتزاز وتصفيق املشاهدين هلم، أتذكر كيف سيزفنا الرب يف موكب نصرته 
العليا يف  للجعالة  يقدمنا  بنا، وهو  ويفتخر  بل  امللكوت، وكيف سيسعد  يف 
امليداليات هي كعربون  بالنسبة يل وتسلم  األملبياد  السماوي.   أبينا  أحضان 
فرح امللكوت وأكاليله.  أما مهارة الرياضيني والراقصني والراقصات واملطربني 
الذين يتقنون الغناء، واملوسيقيني الذين يسعدون آذاننا، فهي كلها مصادر متجيد 
ملن خلق هذه األجساد جبماهلا وقو هتا ومهارهتا وأصواهتا، لكي نتمتع بدقة أدائها 
ونسعد معهم بنجاحهم، ونترجى فوزنا بامللكوت الذي ال يفىن وال يتدنس وال 
بيالجية عندما كانت  مثل  أي من هؤالء وال  مثل  أننا مل جنتهد  مع  يضمحل، 

راقصة تتزين ملعجبيها، وقطعا ليس مثلها بعد توبتها.  

أعجبت جدا بزيارة أبينا البابا تاواضروس الثاين للفنان الكوميدي اجلميل 
له  إبريل 2013، وقال  قلوبنا فرحا، وذلك يف  الذي أضحك  جورج سيدهم 
أنه كان يتابع فنه.  وكانت هذه الزيارة ألن جورج مقعد بالشلل ومل يكن أحد 
يسأل عنه لسنوات.  ولكن بعد زيارة البابا تذكره الكثريون وذهبوا للسؤال عنه 
وتعزيته يف آالمه.  فكيف ننسى أن جورج وأمثاله من الفنانني قد أمتعونا وحنن 
ال نرد هلم اجلميل، بل كل ما نقدمه هلم هو الدينونة!  ألننا نظن أننا أكثر تقوى 
من املمثل واملمثلة واملغين واملغنية والراقص والراقصة.  أصلي أن نراهم يف مقدمة 
صفوق املفديني يف امللكوت، ولو حىت مع الزناة والزواين الذين سيسبقوننا إىل 

ملكوت السموات كما قال الرب الذي هو وحده فاحص القلوب والكلى.
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املقالة السابعة

ة( املُتعـة )اللذَّ
 واهلدف يف الدوافع )الغرائز( اإلنسانية

هرمون املتعة واللذة “اإلندورفني” هبة اهلل لإلنسان )“أهداف” 
و“متع” الدوافع اجلسدية والنفسية(: 

إكتشفنا علميا أن إحساسنا بأي لذة أو متعة جسدية أو نفسية، حيدث لنا 
اهلرمون  هذا  الطبيعي.   املتعة  أو  اللذة  هرمون  يسمى  ملا  املخ  إفراز  طريق  عن 
اإلهلي واملقدس جدا هو شبيه باملورفني املوجود يف الطبيعة يف نبات اخلشخاش، 
اهلرمون خلقه  هذا  أو “اإلندورفني”.   )الرباىن!(  الداخلي  باملورفني  أمسوه  لذا 
على  منها،  اهلروب  أو  هلا  التنكر  يستطيع  بقوة، ال  اإلنسان وحثه  لتشجيع  اهلل 
حتقيق هدف اهلل من خلق كل غريزة ودافع فسيولوجي ونفسي، لنمو اإلنسان 
النفسية واجلسدية كما أرادها اهلل ذاته.  ألنه لو مل خيلق  واحلفاظ على صحته 
اهلل هذا اهلرمون “املشجع املمتع” والذي يفرزه املخ عند حتقيق “هدف” كل 
غريزة ودافع جسدي أو نفسي )مثل األكل واجلنس واإلمتالك، والتقدير والنجاح 
وحتقيق الذات بالطموح(، ملا أقدم اإلنسان على أي من هذه: األكل أو اجلنس 
الدراسة  أو  الرزق،  الوظيفي واإلجتماعي وكسب  للترقي  الطموح  أو  الزوجي 
املخترعات  هلذه  التجاري  التبادل  وبالتبعية  للتفوق،  لإلختراع  العلمي  والبحث 
واملنتجات بني البشر والدول، أو التفوق العلمي والرياضي والفين إخل ... مما حيقق 
لإلنسان التمتع بوجوده وحيقق للبشرية النجاح والتحضر والنبوغ والتنافس للغرية 
يف احلسين.  بإختصار شديد لوال اإلندورفني اإلهلي والشعور مبتع هذه اللذات 
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اليت  اإلهلية  السنارة  “ُطْعٌم” يف  ُقْل  أو حىت  كمكافأة،  املذكورة،  والنجاحات 
يصطادنا هبا اهلل لتحقيق وحتمل مسؤليات أهداف الدوافع اإلهلية يف اإلنسان، 
ملات اإلنسان فاشال مريضا حمبطا يائسا، خللو احلياة من أي هدف ممتع، أو متعة 

هادفة، حييا من أجلها.  
اهلل،  خلليقة  واملستنجس  النجس  املنحرف  الفكر  سابقا  ورأينا  درسنا  قد  و 
الذي به أنكر الغنوسيون واملانويون، وكل من يتبع فكرهم يف عاملنا احلايل من 
وخالق  ومبدع  ومنفذ  مصمم  هو  اهلل  يكون  أن  أنكروا  املتزمتني”،  “املتدينني 
باللذة  اإلحساس  تعطي  واليت  العصبية،  العاكسة  واألفعال  البيولوجية  الكيمياء 
اجلنسية )األورجازم( ولذة تذوق الطعام، بل وكل متتع جسدي ونفسي، وفين 
ورياضي وإجتماعي ... ونسبوا كل هذه املتع واللذات الطاهرة املقدسة للشيطان 

مباشرة!!
هذا اجلمال والتدبري اإلهلي الرائع يف كياننا كله يدفعه »هرمون املتعة« املقدس 
)اإلندورفني(!!! وليس خالق املتعة بأي حال هو الشيطان كما عّلم وُيعلم من 
يتبنون فكر الغنوسية واملانوية السلفي املتزمت واملتطرف واملنتشر بشدة يف أوساط 
املتدينني من كل دين وملة.  اهلل وهبنا اإلندورفني وكل األفعال العصبية العاكسة 
لتعطي لإلنسان الشعور باملتعة اجلسدية أو النفسية، لكي يفرح وحيافظ على بقاءه 
يف احلياة بدون ملل أو هروب أو رفض إلمتام هدف اهلل من كل الغرائز والدوافع 

اليت تعرفنا عليها وتفهمنا مجاهلا حديثا، يف املائة عام األخرية. 

من  قداسة  أقل  أو  أمر شرير  واملتعة  اللذة  وراء  السعي  أليس  سألتىن:  إن  و 
عدمه، كما ُيعّلم بعض الوعاظ، أليس األفضل هو الصوم عن التمتع ألن الصوم 
أكثر قداسة، والبعد بالنسك عن املتع يقي من اخلطية؟! أجيبك: “اإلباحية” )أى: 
اخلطية – العامل املذموم – الشهوة املذمومة( هي أن حييا اإلنسان ساعيا الهثا 
وراء “متع احلياة ولّذاهتا” فقط، بدون اإللتزام املجاهد لتحقيق “أهداف” هذه 

املتع، واليت من أجلها )أي األهداف( وهبنا اهلل املتع والشعور باللذة. 
أجل  من  واليت  )األهداف(،  وإلتزاماهتا  املسؤلية  يريد حتمل  ال  اإلباحي  ألن 
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حتقيقها وهبنا اهلل هذه املتع واللذات اجلسدية والنفسية املالزمة لتحقيق األهداف 
اخلرية.  إذن تدبري اهلل الكامل، يف اإلنسان السوي نفسيا واملتكامل، هو أن 
ليشجعنا  إنساين  دافع  كل  هدف  حتقيق  مع  ونفسيا  وجسديا  حسيا  نتمتع 
ويكافئنا اهلل هبذه املتع واللذات اليت دبرها يوم أبدع تصميم خلقتنا، لكي ال 
هنرب من مسؤلية إمتام أهداف كل هذه الدوافع، واليت هي بال أدىن شك متثل 
إرادة اهلل املقدسة والفنية الكاملة والرائعة اإلبداع يف حياتنا سواء البيولوجية 
أو النفسية أو الروحية، ومن مث اإلجتماعية بل واإلنسانية مبعناها الواسع والعظيم، 

واملؤدي بال شك خلالصنا ومرياث امللكوت السماوي.  

أمثـلة:

• أوال: دافع )غريزة( األكل:
العيش،  لقمة  للعمل لكسب رزق  ملا سعينا  اللذيذة  الدافع ومتعته  لوال هذا 
وملتنا جوعا.  ألن إنعدام املتعة ولذة الطعام معناها، يف هذه احلالة، أننا نتعب سعيا 
للرزق، كهدٍف ساٍم فقط، ولكن مع األسف الشديد هدف جاف متعب ليس 
فيه متعة تذكر ... وال حىت يف األكل!  وكلنا يعلم أن حىت املرض البسيط، مثل 
اإلصابة بفريوس نزلة الربد أو اإلنفلونزا، يفقدنا الشهية ويضعف حاسة التذوق 
على اللسان وحاسة الشم املسؤلة عن اإلحساس بنكهة الطعام لإلمتاع الكامل 
بلذة اإلستطعام.  ولو ختيلنا إستمرار هذا الوضع ألشهر متتالية ألصيب اإلنسان 
القارىء  أيها  الناتج.  فهل ترى  التغذية  بأمراض كثرية وقد ميوت بسبب سوء 
خطورة احلرمان من القدرة على الشعور بلذة طعم ونكهة الطعام؟  وهكذا مع 

كل الغرائز )الدوافع( األخرى.  
من السهل على كل واعظ يّدعي التقوى والنسك )كما مسعت كثريا خاصة 
يف مواسم األصوام( أن ميجد ويعظم من هدف هذه الغريزة )الدافع لألكل( لكي 
حنافظ على صحتنا اجلسدية ونشارك يف صنع حياة جمتمعاتنا ومنلك رزق يومنا 
ورزق أوالدنا.  ولكن كثريا ما جيتهد هذا الواعظ أيضا يف حتقري أو تسفيه أو 
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اإلقالل من قيمة املتعة املصاحبة لألكل، ظانا بل مؤكدا )للتقوى اجلاهلة( أن 
الصوم هو أساسا ال يتحقق إال بالبعد القهري من إرادة اهلل يف التمتع.  وأن البعد 
الدائم، إن أمكن، عن املتعة هو ما يسعى إليه من يسعون حنو القداسة وإرضاء اهلل.  
ويكون الواعظ هبذا التعليم مساويا، ولو بصورة الشعورية إمعانا يف التشدد 

النسكي، بني املتعة اليت مصدرها اهلل وبني اخلطية اليت مصدرها الشيطان!
املتعة وحدها فهو يريد متعة األكل والنهم املفجوع  أما اإلباحي الساعي وراء 
وقد  والفجع،  النهم  خطية  تكون  وهنا  جسده،  بصحة  اإلهتمام  بدون  فقط، 

تتحول إىل مرض البوليميا النفسي، والسمنة املفرطة واملميتة أحيانا.

• ثانيا: الدافع اجلنسى:
يعلم  كما  التناسل  هو  ليس  واجلوهري  واألهم  األول  الدافع  هذا  هدف 
الكثريون الذين حيتقرون اجلنس وال يرون يف املرأة إال كائنا يسبب لإلنسان شهوة 
شريرة، ال حيتملها اهلل أو اإلنسان القديس، إال ألهنا السبيل الوحيد للتناسل. بل 
وحيتمل هذا اإلنسان املتزمت هذه الشهوة، أو باألحرى جيب أن نسميها “شهية 
مقدسة”، حيتملها املتزمت على مضض! )أنظر اإلقتباسات اآلبائية املؤسفة عن 
اجلنس يف الزواج من كتاب “سر احلب” للكاتب الروسي األرثوذكسي بول 
إفدوكيموف، ورأي القديس كريلس الكبري كما قدمه لنا األب مىت املسكني، يف 

املقالة الرابعة يف هذا الكتاب، حتت عنوان “شهادة التاريخ”(.  

إمنا هدف خلق اهلل للجنس يف قصة خلق اإلنسان يف سفر التكوين هو “احلب 
الطبيعة والكرامة. وهذا اهلدف  والشركة واإلحتاد” بني كائنني متساويني يف 
التمّيز  حيتمه  الذي  اجلنسي  التجاذب  طريق  عن  فقط  يتحقق  أنه  اهلل  رأي 
اجلنسي بني ذكر وأنثى، والذي وحده يثمر لنا “إلتصاق” الرجل باملرأة والذي 
به وحده “يصري اإلثنان واحدا”، فقط هبذا اإللتصاق اجلسدي الرائع التدبري 
من اهلل ذاته.  وأما التناسل فهو مثرة ثانوية قد تأيت وقد تغيب أو ال تأيت، وهذا ال 
ُينقص من هدف اجلنس شيئا يف الزواج:“و قال اهلل نعمل اإلنسان على صورتنا 
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كشبهنا .. فخلق اهلل اإلنسان على صورته.  على صورة اهلل خلقه ]باملفرد لتأكيد 
الوحده واملساواة الكاملة لصورة اهلل يف املرأة والرجل[ ذكرا وأنثى خلقهم ]= 
التميز اجلنسي فقط هو ما يفرق الرجل عن املرأة[ ... وقال الرب اإلله: ليس 
جيدا أن يكون آدم وحده )أو حواء وحدها( ]و لذلك من يعظمون البتولية على 
الزواج يبدو أهنم أكثر حكمة من اهلل يف أعني أنفسهم![ فأصنع له معينا نظريه ]= 
مساوي له يف الطبيعة والكرامة واملجد[ ... وبىن الرب اإلله الضلع اليت أخذها 
من آدم إمرأة، وأحضرها إىل آدم.  فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي وحلم من 
حلمي ... لذلك ]أي بسبب هذا التميز اجلنسى[ يترك الرجل أباه وأمه ]و تترك 
املرأة شعبها وبيت أبيها[ ويلتصق بإمرأته ويكونان جسدا واحدا.” )تكوين 1 

عدد 26-27 وتكوين 2 عدد 24-18(. 
أي حبسب تدبري اهلل جيب أن يقدر اإلثنان على أن يتحدا )يلتصقا( جنسيا، 
حتكم  وإال  اإلهلي،  بطقسه  الزجية”،  “سر  ويتمما  اهلل”  مجعه  “ما  فعل  ليحققا 
الكنيسة ببطالن هذا الزواج.  ولكن، يف حاالت نادرة جدا يرغب الزوجان 
كانت  أيا  التبتل،  مفضلني  حريتهما،  بكامل  الزوجي  اجلنس  عن  اإلمتناع  يف 
“زوجية”.  وليست  “أخوية”  عالقة   جوهريا  العالقة  تكون  هنا  األسباب.  

والكنيسة ال متانع يف هذا اإلرتباط األخوي مادام باإلتفاق احلر. 

أما الداعر فال يريد من الدافع اجلنسي سوى متعته فقط، بدون مسؤلية هدفه.  
الزوجي  اإللتزام  يعاشره، ألن مع  )اهلدف( مبن  الزوجي  اإللتزام  يريد  الداعرال 
الداعر يفهم  يكون “تعب” املحبة، واإلباحي جبان أناين ال يقوى أن حيب.  
اجلنس على أنه فقط سعي ملتعة إحتكاك جلدين.  أما اجلنس عند املحب امللتزم 
فهو سعي لوصال روحني، ووحدة شخصني وحتقيق أيقونة سر وحدة الثالوث 
القدوس، باجلنس امللتزم يف الزواج.  الداعر “يشّىء” اآلخر )يستعمله كشىء(، 
ولكنه ال يعرف كيف حيبه كشخص على صورة اهلل ذاته، يستحق أن ميوت فداء 
عنه وحبا فيه، كما أحب املسيح الكنيسة )البشرية( وبذل ذاته من أجلها، هياما 
وعشقا فيها. خطية الداعر ليست يف العالقة اجلنسية الطبيعية اليت خالقها ومريدها 



- 260 -

المقـالة السـابعة الجـزء  الثـاني 

اهلل.  ولكن خطية الداعر هي يف تشىيء اآلخر، إلستهالكه كأي سلعة، وعدم 
اإللتزام به كإنسان خالل الزمن، يف احللوة واملرة، يف الصحة واملرض، يف قوة 

الشباب ووهن الشخوخة، يف الفقر والغىن، يف النجاح والفشل.

تواجده  يكثر  الشديد شخص  املكبوت جنسيا، وهو لألسف  املتزمت  وأما 
األوسط،  الشرق  بالد  ودين، خاصة يف  ملة  من كل  الدينية  األساط  بشدة يف 
اجلنسية  اللذة  أن  ويرى  فقط  التناسل  إال هدف  اجلنس  يرى يف  إنسان ال  فهو 
“احلب  املاضى:  يف  رأي  الكنيسة  آباء  أحد  أن  حىت  شك،  أدىن  بال  شر  هي 
الزوجي الشديد العاطفة على أنه زنا”!  وقال القديس باسيليوس الكبري: “الزواج 
مكرم كعقد لإلجناب فقط، وليس للتمتع”!  )أنظر اإلقتباسات اآلبائية املؤسفة عن 
اجلنس يف الزواج من كتاب “سر احلب” للكاتب الروسي األرثوذكسي بول 
إفدوكيموف، ورأي القديس كريلس الكبري كما قدمه لنا األب مىت املسكني، يف 

املقالة الرابعة يف هذا الكتاب، حتت عنوان “شهادة التاريخ”(

• ثالثا: دافع احلاجة لإلمتالك:
هدف هذا الدافع هو أن حيصل اإلنسان على إحتياجاته وإحتياجات أهل بيته 
املسؤل عنهم وعن محايتهم وإسعادهم، بطريقة شريفة وكرمية مقبولة وممتدحة من 
املجتمع.  حنن نعلم أن اإلنسان ال حيق له أن يتصرف بكامل حريته يف أي شىء 
كان، مثل ما يأكله أو يشربه أو يستعمله يف احلياة، إن مل حيصل على هذا الشىء 
بواحدة من ثالثة طرق، ال أعلم هلم رابعة: إما بأن يقتين هذا الشىء مبال قد ترحبه 
كرزق مقابل عمل قدمه آلخرين، أو أن يعطى له هذا الشىء على سبيل اهلدية 

املجانية من آخر حر سبق له إمتالك هذا الشىء بشرف وحق، أو بالسرقة !
أتنقل  أو  أسكن  أو  أشرب  أو  آكل  أن  أستطيع  ال  املطاف  آخر  يف  لكن 
باملواصالت أو أحتدث بالتليفون أو أتلقى العالج واخلدمات أو أمارس هوايايت 
... إخل،  إال لو إمتلكت الشىء أو احلق يف تلقي اخلدمات اليت هبا أمتم ما أريد 

عمله لكي أحيا سعيدا مسددة إحتياجايت يف احلياة.
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لذلك ولكي أعمل وأجتهد لتسديد حاجايت وحاجات أسريت وهبين اهلل متعة 
الفرح بشراء وإمتالك ما أحتاج إليه، بعد أن أتكسب رزقي بعرق جبيين، فأتعيش 
العطايا،  املحتاجني من هذه  بييت بكل فرح، وأشارك  إمتلكته وأهديه ألهل  مبا 
وأقول هلل: من يدك وأعطيناك.  بدون هذه املتعة ملا أمكنين أيضا أن أجد من 
سواء  للمجتمع،  خدمات  من  أقدم  أو  أخترع  أو  أصنع  ما  شراء  يف  يرغب 
كنت مدرسا خيدم بعلمه، أو مزارعا تاجرا، أو صانعا، أو طبيبا أو مهندسا  ... 
إخل.  ألن إنتفاء متعة دافع الرغبة يف اإلمتالك  يؤدي إىل إنعدام رغبة اآلخرين يف 
شراء ما أصنع أو أقدم من خدمات.  وهذا حيرمنا بالتايل من تبادل انتاجنا يف أي 
مهنة أو خدمة نعمل فيها، ومن مث تتوقف حركة تبادل اخلريات وإحتياجنا بعضنا 
لبعض.  فتنتفي قيمة أي شىء ننتجه، والنتيجة احلتمية إنعدام املشاركة والركود 

وإنعدام احلاجة لآلخر مث املوت إحباطا!     

• رابعا: الدافع للتقدير والطموح والترقي وحتقيق الذات بالنجاح:
طالبا  وجلد  وقوة  عزمية  بكل  اإلنسان  جيتهد  أن  هو  الدافع  هذا  هدف 
العلم والنبوغ لريتقي مبواهبه اليت أعطاها اهلل له، سواء علمية أو حرفية أو فنية 
أو رياضية أو إجتماعية أو فكرية ... إخل، لكي حيقق أعلى مستوى ممكن من 
النجاح باستثمار الوزنات اإلهلية املؤمتن عليها من اهلل، حىت خيدم نفسه وأسرته 
املوهبة  مقدور  إن كان هذا يف  واإلنسانية كلها  بل  وبالده،  ومن مث جمتمعه 
املعطاة له.  ولنا يف التاريخ أمثلة لطاحمني ناجحني خادمني للبشر، كما هو احلال 
مع يوسف الصديق وجمدي يعقوب وزويل وجنيب حمفوظ وكل علماء ومكتشفي 
ما هو خلري البشرية.  أما متعة هذا النجاح وحتقيق الذات فهي املشجع الرئيسي 
إلجتهاد هذا اإلنسان، وإن كان بعد حني من النجاح والنضوج اإلنساين يعمل 
هذا اإلنسان من أجل خري اآلخرين أساسا، بل وقد يتناسى متعته الشخصية وقد 
يقبل عن طيب خاطر أن يضحي حبياته وليس فقط راحته، من أجل خري البشر 
الذين إإمتنه اهلل على رعايتهم، كما فعل الفريق عبد الفتاح السيسي )و أخوته من 
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اجليش والشرطة املصرية(، حبا يف وطنه وشعبه عاملا أن جزاء فشله يف 30 يونية 
2013 كان اإلعدام املؤكد! 

أما من يسعى ملتعة النجاح والطموح والترقي هبدف التسّيد والتعظم واإلنتفاخ 
لقهر  املتعة  وراء  يسعى  من  اخلاطي،  اإلباحي  هو  فهذا  اآلخرين  على  األناين 

اآلخرين كهدف شيطاين شرير.

نذر الرهبنة والتخلي اإلرادي عن املتعة كذبيحة حب هلل:

هناك بعض البشر، حوايل 1-2%، مولودون من بطون أمهاهتم هكذا، كما 
اإلستعداد  )مىت 19 عدد 11(  أعطي هلم”  املسيح “الذين  يسوع  الرب  قال 
واملوهبة للبتولية. أي الذين يكون عندهم الدافع اجلنسي هادىء بدرجة تسمح 
هلم أن يتخلوا حبرية عن الرغبة يف الزواج والتمتع اجلنسي الطبيعي كما دبره اهلل 
جلل البشر، بدون صراع ضد الطبيعة البشرية.  وهلذا أيضا ميكث طاليب الرهبنة 
“الذين  من  فعال  أهنم  من  للتأكد  الدير،  اإلختبار عدة سنوات يف  هؤالء حتت 
أعطي هلم” هذا اإلستعداد واملوهبة، وليس أهنم يرغبون يف الرهبنة بتسرع عاطفي 
والفقر  البتولية،  ينذرون  هؤالء  اجلنسي.   ودافعهم  لطبيعتهم  ومضاد  واع  غري 
اإلختياري، والطاعة )لإلجنيل أساسا وليس للبشر( حبا يف اهلل وخدمة الكنيسة، 
وليس إستنجاسا ملتع الدوافع املذكورة – هذا شرط قبول النذر يف عيين اهلل.  هم 
بذلك يهبون ويرفعون متع الدوافع السابق ذكرها كذبيحة حب ونذر للرب، 
وال يريدون إستعادته.  هم إذن حبب هلل حييون بأهداف هذه الدوافع فقط.  
والذبيحة كما نعلم جيب أن تكون من خرية احلمالن وأن ال يعتربها مقدمها أهنا 
جنسة أو هبا أي عيب، وإال ال تقبل عند اهلل.  لذلك ال حيتقر الراهب أو البتول، 
العامل  أهل  إىل  ينظر  وال  للمتزوجني،  اجلنسية  احلياة  نفسيا،  والسوي  احلقيقي 
)باملقابلة مع أهل الدير( على أهنم أهل ضعف روحي أو أقل قداسة.  ألن ما يتمتع 

به أهل العامل املتزوجني هو من صنع وتدبري اهلل ذاته.
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و أما الصوم الذي يشترك فيه كل املؤمنني فيمكن إختباره كتقدمي ذبيحة مشاهبة 
التفرغ  ما، من أجل  الطعام جزئيا ولفترة  متعة  فيها طوعا عن  نتخلى  ومؤقتة، 
بصورة أكثر تركيزا على أعمال املحبة هلل وللقريب. يف فترة الصوم ميتنع الصائم 
عن الطعام أو أي شهية جيدة وهبها له اهلل إن أراد، على قدر طاقته وحبسب 
إستحسانه الشخصي احلر.  هدف وغاية الصوم، ليس هو إسترضاء هلل أو تقدمي 
عبادة يطالبنا هبا اهلل، أو تكفريا عن ذنوب، بل هو “تقوية وتدريب اإلرادة” 

على ضبط النفس حىت تصمد بقوة أفضل وقت التجربة.   
يترهنب إلحتقاره  املتزمتني من  أن هناك، لألسف، من  التاريخ  يعلمنا  ولكن 
للزواج أو لذة الطعام أو اإلمتالك أو التقدير والنجاح يف احلياة الطموحة الطبيعية، 
أو يكون له توجه يدل على قلة تقديره للدوافع اإلنسانية جبماهلا وقداستها )خاصة 
جممع  يف  كما  الكنيسة  تؤكد  هلؤالء  واملانويون.  الغنوسيون  علم  كما  متعها(، 
الرسل  اآلباء  دسقولية  و4(، وكما يف  )القوانني 1و2  الرابع  القرن  جنجرة يف 
)أنظر املقالة الرابعة يف هذا الكتاب( أن توجههم هذا هو “جتديف على عمل 

اهلل يف اخلليقة”.   

ملوي  أسقف  بيمني  لألنبا  واجلسد”  “املسيحية  كتاب  يف  و 
املتنيح كتب عن هؤالء:

]والذي أدخل إىل التصوف املسيحي مفهوم النسك اخلاطىء القائم على 
منهج الثنائية ]التضاد[ بني اجلسد والروح هي العقيدة األفالطونية اليت تسربت 
إىل املسيحية وكانت تنادي بأن العامل املادي ليس من أعمال اهلل، وأن كل ما هو 
جمرد فهو راقي.  هذا اإلجتاه ال يوافق مقاصد اهلل من اإلنسان ولكن اإلفالطونية 
ألقت بظلها على بعض املناهج النسكية املنغلقة، ونظرت إىل اإلنسان على أنه 
عقل حمبوس يف جسم مادي يتطلع إىل التحرر منه وأن اجلسد مقربة للروح.   
ولكن الثالوث األقدس عندما خلق اإلنسان خلقه جسما ونفسا معا، وحني نزل 
اهلل الكلمة اإلبن األزيل إىل أرضنا ليفتدي اإلنسان مل يأخذ نفسا فقط بل أخذ 
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جسدا أيضا ألنه شاء أن يفتدي اإلنسان بأكمله جسما ونفسا.
و الكتاب املقدس دائما أبدا يرفض نظرية الثنائية متاما ويؤكد نظرية الوحدانية 
– وحدة السيكوفسيولوجي – وقد أملحنا إىل هذا يف بداية هذا البحث.  وقد 
حرم جممع عنغرة املكاين يف القرن الرابع كل الذين يدينون الزواج أو حيرضون 
على التعفف بسبب اخلوف من الزواج ال بسبب مجال البتولية.  وقوانني الرسل 
حتكم على اإلكلريوس والعلمانيني الذين ميتنعون عن الزواج وأكل اللحم وشرب 
اخلمر باعتبارها جنسة وتسميهم جمدفني على عمل اخلليقة.    وال يزعجنا ما 
نقرأة يف بستان الرهبان من قصص هدفت إىل تعذيب اهليكل اجلسدي، فهذه 
اخلربات إمنا هي شخصية أوال وقبل كل شىء.  إمنا يلزمنا أن نفهمها على أهنا 
حماوالت للوصول إىل اإلستنارة واملعرفة الكاملة للخسائر اليت سببها الشر داخل 

النفس.[  صفحة 67-66
 حياة القداسة اإلنسانية هي إذن أن حنيا متع وأهداف الدوافع اإلنسانية “يف 
آن واحد”، بدون إنشقاق أو إنفصام أو جتاهل أو إحتقار ألي من األهداف 
أو املتع. ألن اهلل خلق ووهب لنا كل شىء بغىن للتمتع والنجاح   )1 تيموثاؤس 

6 عدد 17(.  
وأما “التزمت” فهو موقف هذا الواعظ الذي ذكرته.  التزمت هو أن حييا 
متنكرا  املذكورة،  الدوافع  أهداف  فقط  ليحقق  خلقه  قد  اهلل  أن  ظانا  اإلنسان 
ومستنجسا ورافضا، بضمري أثيم منجس، كل متع ولذات هذه األهداف.  هذا 
التجديف على خليقة اهلل نراه بصورة جلية يف الفكر الديين السلفي املتزمت يف 

كل األوساط الدينية، يف كل دين وملة. 
أما ما يفعله الشر يف اإلنسان فهو ضرب وحتطيم هذه الوحدة والتناغم بني 
املتعة واهلدف:  وامها بعض البشر أن خالصهم وسعادهتم هي يف اللذات واملتع 
فقط.   ووامها البعض اآلخر أن خالصهم هو يف حتقيق أهداف الدوافع فقط، 
التنكر للمتعة وإستنجاس وإحتقار كل ما ُيشعر اإلنسان بلذة، خاصة فيما  مع 
يتعلق باألكل واجلنس واإلمتالك واحلاجة إىل التقدير والفرح بالنجاح والطموح 
على  جينب  ألنه  وحدها  املتعة  وراء  اإلباحي  فيسعى  الذات.   وحتقيق  والترقي 
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حتمل مسؤليات حتقيق األهداف السامية.  ويسعى املتزمت حنو أهداف الدوافع 
مستنجسا متعها، بل وُيعّلم الناس أن املتعة واللذة هي هي اخلطية بعينها، وجيب 
)كما  اهلل”  واحلياة “مبا ال خيالف شرع  اهلل،  النسك إلرضاء  قوة  بكل  وأدها 
فهمه املتزمت(!!!  اإلباحي واملتزمت مها إذن وجهان لعملة واحدة وهي رفض 

مشيئة اهلل الصاحلة خلري اإلنسان ومنوه فرحا. 
و كان اجليل األول من الرسل يواجه بقوة هذا األفكار املدِنسة خلليقة اهلل الطاهرة 
واجلنس الزوجي امللتزم.   ولكن لألسف الشديد اآلثار الغنوسية واملانوية وجدت 
هلا أرضا خصبة جدا لتنموا وتنشط بقوة يف النسك الشرقي، خاصة يف الصحاري 
املصرية وبقية الشرق األوسط، كما تؤكد خمطوطات جنع محادي ووادي قمران، 
وبعض األدبيات النسكية يف كتابات بستان الرهبان، كما قرأنا يف املقالة الرابعة 

يف هذا الكتاب، حتت عنوان “شهادة التاريخ”.  
أنظر الرسم الشارح هلذه العالقة بني املتعة واهلدف للدوافع اإلنسانية يف اإلنسان 
املتكامل السوي نفسيا وما حتدثه اخلطية من تشويه يف اإلنسان املنقسم.  وهذا 
التشويه ميكن أن يصلحه الروح القدس ويرجعه ألصله وتدبريه اإلهلي الذي جبل 
عليه بعمل الفداء واملصاحلة، الذي قدمه اآلب لنا بعمل املخلص، للتناغم مرة ثانية:

 74 

انًزعخ ٔ انٓذف فى انذٔافع اإلَضبَيخ

انٓـذف
يـع+  يرحذ 

انـًزـعخ

انخطيح

انفــذاء

انززيــذ

اإلثــــبحيخ

انٓذف
ٔحذِ

انًـزعخ 
ٔحذْب

ذف فقظ اإلَحياص نهًرعح فقظ أٔ آن

اإلَضبٌ انًُقضىاإلَضبٌ انًزكبيم

 
 
 
 
 

 يعُى يحجخ انعبنى!
+ ال رحجٕا انعبنى ٔ ال األشيبء انزى فى انعبنى.  إٌ أحت أحذ انعبنى فهيضذ فيّ يحجخ اآلة.  ألٌ كم يب فى انعبنى 

 شٕٓح انجضذ ٔ شٕٓح انعيٌٕ ٔ رعظى انًعيشخ، نيش يٍ اآلة ثم يٍ انعبنى )6 يٕ 2 عذد 61-61( ....
 

 + ألَّ ْكذا أحت اهلل انعبنى حزى ثذل إثُّ انٕحيذ نكى ال يٓهك كم يٍ يؤيٍ ثّ ثم ركٌٕ نّ انحيبح األثذيخ .... 
(:61عذد  3)يٕ  

 
"؟!!! ْم َحثّ أو ال َحثّ؟  ُْاك ْكذا أحت اهلل انعبنى ..."  يع  " بنى ...ال رحجٕا انعكيف نُا أٌ َرفٓى ٔ َحيا "

ثالز كهًاخ فٗ انكراب انًقذط ذغرعًم أحياَا تانًعُٗ انخيش انجيذ، ٔ أحياَا تانًعُٗ انًزيٕو انششيش.  ٔ إٌ نى 
قٕط فٗ حيشج ٔ ذشرد تم َعٗ جيذا ٔ تحكًح كيفيح انرًييض تيٍ اإلعرعًانيٍ نكم يٍ ْزِ انكهًاخ فُحٍ عشضح نهغ

 فٗ أيشاض َفغيح ٔ سٔحيح ال حصش نٓا، كًا َْٕد فٗ جم انًقاالخ انًزكٕسج فٗ ْزا انكراب.  
 

 انثالس كهًبد ْى: انعبنى – انجضذ – انشٕٓح )= انشٓيخ(:
 

 أٔال: انعبنى:
أْذاف نٓزِ انًرع ٔ خيشاخ يُا ٔ يٍ اهلل ْٕ انعانى انخيش انزٖ خهقّ اهلل تكم يا فيّ يٍ يرع ٔ  انعبنى انًحجٕة

انزكبيم ٔ عهيُا أٌ َحقق عشُبْب ٔ إصزعًهُبْب ثحضت يشيئخ اهلل، كًب درصُب. كثيشج ْٔثُا اهلل إياْا، يرٗ 
" فقظ، ٔال األْذافتذٌٔ إَحشاف َحٕ " رحقيق أْذاف ْذِ انذٔافع، تًرع انحياج يعاإلعزذال انٕصطى ثيٍ انزًزع 

ج فقظ. " انحيايزع ٔ نذادانرٕجّ َحٕ "  
، ٔ انزٖ يشفضّ انشٔح انقذط عهٗ نغاٌ يٕحُا انحثية فٗ انفقشج انًزكٕسج، فٕٓ انعانى انعبنى انًذيٕؤ تانرانٗ 

نزعظيى  أٔ ذُحشف األقهيح يُٓىنهزًزع اإلثبحى انخبطىء فقط، انًشرد انًُقغى، ٔ انزٖ أغهثيح انثشش يُحشفٌٕ فيّ 
  نكم دافع. أْذاف انذٔافع يع إصزُجبس انًزع انًصبحجخ

 
 ثبَيب: انجضذ:

ْزطقبد إحزقزد انجضذ: دسعُا فٗ انًقانح انشاتعح يا كرثّ انًطشاٌ جٕسج خضش انهثُاَٗ األسثٕركغٗ عٍ  
]أيا يا جاء فٗ انكراب انًقذط عٍ صذاو انجغذ ٔ انشٔح فإًَا انًقصٕد تّ شٗء آخش تانكهيح.  عُذ تٕنظ 

ظ( انرٗ ذشجًد أيضا جغذ ٔ ْزا عثة إنرثاعا عُذَا َحٍ انقشاء انشعٕل نفظراٌ )عٕيا( أٖ تذٌ ٔ نفظح )عاسك
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معنى حمبـة العـامل!

+ ال حتبوا العامل وال األشياء اليت يف العامل.  إن أحب أحد العامل فليست فيه حمبة 
اآلب.  ألن كل ما يف العامل شهوة اجلسد وشهوة العيون وتعظم املعيشة، 

ليس من اآلب بل من العامل )1 يو 2 عدد 16-15( ....
+ ألنه هكذا أحب اهلل العامل حىت بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن 

به بل تكون له احلياة األبدية .... )يو3 عدد 16(:
اهلل  أحب  مع  “هكذا    “ ... العامل  نتفهم وحنيا “ال حتبوا  أن  لنا  كيف 
املقدس  الكتاب  أم ال حنبه؟  هناك ثالث كلمات يف  العامل ...”؟!!! هل حنبه 
تستعمل أحيانا باملعىن اخلري اجليد، وأحيانا باملعىن املذموم الشرير.  وإن مل نعي 
جيدا وحبكمة كيفية التمييز بني اإلستعمالني لكل من هذه الكلمات فنحن عرضة 
للسقوط يف حرية وتشتت بل يف أمراض نفسية وروحية ال حصر هلا، كما نوهت 

يف جل املقاالت املذكورة يف هذا الكتاب.  

الثالث كلمات هى: العامل – اجلسد – الشهوة )= الشهية(:

• أوال: العــامل:
العامل املحبوب منا ومن اهلل هو العامل اخلري الذي خلقه اهلل بكل ما فيه من 
متع وأهداف هلذه املتع وخريات كثرية وهبنا اهلل إياها، مىت عشناها وإستعملناها 
حبسب مشيئة اهلل، كما درسنا. علينا أن حنقق التكامل واإلعتدال الوسطي بني 
التمتع مبتع احلياة مع حتقيق أهداف هذه الدوافع، بدون إحنراف حنو “األهداف” 

فقط، وال التوجه حنو “متع ولذات” احلياة فقط. 
وبالتايل العامل املذموم، والذي يرفضه الروح القدس على لسان يوحنا احلبيب 
يف الفقرة املذكورة، فهو العامل املشتت املنقسم، والذي أغلبية البشر ينحرفون فيه 
للتمتع اإلباحي اخلاطىء فقط، أو تنحرف األقلية منهم لتعظيم أهداف الدوافع 

مع إستنجاس املتع املصاحبة لكل دافع. 
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• ثانيا: اجلســد:
درسنا يف املقالة الرابعة ما كتبه املطران جورج خضر اللبناين األرثوذكسي عن 

هرطقات إحتقرت اجلسد:
]أما ما جاء يف الكتاب املقدس عن صدام اجلسد والروح فإمنا املقصود به شىء 
الرسول لفظتان )سوما( أي بدن ولفظة )ساركس(  بالكلية.  عند بولس  آخر 
الــ  العرب.  القراء  حنن  عندنا  إلتباسا  سبب  وهذا  جسد  أيضا  ترمجت  اليت 
يسميه  ما  هو  )ساركس(  والــ  واخلري،  الطاهر  اللحمي  البدن  هو  )سوما( 
بولس “جسد اخلطية” أو كيان اخلطية.  يف اإلنسان كيان أصيل أساسي آت 
من اهلل نفسا وجسدا معا، واإلنسان األصيل غري املشوه هو الــ )سوما(.  أما 
الــ )ساركس( فهو اإلنسان املشوه املنفسد نفسا وجسما معا.  اإلنسان كله، 
آدم اجلديد، من حيث هو جسد وروح بتأثري الروح القدس يسمى )بنيفما( 
يسمى  باخلطية  متأثرا  بوصفه  كله  واإلنسان  الرسول.  بولس  عند  روح  أي 

)ساركس( أي جسد آدم العتيق.

العتيق  اجلسد يشتهي ضد الروح والروح ضد اجلسد، يعين صراع بني آدم 
وآدم اجلديد يف داخل اإلنسان ذاته، وليس هو صراعا بني روح وجسد اإلنسان 
خليقة اهلل الطاهرة.  فإن كان اجلسد يف اإلنسان أصيال )آدم الثاىن( صارت كل 

أعمال اجلسد مباركة وروحية   ....  
 لذلك كفر بولس الرسول أناسا يف عهده كانوا حيتقرون اجلسد: »مرائني 
الزواج وعن أطعمة خلقها اهلل ... فإن كل  بالكذب ... ميتنعون عن  ينطقون 
مثلهم يف  قوم  تيموثاؤس 4 عدد 1-25(.  وقد جاء  خليقة هي حسنة« )1 
العصور التالية مسوا باإلنكراتيني، أي املستعفون، املتزمتون يف العفة.  لذا جاء يف 
جممع غنغرة )القرن الرابع(: »أناثيما كل من حيرم شرب اخلمر والزواج وأكل 
اللحم«.  وقد إنتشرت كثريا هذه الفكرة املحقرة للجسد عن طريق املانوية اآلتية 
من فارس.  وكانت هذه الشيع املسماة بأصحاب املعرفة )الغنوسيني( الذين كان 
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بعضهم حيتقر اجلسد والزواج. وهذا اإلحتقار عندهم ناتج من كوهنم حيتقرون 
املادة ويقولون أنه ال ميكن أن ميس اهلل املادة وأن خيرج منها مباشرة العامل املنظور. 

)إنتهى اإلقتباس من املطران جورج خضر([

• ثالثا: الشهية أم الشهوة؟
كلمة » شهوة«، وإن كانت ال ختتلف لغويا يف العربية عن كلمة »شهية« 
)ألن أحرف العلة، واو – ياء – ألف، ميكن إستبداهلا حبرية(، إال أن إستعماهلا 
)أي كلمة شهوة( يف األدبيات النسكية والسلوكيات الروحية تعرب وتعطي معىن 

مغايرا لكلمة شهية، مع فارق كبري جدا.  
كلمة »شهوة« غالبا ما تعين »رغبة خاطئة«:

Concupiscence )Latin(   =   Lust )English(  =  bad desire, especially sexual

وأما كلمة “شهية” فتعين “رغبة جيدة مقدسة” وباإلجنليزية:
Appetite = good desire

“شهوة  أو  الطعام”  “شهوة  أو  اجلنسية”  “الشهوة  فتعبريات  لذلك 
النسكية غالبا ما تعين  اإلمتالك” أو “شهوة التقدير والطموح” يف األدبيات 
الروحي  اإلنسان  شهيات  تعين  وال  اخلاطئة،  الترايب  العتيق  اإلنسان  رغبات 
فينا لتحقيق سعادتنا.  ومن هنا  للدوافع اإلنسانية كما خلقها اهلل  اليت  املقدسة 
كانت أمهية إستيضاح “كيف نقرأ” ما كتبه يوحنا الرسول عن الرغبات اخلاطئة 

اليت يف العامل واليت جيب أن نرفضها وال حنبها:
+ فشهوة اجلسد املذمومة هي سعي اإلنسان فقط حنو متع الدوافع اإلنسانية )خاصة 
هذه  أهداف  لتحقيق  السعي  وبدون  بعيدا   ، درسناها  اليت  واجلنس(  األكل 
الدوافع، كما أوضحت بالرسم السابق والالحق، وهذا ما نسميه “اإلباحية”.

املشيئة  حبسب  ليس  باإلمتالك،  التمتع  رغبة  هي  املذمومة  العيون  وشهوة   +
وتقدم  املحتاجني  الرب  وأخوة  بييت  أهل  وإسعاد  إحتياجايت  لسد  اإلهلية 
املجتمع اإلنساين، ولكن شهوة العيون اخلاطئة هي يف اإلمتالك لتحقيق متعة 
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حب الظهور والتعايل على اآلخرين وأذية مشاعر املحتاجني، وحىت إذالهلم 
وإستغالهلم وإبتزازهم، إن أمكن، مبا أقدمه هلم مما أمتلك. أي اإلمتالك لقهر 

وإستغالل وإستعباد البشر وليس خدمتهم باملحبة مبا أمتلك. 
للتمتع  والشهرة  والنجاح  الترقي  يف  الرغبة  فهي  املعيشة  تعظم  شهوة  أما   +
اخلاطىء األناين فقط، للتسيد والتعظم والتكرب على اآلخرين، وللصعود إىل 
أعلى متسلقا فوق أكتافهم بغري وجه حق وبال جهاد قانوين يستحق الترقي.  
الترقي حلمل املسؤلية  الطموح والنجاح اخلري وهو  وهذا مضاد هلدف دافع 
األكرب واحلمل األثقل واجلهاد الشاق للعمل على تقدم املجتمع وخدمة الوطن 
من املركز األعلى، وإيثار اآلخرين والتضحية بالنفس لتحقيق خريهم وأنا يف 

موقع السلطة والقيادة املجتمعية.

والرسم التايل يلخص ما كتبته عن كيف نسلك باإلعتدال الوسطي والسلوك 
الدوافع  و“متع”  “أهداف”  إرتباط  عن  اهلل  تدبري  حبسب  السوي،  اإلنساين 
اإلنسانية بدون إحنراف دائم حنو تشدد التزمت، وال حنو حترر اإلباحية.  وقد 
ومع  اخلمسة،  املوسيقية  النوتة  كسطور  الوسطي  اإلعتدال  طريق  رمست 
اإلعتراف بأننا، إن كنا صادقني مع أنفسنا، ال ميكننا أن نسري يف خط مستقيم 
أنه بال خطية فهو  الوسطي بكمال مطلق )من قال  املوسيقي  الدرب  على هذا 
كاذب(.  بل حنن حقيقة نتأرجح ونتذبذب حنو التزمت أحيانا وأحيانا أخرى 
حنو اإلباحية، حنو تعظيم األهداف حينا، أو حنو تفخيم املتع حينا آخر.  ولكن 
أعتقد أننا بالرغم من هذا اإلحنراف  املؤقت )ألعلى أو ألسفل( إال أن اإلنسان 
ما  غالبا  والروحي(  والنفسي  )اجلسدي  اإلنساين  سلوكه  يف  واملعتدل  املخلص 
يكون توجهه العام هو اجلهاد الدائم للعودة للسري على هذه اخلطوط املوسيقية 
مع ضبط إيقاع نغم سلوكه، قدر املستطاع، على وحول السطور املوسيقية، أي 

العودة بالتوبة سريعا كلما أخطأنا.
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أما من يفضل ويتبىن اإلحنراف الدائم حنو “أهداف” الدوافع فقط، أو حنو 
“املتع” فقط فهو حييا خارج سيمفونية السلوك اإلنساين املعتدل.
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تعظيم األهداف حينا، أو نحو تفخيم المتع حينا آخر.  و لكن أعتقد أننا بالرغم من هذا اإلنحراف  المؤقت (ألعلى 
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