
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            
.صمويل ،إخدة فحصجممع خلقيدونيه  ١   . ٧٢صـ ترمجة دار باناريون ،لألب ف.



 

ت الكنيسة حوايل مخسة عرش سنة و خشَ  ،وسيسوع إىل السموات و جلس عن يمني اآلب القدُّ  بصعد الر     
ن بل مدار كما ظلت أسفار العهد اجلديد تتكو ،بل األرجح) سقرقبل تدوين أول بشارة (بشارة القّديس م

ّ غري ها الكنيسة ه. هذه الفرتة الزمنّية خشتن األول لكالقر ي تاملباحكعليم ال سلّمه احكالميذ القّديسني دّون ا
فَُّها إًِذا َفاثْبُُتوا" )١٥:  ٢ (يسة تسالونييككما يقول القّديس بولس يف رساحكه اخكانّية لكن ،يسوع بمن الر

َ
 اِإلْخَوةُ  ك

ُكوا مْ  بِالالَْكَمِ  اَكنَ  َسَواءٌ  َيَعلَّْمُتُموَها، الَّيِت ) παραδοσεις( بِاحكَّْقلِيَداْت  َوَيَمسَّ
َ
القّديس  يقول عنهو  ."بِرَِساحَكَِنا أ

م بل نعتمد أن ينمضطرّ  نكن ألم ،كتاباتهم جا يرتكوا لم الرسل أنّ  فرضنا إذا"إيريناوس   احكقليد يف اليت احكعا
            ،سلا الريسني يف لك كنيسة زارهسلّم للقدّ احكعليم امل ،"٢عنايتهم؟ يف الكنائس ضعتو لثين موهاسلّ  كما

ّ غري و تشديداً منهم بل أهمّية هذا احكّ        دّون يقول القّديس بولس الرسول يف رساحكه ألهل فيليّب املعليم ال
ْفُتُموهُ  وَ  َسِمْعُتُموهُ، وَ  ،)παρελαβετε( تََسلَّْمُتُموهُ  وَ  ،)εμαθετε( َيَعلَّْمُتُموهُ  َما" )٩:  ٤(

َ
، َرأ   ."اْفَعلُوا َفهَذا يِفَّ

ّ سموع هو لك تعليم مريي و م) παραδοσισ(قليد فاحكّ  ّرد ليس جم ،ل القّديسنين الرستسلّمته الكنيسة م و 
رس احكعليم اك معوح القدس يف رجال اهللا القّديسني. هلذا لم يتهاون القّديس بولس ل الرّ ل عمآراء أو أفاكر ب

ين هرّ م عحيّذر كنيسة تسالونييك أرب ه الرعويّ و واجب ٣هنويتّ ه الكو بدور ،املسلّم للكنيسة م بال ات خبصوص ا
   .٤ترتيب

) ٦:  ٣(ونييك الة تسيسفنجده يقول يف رساحكه اخكانية لكن ،ةضح ما يعنيه القّديس بولس بالرجوع لليونانيّ كما يتّ 
فَُّها نُوِصيُكمْ  ُعمَّ "

َ
نْ  الَْمِسيِح، يَُسوعَ  َربَِّنا بِاْسمِ  اِإلْخَوةُ، ك

َ
ٍخ  لُكَّ  َيَتَجنَُّبوا أ

َ
 احكَّْعلِيمِ  َحَسَب  لَيَْس  وَ  تَْريِيٍب، بِالَ  يَْسلُُك  أ

ِي َّ َخَذهُ  ا
َ
ِي) παραδοσιν( احكَّقليد َحَسَب  لَيَْس  وَ " يه احَلِقيقّية الرّتمَجَة و ،"ِمنَّا أ َّ ً يف  ،"ِمنَّا تَسلَّمهُ  ا و أيضا
ْمَدُحُكمْ ) ٢:  ١١ه األو ألهل كورنثوس (رساحك

َ
فَُّها "َفأ

َ
نَُّكمْ  بَلَ  اِإلْخَوةُ  ك

َ
ءٍ  لُكِّ  يِف  تَْذُكُرونيَِن  ك ْ َْفُظونَ  َ  َوحتَ

ُْكْم" َسلَّْمُتَها َكَما )παραδοσειςاحكَّْقلِيَداْت ( َ ِ   .إ

                                                            
ّ  لألب املسي اإليمان يف أهميته و احكّقليد كتاب ٢   .٤٧ صـ املسكني م
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َّ  )١٦:  ١٥ رو( ٣ ُكونَ  َح
َ
ْجلِ  الَْمِسيحِ  لِيَُسوعَ  َخاِدًما أ

َ
َمِم، أل

ُ
ا األ ِيلِ  ُمَبارِشً

ْ
َُكونَ  َكاَكِهٍن، اهللاِ  ِإلجن َممِ  قُْرَبانُ  ِ

ُ
ًسا َمْقُبوالً  األ وِح  ُمَقدَّ   .الُْقُدِس  بِالرُّ

ْسنُِدوا ا١٤:  ٥تس ١( ٤
َ
ُعوا ِصَغاَر اجُُّفوِس. أ ِيَن بِالَ تَْريِيٍب. َشجِّ َّ نِْذُروا ا

َ
َها اِإلْخَوةُ: أ فُّ

َ
ُْكْم ك َ ِ َِميِع. ) َوَغْطلُُب إ نَّْوا بَلَ اجلْ

َ
َعَفاَء. تَك  لضُّ

ٍخ يَْسلُُك بِالَ تَرْ ٦:  ٣تس ٢(   
َ
ْن َيَتَجنَُّبوا لُكَّ أ

َ
َنا يَُسوَع الَْمِسيِح، أ َها اِإلْخَوةُ، بِاْسِم َربِّ فُّ

َ
َخَذهُ ِمنَّا. ) ُعمَّ نُوِصيُكْم ك

َ
ِي أ َّ  يِيٍب، َولَْيَس َحَسَب احكَّْعلِيِم ا

َنا لَْم نَْسلُْك بِالَ تَْريِيٍب بَْيَنُكْم، ٧:  ٣تس ٢(    غَّ
َ
ْن ُفَتَمثََّل بَِنا، أل

َ
ْغُتْم َيْعرِفُوَن َكْيَف جَيُِب أ

َ
 ) إِْذ أ

نَّ َقْوًما يَْسلُُكوَن بَيَْنُكْم بِالَ تَْريِيٍب، الَ يَْشَتِغلُوَن َشْيًئا بَْل ُهْم فُ ١١:  ٣تس ٢(   
َ
َنا نَْسَمُع أ غَّ

َ
ُّوَن.) أل ِ   ُضو



 

ن أم يظ ،تب يف الرسائلا كجبانب م أيضاً وذا صاحبا الّرسائل تعليم باحكّأكيد اكن للقّديس يعقوب و القّديس يهو 
ل بد ،طيكرز بما ذكر يف رساحكه ذات اإلصحاح الواحد فقها ش حياته لكس يهوذا خكري التّسليم أن القّدينم
 - يحأقصد رسل املس-"إن أوحك الرجال العظماء الالهوتيني حّقاً ؤرخ الكن يوسابّيوس القيرصي ول املق

ف الكرياً يفين كثرغري مفكّ  ، لك العالمموات يفعرفة ملكوت السوا مأذاع ي علهذا احكّ  ."٥تب تأ ّ ا يم الرسو
ه لالهوت القّديس أثناسيوس "إن يف رشح اففيليب شم اآلبائّيات خلو يقول  يف الكنيسة سيحمّثل أنفاس املي

أما القّديس  ،"٦اكدء ذسلّمة منه املو هذ ،قّدسامل يعين احلقيقة املنقولة بالكتاب اسيوس)ند أثن(ع قليداحكّ 
  م الرسلانا صحيح يبدأ من تع"إيمانآريوس  عرتف ضدّ ف امللفوس األسقه ألدأثناسيوس نفسه فيقول يف رساحك

ن وّ "يتكو ليس  "يتأكد بالعهدين"ان (أي أّن اإليم يتأكد بالعهد اجلديد و العهد القديمو تقليد اآلباء و 
ي هو تعل ،نعترب هذا احكّقليد ا أن"علينول لّخص أهميته فيقو ي. "٧)"بالعهدين  ان الكنيسة اجلامعةو إيم يما
ي أعط ،منذ اكدء ي عل ،و حفظه اآلباء ،لو كرز به الرس ،اه الّربا و من  ،٨امتست الكنيسة و قتأسيه و ا

   ."٩قط منه فلن يكون مسيحيَّاً و ال ينبيغ أن يُدىع كذلك فيما بعديس

  

  د آمني.بدأ اكحث بإسم اآلب و اإلبن و الّروح القدس اإل الواحأ

ة اإل ةالقّديس ربكة صالة السّيدة العذراءو ب    ،مريم وا

   الكبريأثناسيوس الرسو و كريلس  نيالقّديس 

  .اف القديسني األبراريع مصمج و

 

 

  من القرن السابع. Uncial 0209 العهد اجلديد خلفية غالف اكحث من خمطوط

                                                            
  .٣٠٥كتاب الكنيسة املسيحّية يف عرص الرسل لألنبا يؤانس أسقف الغربّية صـ   ٥

6 Schaff، P. (2000). The Post‐Nicene Fathers (electronic ed.). electronic ed. (4). Garland، TX: Galaxie Software. 
7 Schaff، P. (1997). The Nicene and Post‐Nicene Fathers Second Series Vol. IV. Athanasius. (576). 

ّ املسكني صـ  ،كتاب احكّقليد و أهميته يف اإليمان املسي ٨   .٧األب م

راسات اآلبائيَّة ،من أقوال اآلباء للقديسني أثناسيوس و أمربوسيوس ةوح الُقُدس باقكتاب الرُّ  ٩   .٢٢صـ ،٩١نصوص آبائيَّة  ،مركز ا



 

  )٧(صـ                                                                                معىن احكّقليد.         : الفصل األّول+ 
  ا

  )٩(صـ                                                       أقوال اآلباء. فكر و احّكقليد يف         :الفصل الّثاني+ 

  ٩نيقّيه املقّدس.  صـ آباء ما قبل جممع  -

  ١٢احكّقليد يف جممع نيقيَّة.               صـ  -

  ١٥آباء ما بعد جممع نيقّيه املقّدس. صـ  -

  ا

(صـ                                 .)( احكّقليد و العقيدة         :الفصل الّثالث+ 
٢١(  

  .٢٥تعبريات الهوتيَّة خاصة باحكعليم اآلبا عن اخكَّالوث.      صـ  -

وس اخكالوث - ني.                  صـ  اآلباء كتابات يف الُقدُّ   .٢٧الرسو

  .٣٠صـ  املُدافعني.                   اآلباء كتابات يف الُقّدوس اخكالوث -

  ا

  )٣٩(صـ                                                            الكتاب.تفسري قليد و احكّ          :عـابالفصل الرَّ + 

  .٤٠صـ                                آريوس.                                 -

  .٥٢صـ                                  سابيليوس.                          -

ناريوس.                   -   .٥٨صـ                                     أبو

  ا

  )٦٤(صـ           ؟و احكّقليد هل يمكن حتريف العقيدة مع وجود الكتاب           :    الخـاتـمـة+ 



 

+ المراجع                                                                                                             
 )٦٨ (صـ

 قليدمعىن احكّ 

فاملكتوب أو الكتب حبسب تعبري اآلباء يه أسفار  ،احكَّقليد لكمة واسعة تشمل املكتوب و غري املكتوب     
احكقليد  ،العهدين بينما غري املكتوب فهو تسليم الرُُسل لألجيال الالحقة هلم ما قد تسلموه من الرب يسوع نفسه

فاألمر ليس مرتواكً حسب اهلوى بل جيب أن نفهم اإليمان كما  ،هم اإليمانيار فهو مع رثذوكيف الفكر األ
ين وضعت الكنيسة حتت عنايتهم سلّ   -ناوسيحبسب تعبري القّديس إير-مه الرسل القّديسني و كما تسلمه ا

حلياة و إىل احكقليد (أي أن تتقّدم الكنيسة من معرفة احكّقليد  بل جيب أن يكون احكطّور من ،طويربال تغيري أو ت
ما أحد يف أخطاؤه فربّ  "إن ظّل  كما يقول القّديس كربيانوس و إن إبتعدت فتتطّور  بالرجوع للّتقليد ،احكّقليد

كتور نص عبد الشهيد يف كتابكم ،)"١٠بو يعود جلذر و أصل تقليد الرّ  و احلّق  وريبرص اجّ  مدخل  ها يقتبس ا
كتور   ىف نفسه اإلنسان ينقع أن هو األو الكنيسة ذهن لفهم الوحيد  "الّسبيلكييل نـوچإىل علم اآلباء قول ا

كما ال يقترص معىن احكّقليد بل العقيدة فقط بل أيضاً الليتورجّيا و احكاريخ الكن و قانونّية . "١١اآلباء كتابات
- و يقول  ،كما أنّه حياة الكنيسة ذاتها كما يقول فلوروفسيك ،أسفار العهد اجلديد بل و أيضاً نص قانون اإليمان

و يقول مفرّساً الكم القّديس  "الكنيسة ليست متحفاً لعرض رفات القّديسني" -ناوسيكما قال القّديس إير
) ناوس أن اإليمان ليس رفات املا بل هو سيف الروحيإير ّ ي تقّتته (لبسته كعقد)  .١٢(ال فهو احكعليم ا

تسلّم عروسه اليّت تزّينت و ظلّ  الكنيسة بيد الرسل ّ فيها و سيظل إىل أن يأ املسيح  ت خملًة به و هو 
ّ و الّروح القدس  بالعهدين و احكّقليد   العامل فيها.ال

                                                            
10 Roberts، A.، Donaldson، J.، & Coxe، A. C. (1997). The Ante‐Nicene Fathers Vol. V  : Translations of the writings of 
the Fathers down to A.D. 325. Fathers of the Third Century: Hippolytus،Cyprian، Novatian، Appendix. (359). 

كتور نص عبد الشهي ،مدخل إىل علم اآلباء ١١   .١٣د صـ ا
12 Bible، Church، Tradi on: An Eastern Orthodox View; Volume One.  Works of Georges Florovsky (12). 



 

أثناسيوس و أغسطينوس "أنهما أكرث عرصّية بالنسبة إلدراك املشالكت  القّديسني كما يقول فلوروفسيك عن
ني ". فاآلباء لم يرتكوا كتاباتهم كمجّرد ذكرى بل كقواعد الهوتّية ١٣الالهوتّية للعرص باملقارنة بالالهوتيني احلا

       مّرة للقّديسنياإليمان املسلّم ضّد  ،املسيح اإليمان بيسوع بناها الّروح القدس يف مواجهة هرطقات ضدّ 
ّ  ،)٣(يهوذا  أم فّند أحد إدخءات  ،فهل شهدت الكنيسة رداً معارصاً ضّد آريوس أقوى من رّد أثناسيوس الرسو

ّ اآلن ما زجا حنّيا بل هذا الرتاث الالهويت العظيم مستخدمني احكّعبريات لكسس أفضل من أورجييانوس.  و ح
ّ و باسيليّ سيوس و كريلّس و غريغوريّ ذاتها اليت صاغها القّديسني أثنا     وس الكبري.وس الزنيانزي و اجي

ّ خاطئ لك هرطقه يه تفسري ن أن نقول أن بل يمك  ،للكتاب أو تفسري للكتاب بدون الرجوع للتسليم الرسو
ا يقول املغبوط أغسطينوس أسقف هيبو  من أّما "فآرّيوس إستخدم الكتاب و هكذا نسطور و مقدونّيوس. 

يس أن الكنيسة تفهم اإلجنيل ( اجلامعة جهيت فأنا ال أؤمن باإلجنيل إال كما يوجهه سلطان الكنيسة يقصد القدِّ
ي هو منذ اكدء املسلّم اإليمان قليدتحبسب  و يقول إيريناوس  ،"١٤)و بهذا فيه حارسة بل األسفار باإليمان ا

و إتباع احكقليد يف نظر القّديس كريلس يتلّخص  ،"١٥احكّقليد"ال يمكن إستخراج احلقيقة بواسطة من يتجاهلون 
لك يسأل صديُقه إرميا  ة اهللا  م القّديسني بأنه هو الوصول األكيد للحقيقة و مرسَّ "أال ترى أنه إن تبعنا تعا

و به عن فإنه من املؤكد أن وصوجا إىل احلقيقة سيكون أسهل و سيقودنا هذا إىل ما يرس اهللا و إىل معرفة ما 
ُ
أ

  . "١٦اإلبن بواسطة الروح الُقُدس؟

  

  

  

  
                                                            
13 Ibid (16). 
14 Schaff، P. (1997). The Nicene and Post‐Nicene Fathers Vol. IV. St. Augustin: The writings against the manichaeans 
and against the dona sts. (131).  
15 Roberts، A.، Donaldson،  J.، Coxe، A. C.، Donaldson،  J.، & Coxe، A. C.  (1997). The Ante‐Nicene Fathers Vol.I    : 
Transla ons of the wri ngs of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic fathers (415). 

)  ،حوار حول اخكالوث (احلوار اخكالث ،١٥٢نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس ١٦ الكتاب اخكا
    (بعد املقدمة). ٩١ -٩٠صـ   ،الكبري للقديس كريلس



 

  

  

  احكّقليد يف فكر و أقوال اآلباء

  .آباء ما قبل جممع نيقّيه املقّدس :أوالً 

ّ املسلّم للكنيسة      ّون املسيحّية املؤسسة بل الكتاب و احكّقليد الرسو لك يقول  ،عرف اآلباء الرسو
   ،لك إهتمام عبيث باطل ،إذن  ،"فلندع عنَّا )٢:  ٧كورنثوس (لكيمندس الروما يف رساحكه إىل كنيسة إالقّديس 

يوجنيتس (الفصل  ،"١٧و جعد إىل أساس احكَّقليد املجيد الُمقّد�ّس "نعمة ) ١١كما يقول ماثيتيس يف رساحكه 
ال يقول كنيسة بل  ."١٨بتهاجاإلتقليد الرسل حمفوظ و نعمة الكنيسة  ،إيمان األناجيل مؤسس ،األنبياء معروفةٌ 

ّة اليت مألت العالم  ،الكنيسة "إينما  -كقول القّديس إغناطّيوس اإلنطايك-الكنيسة اجلامعة املقّدسة الرسو
ون  ،"١٩يكون املسيح تكون الكنيسة اجلامعة يف العالم  "الكنيسة العاملّيةكذا يقول إيريناوس العظيم أسقف 

ُ  ،لكّه   ."٢٠ا احكّقليد من الرسلمنَ سلِّ ت

ي يتأّصل من الرسل(اهلراطقة) "حينما حنيلهم اهلرطقات يقول إيريناوس  يف كتابه اخكالث ضدّ   ،إىل احكّقليد ا
بل من الرسل  ،أنهم ليسوا أحكم من الشيوخ فقط(اهلراطقة) املحفوظ بتتابع الشيوخ يف الكنائس. يقولون 

فحسب تعليم اآلباء و إيمانهم فأنفاس  ."٢٢وال احكّقليدال يوافقون الكتاب (اهلراطقة) "أّن هؤالء و يؤكد  ،"٢١أيضاً 
ا يقول إيريناوس يف نفس الكتاب  الرسل ما زالت حتّيا ي يريد أن يرى احلقيقة يتدبّر يف قلب الكنيسة  "ا

                                                            
١٧  ّ اكربُس الّسمريىي" صـ  ،كتاب "رسائل إقليُمس الروما   دار بريوت. ،ح جحاترمجة سعد اهللا سمي ،٢٠إغناطيوس اإلنطايك و بو

18 Roberts، A.، Donaldson،  J.، Coxe، A. C.، Donaldson،  J.، & Coxe، A. C.  (1997).  The Ante‐Nicene  Fathers Vol.I: 
Transla ons of the wri ngs of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic fathers (29).  
19 Clement I، P.، Clement I، P.، Ignatius، S.، Bishop of Antioch، Polycarp، S.، Bishop of Smyrna، & Lake، K. (1912‐13). 
The Apostolic fathers (P. Clement I، S. Ignatius، Bishop of Antioch، S. Polycarp، Bishop of Smyrna & K. Lake، Ed.). 
The Loeb classical library (1:261). London;  New York: Heinemann;  Macmillan. 
20 Roberts، A.، Donaldson،  J.، Coxe، A. C.، Donaldson،  J.، & Coxe، A. C.  (1997).  The Ante‐Nicene  Fathers Vol.I: 
Transla ons of the wri ngs of the Fathers down to A.D. 325. The apostolic fathers (369). 
21 Ibid (415). 
22 Ibid. 



 

ّ حفظ تباخً بواسطة هؤالء كما يقول  ،"٢٣بوضوح تقليد الرسل الّظاهر يف لك العالم (األتقياء) "أّن احكّقليد الرسو
  ."٢٤يف لك ماكن

ّ فيقول عنه  ّ إلكيمندس الروما       "هذا الرجل رآي الرسل املباركونخيربنا القّديس إيريناوس عن األب الرسو
و يقول  ،"٢٥و تقليدهم أمام عينّيه يمكن أن يقال عنه أّن صدى عظات الرسل ما زال يف أذنيه ،اكن حماوراً هلمو 

ي  ،"أنّه اكن يعظهم بقّوة جتاه الّسالمعن رساحكه إىل كنيسة كورنثوس  جمدداً إيمانهم و موّضحاً هلم احكّقليد ا
ي اكن يسوع حيّبه و آخر من إنتقل من الرسل قد أّما " ."٢٦تسلّمه من الرسل مؤّخرا يوحّنا بن زبدي احكلميذ ا

ّ صار شاهداً حقيقّياً بل احكّقليد   هذا ما يقو القّديس إيريناوس عن الالهويت احلبيب يوحّنا. ،"٢٧الرسو

"إنّهم حيفظون تقليد اإليمان املبارك املأخوذ مبارشة من إلكيمنّدس السكندري عن أبرار الكنيسة القّديس يقول 
م ضّد  "يكيف لوثر و كيلفن و زوجنيل بدأ يظهر فكر "الكتاب وحده مجئب ،"٢٨الرسل القديسني و ظهرت تعا

ّ و اكنت حجتهم األو ضّد احكّقليد هو تفسريهم ملا قا املسيح   َفْعُبُدونيَن بَاِطالً  وَ " )٩:  ١٥ مت(احكّقليد الكن
مَ  ُفَعلُِّمونَ  ُهمْ  وَ  ِ كساندر روبرتسالعّالمه لكن جييب  " اجَّاِس  َوَصايَا يِهَ  َيَعا تفسري بل هذه التساؤل يف  أ
هود الزائلة و بني تقليداتهم  احكّقليد ٣القّديس إلكيمنّدس و حتت باب رقم  اتتابك "فّرق الرسل بني تقليدات ا
)παραδόσεις َّ( ة) املسيحيtradita apostolica(، )ْك " )١٤-١٣:  ١ ٢ ِحيحِ  الالَْكَمِ  بُِصوَرةِ  َيَمسَّ ِي الصَّ َّ  ا

، َسِمْعَتهُ  احِلَةَ  الَْوِديَعةَ  اِْحَفِظ . يَُسوعَ  الَْمِسيحِ  يِف  الَّيِت  َوالَْمَحبَّةِ  اِإليَمانِ  يِف  ِمينِّ وِح  الصَّ اِكنِ  الُْقُدِس  بِالرُّ  ،"فِيَنا السَّ
ْوِدْعهُ  َكثرِيِيَن، بُِشُهودٍ  ِمينِّ  َسِمْعَتهُ  َو َما" )٢:  ٢ ٢(

َ
نَاًسا أ

ُ
َمَناَء، أ

ُ
ْكَفاءً  يَُكونُونَ  أ

َ
نْ  أ

َ
يًْضا آَخِرينَ  ُفَعلُِّموا أ

َ
 تس٢(" ،"أ

فَُّها نُوِصيُكمْ  ُعمَّ ") ٦:  ٣
َ
نْ  الَْمِسيِح، يَُسوعَ  َربَِّنا بِاْسمِ  اِإلْخَوةُ، ك

َ
ٍخ  لُكَّ  َيَتَجنَُّبوا أ

َ
 َحَسَب  َولَيَْس  تَْريِيٍب، بِالَ  يَْسلُُك  أ

ِي احكَّْعلِيمِ  َّ َخَذهُ  ا
َ
قواعد  )٣( ،صيغة اللكمات املنطوقة تأكيد بل )٢( ،قانونّية أسفارهم )١(. بني هذا اكنت "ِمنَّا أ

السبت  )٥( ،الفصح املسي و يوم الّرب اإلسبويع )٤( ،ّبا اليت صارت الحقاً اللّيتورجّياتاإلحتفال بالعشاء الرّ 
هودي و الرتتيبا  )٧( العامةالصدقة و مراقبة العبادات قبلة  )٦( ،و كيفّية إحرتامهم عندما اكن اهليلك قائماً  ،ا

     أنهم ال"و يقول القّديس إلكيمنّدس السكندري عن اهلراطقة  ".٢٩) و األمور بشأن األراملΑγάπηاألذل (

                                                            
23 Ibid. 
24 Ibid (416). 
25 Ibid (416). 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. The Ante‐Nicene Fathers Vol. II  (301).  
29 Ibid (343).  



 

ً مزّيفاً  و أيضاً  "٣٠بتقليد الّرب ،به ال يدخلون كما ندخل ،يملكون مفتاح املدخل احلقييق للملكوت بل مفتاحا
ي يزدري باحكقليد الكن ال يعود حيسب من  ."٣١أوالد اهللا "ا

ّ "يقول  أورجييانوس ةالعّالم  ."٣٢ال يعترب أي أمر أنه حق إال إذا اكن ال يتناقض قّط مع احكّقليد الكن الرسو

تس الروما  القّديس "جؤمن يقول  - صاحب كتاب (القوانني) اليت عليها بين الطقس الكن القبطي- هيبو
أخذ منها  - حبسب تقليد الرسل-  اءيا إخويت األعزّ  أّن اهللا اللكمة نزل من الّسموات إىل (بطن) العذراء 

  ."٣٣جسداً 

د اإلجنيليقول  العظيم كربيانوس و يف رساحكه لاكيسيليوس يسميه  ،"٣٤و الرسل "إعلموا أنّنا ال نبتعد عن تقا
و يعرب بشلك رائع عن ترابط البشائر  ،٣٦يقول أيضاً عن كأس اإلفخارستّيا أنّها تقليد الّرب ،"٣٥"تقليد الّرب

و أن ال يكون هناك إبتعاد  ،"جيب أن حيفظ القانون اإلجنييل و تقليد الّرب يف لك ماكنباحكقليد الرسو فيقول 
"هلذا ينبيغ أن يه الروحّيني عن احلفاظ بل احكقليد فيقول نِ يعظ بَ  كذلك ."٣٧و ما فعله  ما عّلمه املسيحعن الك
ّ املحفوظ بينناحبرص و حتفظوا املمارسة املتراقبوا  ً يف لك  ستمّدة من احكّقليد اإلليّه و احكّطبيق الرسو و تقريبا
م   ."٣٨األقا

  

  

  

  

  
                                                            
30 Ibid (554). 

ّ املسكني صـ  ،كتاب احكّقليد و أهميته يف اإليمان املسي ٣١   .٤٨األب م

  املرجع السابق. ٣٢
33 Roberts، A.، Donaldson، J.، & Coxe، A. C. (1997). The Ante‐Nicene Fathers Vol. V  : Translations of the writings of 
the Fathers down to A.D. 325. Fathers of the Third Century: Hippolytus،Cyprian، Novatian، Appendix. (230). 
34 Ibid (357).  
35 Ibid (358). 
36 Ibid (359). 
37 Ibid (363). 
38 Ibid (371). 



 

  

  

  .نيقيَّة جممعثانياً: احكّقليد يف 

قليد الرسو لكن من خالل دراسة احكّ  ،ةع إيماناً جديداً للمسيحيّ نَ يّتهم اكعض جممع نيقّيه بأنه أنشأ أو َص 
ّ سبقاآلبا جند أن ما أقّره جممع نيقّيه ما هو إال  تس  ،نيقّيه تسليم آبا           الروماذكرها إريناوس و هيبو

ني و املدافعني بشلك جزيي. و   وجدت يف كتابات اآلباء الرسو

جمِّد"يقول القّديس إغناطيوس اإلنطايك تلميذ الرُُسل يف رساحكه إىل كنيسة أزمري 
ُ
ي املسيح يسوع أ  جعلكم ا

           باجلسد املسيح عويس صليب بل مسمرون كأنكم يزتعزع ال بإيمان بُنيتم قد أنكم أدركت لقد. حكماء
ة ثابتون و الروح و ي املسيح يسوع بدم املحبَّة يف بقوَّ  من حقيقة ُو و ،باجلسد داود نسل من حقيقة هو ا

ر و. عدالة لك به حكتم يوحنا من إعتمد و العذراء  الربع رئيس هريودس و اكنطي بالطس عهد بل أجلنا من ُسمِّ
سة آالمه و صليُبه بثمرة و هوديَّة يف مؤمنيه و قديسيه جمع العصور فوق بقيامته و احلياة وجدنا الُمقدَّ  يف و ا

  ."٣٩كنيسُته يف أي واحد جسد يف األمم

ان  ً ال يكون عن املسيح إبن داود املولود من مريم و يف رساحكُه إىل ترا موا آذانكم عندما تسمعون الكما "صُّ
َ حقاً و أكل و رَشِب و إحتمل اآلالم بل عهد بيالطس اكُنطي  ،العذراء ِ ي ُو و مات بل الصليب عن املسيح ا

ي أقاُمه هو ين  أمام السماء و األرض و ما حتت األرض. و قام من بني األموات و ا ي يُقيمنا حنن ا اآلب ا
ي بدونه ال نملُك حياة حقيقيَّة   ."٤٠نؤمن  بفضل إبنه و ا

                                                            
م) حمارضة ٢٠٠٦بياض  - أعمال املؤتمر السنوي اخلامس عرش لتراسات اآلبائيَّة (بين سويف  ،٣١ - ٣٠كتاب املسيحيَّة يف عرص الرُُسل ص  ٣٩

كتور    ـورچ عوض إبراهيم.چا

ابق املرجع ٤٠   .٤٦ص  السَّ



 

هودي (  ،"تُطرد و تُسحق الشياطني يف إسم إبن اهللا) يقول القّديس يوستني الشهيد ٢:  ٨٥يف حواره مع تريفو ا
ِ من العذراء مريمخبكر لك  ي ُو ي ُصلب يف عهد بيالطس  ،إنسان قادر بل الصرب و اإلحتمال ،ليقة ا ا

  ."٤١اكنطي و مات و قام من بني األموات و صعد إىل السموات

َ  هكذا و"وس اإيرينالقّديس يقول   من تسلمته ما األرض منتىه ح العالم أرجاء لك يف الكنيسة بنا ترَشَ ن
             ،فيها ما لك و اكحر و األرض و السموات خالق القدير اآلب ،واحد بإ) ؤمنتُ  يه و( تالميذهم و الرسل

ي ،اإل إبن يسوع واحد بمسيح و ي القدس بالروح و ،خالصنا ألجل جتّسد ا             ،باألنبياء إعتىن و نطق ا
ي اجلسد حبسب السموات إىل بالصعود و ،األموات من قيامته و آالمه و عذراء من والدته و املسيح بمجيئ و  ا

 اكفة أجساد بقيامة و واحد إىل األشياء لك جمع اآلب بمجد السموات من بمجيئه و ،رّبنا املسيح ليسوع
 املسيح يسوع نالربّ  لسان لك يعرتف األرض و حتت مما و األرض فوق مما و الّسماء يف مما ركبه لك حكجثو البرشّية

ي ماويالّس  اآلب كمشيئة خملصنا و إهلنا و ناربّ  و ملكنا أليس هذا ما نقو يف قانون اإليمان  ،"٤٢يرى ال ا
اكربوس قبل إستشهاده  ،قسطنطييّن) -(اجيقوي  ً صالة القّديس بًو         اسّبحك و اجمّدك هذا أجل "منو أيضا

ي ،احلبيب إبنك املسيح يسوع السماوي األبديّ  الكهنة رئيس يف بارّككاُ  و  القدس للروح و معه لك و فيه ا
هور دهر إىل و اآلن املجد فيقول  ،كما جند تعبري القّديس يوستني الّشهيد قريباً جّداً لقانون اإليمان ."٤٣آمني ا

هودي   من اإلبن و هكذا هأن يوستني القديس يكمل و" اآلب؟ جوهر ذات من اإلبن هل"يف حواره مع تريفو ا
 بها جاء اليت الصيغة أنيرّجح  كما ،اآلب من أقّل  اإلبن وال اإلبن من أبل اآلب فال إنقسام وال تزاوج بال اآلب

 تعبري منها جاء اليت يه "٤٤األو تنقص أن بدون اجّار من اجّار خترج كما" تريفو مع حواره يف يوستني القديس
  .هنيقيّ  جممع يف" نور من نور"

تسل كتاب احكقليد الرسوكذلك  ول : و حتديداً املختّصة باملعموديّة تق ،(القرن اخكالث) الروما لقّديس هيبو
ي ،املاء إىل املعّمد يزنل "عندما  املعّمد و ،اللك؟ ضابط اآلب باهللا هل تؤمن:  يقول و عليه يده يعمد يضع فا

 إبن املسيح بيسوع هل تؤمن:  يقول و مّره ثا يسأ و .رأسه بل يده و أو مّرة املاء يف ؤمن. فيغطسها يقول:
ي ،اهللا ي ،العذراء مريّم من و القدس الّروح من و ا  بني من قام و مات و ،اكنطيّ  بيالطس عهد يف صلب ا

وم يف األموات            ،اآلموات؟ و األحياء دين يأ و ،اآلب يمني عن جلس و ،السموات إىل صعد و ،اخّكالث ا
                                                            

ابق ص  ٤١   .٣٣املرجع السَّ
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 الكنيسة يف القدس بالّروح هل تؤمن:  يقول و مّرة ثالث يسأ و. ثانية مّرة يغطسه ،ؤمنايقول:  عندما و
ي و اجلسد؟ قيامة و املقدسة   ."٤٥مّرة ثالث فيغطسه ؤمنا: يقول يعتمد ا

ؤمن بإ أ"أقدم بكثري)  اجص (أقدم خمطوطاته ترجع للقرن اخكالث و ربماو قانون اإليمان املنسوب للرسل 
ي حبل به من  ،ربنا ،و األرض. أؤمن بيسوع املسيح إبن اهللا الوحيد خالق السماء ،اآلب ضابط اللك ،واحد ا

        نزل إىل اجلحيم ،صلب و مات و دفن ،تألّم يف عهد بيالطس اكنّطي ،و و من مرّيم العذراء ،الّروح القدس
وم اخّكالث من بني األموات و سيأ  ،و جلس عن يمني اهللا اآلب ضابط اللك صعد إىل الّسموات ،و قام يف ا

و غفران  و بالكنيسة اجلامعة املقّدسة و رشكة القّديسني ،قيم األحياء و األموات. اؤمن بالّروح القدس
  ."٤٦آمني ،و احلياة األبديّة و قيامة اجلسد ،اخلطايا

و يف خطابُه  ،"٤٧نيقيَّة باقية إىل األبد"إن لكمة الرب اليت جائت عن طريق يقول القّديس أثناسيوس الرسو 
ي أعلنه الرُُسلألساقفة إفريقيا  ة اآلباء  ،"اإليمان السليم الُمعطى جا من املسيح و ا قد سلَّمه لألجيال احكا

ين إجتمعوا يف نيقيَّة من اكفة أحناء العالم "حنن من جانبنا لم نعترب . و بعده القديس إغريغوريوس الزنيانزي "٤٨ا
ين إجتمعوا بنيقيَّة هلدم اهلرطقة اآلريوسيَّة ل بل إيمان اآلباء القّديسني ا و حنن  ،و لن نعترب أي تعليم ُمفضَّ

  . "٤٩ُمكّملني ما قد تركوه خبصوص الروح الُقُدس ،بمعونة اهللا ال حنيد و لن حنيد عن هذا اإليمان
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  )ترتيب سلسلة فيليب شاف حبسب(. ثاخكاً: آباء ما بعد جممع نيقّيه املقّدس

  م) :٤٣٠ -م ٣٥٤( "سطينوس أسقف هيبوأغُ "أوريليوس أجوستني  غبوطامل) ١(

د ،ليس بالكتاب املقّدس ،اخكقه"عن هذه األمور اليت نوقفها بل ) ٥٤يقول يف خطابه ( اليت يه مراقبة  ،بل احكّقا
ين هلم أكرث  ،ةستفهم بل أنها مقبولة و معلّمة بواسطة الرسل أنفسهم أو باملجامع املكتمل ،يف لك العالم ا

ّ املسكني ،دور احكّقليد يف حكم األمور الكنسّيةو يوضح هنا  ،"٥٠سلطان مفيد يف الكنيسة  ٥١كما يعلق األب م
 الرُُّسُل  بَِها َحَكمَ  الَّيِت  الَْقَضايَا يَُسلُِّموَغُهمُ  اَكنُوا الُْمُدنِ  يِف  جَيَْتاُزونَ  اَكنُوا "َو إِذْ  )٤:  ١٦ أع(يف إطار نفس املعين بل 

ِينَ  َو الَْمَشايخُ  َّ وُرَشلِيمَ  يِف  ا
ُ
َْحَفُظوَها" أ و ينبه بّل املعىن احلقييق للكمة "القضايا" اليت ربما لم تكن الرّتمجة  .ِ

ونانّية يه ( ،املوّفقة ّ املسكني أنها ال تعين جمّرد أحاكم يف مشالكت ) و τα δογματαاللكمة ا يرى األب م
و اليت تشتق يف  )παρεδιδουν( يستدل بذلك بل إستخدام لكمة "يسلمونهم" ،خديّه بل تعين "فرائض عقائديّه"

ونانّية من لكمة "تّقليد" ّية كما يكتمل املعين بكلمة "حيفظونها" اليت تؤكد أهم ،)παραδόσεις( "تسليم" - ا
ّ يف الكنيسة. الفكرة الّسابقة أغسطينوس أسقف هيبو يف كتابه الرابع عن اخّكالوث يعيد  حفظ احكّقليد الرسو

  ."٥٢بتقليد الشيوخ "ألن رشعّية الكنيسة تبىقفيقول 

  م) :٤٠٧ -م ٣٤٩بطريرك القسطنطينّية" ( "يوحّنا ذهيّب الفم القّديس خريسوستوموس) ٢(

كما  ،"٥٣كتوبامل"يوجد العديد من األشياء اليت سلمت باحّكقليد غري يقول يف عظته األو عن سفر أعمال الرسل 
       يقول ذهيب الفم  ،لم يذكر يف أي بشاره للمسيح و يه قول يلفت نظر القارئ جقطة هامه يف سفر األعمال
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(الّرب يسوع) و أين قال . األخذ من أكرث العطاء هو مغبوٌط : قال أنّه يسوع الّرّب  لكمات متذّكرين) ٣٥:  ٢٠ أع("
  ."٥٤رّبما أ بها الرسل من احكّقليد غري املكتوب ،هذا ؟

) بل أّن الرسل لم يرتكوا ١٥:  ٤كما يؤكد يف عظاته بل رسالة القّديس بولس الّرسول اخّكانية ألهل تسالونييك (
ً تقليدهم الّشفيهّ  لكن بعض  ،أنّهم لم حيرضوا لك األشياء باملراسلة هذا واضح"فيقول  ،كتاباتهم فقط بل أيضا

  ."٥٥و الك الّطريقتني تستحق احكّقدير ،األشياء أيضاً بغري كتابةٍ 

  : نيِ خَ وس املؤرِّ و القّديس هيجيسب "س "القيرصيّ يليوسابيوس بامف) ٣(

اليت  ،كنيسة أفسس اليت أّسسها بولس"اخّكالث من سلسلة تاريخ الكنيسة يف كتابه  بامفيلس يوسابيوسيقول 
ّ عهد تراجان . (الحظ أهمّية هذا اإلقتباس عند احكّعامل "٥٦شاهداً مؤمناً بل احكّقليد الرسو ،ظّل فيها يوحّنا ح

 و يقول عن القديس الرسو إغناطيوس اإلنطايك مع احكّقليد كمصدر من مصادر إثبات قانونّية العهد اجلديد).
ً للمؤمنني ضد اهلرطقات و أنّه أنّه اكن حام و عن أجزاء كتابات  ،"٥٧"اكن يثبتهم رسيعاً يف احكّقليد الرسويا

"سّجل مخس و عن القّديس هيجيسّبوس املؤرخ  ،"٥٨يقول أنّه تسّلمها من احكّقليد"حتوي أحداثاً رائعه بابياس 
نا مكتوباً صوت اإليمان " و عن آباء القرن اخّكا ،"٥٩كتب عن احكّقليد احلقييق لإليمان الرسو منهم جاء إ

ّ  ،"٦٠الرسو االرثذوك املستلم من احكّقليد الرسو وعظهم  صدىال زال  "و عن القّديس إلكيمندس الّروما
وعظ احلق "احكّقليد يف الكنيسة و و يقول أيضاً عن احكّقليد  ،"٦١مام عينيهأدهم يف آذانه و تقلي(وعظ الرسل) 

نا  ،"هؤالء الرجال حيفظون احكّقليد احلقييق لإليمان املباركو عن حافظي اإليمان يقول    ،"٦٢إحندر من الرسل إ
  ."٦٣و بولس بطرس و يعقوب و يوحّنا ،مبارشةً من الرسل القديسني

  .ثيودوريت أسقف كورش) ٤(
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ي  نتمّسك باحكّقليد اجلامع الرسو"علمنا و مازجا يف كتاب احكّاريخ الكن خكيودوريت يقول  و اإلعرتاف ا
كما يعلمنا ") ألساقفة لكيكّيه ٨٤و يف خطابه ( ،"٦٤يعلم أّن اآلب و اإلبن و الّروح القدس هم واحد يف اجلوهر

  ."٦٥و روح قدس واحد تقليد املعموديّة املقّدسة أنّه هناك إبن واحد كما هناك آب واحد

".أثناسيوس القديس ) ٥(  ّ   الّسكندرّي "الّرسو

 ".٦٦بل مصدر اإليمان ،ليس جمّرد ماّده ،يقول فيليب شاف عن احكّقليد بالنسبة ألثناسيوس "أنّه قاعدة و أساس
م خبصوص املخلص"من أين تسلمتم هذه احكَّ كما يواجه أثناسيوس األريوسيني بسؤال  "إحفظوا و أيضاً  ،"٦٧عا

د اآلباء و  ،ألريوسيني)ل( اليت هلمأنفسكم من األمور اججسة الكثرية  اإليمان بالّرب  باألكرثو أحفظوا تقا
ي تعلّمتموه من الكتاب ي وضع دائماً يف عقولكم بواسطيت ،يسوع املسيح ا   ."٦٨و ا

و كما  ،"اآلن أصيّل أن تتذّكروىي يف لك شئ و يقول و يف خطابه ألساقفة أفريقيا حيذرهم من أوكسنتيوس امليال
د فتمسكوا بها رسيعاً  ّ اخكا "٦٩سلّمتكم احكّقا د فتمسكوا بها . و أيضاً يف خطابه الفص "كما سلّمتكم احكّقا

"إيماننا يقول يف رساحكه ألدلفوس املعرتف و . "٧٠"إحفظوا يوم الّرب كما هو تقليد و وصّية اآلباءو يقول  ،")رسيعاً (
م الرسل و تقليد "علينا و يف موضٍع آخر . "٧١اآلباء و يتأكد بالعهد اجلديد و العهد القديم صحيح يبدأ من تعا

ي هو تعليم و إيمان الكنيسة اجلامعة منذ اكدء ،أن نعترب هذا احكّقليد ي أعطاه الّرب ،ا    ،و كرز به الرسل ،ا
ي عليه تأسست الكنيسة و قامت ،و حفظه اآلباء   .  "٧٢و ا

.القديس غريغورّيوس ) ٦( ّ   اجي

"يف تقليد اإليمان املسلّم باحلّق تعلّمنا أن نؤمن باآلب و اإلبن و الروح ) ٩:  ٢يقول يف كتابه (ضد إفنوميوس 
نا من أبائنا") ٦:  ٤و يف (  ،"٧٣القدس باحكتابع من  ،اكملرياث مَ لِّ سُ  ،ألنّه يكيف حكأكيد الكمنا أّن احكّقليد جاء ا

ين همالرسُ  "جيب علينا أن نظل ثابتني آهلة" يقول  ةو يف عظته بعنوان "ليس ثالث ."٧٤بعدهم ل إىل القّديسني ا
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ي تسلمنب (يقصد ثابتني يف اإليمان) بال حراك كما أيضاً يتحّدث عن الرّتتيب   ."٧٥اه باحكتابع من األباءاحكّقليد ا
ي تسلّمته الكنيسة يف احكّقليد اآلبا  .٧٦ا

  ".ريومـچالقديس هريونيموس ") ٧(

 ،اإليمان غري املكتوب يف ورٍق و جت ،"هلذا الّسبب يستمر احكّقليديف تعليقه بل قانون اإليمان الرسو يقول 
إنما بتقليد  -كما حيدث مع غري املؤمنني-باحكّأكيد أنّه ال أحد تعلّمه بالقراءة  ،لكن يف قلوب املؤمنني

د اليت سلّمها جا و أيضاً  ،"٧٧الرسل   ."٧٨اآلباء"هذه يه احكّقا

  .القّديس باسيليوس أسقف قيصارّية) ٨(

ين حيتكمون فقط إىل احكّقليد املكتوب (العهد اجلديد) و يرتكون احكّقليد  يف كتابه عن الّروح القدس يعيب ا
ً . ٧٩كتوباملغري  ي و أيضا "هل يمكنين إذاً أن أحنرف باللكمات املغريه اليت هلؤالء الرجال و أترك احكّقليد ا

ي أعطي جا باجعمة الفاعلة البد و و يقول  ،"٨٠و أضىف عيّل بنعمة معرفة اهللا ! ،أرشد للنور ن يبقا أ"احكّقليد ا
د غري و يف نفس الكتاب . "٨١سليماً إىل األبد و مهّمه إذ حتمل رّس احكّقوى. هل يمكنهم أن  ،كتوبة كثريةامل"احكّقا

نا من الرسل ! ي باحكّقليد اآلبا قد حفظ برتتيب و يقول عن اإليمان  ."٨٢يمنعوا لكمة واحدة من ما وصل ا "ا
وم ،غري مكسور اكرة إىل هذا ا ّ   ."٨٣يف ا

  القّديس هيالري أسقف بواتييه (أثناسيوس الغرب).) ٩(

صانع لك  ،اخلالق ،(القدير)حبسب احكّقليد اإلجنييل و الرسو بإ واحد اآلب ضابط اللك "نؤمن باإلمجاع 
ي منه لك األشياء ،خالق و منّظم لك الاكئنات ،األشياء واحد  (و يكمل بعد ذلك إعالن إيمان الكنيسة برٍب . ا

  ."٨٤)و بالروح القدسهو يسوع املسيح 

مشيق.يوحنَّ  القّديس) ١٠(   ا ا
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) السليم لح رّش الكتابه الرابع بعنوان (يف  هذا هو  ،"حنن نتعبد جتاه الرشقيقول  ١٢و الفصل إليمان األرثذوك
نا باحكّقليد هو غري مدّون ،كتوباملتقليد الرسل غري    ."٨٥أن الكثري مما سلم إ

  القّديس أمربوسيوس أسقف ميالن.) ١١(

ّ الّشياطني  ،املؤسس بتقليد آبائنا الّسابقني"هذا اإليمان  ١٩و الفصل  ٢٢يقول يف خطابه  ي ال تنكره ح ا
  ."٨٦نكره اآلريوسّيونلكن يُ  ،نفسها

  

  .(من آباء القرن الرَّابع) القّديس فينسنت) ١٢(

و بعد ذلك  ،أّوهلم بسلطة القانون اإلليّه (الكتاب) ،أن نقّوي إيماننا بطريقني -بمعونة الّرب-"جيب علينا 
ً "٨٧بتقليد الكنيسة اجلامعة ي إستمر واحداً بال تغيري ،"إيمان الكنيسة اجلامعة العاليم. و أيضا ر بل مَ  ٨٨ا

 ٩٠"جيب عليهم أن يفرّسوا القانون املقّدسو . "٨٩و هكذا سيستمر إىل األبد ،فاسدالبتقليد احلّق غري العصور 
د الكنيسة العاملّية(الكتاب)  أنّها  ،و كما قلنا باألبل. . .  ٩١و أن يبقوا حسب قواعد اإليمان اجلامع ،حبسب تقا

كّيني  األّول  ،أن يثبتوا اإليمان احلقييق بطريقني(أعضاء الكنيسة اجلامعة) اكنت و مازالت خدات الاكثو
  .   "٩٢و هذا جبانب تقليد الكنيسة اجلامعة ،بالقانون املقّدس

  ).٩٣(الُملقَّب بعمود اإليمانالقّديس كريلُّس الكبري ) ١٣(

ل ضد نسطور يقول  هيف كتابُ  ضع نفسه ضد لكماتكاألوَّ ليس هل حيمل إنساناً بل اإل  ،"تقليد اإليمان جاهز 
مرنا أن نعبد

ُ
د أ ارِ يقول . و يف كتابُه اخكالث "٩٤الُمَتجِسّ

ُ
صاحلنا و تقليد اإليمان غري لب "لكمة اإليمان حت
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َّس ه بل أن اللكمة صار جسداً  ،"الكتاب يُقر يف لك ماكن بمسيح واحدو يف الكتاب الرابع  ."٩٥الُمدن مؤكداً بشدَّ
ل إىل جسد) ين و أيضاً  "٩٦و يُعِرّف بتقليد اإليمان الصحيح ،(ظهر يف اجلسد و ليس حتوَّ "ألن بعض هؤالء ا

وا خارج ما هو صحيحاكنوا مؤمنني يف اكدء أهملوا احكقليد و قّوة الرس صاروا مرسورين           و يقول "٩٧أن يو
س و مع هدف احكَّقليد الرسو و اإلجنييل و يف دفاعه اخكا . "٩٨"و هذا اإليمان يسري متوافقاً مع الكتاب الُمقدَّ

ين اكنوا معاينني (ضد ثيودوريت أسقف مُ  eye-وبسويستيا يتلكم عن تقليد الرسل و اإلجنيليني ا
witnesses٩٩) لللكمة. 

  ملّخص الفصل اخكا :        

و بعد نيقّيه) يقوم بل مصدرين كوجيّه العملة هما احكقليد املدّون  -أثناء  -اإليمان يف فكر اآلباء باإلمجاع (قبل  -١
ي وصل جا من تالميذ الرسل و الليتور ،املسيّم بالكتاب املقّدس ّيات القديمة لكيتورجّيا ـچو احكقليد الشفايه ا

تورجّيا القديس مرقس البشري. ،الّرب القّديس يعقوب أ   و 

ّ  ظّل احكّقليد مستقّراً يف الكنيسة بدايةً  - ٢ ون.يني و ح القّديس إيرنمن اآلباء الرسو   اوس أسقف 

  ضّد اهلرطقات :األّول أعلن إيريناوس إيمان الكنيسة يف كتابه  -٣

) تؤمن يه و( تالميذهم الرسل و من تسلمته ما األرض منتيه حيّت  العالم أرجاء لك يف الكنيسة بنا نرشت "هكذا 
ي ،اإل إبن يسوع واحد بمسيح و ،فيها ما لك و اكحر و األرض و السموات خالق القدير اآلب ،واحدٍ  بإ  جتّسد ا

ي القدس بالّروح و ،خالصنا ألجل  قيامته و آالمه و عذراء من والدته و املسيح بمجيئ و ،باألنبياء إعتىن نطق و ا
ي اجلسد حبسب الّسموات إىل بالصعود و ،األموات من  اآلب بمجد الّسموات من بمجيئه و ،رّبنا املسيح ليسوع ا

 مّما و األرض فوق مّما و الّسماء يف مّما ركبةٍ  لك حكجثو البرشّية اكفة أجساد بقيامة و واحدٍ  إىل األّشياء لك جمع
ي الّسماوي اآلب كمشيئة خملصنا و إهلنا و رّبنا و ملكنا املسيح يسوع لرّبنا لسان لك يعرتف و األرض حتت  ال ا
  ."١٠٠. . . يرى

لك جند يف نيقّيه لم يُ  -٤ صنع إيمان جديد بل تمت صياغة اإليمان يف صيغٍة حمددٍة تعتمد بل كتابات اآلباء الّسابقني 
  القّديس إيريناوس.قانون اإليمان مشابه للجزء الّسابق من الكم 
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و إعترب اآلباء  .ابما ال يتعارض بينهم ،ال اإليمان بل نّص الكتاب ،ظّل تفسري الكتاب مرتبطاً و متوقفاً بل اإليمان -٥
  إستخراج اإليمان من حرف الكتاب مع إهمال احكّقليد و اإليمان املسلّم مّرة للقديسني هو منبع لك اهلرطقات.

د الكنيسة العاملّية"جيب  القّديس فينسنت : و أن يبقوا  ،عليهم أن يفرّسوا القانون املقّدس (الكتاب) حبسب تقا
  . "١٠١حسب قواعد اإليمان اجلامع

ّ الّشياطني نفسها ،"هذا اإليمان املؤسس بتقليد آبائنا الّسابقنيالقّديس أمربوسيوس :  ي ال تنكره ح لكن  ،ا
  ."١٠٢ينكره اآلريوسّيون

  احكّقليد و العقيدة
و هذه أمثله  ،فّعال أكرث من احكّدوينفاإليمان  ،حيمل احكًّقليد يف طّياته العقائد املسيحّية بكماهلا و تمامها     

  حّيه بل دور اإليمان الُمعاش بالُمقارنة باجص الُمدّون :

بال شك لم تكن كرازتهم بنص ما كتبوه يف  ،واحدة و كذلك القّديس يهوذاأرسل القّديس يعقوب رسالة ) ١(
ن يف الرساحكني فقط هو تعليم أرادوا إيصا للكنيسة  الرسائل فقط بل اكنت كرازتهم اكملة عن املسيح أما ما ُدوِّ

هم باحكقليد الشفوي و عن طريقة الُمم ،و هم مبتعدون باجلسد   ارسة و احلياة.أما بايق اإليمان فقد وصل إ

خمطوطات الكتاب اكنت باهظة جداً إذ  أعين بهذا أّن أثمان ،احكّلمذة الكنسّية سبقت إقتناء العهد اجلديد )٢(
دّ  و باحكايل لم يكن من املتوفر للعامة إقتنائها. هنا يربز دور  ،(يف القرن اخكَّالث و الرَّابع) اكنت منسوخة با

و حتت صعوّبة توّفر الكتاب  ،و يتأسس إيمان الفرد من خالل حياته لإلجنيل ال جمّرد إقتناءه ،احكلمذة الكنسّية
و يتأّصل مبدأ اخلالص  ،املقّدس للعامة من اجّاس يتوّجه اجلميع حكعلم احلياة حبسب اإلجنيل داخل الكنيسة

ن العهد اجلديد هو ما يؤكد بل فاك ،اجلمايع بفلك نوح (الكنيسة اجلامعة اليت تعمل بل خالص لك املؤنني)
م كما يقول القّديس أثناسيوس يف خطابه ألدلفوس املعرتف  ،اإليمان ال ما يصنعه ! "إيماننا صحيح يبدأ من تعا

ه اإلجنيل سميهذه احكلمذة أو ما يمكن أن ن ،"١٠٣الرسل و تقليد اآلباء و يتأكد بالعهد اجلديد و العهد القديم
تورجّيات و خرباٍت روحّيٍة و رشوحاٍت عقيديّةاملعاش هو احكّعليم  هذا ما  ،املسلّم باحكتابع يف الكنيسة من 

ي لكّف نسخه الكثري جّداً. و حنٍي يتجىّل دور الكنيسة يف  حفظ اإليمان يف ظّل ندرة توافر الكتاب املقّدس ا
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ين سُ ن احكّقليد تركه الرُ كما يقول القديس إيريناوس أ ،لوديعة تقليد املسيح ةٌ احكلمذة تظهر كحافظ ل يف يد ا
  .بمبدأ اخلالص اجلمايع داخل الكنيسة ةقليديّ ا تُنادي الكنائس احكَّ  ،١٠٤ضعت الكنائس يف عناياتهموُ 

كما يقول العّالمة  هذه احكلمذة البد و أن تستقر بل إيمان مستقيم يوافق احكقليد وال يُعارض الكتاب الُمقّدس
ّ "ال يعترب أورجيانوس     ."١٠٥أي أمر أنه حق إال إذا اكن ال يتناقض قّط مع احكّقليد الكن الرسو

بل هذا احكعليم احلّق املسلّم للقديسني و الُمعاش يف صلوات الكنيسة (الليتورجيات) و تعليمها غري املدّون 
ليس بقراءة الكتاب فقط بل باحكعليم (احكلمذة) و التسليم و السمع و الُمشاهدة  ،املسي الشخصتأسس إيمان 

ْفُتُموهُ  وَ  َسِمْعُتُموهُ، وَ  تََسلَّْمُتُموهُ، وَ  َيَعلَّْمُتُموهُ، َما" )٩:  ٤( فيليّب كما يقول بولس الرسول يف رساحكه ألهل 
َ
، َرأ  َفهَذا يِفَّ

و كما تعيش اجلماعة  )٢٨:  ١٧تتنفسه و به حتيا و تتحرك و توجد (أع أن حتيا الكنيسة املسيح و  ،"اْفَعلُوا
   .فاخلالص هدف جهاد الكنيسة لكّها ،املؤمنة يف الكنيسة هكذا يعيش الفرد

فاحلقيقة كنَّه أكرث فاعليَّه  ،يف أوقات األضطهاد و حرق الُكُتب الُمقّدسة إزاداد اإلحتياج إىل اإلجنيل الُمعاش) ٣(
الوعد مكتوباً  قرأأن تبكثري من أن ترى بعينيك وعد الرب يف تشديد املؤمنني هو أقوى  ،من اإلجنيل املكتوب

  ا إزداد أيضاً دور الكنيسة يف تقديم احلياة املسيحّية حبسب اإلجنيل الُمعاش. ،و ورق حبربٍ 

 فقط يف فكر اآلباء دور ُمفرّس الكتاب أما يف فكر اهلراطقة فاكن الكتاب لعب احكقليد) يف احلوار مع اهلراطقة ٤(
(الكتاب)  ١٠٦"جيب عليهم أن يفرّسوا القانون املقّدسلك نقرأ القديس فينسنت يقول  ،هو مصدر العقيدة

د الكنيسة العاملّية س اإليمان ويو أيضاً يصّف أثناس ،"١٠٧و أن يبقوا حسب قواعد اإليمان اجلامع ،حبسب تقا
م الرسل  و تقليد اآلباء و يتأكد بالعهد اجلديد و العهد القديمبأنه يتأّكد بالكتاب   "إيماننا صحيح يبدأ من تعا

أما من بنو أفاكرهم بل الكتاب فقط و فرّسوه  ،"١٠٨(أي أّن اإليمان يتأكد بالعهدين و ليس يُكّون بالعهدين)
  خارج نِطاق إيمان الكنيسة فقد إحنرفوا إىل اهلرطقة و ساروا ضد اإليمان الُمسلَّم مّرة للقديسني.

ل فآريوس لم  ،آريوس و شهود يهوه ،و جا يف ذلك مثالني أحدهم قديم و اآلخر معارص و هو إمتداد ُمشوّه لألوَّ
باحكايل قلل الهوت اإلبن   ،رك احكقليد جانباً و إخدة تفسري آيات الكتاب حبسب ما يرى هويفعل شئ أكرث من ت
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ُثبت ِخلقة اإلبن و عدم  ،و إمتداداً لفكرُه أنكر شهود يهوه الهوت املسيح و فرسَّ اآليات من ُمنطلق فِكرُه 
ّته ليس فقط آريوس هو  ريه وراء خطأ آريوس.و لوال جممع نيقّيه و ثباتهم يف احكّقليد لربما ضاعت نفوس كث ،أز

 بل يسعين القول أنه ال توجد فكره أو عقيده تُلقَّب باهلرطقة إال إن خرجت عن احكَّقليد !. ،من حاد عن احكقليد
ين اكنوا مؤمنني يف اكدء أهملوا احكقليد و قّوة الرس كريلس السكندري القّديس لك يقول  "ألن بعض هؤالء ا

وا خارج ما هو صحيحصاروا  "جيب عليهم أن يفرّسوا القانون :  و يقول القديس فينسنت ،"١٠٩مرسورين أن يو
د الكنيسة العاملّية و أيضاً يؤكد ذلك الّعالمة . "١١٠و أن يبقوا حسب قواعد اإليمان اجلامع ،املقّدس (الكتاب) حبسب تقا

ّ يتناقض قّط مع احكَّ "ال يعترب أي أمر أنه حق إال إذا اكن ال  أورجيانوس القّديس و يقول  ،"١١١قليد الكن الرسو
  ."١١٢"ال يمكن إستخراج احلقيقة بواسطة من يتجاهلون احكّقليدإيريناوس 

  : أقدم الكتابات اآلبائيَّة و أساسيات اإليمان املسي

ل إحتلت الكتابات اآلبائيَّة ماكنة مذهلة و أقدمها رسالة القّديس  إلكيمندس الروما لكنيسة يف القرن األوَّ
تورجيا القّديس يعقوب  ،كورنثوس ني (إن لم تُكن أقدم احكقليدات ألن  و تُعترب أقدم كتابات اآلباء الرسو

تورجيا القّديس مرقُس تسبقانها)  كتابة يسبق كتابتها زمن أن حتديداً  الرسالة هذه يف املهم من و ،أخا الرب و 
كما وضعها ناسخ  ،اآلباء و الُعلماء املحدثني أن الاكتب هو القّديس إلكيمندس أسقف روماو جُيمع  ،الرؤيا سفر

أما القّديس إلكيمندس  .١١٣) بعد سفر الرؤيا منفصلة عن األسفار القانونيَّةCodex Aاملخطوطة السكندريَّة (
ي مدحه بولس الرسول يف هو كنَّه و  فاكعض يرى كنَّه ثالث بطاركة روما بعد القديس بطرسم ١٠١املتنيح سنة  ا

و هذا حبسب رأي أورجيانوس و يوَسابيُّوس القيرصّي  ،) كمجاهد معه يف خدمة اإلجنيل٣:  ٤رساحكه إىل فيليب (
"هذا الرجل رآي الرسل  فيقول عنهالقّديس إيريناوس  ؤكد ذلكي و. ١١٤ريوم (هريونيموس)ـچو القّديس 

و تقليدهم أمام  يمكن أن يقال عنه أّن صدى عظات الرسل ما زال يف أذنيه ،املباركون و اكن حماوراً هلم
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جمدداً إيمانهم و موّضحاً هلم  ،و يقول عن رساحكه إىل كنيسة كورنثوس "أنّه اكن يعظهم بقّوة جتاه الّسالم ،١١٥عينّيه
ي تسلّمه من الرسل مؤّخراً     ."١١٦احكّقليد ا

ني Lightfootو حبسب (  ،)باالُو املسماة( الروما إلكيمندس القديس يه رسالة: ) فكتابات اآلباء الرسو
 ،اإلنطايك إغناطيوس للقديس رسائل سبع ،)اخكانية بالرسالة املسماة( الروما إلكيمندس للقديس منسوبة عظة

اكربوس القديس رسالة اكربوس القديس إستشهاد ،بو يداكيه ،بو  ،هارماس رايع كتاب ،برنابا رسالة ،١١٧ا
هم ( .بابياس كتابات من أجزاء و ديوجنيتس إىل الرسالة ) عرش رسائل منحو منسوبة Schaffو يضيف إ

ون.   للقديس إغناطيوس اإلنطايك و كتابات يوستني الشهيد و القديس إيريناوس أسقف 

بون -) Monarchians - Unitariansو رداً بل فكر ( و يه مجاَعة رفضت  ،دينجبماعة املوحِّ أو من يُلقَّ
عبادة اآلب بدون اآلبن و الروح و أقرَّت  حبجة أنها عقيدة تم تكوينها يف جممع نيقيَّة الوحدانيَّة اجلامعة

  ،-الُقُدس
ُ
كيَّة (املستقيمة  خّصص جزءاً أ صغرياً عن أصالة تعليم اخّكالوث يف إيمان الكنيسة األرثذوكسيَّة الاكثو

س اجلامعة)   .قبل جممع نيقيَّة الُمقدَّ
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  تعبريات الهوتيَّة خاصة باحكعليم اآلبا عن اخكَّالوث

  ) ουσία(اجلوهر

ات كما يرشحه القديس كريلس الكبري  اجلوهر هو احلقيقة  ،اجلوهر"اجلوهر حيتوي لك صفات معىن اجلوهر أو ا
ي فوق لك إدراك ،"اجلوهر اإلليه يعين الاكئنيقول أثناسيوس الرسو ،"١١٨الُمشرتكة  ،أو اجلوهر غري الُمدرك ا

اخيل احلقييق الفائق للك إدراك و أن اجلوهر حيمل العالقات األقنوميَّة (اخلاصة) يف داخله. كما  "١١٩الكيان ا
تعبري أوسيا بأنه يعرّب عن اجلوهر و بكونه يشتمل بل مدلول أو  - ايق آباء نيقيَّةكب- رشح القديس أبيفانيوس 

قنويم شخ
ُ
ي يكون بذاتهουσίαو يرى القّديس ساويرس اإلنطايك ان مصطلح ( ،١٢٠معىن أ  ،١٢١) يعين ا

الرغم من ذلك  و لكن األوسيا بل ،يُشري إىل ما يُمكن أن يُسىمَّ كينونة أو جوهر الشئ ،اجلوهر هو شئ حقييق
ألن لك شئ  وجود حمدد هو شئ خاص و باحكايل فإن اجلوهر هو احلقيقة العامة اليت عندما  ،ليس  وجود حمدد

                                                            
  .٥٩  صـ ،الكبري كريلس للقديس األوَّل حول اخكَّالوث احلوار ،١١٥ آبائيَّة نصوص ،اآلبائيَّة لتراسات األرثذوك املركز ،أنطونيوس القديس مؤسسة ١١٨
.صمويل صـ  ،جممع خلقيدونيه إخدة فحص ١١٩   .٥٨٩لألب ف.
  .٢٦٠كتاب "اإليمان باخكالوث" ترمجة دار باناريون صـ  ،توماس ف. تورانس  ١٢٠
.صمويل صـ  ،جممع خلقيدونيه إخدة فحص ١٢١   .٤٢٤لألب ف.



 

. أما اآلباء الكبادوكيُّون فيعرّبون عن ١٢٢)σιςᾰπόστὑتتخصخص أو تتفرد ينشأ شئ خاص حمدد أو أقنوم (
ات بأنه لك ما هو خم عن الاكئن   . ١٢٣ا

قنوم
ُ
  ) ὑπόστᾰσις( األ

فيعين  ،) أي قائمστᾰσιςو ستاسيس ( ،) أي حتتὑπόاملصطلح هيبوستاسيس ينقسم يف حتليله إىل هيبو (
ي يقوم حتت الشئ«بذلك  ي يتوقف عليه الشئ«أو  »ا و أصبح احكعبري أكرث حتديداً بعد جممع  ،»األساس ا

) اهللا الواحد. و حيث إن ουσίαم حيث أصبح يعين كيان شخ متمايز يف داخل جوهر (٣٦٢اإلسكندريَّة 
) أي هلا ذات ὁμοφύης) مع بعضها اكعض فيه باحكايل (ὁμοούσιοςاألقانيم هلا ذات األوسيا الواحد (

ي ال   .١٢٤الطبيعة الواحدة اخلاصة باألوسيا قنوم بأنه الشخص ا
ُ
و يُلّخص القّديس كريلس السكندري تعبري األ

قنوم آخر
ُ
 .١٢٥يوجد ُمنفرداً بل يُكمِّل وجده أ

ات و األقنوم  :   و أعطى القّديس كريلس السكندري هذا املثل لرشح معىن ا

و حنن نقول إن هذا يُعرّب عن  ،و هذا هو املفهوم الُمناسب  » و ناطق و فا«"حنن نُعّرف اإلنسان بأنه 
و هنا جيد توما و مرقس و بطرس و بولس ماكنهم  ،جوهره. و هذا احكعريف ينطبق بل لك األفراد فرداً فرداً 

ين نتلكم عنهم بشلك  ،الصحيح حسب إعتقادي دد بعد ماهيَّة األشخاص ا
ُ

ّدد اجلوهر و لكننا ال حن
ُ

و هكذا حن
فنحن ال خنرج من حدود ما نُسّميه باجلوهر الواحد و هذا ال يُقلّل من لك  دقيق. فحينما نقول توما و بطرس

ل بل اجوع ،منهم كإنسان أما األقنوم فهو  ،فقد أظهرناه موجوداً بأقنومه اخلاص. إذن اجلوهر هو للك إنسان د
        أن خنلط بني العام  دون أن نن كنَّه يُشري أيضاً إىل رشكة اجلوهر و لكن دون ،يُطلق بل لك واحد يف ذاته

  . "١٢٦و اخلاص

  )πρόσωπον( الوجه -الشخص 

                                                            
ابق صـ  ١٢٢   .٤٢٦املرجع السَّ
  .٢٩٤ حاشية صـ ،باناريون دار ترمجة" باخكالوث اإليمان" كتاب ، تورانس. ف ماستو ١٢٣
.صمويل صـ  ،جممع خلقيدونيه إخدة فحص ١٢٤   .٥٩١لألب ف.
كتور  ١٢٥  لتراسات األرثذوك املركز ،أنطونيوس القديس مؤسسة  ،عوض إبراهيم للقّديس كريلس اإلسكندريّ  ـورچچكتاب الكنوز يف اخكَّالوث ترمجة ا

  (بعد الُمقّدمة). ١٥  صـ ١٦٣ آبائيَّة نصوص ،اآلبائيَّة
  .٦٠ - ٥٩  صـ ،الكبري كريلس للقديس  اخكالوث األوَّل حول احلوار ،١١٥ آبائيَّة نصوص ،اآلبائيَّة لتراسات األرثذوك املركز ،أنطونيوس القديس مؤسسة ١٢٦



 

ً تعين املنطقة اليت تضم احلواجب و العينني  ،جتاه آخرهو كيان متفاعل الشخص             و لكمة بروسوبون حرفيا
ليس  ،. و لعلها إسُتخدمت بمعىن شخص ألنها (هذه املنطقة من الوجه) حتمل مالمح الشخص١٢٧و األنف و الفم

الهوتياً للتعبري عن عالقة و إسُتخدمت  ،فقط املالمح بل املالمح اليت تُستخدم يف احكواصل و تُظهر الشخصيَّة
  الكيان األقنويم جتاه الكيان األقنويم يف ذات اجلوهر.

بيَعة   ) φύσης( الطَّ

بيَعة يه مالمح اجلوهر أو اخلصائص اجلوهريَّة للكيان َّهب يلَمع ،الطَّ الاكئن هو  ،"١٢٨فمثالً لو قلنا "اخَلاتم ا
َّهب و طبيعته اللمعان ) للتعبري عن صفات ουσίαبري الطبيعة مع اجلوهر (و يُستخدم تع ،اخلاتم و جوهره ا

) اآلخرين أو ὁμοφύης) فتُشري إىل وحدته مع األقُنومني (ὑπόστᾰσις(أما إن إسُتخدم مع األقنوم  ،اجلوهر
وح الُقُدس كنَّه  إىل طبيَعة األقنوم نفسه مثل أن نقول أن طبيَعة اإلبن كنَّه مولُود من جوهر اآلب و أن طبيَعة الرُّ

  و يُمكن أن نقول أن األوسيا هو كيان اجلوهر و الفزييس يه صفات اجلوهر. ،ُمنبثق من اآلب

  

  

ني  وس يف كتابات اآلباء الرسو   اخكالوث الُقدُّ

يعرتف القديس إلكيمندس الروما يف رساحكه للكورنثيني بوحدانية اإل و وحدانية مسيحه و وحدانية الروح 
ة و يف إشارته لوحدانيَّ  "١٢٩علينا خيَّم"أليس جا هل واحد و مسيح واحد و روح واحد للنعمة القدس فيقول 

املسيح و الروح الُقُدس يُقدم جا رشحاً بسيطاً للثالوث إذ أن اإل واحد باحلقيقة و لكمته واحد باحلقيقة و روحه 
تمجد إسم اإل و يف نفس الرسالة  ،حالُقّدوس واحد باحلقيقة و ال يُمكن فصل الكيان عن اللكمة و الرو "

تتم العظة املنسوبة  (املسماه بالرسالة اخكانية) بكلمات مجيله عن اإل الواحد إذ  ،"١٣٠احلقييق الوحيد
ُ

كما خت
ي أرسل جا املخلص أمري عدم الفناء  ،"إىل اإل الواحد الغري مريييقول الاكتب  ي أظهر جا فيه  ،أبا احلق ا ا

و يف نفس سياق الوحدانية يقول القديس إغناطيوس األنطايك  ."١٣١احلق و احلياة األبدية  املجد إىل األبد آمني
                                                            

راسات مركز ترمجة زيزيوالس يوحنا للمطران رشكة الوجود كتاب ١٢٧   .٤٢ صـ اآلبائيَّة ا
  هذا املثال رشحه يل أ احلبيب مارك فيلبس. ١٢٨
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ً تعرضوا لإلضطهاديف رساحكه إىل ماجنيسيا  ين  ،"هلذا السبب أيضا إذ اكنوا ُملهمني بنعمته إىل اجهاية ح أن ا
و أيضاً يف رسالة  ،"١٣٢لكمته ،ه هناك هل واحد أظهر نفسه يف يسوع املسيح إبنههم عصاة يصريون ُمقتنعني بأن

اكربوس (تلميذ يوحنا احلبيب اإلجنييل) أسُقف سمرينا    ."١٣٣و اإل احلقييق "أنت هو األمنيالقديس الشهيد بو

يداكية و جتنبوا نهائياً  ،طيعونبقدر ما تست(صوموا إنقطاعياً) "أما عن الطعام فإمتنعوا " فيقول ١٣٤أما كتاب "ا
فالكتاب ينىه نهائياً عن هذه  ،"(أو قد ترُتجم ألهلة مائتة)اللحوم املقدمة لألوثان ألنها عبادة ألهلة املوىت 

 "١٣٥"لكنهم ضلّوا حني إحكفتوا لألوثانو يقول اكتب رسالة برنابا  ،العبادات اليت تتعلق بالوثنية و االهلة املتعددة
ي صنعناكما يقول القديس إيريناوس فيقول  و جيب أن اؤكد بل أن ما كتبه  ،"١٣٦و كوننا "ليس هل آخر سواه ا

ـُقّدس باألنبياء القديسني و أن وحدانية الرب  ون لم يُضف جديد بل هو تفسري ملا ذكره الو امل اآلباء الرسو
تاب املقدس علّم العالم لكه الوحدانية يف حني إنغمس بل أن الك ،اإل يه جزء ال يتجزأ من اإليمان املسي

اثِيُل  يَا اِْسَمعْ " )٤:  ٦ تث( العالم يف العبادات الوثنية احكعددية جند الوصية رصحية        َواِحٌد" َربٌّ  إِلُهَنا الرَّبُّ : إرِْسَ
هيب و الرتافيم    . "و واجه عبادة اكعليم و عشتاروث و العجل ا

ون بل اآلب خالق لك شئ فيقول القديس الكيمندس الروما يف رساحكه للكورنثيني و  "لرنكز يُركز اآلباء الرسو
ءٍ  لُكُّ " )٣:  ١ يو(و اآلب بكلمته قد َخلَق لك شئ  ،"١٣٧أعيننا بل اآلب صانع الكون لكّه ْ ِ  اَكَن، بِهِ  َ  لَمْ  َوبَِغرْيِه

ءٌ  يَُكنْ  ْ ا َ "عصاة جالل اإل ربنا لكيمندس الروما بصوجلان الرب اإل فيقول إو يصفه القّديس  .اَكَن" ِممَّ
  و يربط بني يسوع املسيح و عمل الروح الُقُدس يف و الكتاب املقدس. ."١٣٨يسوع املسيح
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 ،و الروح "يوجد طبيب واحد للجسدو عن املسيح يقول القديس إغناطيوس اإلنطايك يف رساحكه ألهل أفسس 
احلياة احلق يف  ،اإل يف اجلسد ،(غري خملوق حبسب الهوته)و غري مصنوع (خملوق حبسب اجلسد) مصنوع 

  ."١٣٩يسوع املسيح ربنا ،قابل لأللم و غري قابل لأللم ،من العذراء و من اإل ،املوت

تكلمت يف الروح "الن قوات نعمة اهللا و عن عمل الروح القدس و احكوبة يقول القديس إلكيمندس الروما 
َ " )٨:  ١٦ يو(فهو كما يقول ربنا يسوع يف بشارة معلمنا يوحنا الالهويت  ،"١٤٠القدس عن احكوبة  َذاكَ  َجاءَ  َو َم

ُت    .َدْفُنونٍَة" َوبَلَ  بِرّ  َوبَلَ  َخِطيَّةٍ  بَلَ  الَْعالَمَ  ُفَبكِّ

هذا ألنه نفسه يف الروح الُقُدس يُنادينا قائالً:  "اإليمان بيسوع املسيح يؤكد لك و عن عمل روح احلق يقول أيضاً 
ي يعملنا عنه الكتاب فيقول أنه روح اآلب و اإلبن ،"١٤١تعالوا إيّل يا أبنا ألعلمكم خمافة اإل روح  ١٤٢ا

ي يُرسله اآلب بإسم األبن ،١٤٥و القداسة ١٤٤و املحبة ١٤٣احلق و يُرسله اإلبن من عند اآلب ألنه من  ١٤٦املُعزي ا
ي أعطى احلق يف الكتاب املقدس كما يقول القديس إلكيمندس ١٤٧بثقاآلب ين "أنتم قد فتشتم . الروح الُقُدس ا

ـُعطاه بالروح الُقُدس ،الكتب اليت يه حق ّ مع اآلب  و اإلبن  ،"١٤٨امل و لن  "إتبعوا احكعليمالروح الُقُدس ال
 ّ ّ و الروح الُقُدس  ّ و الرب يسوع املسيح  ين هم اإليمان و الرجاءتندموا ألن اإل               "١٤٩و اإلختيار) (ا

ـُقّدس قد ُكتب بالروح          "ألنكم ستعطوننا فرحأ و خيتتم القديس عظته باحكأكيد بل أن ما ُكتب يف الكتاب امل
 أما عن مساواة الروح الُقُدس باآلب  ."١٥٠ب بالروح و إبتعدتم عن غضب حسدكمو سعادة إذ ما أطعتم املكتو

اكربوس أسقف سمرينا إىل اآلب قبل إستشهادة  "من أجل هذا و اللكمة فال يوجد أروع من صالة القديس بو
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نَّهُ  )٢٦:  ٥ يو(١٤٢
َ
نَّ  َكَما أل

َ
ُ  اآلَب  أ ْقَطى َكذلَِك  َذاتِِه، يِف  َحَياةٌ  َ

َ
يًْضا االْننَ  أ

َ
نْ  أ

َ
ُ  تَُكونَ  أ    َذاتِِه، يِف  َحَياةٌ  َ

َقِّ  ُروحُ  )١٧:  ١٤ يو( ١٤٣ ِي احلْ َّ نْ  الَْعالَمُ  يَْسَتِطيعُ  الَ  ا
َ
نَّهُ  َفْقَبلَُه، أ

َ
ا َفْعرِفُُه، َوالَ  يََراهُ  الَ  أل مَّ

َ
ْغُتمْ  َوأ

َ
نَّهُ  َفَتْعرِفُونَهُ  أ

َ
  . فِيُكمْ  َويَُكونُ  َمَعُكمْ  َماكٌِث  أل

ا )٢٢:  ٥ غل( ١٤٤ مَّ
َ
وِح  َعَمرُ  َوأ نَاةٍ  ُطوُل  َسالٌَم، َفَرحٌ  حَمَبَّةٌ : َفُهوَ  الرُّ

َ
ٌف  َو َداَعةٌ  إِيَمانٌ  َصالٌَح، لُْطٌف  أ   . َيَعفُّ

َ  )٤:  ١ رو( ١٤٥ ةٍ  اهللاِ  اْننَ  َوَيَعنيَّ ْمَواِت  ِمنَ  بِالِْقَياَمةِ  الَْقَداَسِة، ُروِح  ِجَهةِ  ِمنْ  بُِقوَّ
َ
  . َربَِّنا الَْمِسيحِ  يَُسوعَ : األ

ا )٢٦:  ١٤ يو( ١٤٦ مَّ
َ
وحُ  الُْمَعزِّي، َوأ ِي الُْقُدُس، الرُّ َّ ٍء، لُكَّ  ُفَعلُِّمُكمْ  َفُهوَ  بِاْسيِم، اآلُب  َسرُيِْسلُهُ  ا ْ ُرُكمْ  َ   .لَُكمْ  قُلُْتهُ  َما بُِكلِّ  َويَُذكِّ

َ « )٢٦:  ١٥ يو( ١٤٧ ِي الُْمَعزِّي َجاءَ  َوَم َّ ْرِسلُهُ  ا
ُ
نَا َسأ

َ
ُْكمْ  أ َ ِ ، ُروحُ  اآلِب، ِمنَ  إ َقِّ ِي احلْ َّ    .يِل  يَْشَهدُ  َفُهوَ  يَنَْبثُِق، اآلِب  ِعْندِ  ِمنْ  ا
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ي فيه و لك معه  ،اجُمدك و اُسبحك و اُباركك يف رئيس الكهنة األبدي السماوي يسوع املسيح إبنك احلبيب ا
هور آمني   ."١٥١و للروح القدس املجد اآلن و إىل دهر ا

اكربوس من أوراق القديس إيريناوس (تلميذ  )١٥٢بيونيوس(أيضاً اجاسخ  ي نقل قصة إستشهاد القديس بو ا
اكربوس) خيتتم إمضاءه بتمجيد اخكالوث  عين الرب جم ،"قد مجعتها معاً حني بدأت تتمزق مع الزمنالقديس بو

ي  املجد مع اآلب ،يسوع مع خمتاريه يف ملكوت السموات   ."١٥٣الروح القدس إىل أبد األبدين آمني و ا

ني ببساطة كتاباتهم قد عرّبوا عن أساسيات اإليمان يف طابع رعوي و لكمات من  مما سبق جند أن اآلباء الرسو
           مساواة اآلب  ،عمل الروح الُقُدس ،جتسد لكمة اإل الواحد ،فنجد عقيدة اإل الواحد ،و القداسة احكقوى

َّة الصالة لإل الواحد اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس و تساويهم يف األبدية ،و اإلبن و الروح الُقُدس         ،و األز
  .و عمل الروح الُقُدس يف و الكتاب

 

  

  

 املُدافعني اآلباء كتابات يف الُقّدوس اخكالوث

إسلوب جديد إنتهجه اآلباء املدافعني يف صد اهلجوم العنيف املوجه لتيانة اجلديدة (املسيحية) و اليت بدت 
هودية هودية مُ  ،كعدو خميف للوثنية و ا بهمه و جاء اإليضاح املسي بتعليم فمن جهة جند الوحدانية ا

لها و برّش بها) بينما للوثنيني فالوحدانية تُضاد تعدديتهم وحدانية اخكالوث غري مرٍض للبعض (و اكعض اآلخر قب
  اليت رشبوها قروناً و قروناً.
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ني ظهر نوع آخر خمتلف  و بعد فرتة تُقارب اخلمسون خماً اكنت فيها الكتابات األشهر يه كتابات اآلباء الرسو
و ال  ،و احكلمذة  من طابع الوعظمن الكتابات و هو كتابات املدافعني و إن اكن إتسم بالطابع العقيدي أكرث

 ،القول أن هذه من ثمار الروح الُقُدس كناء الكنيسةإال ال يسعين  ل إختالف اإلسلوب عيباً يف كتاباتهم بيُشلكِّ 
ِ " )١١:  ١٢ كو١(كما يقول الروح الُقُدس يف الرسول بولس  وحُ  َفْعَملَُها لُكََّها هِذه  َواِحدٍ  للُِكِّ  َقاِسًما بَِعْينِِه، الَْواِحدُ  الرُّ

فبعد مرور سّتة قرون وجدت املسيحيه نفسها و قد صارت مذخرة بكتابات آباء يف ش  ،يََشاُء" َكَما بُِمْفَرِدهِ،
ـُقّدس إىل احكلمذة و اخلدمة ثم إىل الفضيلة و عيل جانب آخر الليتورجيات  املجاالت بداية من تفسري الكتاب امل

ح أن من أحب أن يتبع السيد املسيح بطريق الرهبنة قد وجد  ،دات و العظاتو رشح الطقوس و احكمجي
راسة و املعرفة  ،كتابات تُرشده يف الربية ككتابات آباء الربية يف النسكيات و احكداريب الروحية أما من أحب ا

ابات الكثري من آباء فكتابات اآلباء تفيض علماً يف اكفة املجاالت بما فيها الفلسفة اليت صارت جزءاً من كت
. ،االربع قرون االُو   كما صارت وسله دفاعية ضد اهلرطقات و األفاكر الوثنية املضادة للتعليم املسي

و أثيناغوراس  ١٥٥و القديس إيريناوس ١٥٤يف هذا الفصل (فصل اآلباء املدافعني) سُنقابل القّديس يوستني الشهيد
و القّديس إلكيمندس  ،١٥٩و العّالمة ترتُليان ١٥٨و القّديس ثيوفيليس اإلنطايك ١٥٧و تاتيان السوري ١٥٦األثيين

مما  ،و إن اكن اآلباء املدافعون أكرث كثرياً من هذا العدد  و لكن هؤالء أشهرهم و أغزرهم إنتاجاً  ،١٦٠السكندري
اليت بدأ إستخدامها " Τριας - Τριαδοςيمزي هذه الفرتة أيضاً بدء ظهور احكعبريات الالهوتية كلكمة ثالوث "

القديس ثيوفيلس اإلنطايك و أثيناغوراس و من بعدهم العّالمة ترتُليان كأول من استخدم اللكمة يف الالتينيَّة 
  Monarchiansليان و هم مجاعة تسيّم املوحدونأن عقيدة اخكالوث إخرتاع برشي لرتتُ من يُظن ئ ط(خي
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علماً بأن بعض املوسوخت  ،و إتبع هذا اإلدخء الكثريين من حمار املسيحية يف القرن العرشين ،ُمنكري اخكالوث
  ).بال حتقيق أو تدقيق أن ترتُليان هو أول من استخدم تعبري اخكالوثالغري دقيقة تردد 

(الوثنية) و نعرتف أننا ملحدون مادامت هذه األهلة  ،"هلذا نُدىع ُملحدوننبدأ مع القديس يوستني الشهيد 
ي هو بار بال رش ،أبو لك بر و تقوى و لك طهارة ،بدون تقدير اإل احلقييق الوحيد ،(آهلة) ُمعتربة لكن إياه  ،ا

ي إستشهد عليه القديس يوستني و يُكررُ  ،"١٦٢و روح اجبوة حنن نعبد و نُسبح ١٦١و االبن ه هذا هو اإليمان ا
"ألنه بإسم اآلب رب الكون و خُملصنا يسوع املسيح و الروح الُقُدس نالوا الغسل باملاء أيضاً فيقول 

"هل يمكن للعقل أن يرى اإل أي وقت بدون الروح و يربط معرفة اآلب بعمل الروح القدس  "١٦٣(املعمودية)
و هنا نرى  "١٦٥اً أيضاً بالروح الُقُدس رباً "ألن اإل أظهر اكهنه األبدي مدعوّ و يف صورة بديعة يقول   "١٦٤القدس؟

) و لكمته املتجسد (الاكهن األبدي املدعو رباً) و الروح الُقُدس أما عن اخللق فيقول القّديس  ،اآلب (اإل
يف حوار القديس يوستني  ،"١٦٦"بيدي اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس ُصنع اإلنسان عيل صورة اإلأيريناوس 

فكيف يّديع املسيحيون  ،"إذا اكن يسوع هو اإلهودي عرض القديس يوستني سؤاالً هاماً الشهيد مع تريفو ا
ً بنفس الهوت اآلب؟ ،أنهم يعبدون إهلاً واحداً؟ لو اكن املسيح و اآلب و الروح  ،أم الهوته أقل؟ ،هل يسوع إهلا

و الروح  هل اآلب و اإلبن ،ح؟هل اإلبن ممزي عن الرو ،فبأي شئ هم ممزيون (عن بعضهم) ،الُقُدس هم اإل
(يرد تعليق ألولسن يوضح فيه أن القديس يوستني يُشري لإلبن بعدة طرق  "١٦٧الُقُدس يشرتكون يف نفس العقل؟

) و يُرد القديس يوستني عيل األسئلة اليت قد طرحها بأن يسأل احلارضين هل  منها اإلبن و املسيح و اإل إبن اإل
كذلك هو احلال كما خترج اجار من  ،مس و الواصل لألرض مفرتق أو منقسم عنها؟شعاع الضوء اخلارج من الش

ي إستغرق سنني من القرن الرابع  ،اجار بدون أن تنُقص األو و هنا جند أن يوستني الشهيد يُفجر السؤال ا
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اآلب؟" و يُكمل القديس يوستني أن هكذا و اإلبن من  ١٦٨ )σίαὐοأليضاحه "هل اإلبن من ذات جوهر (
كما يرى الكثري من العلماء أن  ،اآلب بال تزاوج وال إنقسام فال اآلب أبل من اإلبن وال اإلبن أقل من اآلب

    يف جممع نيقيه.  "نور من نور"الصيغة اليت أجاء بها القديس يوستني يف حواره مع تريفو يه اليت جاء منها تعبري 

" ال شك أن دور القديس يوستني ١٦٩"من الواضح ان يوستني فهم عبادة الكنيسة للثالوث و ّقدم أدلة هلذا اكناء
ا إعتربه القمص تادرس يعقوب ملطي ثرياً يف تعبريات آباء القرون احكالشهيد يف رشح اخكالوث قد أسهم ك ة  ا

م يف روما مع ١٦٥اية سريته باإلستشهاد حوايل سنة أفضل مدافيع القرن اخكا من حيث كتاباته و فكره و نه
  وس.بداية حكم ماركوس أوريلّ 

ونIrenaeus Against Heresies Book Iو يف كتاب ضد اهلرطقات (     ) يقول القديس إيريناوس أسُقف 
(و يه "و هكذا نرشت بنا الكنيسة يف لك أرجاء العالم حيت منتيه األرض ما تسلمته من الرسل و تالميذهم 

 ،و بمسيح واحد يسوع إبن اإل ،اآلب القدير خالق السموات و األرض و اكحر و لك ما فيها ،بإ واحدتؤمن) 
ي جتسد ألجل خالصنا ي نطق  و إعتىن باألنبياء ،ا و بمجيئ املسيح و والدته من عذراء  ،و بالروح الُقُدس ا

ي ليسوع املسيح ربنا ،و آالمه و قيامته من األموات و بمجيئه من  ،و بالصعود إىل السموات حبسب اجلسد ا
جمع لك األشياء إىل واحد و بقيامة أجساد اكفة البرشية حكجثو لك ركبة مما يف السماء      السموات بمجد اآلب 

هلنا و خملصنا و مما فوق األرض و مما حتت األرض و يعرتف لك لسان لربنا يسوع املسيح ملكنا و ربنا و إ
ي ال يُرى . من ما سبق و قا القديس إيريناوس ليس غريباً بل أي مسي ف ،"١٧٠. . كمشيئة اآلب السماوي ا

ي اُقر يف جممع نيقية و أخذ صورته اجهائية يف جممع  اجظرة االُو سيعرف أنه نفس سياق قانون اإليمان ا
ي لم ينشأ من فراغ بل من عمل الروح الُقُدس يف رجال قد و هنا جند روعة احكقليد الكن ،القسطنطينية  ا

أخضعوا ذوتهم خلدمة لكمة الرب و عمل الروح فيهم بغزارة فوصلوا حلقيقة احلياة األبدية أال و يه معرفة اإل 
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ِ " )٣:  ١٧ يو(معرفة حقيقية برشكة يسوع املسيح ربنا  يف الروح الُقُدس  ََياةُ  يِهَ  َو هِذه
ْ
بَِديَّةُ  احل

َ
نْ : األ

َ
 َفْعرِفُوكَ  أ

نَْت 
َ
َ  أ َِقييِقَّ  اِإل ِي الَْمِسيحَ  َويَُسوعَ  وَْحَدكَ  احلْ َّ ْرَسلَْتُه" ا

َ
  .أ

هذا هو عمل الكنيسة اليت قال عنها القديس  ،اإليمان املسلم مرة للقديسني و منهم ألبنائهم الروحيني و هكذا
( فباألرسار  "١٧١اجلامعة ة"أينما يكون املسيح تكون الكنيس إغناطيوس اإلنطايك اخكيوفوروس (حامل اإل

ـٌقدسة و باحكقليد ّ تتحد الكنيس امل  نترصة و اإلثنتان باملسيح.الُمجاهدة بالكنيسة المُ  ةالرسو ال

ي أرسله لإلمرباطور ماركوس  ١٧٢و القّديس العّالمة أثيناغوراس األثيين يف الفصل العارش من دفاعه ا
غري  ،أز ،"لسنا وثنيني ألننا نعرف إهلاً واحداً غري خملوق" يقول A Plea For the Christians" وساُوريلّ 
به  ،حُماط باجور و اجلمال و القوة و القداسة ،١٧٤السبب بالفهم و فقط نعرفه ،حُيد ال ،١٧٣ال يُفهم ،غري ُمتألم ،مريي

 ،و نعرف أيضاً إبن اإل ،بقاؤه و نظام مستقرو ُحفظ يف إستقراره و ) His Logos(ُخلق الكون بواسطة لكمته 
تفكرينا ليس كهؤالء  ،إذ يُصّور الشعراء األهلة كرجال ،و جيب أن ال نظن أنه شئ هز أن يكون لإل إبناً 

لك شئ (اللكمة) ألن الرتتيب به و فيه  ،لكن إبن اإل هو لكمة اآلب يف الفكر و احلركة ،خبصوص اآلب و اإلبن
      يف وحدة  ،اإلبن يف اآلب و اآلب يف اإلبنيكونون واحداً).  –(اكئن واحد  اآلب و اإلبن هم كيان واحد ،اكن

و بكن إن جاء يف  ،هو لكمة اآلب) λόγος ὶκα νου̂ς ١٧٦(فهم و عقل اآلب (الروح الُقُدس)  ١٧٥و قوة الروح
سأرشح بإختصار بأنه  ،هو املقصود باإلبن أن تسأل ما(إسلوب إحرتام ألنه خُياطب اإلمرباطور)  ذاكئك الفائق

موجوداً  ،ألنه من اكدء اكن اإل العقل األبدي و اللوغوس فيه(اخللق) أول أعمال اهللا ليس بإدخا للوجود 
ً فكرة ذات قوة مهندسة للك األشياء ،بالطبيعة مع اللوغوس و كأنه طبيعة بال ُمسبب ... هكذا  ،صار خارجا

ِ  اَلرَّبُّ  )٢٢:  ٨ أم(يقول  يتفق روح اجبوة إذ َل  َقَنا وَّ
َ
ِ، َقْبلِ  ِمنْ  َطِريِقِه، أ ِ ْقَما

َ
الروح الُقُدس نفسه  .الِْقَدمِ  ُمْنذُ  أ

                                                            
ّ املسكني صـ ،كتاب احكّقليد و أهميته يف اإليمان الَمسي ١٧١   .٢٧األب م
  أغسٌطس يف الكنيسة اكزينطيَّة األرثذوكسيَّة.  ٦تذاكُره يوم  ١٧٢

  بكلمات". حُيد "ال معناه األدق احكعبري ١٧٣

  باللوغوس" أي اُقنوم اللكمة. وجوده "نيع أي ١٧٤

سائل دائماً ما يُشار للروح الُقُدس باحكعريف (الروح) بينما حينما يُذكر (روح) بدون إضافة أو تعريف فال يُقصد به الروح الُقُدس (راجع ر ١٧٥
ِي ُهوَ  "هَذا )٦ : ٥ يو١(القديس أثناسيوس الرسو لسريابيون) و أيضاً جائت يف العهد اجلديد باحكعريف فقط  َّ َ  ا

َ
. الَْمِسيحُ  يَُسوعُ  َوَدٍم، بَِماءٍ  أ

مِ  بِالَْماءِ  بَْل  َفَقْط، بِالَْماءِ  الَ  َّ وحُ وَ . َوا ِي ُهوَ  الرُّ َّ نَّ  يَْشَهُد، ا
َ
وحَ  أل " و مواضع كثرية اخرى. ُهوَ  الرُّ َقُّ   احلْ

  عقل و لكمة. ١٧٦



 

ه كشعاع الشمس ،العامل يف األنبياء حنن نؤمن أنه إنبثاق من اإل فكيف إذاً ال نتعجب  ،ينبثق منه و يعود إ
فهل من يوّضح قوة إحتادهم و كرامتهم  ،حني نسمع رجاالً يتلكمون عن اإل اآلب و اإل اإلبن و الروح الُقُدس

  ."١٧٧حبسب الرتتيب يُدىع ملحداً ؟

تعليم رائع جداً و إسلوب فلسيف بليغ يُقدمه الفيلسوف املسي أثيناغوراس و نُالحظ أيضاً أنه قد كرر نفس 
فاع  ،ثال الشعاع املنبثق كما قا القّديس الشهيد يوستنيمِ  ً يقول أثيناغوراس األثيين يف نفس ا "نؤمن و أيضا

ي هو لكمته  ،(واحد)بإ  ات  ،(واحد) ١٧٨و روح قُُدس) His Logos(و إبن ا اآلب  ،)σίαὐο(متحدين يف ا
حكمة اآلب و الروح الُقُدس هو اإلنبثاق كما و ) νους(ألن اإلبن هو ذاكء و عقل  ،و اإلبن و الروح القدس

 ."١٧٩الشعاع من اجار

أيضاً يُقدم رشحاً لإليمان املسي يف خطابه لليونانيني (الفصل اخلامس) فيقول  ١٨٠و العّالمة تاتيان السوري
ي هو أساس ،كما تعلمنا هو قوة اللوغوس(اخللق) و اكدء  ،"اكن اإل منذ اكدء                  ألن رب الكون ا

)١٨١ πόστασιςὑ (اكن هو وحده لك القّوة و اكن حتمياً لقيام لك شئ ما  ،ال خملوق اكن يف الوجود بعد ،لك اكئن
 و اللوغوس نفسه اكن فيه ،)διὰ λογικη̂ς δυνάμεως(بقّوة اللوغوس  ،به اكنت لك األشياء ،يُرى و ما ال يُرى
وام(أي يف اآلب)  . و يف نفس الفصل يرشح العّالمة تاتيان والدة اإلبن من اآلب بال إنقسام ألن "١٨٢عيل ا

ات و هذا ليس احلال يف والدة اإلبن من اآلب كما يرضب مثاالً رائعاً حيث يقول أنه كما  ،املنقسم ينفصل عن ا
  م ينقص ذات اآلب توقد من مشعل عدة مشاعل اُخرى بدون أن يقل األول هكذا أيضاً بوالدة اإلبن من اآلب ل

  و لم ينفصل اإلبن عن ذات اآلب وال اآلب عن اإلبن.

                                                            
177 Chapter X.—The Christians Worship the Father، Son، and Holy Ghost. 
Roberts، A.، Donaldson، J.، & Coxe، A. C. (1997). The Ante‐Nicene Fathers Vol. II   : Translations of the writings of 
the Fathers down to A.D. 325. Fathers of the second century: Athenagoras (133).  

  ُذكر هنا الروح الُقُدس غري ُمعرَّف حكأكيد وحدانيته. ١٧٨
179 Chapter XXIV.—Concerning the Angels and Giants.  Athenagoras (141) 

  الكثري يعترب تاتيان السوري نصف أب و نصف مهرطق فالبد من احكعامل مع رسائله حبذر. ١٨٠

ات) اليت تستخدم ح اآلن و بالرسيانيَّة  πόστασιςὑهيبوستاسيس  ١٨١  (ما يقوم عليه ا
ُ
  قنوم.أ

182 Chapter V.—The Doctrine of the Christians as to the Creation of the World. 
Roberts، A.، Donaldson، J.، & Coxe، A. C. (1997). The Ante‐Nicene Fathers Vol. II   : Translations of the writings of 
the Fathers down to A.D. 325. Fathers of the second century: Ta an (67). 



 

مشعل من مشعل و سيظل يتكرر حيت يرتسخ يف  ،شعاع من نار ،و هكذا نُالحظ تكرار تعبري نور من نور 
قانون اإليمان اجيقوي قسطنطيين يف القرن الرابع بشلكه اجها (نور من نور هل حق من هل حق مولود غري 

 ليس حرفياً و سنجد أيضاً أن تعبري مساٍو لآلب يف اجلوهر هو نفس ما عرب عنه  تاتيان و أثيناغوراس ( خملوق)
  رشح) يف رشحهم لوالدة اإلبن من اآلب.       صيغةيف و لكن 

الصانع و الُمبدع ألنه  ،اآلب ألنه قبل لُك شئ ،"هو السيد ألنه حيكم العالم لكهيقول القّديس ثيوفيلس اإلنطايك 
ي هو فوق اللُك  ،صانع و خالق العالم و يقول يف  ."١٨٣ألنه نفسه حيكم و حيتضن اجلميع ،األبل ألنه القدير ا

و ال  ،)cannot be contained(ى ال يُمكن أن حُيوَ  ،"اهللا و أبو لك شئ باحلقيَقة ٢٢و الفصل  كتابُه اخكَّا
ه) يوجد يف ماكن  ي به صارت لك شئ ،ألنه ال ماكن لراحُته(أي ال يوجد ماكن حيدُّ ي هو قّوته  ،لكن لكمته ا ا

ي هو حق كشخص اآلب  ،و حكمته و يف  ."١٨٥ب يف اجلنَّة و ختاطب مع آدمسار يف شخص الرَّ (اللكمة)  ،١٨٤ا
أينما يشاء أبو هذا الكون أن  ،مة بكونة اهللا و مولود من اهللا بالطبيعة"اللَك من الكتاب اخكا يقول  نفس الفصل

 ."١٨٦(أي أن اللكمة جتسد و رؤي يف املاكن) ُمرسل منه يف املاكن ،يُرسله و هو يأ مسموخً و مرئياً 

ي من العقل ،"صورة اإل هو لكمتهيقول  ،أما القّديس إلكيمندس السكندري س ،اإلبن احلقييق ا  ،اللكمة الُمقدَّ
ي خرّبنا٢٢:  ٢٢يقتبس (مزمور و  ."١٨٧اجور من اجور احلقييق الُمطابق عن اآلب  ١٨٨) و يُطبقها بل املسيح ا

خرب بإسمك إخويت(اإلبن) "هو فيقول : 
ُ
. و عن اإلبن يقول "١٨٩يف وسط الكنيسة اُسبحك ،وعد اآلب قائالً : أ

ي لإل الواحد ،"هذا هو يسوع األز "إسمعوا يا و يُكمل حوار املسيح مع شعبه  ،"١٩٠رئيس الكهنة األعظم ا
نادى لُك جنس البرششعيب غ

ُ
ين هم خليقيت بمشيئة اآلب ... تعالوا إيلَّ ألضعكم يف ماكنكم  ،ري املعدود ... أ ا

                                                            
183 ECF 1.2.3.1.1.4 

إذ أن اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس هو ثالث  ،هنا باملعىن احلر و ليس باملعىن الالهويت الالحق ) ُمستخدمهπρόσωπονلكمة شخص ( ١٨٤
أما هنا فالقديس ثيوفيلس اإلنطايك يستخدم احكعبري عن وحدة اآلب و اإلبن بأنه كشخص و حكمته  ،أقانيم ُمشخصَنه (هلا أشخاص)

  الشخصيَّه غري الُمنفصله.
185 Alexander Roberts et al.، The Ante‐Nicene Fathers Vol. II  : Translations of the Writings of the Fathers Down to 
A.D. 325: Hermas، Tatian، Athenagoras، Theophilus، and Clement of Alexandria، page 103. 
186 Ibid. 
187 Alexander Roberts et al.، The Ante‐Nicene Fathers Vol. II : Translations of the Writings of the Fathers Down to 
A.D. 325: Hermas، Tatian، Athenagoras، Theophilus، and Clement of Alexandria، 199. 

َحدٌ  يََرهُ  لَمْ  اَهللاُ  )١٨:  ١ يو( ١٨٨
َ
ِي الْوَِحيدُ  اَالْننُ . َقطُّ  أ َّ َ  ُهوَ  اآلِب  ِحْضنِ  يِف  ُهوَ  ا   .َخربَّ

189 Ibid 203. 
190 Ibid 205. 



 

ي تستحقونه حتت اهللا الواحد و لكمة اهللا الواحد ... هذا هو اإلبن  ،هذا هو لكمة اهللا و ذراعه ،هذا هو املسيح ،ا
ة اليت يف العالم ي به تُلقون  ،يمانأمسحكم بدهن اإل... ) أي أن لك شئ يستمد قوته و وجوده من اللكمة( القوَّ ا

ي به يصعدون إىل اهللا  ،عنكم الفساد ريكم احلق الُمجرَّد ا
ُ
د يه اإلحتاد اهللا ليس بالصريورة «و أ ذلية احكجسُّ

حول «"و عن اخكالوث يقول  ،"١٩٢»)٢١:  ١٧(يوحنا  ١٩١آهلة بل أن نصري واحد فيه كما أن املسيح و اآلب هم واحد
و حول اخكا لك األشياء اخكانية  ،و هو سبب لك األشياء اجلّيدة ،و به لك األشياء ،ملك اللك لك األشياء يه اكئنة

         ،فاخكالث هو الروح الُقُدس ،ال يُمكنين أن أفهم من هذا غري اخكالوث !  ،»و حول اخكالث اخكاخكة ،يف الرتتيب
ي به لُك األشياء ُخلقت حبسب مشيئة اآلب ،و اخكا هو اإلبن  . "١٩٣ا

  

  

  

 

 

 

ل ( تس Schwartzمؤخراً و بعد دراسات كثريه توصَّ يس هيبو ي كتبه القِدّ )  إىل نص كتاب احكَّقليد الرسو ا
و يبدأ  ،يتور و شهادات للتقليد العقيدي الُمسلَّم يف الكنيسةقليد اللِّ و يُضم شهادات للتَّ  ،م٢١٥الروما سنة 

   عن احكقليد يقول فيها : كلمات رائعةو خيتتم الكتاب ب

مة   : الُمقِدّ

معيداً إىل  ،و اليت منحها اهللا للبرش منذ اكدء كإرادته ،للموضوع املختص باملواهب ،كما جيب ،لقد عرضنا -١
  نفسه تلك الصورة اليت ضلَّت.

                                                            
  لم يكتبه القديس إلكيمندس السكندري. ،رشح إضايف من الاكتب حكوضيح املعىن ١٩١

192 Alexander Roberts et al.، The Ante‐Nicene Fathers Vol. II : Translations of the Writings of the Fathers Down to 
A.D. 325: Hermas، Tatian، Athenagoras، Theophilus، and Clement of Alexandria، 206. 
193 Ibid 468. 



 

ي يليق بالكنائس. ،خالل حمبته جلميع القديسني ،و اآلن نصل - ٢   إىل أساس احكقليد ا
ي دام ح اآلنح  -٣ ين تعلَّموا حسناً  ،حيفظ احكقليد ا و يثبتون فيه عندما يعرونه طبقاً ملا  ،أوحك ا

  نعرضه عنه.
ي نتج حديثاً عن اجلهل -٤   أو بسبب اجلهالء. ،نقول ذلك بسبب اإلرتداد أو اخلطأ ا
ين هم بل رأس الكنيسةاجعمة الاكملة. ح يعّرف ،فالروح الُقُدس يمنح املستقيمني يف اإليمان -٥ كيف  ،وا ا

  .١٩٤ينبيغ أن يعلِّموا احكقليد و حيفظوه يف لك األمور

  : اخلاتمة

  فإنكم تُبَنون و توهب لكم حياة اآلبد. ،و هذا إذا فعلتموه بشكر و إيمان مستقيم -١
ين هلم قلوب. ألن لك من يسمع تقليد الرسل و حيفظه ،أن حتفظوه ،هذا نشري به عليكم - ٢ فلن تسود  ،و أنتم ا

  هرطقة حكضله.
ين ضلّوا و حّرفوا تعليم الرسل -٣ هم يعلمونهم بهذه الطريقة. ،(أ) هؤالء هم املنحرفون ا   و إذا جاء أناس إ
بل حبسب مثاتهم  ،صد الرسلألن قادتهم لم يريدوا أن يتعلموا ق ،(ب) و هكذا كرثت اهلرطقات الكثرية -٣

  ال ما يوافق. ،يفعلون ما يؤثرونه
و يقود الكنيسة الُمقدَسة إىل امليناء  ،فاهللا سيظهره ملن هو مستحق ،و إن كّنا قد تركنا شيئاً يا أحبا -٤

  ١٩٥اهلادئ.

  منها : ،بل شهادات رائعة عن اخكالوثو حيتوي 

ي به لك  ،بفتاك يسوع املسيح ربنالنسبحك و نمجدك " و صالة الليتورجيَّا و القس يف ختام صالة قسمة األسقف -١ ا
سة ،و اإلبن مع الروح الُقُدس أيها اآلب ،و الكرامة املجد و القدرة هور ،يف الكنيسة الُمقدَّ    ."١٩٦آمني ،اآلن و إىل آباد ا

      اآلن و لك أوان  ،الُقُدس يف الكنيسة الُمقدسةلك املجد أيها اآلب و اإلبن مع الروح " يف ختام صالة تربيك الطعام - ٢
هور   ."آمني ،و إىل لك آباء ا

                                                            
194 Paul  F.  Bradshaw  et  al.،  The  Apostolic  Tradition  :  A  Commentary  (Hermeneia ‐ a  critical  and  historical 
commentary on the BibleMinneapolis، MN: Fortress Press، 2002)، 21. 

  .٢٠كتاب احكقليد الرسو صـ  ،ترمجة القس أثناسيوس املقاري
 .٤٨كتاب احكقليد الرسو صـ  ،ترمجة القس أثناسيوس املقاري ١٩٥
  .٢٦ ، ٢٣ ، ٢١املرجع السابق صـ  ١٩٦



 

وس" يقول الشعبيف صلوات احكناول  -٣ وس ،واحد هو اآلب الُقدُّ   ."واحد هو الروح الُقُدس ،واحد هو اإلبن الُقدُّ

  قانون اإليمان اجيقوي.املعموديَّة : سبق أن قدمت نصوص عن اخكالوث يف طقس املعمودية يف فصل  -٤

اس الفصح  -٥ ين يتذوَّقون يف قُدَّ ي يعطي من لك منها يقول يف لك مرة من اخكالث ،من لك كأس"ا مرات : يف  ١٩٧و ا
ي يتناول يقول : آمني.   اهللا اآلب ضابط اللك. و ا

  و يف الرب يسوع املسيح. فيقول : آمني.

سة   ."فيقول : آمني ،و يف الروح الُقُدس يف الكنيسة الُمقدَّ

ن (الكتاب) ن و احكقليد الُمدوَّ حيرس لك منهم اآلخر فال يُمكن أن  ،هكذا ُحفظت العقيدة يف احكقليد غري الُمدوَّ
 )Canonكما صار اإليمان الُمسلَّم باحكقليد هو املعيار ( ،تتغري عقيدة ُمعاشه من اجاس و ُمعلََّمه يف الكنيسة

ة و خطأ أي  ي حُيدد صحَّ "ال يعترب أي أمر أنه حق إال إذا اكن ال يتناقض كما يقول أورجيانوس  ،أمر عقيديا
 ّ ي حييم العقيدة الُمسلَّمة ،"١٩٨قّط مع احكّقليد الكن الرسو و ال أحد يمكن أن يَِضل  ،فاحكقليد هو احلصن ا

تس  ،إال إذا أهمل احكقليد ين هلم قلوب. ألن لك  ،أن حتفظوه ،هذا نشري به عليكم"كما يقول القّديس هيبو و أنتم ا
  ."١٩٩فلن تسود هرطقة حكضله ،من يسمع تقليد الرسل و حيفظه

  

  

 الكتاب تفسري احكقليد و

س ،سطر مكتوب يُمكن تأويلُه بل أوجه أيال خيتلف إثنان يف أن       فكما سبق       ،كذلك أيضاً الكتاب الُمقدَّ
فالعهد  ،و ذكرت أن املشلكة األساسيَّة عند اهلراطقة يه إعتمادهم بل الكتاب بدون أن يمتلكوا كيفيَّة فهمه

ك و الربتوستانت و شهود يهوه كما اكن يف يد أثناسيوس و كريلس و ذهيب  ،اجلديد يف يد األرثذوكس و الاكثو
  الفم و آريوس و نسطوريوس و سابيليوس و أيضاً املونارخيني ُمنكري اخكالوث !.

                                                            
  كأس ماء و كأس لنب و كأس مخر (عصري الكرمة). ثالث كؤوس ١٩٧

ّ املسكني صـ  ،كتاب احكّقليد و أهميته يف اإليمان املسي ١٩٨   .٤٨األب م

  .٤٨كتاب احكقليد الرسو صـ  ،ترمجة القس أثناسيوس املقاري ١٩٩



 

أثناسيوس و كريلس و ذهيب الفم عن آريوس و نسطوريوس و سابيليوس و املونارخيني سوى لكن فيما خيتلف 
ين ل واحد للقديس كريلس الكبري و لك مشلكة اهلراطقة تتلخص يف َقو ،احكمسك باحكقليد ! "ألن بعض هؤالء ا

وا خارج ما هو صحيح إن جاز  ،"٢٠٠اكنوا مؤمنني يف اكدء أهملوا احكقليد و قّوة الرس صاروا مرسورين أن يو
و ال شك أن آريوس     ،من حُياول إدخال جديد بل اإليمان الُمسلَّم مرة للقديسني ،احكعبري فاهلرطقه يه اجلديد

)           Canon( قاعدهو ُهنا يأ دور احكقليد ك ،جاء بعده رفضوا اإليمان الكن و علَّموا بما هو جديد و من
كية  ،و مقياس ألي فكر ما يوافقه فهو صحيح و ما خُيالفه فهو خارج إطار الكنيسة األرثذوكسية الاكثو
نَاُكمْ  إِنْ  لِكنْ  وَ " )٨:  ١ غل(بل و يكون فكر حمروم كما يقول القّديس بولس  ،(املستقيمة اجلامعة) ْ ْنُ  برَشَّ  حنَ

وْ 
َ
َماءِ  ِمنَ  َمالَكٌ  أ نَاُكْم، َما بَِغرْيِ  السَّ ْ نَاعِيَما َفلَْيُكنْ  برَشَّ

َ
  ."أ

كرر
ُ
و هلذا يتعوَّج إيمان اهلراطقة  ،اإليمان يُقود تفسري الكتاب و ليس الكتاب يصنع اإليمان ،بل هذا أعود و أ

ُمهملني  ،(العهد اجلديد) اإليمان و جلأوا لصياغة إيمان جديد حبسب تفسريهم للتقليد املكتوب ألنهم تركوا كزن
ي هو روح احكقليد املكتوب يس أمربوسيوس  ،احكقليد الشفوي ا "هذا اإليمان املؤسس بتقليد كما يقول القِدّ

ي  ،آبائنا الّسابقني ّ الّشياطني نفسهاا ورد  ،"٢٠١لكن ينكره اآلريوسّيون ،ال تنكره ح
ُ
و يف هذا الفصل سأ

ناريوس) ،سابيليوس ،(آريوسة قَ هم اآليات اليت إقتبسها اهلراطِ احكفسري األرثذوك اآلبا أل لعل الروح  ،أبو
      الُمسلَّم مرة للقديسني تاركني عنَّا أهواء احكفسري  الُمستقيم اإليمانكزن يُنري قلوبنا جتمسك أكرث بالُقُدس 

  و احكجديد يف صيغ اإليمان.

  

   (Ἄρειος) آريوس - ١

 لب )οὐσία( وهرمع اآلب يف اجل املسيح وحدانيَّةمضاداً ل يهدف ألن يكون لم يُكن هذا القس السكندري     
فخرج من إطار احكعليم املسلَّم إىل تأويل نصوص  ،بتفسريه للكتاب خارج إطار احكقليد هدورشبسبب  وصل هلذا

ه يف فكره و إكتمل  ،العهد اجلديد فهمه و حيدُّ لعله أيضاً بل قدر ما تعلَّم أراد وضع اخكالوث حتت مستوى عقله 
ة للقديسني       ،مصار مضاداً للتعليم الُمستقيو إذ فقد إيمان القّديسني  ،فساد تفكريه برفض اإليمان الُمسلَّم مرَّ

    إنسان حقييق غري متحد به الالهوت ،و صار يف نظره املسيح أبل من اللك و لكنَّه اكئن وسيط بني اهللا و اجاس
تظهر عليه عالمات جمد ألنه أسىم من أي اكئن آخر و لكنَّه يف  ،)οὐσίαيف اجلوهر ( و غري مساوى لآلب

                                                            
200 The fourth book (Tome 4) of Cyril of Alexandria against Nestorius، translated by P.E. Pusey. 
201 Schaff، P. (1997). The Nicene and Post‐Nicene Fathers Second Series Vol. X. Ambrose (439). 



 

فقال عن الروح كنَّه خملوق سايم  ،عنه بما عربَّ به عن اإلبناجهاية خملوق و رفض الهوت الروح الُقُدس و عربَّ 
ته إكتىف فقط بفساد فكره بل جال يُعلِّم بهذا فصار أمام الكنيسة ُمبَتِدخً مستوجب  ،ليس من ذات اإل و 

  الُمحاكَمة الكنسيَّة.

بال  ، إقتباساته من نتاج عقله هوفقد اكنت لك إستشهاداته كتابيَّه و تفسري ،و بما أن آريوس اكن ُمنكراً للتقليد
و اكن تفنيد أثناسيوس حكفسرياته ُمنصب بل تقديم احكقليد  ،إعتماد بل فهم من سبقوه لإليمانإطار لإليمان وال 

لك جائت أفاكره  -مع العلم أنه اكن بإستطاعة أثناسيوس أن يُقدم تفسري شخ-ال أفاكره الشخصيَّة 
بل و يوضع  يف احكقليد السكندري ٢٠٢حق بعدها أن يُعترب من اآلباء الكبار املسكونينيأرثذوكسيَّة ُمستقيمة إست

  .يف مقّدمة الهويِتّ الكنيسة و يُبقَّب حبايم اإليمان

هذا احكفسري املستحق القطع (احلرمان) جعل آريوس يُظن أن اللكمة هو خملوق غري أز آداة يف يد اهللا خيلق بها 
و سرنى معاً بعض اآليات اليت إستخدمها آريوس يف  ،يُعامل البرََش  ال - يف نظرُه-و يتواصل بها مع البرش ألن اهللا 

س و التسليم خالل احكقليد بوجهَ تأسيس بدعته و كيف يُمكن تفنيدها بشلك بسيط من  يه (الكتاب الُمقدَّ
( فاكن هدف األساقفة هناك هو أن  ،باألساسهو جممع يُدافع عن احكقليد  ةكما سرنى أن جممع نيقيَّ  ،الرسو

وا تعبريات إيمانيَّه ال  ،يوّحدوا صيغة احكعبري عن اإليمان ال أن يصنعوا إيماناً جديداً لُمَجابهة آريوس أي أنهم أقّرْ
) اكن ὁμοούσιος τῷ πατρίو كما سرنى أن تعبري مساوى لآلب يف اجلوهر ( ،حمل للهراطقة من اجلدال فيها

و إسُتْخِدم نفس احكعبري عن  ،اكرثه بالنسبة لآلريوسيني إذ قطع لك آماهلم يف فصل ذات اللكمة عن ذات اآلب
ةالروح الُقُدس يف الكتاب   .ات احكا

سأضع تفسريات اآلباء القديسني هلا لرنى كيف يُفرس  ،و بىن آريوس فكرته يف نيف الهوت املسيح بل عدة آيات
 )εγενετο( "اللكمة صار) ١٤:  ١يبدأ بطرح فكرته و يستدل بيوحنا ( ال الكتاب يصنع اإليمان. ،اإليمان الكتاب

ل) إىل جسدو يُفرس لكمة صار بأنها تعىن أن  ،"٢٠٣جسداً  و بل هذا فإنه ليس اإل ألنه  ،اللوغوس صار (حتوَّ
بينما  ،ربما يبدو فكرُه منطقيَّاً و يظهر كرسد منمق ،و اجاس و يصف اللوغوس باملخلوق الوسيط بني اهللا ،يتغري

 يلقبلك  ،٢٠٤يف عيون اآلباء اليت إستنارت بعمل الروح فيظهر ضالل أفاكر آريوس و إبتعادها عن احكقوى

                                                            
ين ،اآلباء املسكونيني الكبار : ق. أثناسيوس الرسو ٢٠٢                        ،ق. باسيليوس الكبري أسقف قيصاريَّة ،ق. كريلس السكندري عمود ا

  ).١٠صـ  نص عبد الشهيد /د ،ق. غريغوريوس الزنيزني اجاطق باإلهليَّات و ق. يوحنا ذهيب الفم (مدخل إىل علم اكاترولو

  برََشاً" حبسب بعض الرتمجات العربيَّة. صارَ  "اللَكَِمةُ  ٢٠٣

  يُعّرف احكقوى يف فكر اآلباء اكحكايل : ،٣٨"اإليمان باخكالوث" ترمجة دار باناريون صـ  توماس ف. تورانس يف كتاب ٢٠٤



 

              برتكهم احكعليم و اإليمان الكن املستقيم  "٢٠٥"جاحدين و عدييم احكقوىأثناسيوس اآلريوسينّي بأنهم 
  و توجههم ألفاكر خاصه ال تعرفها الكنيسة.

مه اآلباء يف نيقيَّه هو تفسري حبسب احكقوى ،ما فعله آريوس هو جمرد تفسري ملتوى آليات الكتب   ،بينما ما قدَّ
بواتييه أسقف  هيالريالقّديس يتلكم لك  ،فبدون تقوى يستحيل معرفة اهللا ،اليت يه أساس احكعامل مع اهللا

 ،ألن نعمل ما هو غري مباح ،حنن مضطرون بسبب أخطاء اهلراطقة و املجدفني" عن الالكم عن الهوت اهللا فيقول
و أن نتناول أموراً حمظورة. و مع أنه ينبيغ علينا  ،و أن نعرِبّ عن األشياء اليت ال يُنطق بها ،و أن نتسلق املرتفعات

ذ فنحن  ،خبدين اآلب و ساجدين لإلبن معه و فرحني يف الروح الُقُدس ،الوصايا من خالل اإليمان وحده أن ننِفّ
كما أننا جمربون بسبب جتاوزات  ،صفاليت ال تو للتعبري عن احلقائق ،مضطرون حكوسيع قدرة لغتنا الضعيفة

اآلخرين أن نتجاوز حنن يف حماولة حمفوفة باملخاطر حني نضع يف الكم برشي ما اكن جيب أن حُيفظ يف عقوجا 
برهبة ُمقدسة ... إن عدم أمانتهم قد جرتنا إىل هذا املوقف اخلطري و املريب حيث قد تعني علينا أن نضع 

دة تذهب أبعد مم   ."٢٠٦ا قد وصفته السماء عن أمور سامية للغاية و خمفيَّة يف األعماقعبارات حُمدَّ

تسلمها اآلباء و خشوها و فرضت عليهم أن يدققوا يف لكمة ينطقوها عن  ،إذاً فاحكقوى جزء من احكقليد الكن
 لكفيقول "و يعترب القّديس غريغوريوس الزنيانزي احكقوى جزء من اإليمان املسي و غري ُمنفصل عنه  ،اهللا
لك تساوى تعبري اهلرطقة بتعبري عدم  ،"٢٠٧كمسي به يُعرتف ال ،احلقيقيَّة قوىاحكَّ  رس داخل يتشلكَّ  لم من

فاملهرطق أو املبتدع هو إنسان فقد احكقوى و احكعليم الُمسلَّم يف الكنيسة و صار يُفرس لكمات الكتاب  ،احكقوى
  :و يقول تورانس عن عالقة احكقوى باحكقليد  ،حبسب فكره اخلاص

                                                                                                                                                                                                

ي يف اإليمان و العبادة الُمسلَّمة من  ،"احكقوى كما جندها واضحة يف الفكر الالهويت اجييق اكنت تشري إىل الفهم األرثذوك القويم للحق ا
حيث اكنت احكقوى لكمة تدل نوخً ما إىل ما  ،ى من خالل العودة إىل الرسائل الرعويَّة يف العهد اجلديدالرسل. و يتعني علينا أن نقتيف أثر احكقو

ه بالطريق يف سفر أعمال الرسل ي ألجله اكن البد هلم أن يتأملوا.         ،اكن يشار إ ين إتبعوا املسيح ا ي مزيَّ ا أي طريق اإليمان و العبادة ا
يف تطابق مع أسلوب احلياة و العبادة يف خدمة اهللا بورع. و مما اكن   ،أنها جتسيد لإليمان أو املعرفة حلق اإلجنيل ،زية للتقوىو اكنت السمة املم

ي هو ،هذا احكأكيد الشديد بل العالقة اخكابتة (املتالزمة) و املتبادلة بني احكقوى و اإليمان و احلق ،داللة هامة  أي احكأكيد بل احكعليم ا
ي جاء كرد فعل حاد لظهور حتريف لإلجنيل بل أساس خرافات و ظنون عقليَّة. فبينما إعتربت  ،حسب احكقوى أو بل احكعليم الصحيح و ا

ي حدد اإلسلوب و اجمط لرصاع  ،إعترب عدم احكقوى مرادفاً لعدم اإليمان و الضالل ،احكقوى كمرادف لإليمان و احلق و اكن هذا احكباين هو ا
". ال   كنيسة مع اهلراطقة بل مدى األربعة قرون األو
   

كتور نص عبد الشهيد و األستاذ صموئيل اكمل عبد السيد ٢٠٥ راسات اآلبائيَّة) ا   .١٩٨٤ديسمرب  ،املقالة األو ضد اآلريوسيّني (مركز ا

  .٣٦كتاب "اإليمان باخكالوث" ترمجة دار باناريون صـ  ،توماس ف. تورانس  ٢٠٦

راسات اآلبائيَّة ص ،كتاب الروح الُمحيي للقديس غريغوريوس الزنيانزي ٢٠٧   .١٦٠نصوص آبائيَّة  ،٢٠ترمجة مركز ا



 

ّ للكنيسة امللزتمة باإليمان بإعالن اهللا عن ذاته يف يسوع  "احكقوى إذن تعترب من املكونات اجلوهريَّة يف احكقليد ال
ة للقديسني ي لإليمان الُمسلَّم مرَّ . إن احكقوى املسيح. و احكقوى و معرفة احلق ينتميان الكهما إىل اكناء اإلجنييل ا

ه لك تعليم صحيح ة اليت توِجّ و يه اليت جيب أن يسمح هلا بتوجيه فهمنا  ،اليت من هذا اجوع يه اليت تُشلِكّ القوَّ
و ننطق بعبارات عن احلق  حيث نكون مضطرين أن نكون مفاهيم ،الالهويت خاصة يف جمال اإليمان املفتوح

لك و يف هذا املجال بعينهتتجاوز العبارات الرصحية اليت وردت يف الكتب  سة.  حيث حتوي الكتب املقدسة  -املقدَّ
ي ال يوصف ي يظل رساً ح يف صميم إعالنه عن ذاته  ،رس اهللا ا فإنه ينبيغ علينا أن حنذر من الوقوع يف  -و ا

ا  ".٢٠٨اإلقتحام بال توقري و بغري ورع فيما أبقاه اهللا رساً يف جوهره األز ا

 ،و فهومها حبسب اإليمان الُمسلَّم للقديسني ،قوى فرسَّ اآلباء نفس اآليات اليت إستخدمها آريوسحبسب هذه احك
دεγενετοو توجهت أقواهلم لرشح لكمة صار ( ل بل احكجسُّ ) ١٤:  ١١٨كما يقول املزمور ( ،) بأنها ال تعين احكحوُّ

يِت "   و يف السبعينيَّة :". َخالَصاً  يِل  َصارَ  َوَقدْ  الرَّبُّ  َوتََرنُّيِم  قُوَّ

"ανίσωτηρ ςἰε μοι όνετέγἐ ὶκα ριοςύκ ὁ μου ςίμνησὕ ὶκα μου ςύσχἰ" 

ل اهللا من طبيعته الالهوتيَّة إىل خالص ته ،و فهل حتوَّ و بنفس هذا  ،أم صار اهللا خالصاً أي تمم خالصاً بقوَّ
 حَيِلُّ  فِيهِ  "َفإِنَّهُ ) ٩:  ٢كما يقول القّديس بولس (كولو  ،احكعبري نفهم أن اللكمة صار جسداً أي كنَّه إحتد باجلسد

( لُكُّ  ً (θεοτητος( الالَُّهوتِ  )πληρωμαِمْلءِ ثالث لكمات يونانيَّة ال يُمكن أن  ،)"σωματικως) َجَسِديّا
و باحلقيقة هو  كنَّه هل باحلقيقة مأ ،هل يُمكن أن ندعوه بعد جمرَّد وسيط ،حيل فيه جسديَّاً  الهوتاملء  ،تُقاَوم

 ،و الروح "يوجد طبيب واحد للجسديف رساحكه ألهل أفسس كما يقول القّديس إغناطيوس اإلنطايك  ،إنسان اكمل
احلياة احلق يف  ،اإل يف اجلسد ،(غري خملوق حبسب الهوته)و غري مصنوع (خملوق حبسب اجلسد) مصنوع 

  ."٢٠٩يسوع املسيح ربنا ،ابل لأللم و غري قابل لأللمق ،من العذراء و من اإل ،املوت

  ) ١٤:  ١وحنَّا (اآلباء  اتتفسري

" :أسُقف ميالن القّديس أمربوسيوس +    يف الكتاب اخكالث بعنوان "رشح اإليمان املسي

  فإنه  ،فهذا ينسب إىل برشّيته. و عالوة بل ذلك(صار) و أن كونه  ،إنساناً (صار) "لقد تعلّمنا إذن أنه
ي صار من نسل داود  . أي أنه من )٣:  ١(رومّية يمكنك أن تقرأ يف عبارة أخرى للكتاب املقدس : ا

هور. ،من نسل داود(صار) فقد  هجهة جسد   و لكن يف الوقت نفسه هو اإل املولود من اهللا قبل لك ا
                                                            

  .٣٧املرجع السابق صـ  ٢٠٨
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 ١:  ٩٠(مزمور رصت ملجأ جا ألننا نقرأ : يا رب  ،فإن الرصيرة ال تعين دائماً اخللق ،يف نفس الوقت(،      
. إنه ألمر واضح أنه ال يوجد ترصيح عن حقيقة خلق خليقة )١٤:  ١١٨(مزمور و أيضاً : رصت خال 

كما قال الرسول  ،و أنه قد حترك خلال (ملجأي)و لكن مكتوب أن اهللا صار  ،أو عن هدف خلقتها
ي صار جا حكمة من اهللا و براً و قداسة و فداًء  أي أن املسيح صار جا  ،)٣٠:  ١كورنثوس  ١(أيضاً : ا

بأي معىن يقول إن املسيح قد صار حكمة  ،قد رشح بعد ذلكمن اآلب و ليس : ُخلق. كما أن الاكتب 
هور ملجدنااحلكمة املكتو ،فيكتب : بل نتلكم حبكمة اهللا يف رسّ  ،جا  ،مة اليت سبق اهللا فعينها قبل ا

هر            ،)٨:  ٢كورنثوس  ١(أنهم لو عرفوا ملا صلبوا رب املجد  ،اليت لم يعلمها أحد من عظماء هذا ا
َّة ،(الصليب)و لكن عند احلديث عن رس آالم    ".٢١٠فباحكأكيد ال يوجد الكم عن والدة أز

  : )٤٨يف كتابُه عن املجامع (فصل هيالري أسُقف بواتييه القّديس + 

 د كيانه (أي لم يفقمل لللكمة لكن اللكمة يف صريورته جسداً لم يضيع  ،"اللكمة صار جسداً باحلقيقة
ل) و لم يستحيل  ،كلكمة اهللا بسبب جتّسده) لكن  ،و لم يتوقف عن كونة اللكمة ،إىل جسد(يتحوَّ

بدأ اجلسد أن يصري كما  و لم يفقد شئ من  ،اهللا لم يتغري حني صار  جسداً  ،لللكمةاللكمة صار جسداً 
 ".٢١١ذاته

 

 

 

  تفسري بشارة يوحنَّا :يف كريلس الكبري  القّديس+ 

 "إىل جاء عندما القديم يف فعل مثلما اجلسد إىل جاء اللكمة أن االجنييل يقل جسداً : لم صار و اللكمة 
ً  صار أي جسداً، صار أنه اإلجنييل، يعنيه ما و إنما فيه و إشرتكوا و القديسني، االنبياء  هو و لكنه إنسانا

 و هو نعبده ألننا إعتقادنا هو فهذا. الهوته يفقد أن دون جسده و جعله اجلسد، يف و هو بالطبيعة اهللا
ك يأتون سوف القامة ذوو الرجال" أشعياء يف مكتوب هو ما حسب اجلسد يف  سوف يكونون، و لك إ

                                                            
) للقديس ٥ ،٤ ،٣رشح اإليمان املسي (الكتب  ،١٤٤نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،أنطونيوس مؤسسة القديس ٢١٠
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ك، و يتوسلون أمامك خيرون و سوف بسالسل مقيدين يأتون " سواك آخر هل و ال فيك، اهللا ألن ا
 ال أنه و أيضاً  اجلسد، عن اللكمة يفصل ال ألنه فيه، اهللا أن يقول هو و ها) السبعينية ١٤:  ٤٥ شعياءإ(

ي أي. سواه آخر هل يوجد ي هيلكه باجلسد، إحتد ا   .االثنني من واحد مسيح ألنه العذراء من أخذه ا
 سبق ما االجنييل فينا : يكرر و سكن ،  اهللا لكمة ان قال ان فبعد جداً  واضحاً  االعتقاد و جيعل وقا

 قابالً  صار و بذلك و تألم، جسد، إىل و حتول طبيعته، عن ختىل انه جبهل احد يتصور ال و ح جتسد،
 وسكن" الفور بل االليه االجنييل أضاف ،)واحكبديل احكغيري عن تماماً  بعيد الالهوت نأ مع( للتغري

 حتول أنه ذلك بعد أحد يفرتض ال ليك املسكن، ثم الساكن، أوالً  شيئني عن يتلكم نهأ ندرك ليك ،"فينا
ي اهليلك جسده، و إستخدم اجلسد، يف سكن و إنما جسد، إىل  كما أو القديسة، العذراء من أخذه ا

  ".٢١٢)٩:  ٢ كولو(" جسدياً  الالهوت ملء لك حيل فيه ألن" بولس يقول

  :٦٧غريغوريوس الكبري يف خطابه  القّديس+ 

  ٢١٣"نقول أن اللكمة صار جسداً ليس بفقدانه ما  بل بإكتسابه ما ليس."  

  ذهيب الفم بطريرك القسطنطينيَّة :يوحنَّا  القّديس+ 

 ات ،"اهللا اللكمة و اجلسد واحد   ".٢١٤بال إمزتاج و ال إندثار يف ا

  

  

ِ  اَلرَّبُّ ") ٢٢:  ٨ أم(و أيضاً حاول آريوس اللجوء للرتمجة السبعينيَّة بل  َل  َقَنا وَّ
َ
ِ  َقْبلِ  ِمنْ  َطِريِقهِ  أ ِ ْقَما

َ
 ُمْنذُ  أ

و لكن مرتجم  ،٢١٥) يف اآلية بالعربيَّة ال تعين خلقين بل تعين إمتلكينקנניو مع العلم بأن لكمة قنا ( ."الِْقَدمِ 
و لم جياد اآلباء يف األلفاظ العربيَّة بل فرسوا السبعينيَّة حبسب  ،أي خلقين) ἔκτισένالسبعينيَّة ترمجها (

ي ُخلق يف أول طريق الفداء و يهمين يف هذه  ،اإليمان الُمسلَّم للقديسني بأن لكمة خلقين تعين ناسوت املسيح ا

                                                            
ين ترمجة مؤسسة القديس أنطونيوس ٢١٢   املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة. ،تفسري بشارة يوحنَّا للقديس كريلس عمود ا
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لم يتجادل اآلباء مع آريوس لغوياً بل اكن املقياس هو أرثذوكسيَّة  ،اآلية احكدقيق بل أن اإليمان هو حمور احكفسري
و تأكيداً بل قيادة اإليمان للحرف يقول القّديس أثناسيوس   أي اخلروج من احلرف لإليمان و الروح. ،احكعليم

  قال اخكالث) :يف مقاحكه ضد األريوسّيني (امل

 " و اآلن فما قلناه أعاله بإختصار يكيف ليك يربهن بل سوء فهمهم لآليات اليت تعلّلوا بها و أن ما
و يمكننا أن نريهذا بسهولة إذا  ،يتعلّلون به اآلن من األناجيل يعطونه باحكأكيد تفسرياً غري صحيح

ي نمسك به حنن املسيحيون و أن نستخدمه كقاعدة كما يعلّمنا  وضعنا أمامنا كهدف ذلك اإليمان ا
قد ضلّوا عن طريق  ،ألن أعداء املسيح بسبب جهلهم هلذا اهلدف ،الرسول يف قراءة الكتب املو بها

  ."٢١٦معتقدين يف أمور ال ينبيغ أن يؤمنوا بها ،و إصطدموا حبجر الصدمة ،احلق

ل) : كريلس الكبري القّديس+    يف كتاب حوار حول اخكالوث (احلوار األوَّ

 إذ فيه احكقت الطبيعتان اإلهليَّة و اإلنسانيَّة و إحتدتا يف واحد  ،"و حنن نرى أن اإلبن واحد من إثنني
ل إىل الطبيعة  بشلك غري موصوف و ال يُعربَّ عنه. و بكل تأكيد حنن ال نعين أن لكمة اهللا قد حتوَّ

ي يتبىنَّ أحد هذين املوقفني املتطرفني اجلسديَّة األرضيَّة  ل إىل طبيعة اهللا اللكمة. و ا و ال اجلسد حتوَّ
ان يف وحدة تامة ال  البد أن يكون خمتل العقل. فلك من الطبيعتني تبىق يف خصوصّيتها و لكنهما تُعدَّ

 فهو نفسه إنسان و هل. و حينما نقول اهللا ،"٢١٧و هذه الوحدة يكشفها تعبري "املسرية الواحدة ،تنفصل
 و هذا واضح ،فنحن ال نليغ اإلنسانيَّة بعد اإلحتاد و حينما نقول إنسان فنحن ال ننيف صفات الالهوت

  ".٢١٨لثي يريد أن يُفّكر يف األمر بطريقة مستقيمة

  : العّالمة أورجيانوس +

 "ألنه اإلبن الوحيد  ،الهوته ،أنه يف املسيح طبيعة واحدة ،أوالً جيب أن نعلم هذا)Μονογενης Υιος( 
ُحقق هدفه اإلليه ،و طبيعة برشيه ،املولود من اآلب  ".٢١٩اليت يف األيام األخرية أخذها 

                                                            
  .٢٨الفقرة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،ترمجة مؤسسة القديس أنطونيوس ،املقالة اخكاخكة ضد اآلريوسيني ٢١٦

(من نفس  منفرجتني و هما يف وحدة السري معاً  ،فالساقني يظهران عند امل ،تعبري يُشري إىل إنفراج الساقني عند املسري " الواحدة املسرية" ٢١٧
   .مرجع اإلقتباس)

حوار حول اخكالوث (الكتاب األول) للقديس  ،١٥١نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس ٢١٨
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 و يقتبس  ،أن املقصود هنا أن لك األشياء ُخلقت يف احلكمة ٢٢٠يرى أورجيانوس يف  تفسريه لبشارة يوحنَّا
ْقَظمَ  َما" )٢٤:  ١٠٤ مز(قول داود 

َ
ْقَمالََك  أ

َ
ْرُض  َمآلنةٌ . َصَنْعَت  حِبِْكَمةٍ  لُكََّها! َربُّ  يَا أ

َ
و يرى  ،ِغَناَك" ِمنْ  األ

يرى الكثري من اآلباء أن لك شئ يستمد  كما ،أن املقصود من اآلية أن األعمال ُخلقت حبكمة منذ اكدء
 فبدون اللكمة ال يوجد أي كيان يقدر أن يستمر للحظة واحدة. ،وجوده من احلكمة

  : يس ديديموس اكصريالقدِّ  +

 غري خاضع للزمن ّ موجود قبل (اكدء) لكنه  ،مع املخلوقات هو يف اإلطار(اكدء)  ،"ألن اللكمة أز
ات           ،اخللق مع احلكمة هذا احكرصيح اإليما "الرب خلقين أول طريُقه" جيب أن يُفَهم ليس عن ا

ألن  ،طريق إبداع اهللا اخلليقألن اللكمة يقول أن أعما اكنت يف بدء   ،و لكن عن العالقة باملخلوقات
خرى للحديث. إبن اهللا صار إنساناً 

ُ
 ،هو أز قبل األزمان ،حينما أخذ صورة عبدالسبب يقدم طريقة أ

ين يريدون  ،أنه خملوق ألنه و من العذراء و صار جسداً (اآلية) تقول  ،هو اهللا اللكمة ألجل هؤالء ا
ي يعطي تعليمه لثين يتبعونه  ،يستشريوا هذا الُمعلّم ،أن يسريوا مع اهللا و مثل اهللا ال (خيلق) لكمة  ،ا

ي يقول  داود كمثالتعين يف أي ماكن خلق لثات  ال يطلب هذا اجوع   ،"قلباً نقّياً إخلق يّف يا اهللا"ا
اً  ،بال قلب بسبب كونهمن اخللق  ثه فهو يريد أن يستعيده نقيَّ ً بولس الرسول حينما بل ألنه لوَّ . أيضا

و هكذا  ،ال يعين من ذاتني برشيني بل من اإلحتاد اجاتج عن احكوافق ،يتلكم عن خلق واحد من إثنان
 ".٢٢١خلقين(الرب)  قال الُمفرّسون "هو

: "   + القّديس أمربوسيوس أسُقف ميالن يف كتاب "رشح اإليمان املسي

  : (و اليت تقول) د ة اليت تنبأت عن احكجسُّ ب قنا أول طرقه ألجل "الرَّ "بهذا فإننا نبدأ أن نفهم أن اجبوَّ
" (أي الفداء) تعين أن الرب يسوع ُخلِق من العذراء ألجل تتميم أعمال اآلب سبعينيَّة)  ٢٢:  ٨(أم  أعما

ة يف أن هذا  ،يف الواقع دقد قيل عن رّس احك(اجص) ال يمكننا أن نُشك باملرَّ إذ أن الرب إختذ جفُسه  ،جسُّ
ي ح يقهر عن طريق آالم جسده اخلاص ذاك  ،جسدنا ليك خُيلّص أعمال يديه من عبوديَّة الفساد ا

أما الهوته فهو اكئن من قبلها.      ،األشياء املخلوقة(خالص)  ُسلطان املوت. فجسد املسيح هو ألجل 
 ".٢٢٢بينما لك األشياء توجد لكّها فيه ،قبل لك األشياء(اكئن)  و هكذا ترى أنه
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 كما يوّضح ذلك  ،و لكن اخلليقة اكئنة بسبب الهوته ،ليس بسبب اخلليقة(اكئن) فإن الهوته  ،لك
ي من أجله  ،"ألنه الق بذاك الرسول بقو إن لك األشياء اكئنة بسبب إبن اهللا. فنحن نقرأ كما ييل : ا

 .)١٠:  ٢(عربانيني  "أن يُكِمّل رئيس خالصهم باآلالم ،و هو آت بأبناء كثريين إىل املجد ،اللك و به اللك
ي من جهة الهوته هو خالق اللك ،ألم يُبنّي الرسول بوضوح أن إبن اهللا  ،قد أخضع نفسه فيما بعد ،ا

  ".٢٢٣ألجل خالص شعبه ،ليك يأخذ جسداً و أن يتألم به ح املوت
 ة (بدء) أن عبارة "أول  ،"لقد أصبح واضحاً إذن طرقه" اليت جيب أن ننسبها إىل رس لبسه جلسده يه نبوَّ

ّهد جا الطريق إىل السماء. الحظه كيف يقول : عن احكجّسد. و هدف املسيح من احكجّسد هو أن يُم
و ليك جيعلك تعرف أيضاً أن اآلب القادر بل  .)١٧:  ٢٠(يوحنَّا "أم إىل أ و أبيكم و إليه و إهلكم" 

هوشع و هو البس  ،لك شئ قد سلَّم طرقة لإلبن نتيجة احكجّسد فإنك تقرأ يف سفر زكريا لكمات املالك 
فما هو  .)٧:  ٣(زكرّيا  قال رب اجلنود : إن سلكت يف طر و إن حفظت شعائري" "هكذاثياباً قذرة : 

 ". ٢٢٤معىن تلك اخكياب القذرة إّال لبسه للجسد ؟

  غريغوريوس أسُقف نيصص : + القّديس

  بل كما إتُفق  ،(بواسطة إفنوميوس)كما قيل  ،(خلقين) ال تشري للطبيعة الالهوتيَّة الغري ُمركبة"مجلة
ة اإلهليَّةعليه   ".٢٢٥كنَّه من طبيعتنا املخلوقة(بمعىن)  ،باحكوافق مع اخلطَّ

  

  

  

ِ " )٣:  ١٧ يو(ثالث اآليات اليت إعتمد عليها آريوس   ََياةُ  يِهَ  َو هِذه
ْ
بَِديَّةُ  احل

َ
نْ : األ

َ
نَْت  َفْعرِفُوكَ  أ

َ
َ  أ َِقييِقَّ  اِإل  احلْ

ِي الَْمِسيحَ  يَُسوعَ  وَ  وَْحَدكَ  َّ ْرَسلَْتُه" ا
َ
فاصالً اآلب عن لكمته و روحه و ممزياً  معرفة اآلب عن معرفة يسوع  ،أ

و هلذا يُعلّمنا  ،لكمة اهللا املتجّسد. اكرساً احكعليم املستقيم بأن وحدة اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس ال تنفصل
 ،و إن اكن هو يف حضن اآلب "كيف يمكن أن اإلبن ال يسكن يف نور ال يُد منهالقّديس أمربوسيوس فيقول 

كون  ،و ذلك ألن اهللا نور ،إن اآلب نور و اإلبن أيضاً هو نور و لكن إن افرتضنا وجود نور آخر جبوار األلوهة 
                                                            

  .٣٠املرجع السابق صـ  ٢٢٣

  .٣١املرجع السابق صـ  ٢٢٤
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ي ال يُد فيه (نور فهل يكون إذن هذا اجور أفضل من اآلب ح ال يكون اإلبن يف ذلك اجور  ،هو اجور ا
ت اجاس إذن ال يستبعدون احكفكري يف اإلبن حينما  ،مع اآلب و يف اآلب ؟ بينما مكتوب عنه أنه ،اآلب)

(موجود)  يقرأون لفظ "اهللا" و دعهم ال يبعدون احكفكري يف اآلب عندما يقرأون لفظ "اإلبن". فهل تظن أن اآلب
أتكلم كأننا  انأف ،ض)(بل األرأو أقول (يف اجلسد) اكن اإلبن يف اجلسد و عندما أقول  ،بدون اإلبن يف السماء ؟

و هو يف  إنه ،ألننا اآلن ال نعرف املسيح بعد حسب اجلسد ،عشنا يف أيام جتّسده بل األرض اليت يرويها اإلجنيل
فهل تظن أن اآلب  ،)١٦:  ٨(يوحنَّا  "ألن اآلب ميع ،"أل لست وحدياجلسد ليس وحده كما هو مكتوب 

يقول الكتاب  ،فخذ هذه العبارة القويَّة جداً  ،و حال تعترب هذه املناقشة كأنها جمرد تأمل ،يسكن وحده يف اجور ؟
ي هو يف حضن اآلب هو خربَّ  ٢٢٦اإلبن ،"اهللا لم يره أحد قط كيف يمكن أن يكون  .")١٨:  ١(يوحنَّا الوحيد ا

ن ما لم يره ؟ فاآلب إذن ليس اآلب وحده إن اكن اإلبن اكئناً يف حضن اآلب ؟ كيف خُيرّب اإلبن و يكشف ع
 ".٢٢٧(بدون اإلبن) اكئناً وحده

و كما قال  ،ه بل هذا الفهم املغلوط فاصالً اآلب عن اإلبن الاكئن يف حضنههذا ما أغفله آريوس و بىن فرضيَّاتُ 
  : لرنى تعليم اآلباء عن هذه اآلية الرائعة ،اآلباء أن أصل لك هرطقه هو إهمال تقليد اإليمان الُمسلَّم

  :الروما نوفاتيان + 

 ٣:  ١٧ يو( "إن اكن املسيح جمّرد إنسان فلماذا وضع جا قاعدة إيمانيَّة بقو( " ِ ََياةُ  يِهَ  َو هِذه
ْ
بَِديَّةُ  احل

َ
نْ : األ

َ
 أ

نَْت  َفْعرِفُوكَ 
َ
َ  أ َِقييِقَّ  اِإل ِي الَْمِسيحَ  َو يَُسوعَ  وَْحَدكَ  احلْ َّ ْرَسلَْتُه" ا

َ
 ،إن لم يُكن يُريد أن يُفهم اكإل ،أ

ِي الَْمِسيحَ  فلماذا أضاف "َو يَُسوعَ  َّ . ألنه لو لم يُكن  ا ْرَسلَْتُه" إال إذا اكنت إرادته أن يُقبل أيضاً اكإل
َ
أ

ِي الَْمِسيحَ  يريد ذلك ملا أضاف "َو يَُسوعَ  َّ ْرَسلَْتهُ  ا
َ
  ".٢٢٨أ

  : + القّديس أثناسيوس الرسو

  ي يؤمن و هذا  ،)ὁμοούσιοςألنه يؤمن بمن هو واحد مع اآلب يف اجلوهر ( ،باإلبن يؤمن باآلب"ا
ي يعبد و يُمّجد اإلبن يعبد و يعبد و يُمّجد اآلب يف اإلبن ألن الالهوت  ،اإليمان هو بإ واحد. و ا

                                                            
ونانيَّة تقرأ اآلية "اإل الوحيد الاكئن يف حضن ا ٢٢٦ ".                                              (يف أقدم املخطوطات ا   )θεος μονογενηςآلب هو خربَّ
) للقديس ٥ ،٤ ،٣رشح اإليمان املسي (الكتب  ،١٤٤نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس ٢٢٧

  .١٩ -  ١٨صـ   ،أمربوسيوس أسقف ميالن
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ً واحداً  ،واحد و املجد واحد و العبادة واحدة لآلب يف اإلبن ي يتعبَّد بهذا الطريق يعُبد إهلا ألنه  ،و ا
 يوجد إهلاً واحداً ال آخر سواه.

ة ه باملرَّ (اآلهلة الغري لكن ُكتبت حكُطيح بالكذب  ،و هذه العبارات لم تُكتب حكُنكر اإلبن وال لتُشري إ
ي به بالرغم أن  ،الحظ كيف لم يُكلم اهللا آدم بهذه اللكمات يف اكدء .حقيقيَّة) لكمته اكن معه ا

لكن حينما ثار اإلنسان ضد  ،حرضت لك األشياء للوجود. ألنه لم تُكن ُهناك حاجه قبل ظهور األوثان
  ظهرت احلاجه ملثل هذه اللكمات حكُنكر اآلهلة الغري حقيقيَّة.  ،احلق و دعوا ألنفسهم آهلة كما فعلوا

ي قال "أنا هو احلق" إن ُديع اآلب اإل احلقييق فهذا ال يُعد إنكاراً  ين هم  ،اك ا لكن هلؤالء ا
لك أضاف بعدها "و يَُسوعَ  ،ليسوا بالطبيعة حقيقيني ِي الَْمِسيحَ  ألن اآلب و اإلبن هم واحد.  َّ  ا

ْرَسلَْتُه". و اآلن هل صار خملوقاً ؟
َ
ُضيف هذه و يُضع نفسه كخالق. ألنه كيَّة تابعية هنا بني  ،أ لم يكن 

 ".٢٣٠حيسب نفسه مع اآلب إذا أظهر أنه من طبيعة اآلب ،و لكنه هكذا ،؟ ٢٢٩عدم احلقاحلق و 

  ) :١٠:  ٥يف كتاب املتفرقات ( إلكيمندس السكندري+ 

 ي ليس  معرفة باخلري فهو وضيع جتاهل اآلب هو موت و معرفته  ،ألنه هناك صالح واحد هو اآلب ،"ا
ة الوحيد عديم الفساد ،يه احلياة األبديَّة و عدم الفساد هو اإلشرتاك يف  ،من خالل املشاركة يف قوَّ

  و لكن اخكورة ضد معرفة اهللا جتلب الفساد". ،٢٣١األلوهة

  كريلس الكبري : القّديس+ 

 احلقييق اكفية حكأميننا  ،"حنن نقول أن املعرفة يه احلياة األبديَّة ؟ ّ هل نقول أن معرفة اإل الواحد ال
 فكيف يكون إيمان بال أعمال هو مّيت ؟. ،يف املستقبل بدون احلاجة لشئ آخر ؟

إشعياء اجيب خيربنا   ،حينما نتلكم عن اإليمان نعين معرفة اإل و الشئ آخر  ألن املعرفة تأ باإليمان
اليت يه  ،لكنَّه ال يتلكم عن املعرفة اليت تتكون من احكأمالت الفارغة ،"٢٣٢"إن لم تؤمنوا فلن تفهموا
نَْت " )١٩:  ٢ يع(ألن أحد احكالميذ قال   ،باحلقيقة عديمة اجلدوى

َ
نَّ  تُْؤِمنُ  أ

َ
. َيْفَعُل  َحَسًنا. َواِحدٌ  اهللاَ  أ

َياِطنيُ  وَن" يُْؤِمُنونَ  َوالشَّ   فماذا سنقول عن هذا !. ،َويَْقَشِعرُّ

                                                            
اً و مرافقاً إلسم اآلب اإل احلق ؟". ٢٢٩   أي كنَّه يسأل "إن اكن اإلبن ليس إهلاً حق فكيف يكون إسمه تا

230 Athanasius : Discourses Against the Arians 3.23.6–24.8–9. 
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  ليس بأن نصري آهلة يف ذاتنا و لكن بإقتناء عدم الفساد من خالل معرفة اهللا اآلب احلقيقيَّة بإبنه يف الروح الُقُدس. ٢٣١

  أما حبسب العربيَّة فيه "إن لم تؤمنوا فلن تثبتوا". ،) حبسب الرتمجة السبعينيَّة٩:  ٧(إشعياء  ٢٣٢



 

أعتقد  ،هذا و املسيح يتلكم باحلق حينما يقول أن احلياة األبديَّة يه معرفة اهللا اآلب و معه اإلبن كيف
(املعرفة)  ،ألن هذه املعرفة يه احلياة ،باحلقيقة أنه جيب أن جنيب بأن الكم املخلص هو بالكمال حق

بها ننضم لللكمة ال ُمعطي تتمخض و كأنها تت الرس و تضمن جا املشاركة يف رس اإلفخارستيا اليت 
نَّ " )٦:  ٣ أف( يقول القّديس بولس -بل ما أُظن-و هلذا  ،احلياة

َ
َممَ  أ

ُ
اَكءُ  األ ََسدِ  الِْمريَاثِ  يِف  رُشَ  َونََوالِ  َواجلْ

 ِ ِيلِ  الَْمِسيحِ  يِف  َمْوِعِده
ْ

(الكنيسة) ألنهم يشرتكون يف جسده و دمه الُمباركني. و هكذا فاألعضاء  ،"بِاِإلجن
رضنا لإلفخارستيا بالروح الُقُدساملسيح. بهذا املعىن يصريون أعضاء 

ُ
يه احلياة.  ،هذه املعرفة اليت حت

ين ي ،سكن قلوبناألنها ت ع إىل اهللا قلو تُغرّي أشاكل ا ة و حتّوهلم إىل عدم الفساد و احكخشُّ بونها إىل اكنوَّ
  ".٢٣٣حبسب اإلجنيل ،احلياة طول

 : أورجيانوسالعّالمة  +

  ونانيَّة) "اهللا باحكعريف نْ  هلذا يقول املخلص يف صالته ،تعين اإل احلقييق(يف ا
َ
نَْت  َفْعرِفُوكَ  "أ

َ
َ  أ  اِإل

َِقييِقَّ  يُسىمَّ إهلاً     ٢٣٤بسبب اإل احلقييق باملشاركة يف األلوهه و لكن لك شئ قد صار ُمقّدساً  ،وَْحَدَك" احلْ
  ".٢٣٥و ليس اإل

  مالحظة : 

تعبري إستخدمه الكثري من اآلباء و منهم أثناسيوس للتعبري عن ذلية الفداء بأن يشرتك اإلنسان  "θεόςις" احكأ
يف حياة اإلشرتاك  ،يف الطبيعة اإلهليَّة ال كإ معادل هللا بل كما قال املسيح آلم أقُل أنكم آهلة و بنو العيل تدعون

  .داسةاهللا األبديَّة يف بر و تقوى و ق

  : القّديس هيالري أسُقف بواتييه +

  نَْت  بعد قونعم و لكن  ،يُبعد املسيح نفسه عن اإلتصال و اإلحتاد باهللا"وَْحَدَك" "ربما بقو
َ
َ  "أ  اِإل

َِقييِقَّ  ِي الَْمِسيحَ  "َو يَُسوعَ يُكمل مبارشة وَْحَدَك"  احلْ َّ ْرَسْلَتُه" ا
َ
كيف جيب أن  ،أحكمس إحساس القارئ .أ

هل كما نؤمن باآلب اإل احلقييق الوحيد ؟. أو أنه إن اكن  ،نؤمن باملسيح حينما نؤمر باإليمان به أيضاً 
. احلقيقة أن  جتعل املسيح اهللا اآلب هو واحد اآلب هو اإل احلقييق الوحيد فال ماكن لكون املسيح اإل

                                                            
233 Cyril of Alexandria : Commentary on the Gospel of John 11.5. (ACCS commentary) 

ي قّدسنا و عّرفنا  ،يعين هنا نفس من رشحه القّديس إلكيمندس السكندري ٢٣٤ و يقول القّديس كريلس يف حواره عن اخكالوث أن ذاك ا
ي هو يف حضن اآلب و خُيرّب عنه ال شك أنه منه ،باآلب   و فيه و غري منفصل عنه. ذاك ا
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ألننا يُمكن أن ننال احلياة  ،و كذلك الهوت اآلب الواحد جيعل اإلبن اإل احلقييق ،أيضاً الرب الواحد
كما باإل احلقييق. لكن إيمان الكنيسة بينما يعرتف باآلب اإل الواحد  ،األبديَّة فقط إن آمنَّا باملسيح

 ،اآلب بدون املسيحوال يعرتف ب ،ال يعرتف باملسيح اكإل احلقييق بدون اآلب ،يعرتف أيضاً باملسيح
يعرتف باملسيح اإل احلقييق. بل أن حقيقة كون اآلب هو اإل احلقييق تؤسس أيضاً أن كون املسيح هو 

ي حبسب طبيعة  الوحيد اجلنس إلا ،اإل احلقييق لم يُعا أي تغيري يف الطبيعة بميالده. و هو أيضاً ا
 ".٢٣٦أصله الالهويت مولود إهلاً من اإل ال

  

  :خالصة ما سبق

و لكن اإلبن ليس غري اآلب ألنه مولود منه و اكئن يف  ،أن لكمة (وحدك) تستثين من هم ُمنفصلون عن اآلب 
و كما يقول  ،فاآلب اكئن و لكمته اكئن فيه و روحه ،ن اإلبن و إلبن إبناً بدون اآلبحضنه و ليس اآلب أباً بدو

احلقييق حسب الطبيعة و ذلك وفق نص قانون اإليمان. و هل  "نؤمن باآلب اإلالكبري : القّديس كريلس 
و ماذا تكون حجته ؟ أما إذا قالوا : أنه ال يوجد هل غريه إطالقاً فإن هذا ال  ،يمكن للمرء أن يعرتض بل هذا

ذ و ال حُيسب ضمن املخلوقات إ(اآلهلة املخلوقة) ألنه بطبيعته خمتلف عن لك  ،ينطبق بل طبيعة اإلبن يف شئ
ي يف طبيعة إهليَّة واحدة. واحد إذاً هو اهللا و هو  هو اكئن دائماً مع أبيه ُمرشقاً دائماً معه و هو يُدرك دائماً مع ا

  ".٢٣٧اإل احلقييق ألننا قد ُعتقنا من تعدد اآلهلة و عرفنا الرب احلقييق الواحد

  
 

  

   (Σαβέλλιος) سابيليوس - ٢

قنوم واحد   
ُ
" و أن اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس هم ظهورات ٢٣٨علَّم سابيليوس بأن اخكالوث هو "ذات واحد و أ

خر  ،ضد تعليم اخكالوث املسي ركة املونارخينيحل يعترب فكره تتطورو  ،لشخص واحد
ُ
و عنهم إنشق هراطقه أ

                                                            
236 Hilary of Poi ers : On the Trinity 9.34، 36. (ACCS commentary) 

)  ،ث (احلوار اخكالثحوار حول اخكالو ،١٥٢نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس ٢٣٧ الكتاب اخكا
   (بعد املقدمة). ٧ -  ٦صـ   ،الكبري للقديس كريلس

ات ( ،بهذا احكعليم يُنكر وحدانيَّة اخكالوث املسيحيَّة و خيرج عن إطار الكتاب ٢٣٨ ) ουσίαو خيلط احكعبريات الالهوتيَّة فبهذا احكفسري أصبح ا
  ).φύσης) و الطبيعة (πρόσωπονالوجه () و الشخص أو ὑπόστᾰσιςهو نفسه األقنوم (



 

ين نادوا بأن املسيح ال أب  و كنَّه (أقنوم اللكمة) اهللا الوحيد و أنه هو اهللا اآلب و دعتهم الكنيسة مؤّليم  اك
ّ املسكني يف كتاب و  .٢٤٠نفس الفكر بسبب اكليستوس بابا روما سابيليوسو تبع  ،٢٣٩اآلب يقول األب م

"أدخل سابيليوس يف حماوالته ملالشاة عقيدة اخكالوث أقنوم الروح  : ١٣٠صـ  املسي اإليمان يف أهميته و احكّقليد
و كنَّه  ،٢٤١ُمعترباً أن اخكالوث هو جُمّرد ثالثة ظهورات أو إستعالنات لشخص اهللا الواحد بدون تغيري ذا ،الُقُدس

. فاآلب هو إستعالن اهللا اتيَّة األو        ،يف العهد القديم بإعطاء اجاموس بعد تكميل الفداء خد إىل وحدته ا
و الروح الُقُدس إستعالن اهللا نفسه يف اإلهلام. و إستعالن اإلبن إنتىه  ،و اإلبن إستعالن اهللا نفسه يف احكجسد

و اخكالوث نفسه (كظهورات) هو  بالصعود و بيق إستعالن واحد هللا هو الروح الُقُدس للتجديد و احكقديس.
فاهللا ملا خلق العالم لم يُكن ثالوثاً. و كذلك فإن اللوغوس (اللكمة) ليس هو اإلبن بل هو  ،ُمستحدث بل اهللا
  و ألن اللوغوس أكمل رساحكه يف العالم فإنه خد إىل أصله و إنتيه بذلك اخكالوث". ،اهللا نفسه الُمتلكّم

جاء سابيليوس ليستخدم اآليات  ،و بينما اكن آريوس يتعمد إستخدام اآليات اليت تُمزّي اآلب عن اإلبن املتجسد
مما يوضح أن اهلراطقة اكنوا متخبطني يف تفسري الكتاب الٌمقّدس إذ ،اليت توضح العالقة الوثيقة من اآلب و اإلبن !

"هل  يقول القّديس كريلس الكبري : كما ،إحكجأوا لفكرهم اخلاص تاركني أساسات اإليمان الُمسلَّم للقديسني
ين يُفكرون بطريقة سليمة أن لك ما ستقو سيكون بدون فائدة و معىنيكون غري واضح ألي وا  ،حد بني ا

ً أن يُنادوا  ،إن لم تثبت أن ما قلته يتفق مع ما جاء يف أقوال القّديسني ين يُريدون دائما ألننا لن نتبع أوحك ا
ين يتلكمو ،بأفاكرهم فقط س)بفم الرب و وفقاً للمكتوب  نبل أننا سنتبع أوحك ا   ."٢٤٢(يف الكتاب الُمقدَّ

  

  يُمكن أن نُقول أن أكرث اآليات إستخداماً بالنسبة لسابيليوس يه : 

نَا )٣٠:  ١٠ يو(
َ
  .َواِحدٌ  اآلُب  وَ  أ

ُ  َقاَل  )٩:  ١٤ يو( نَا :يَُسوُع  َ
َ
ِ  َزَمانًا َمَعُكمْ  أ تُهُ  هِذه ِي! فِيلُبُُّس  يَا َيْعرِْفيِن  لَمْ  وَ  ُمدَّ َّ ِ  اَ ى َفَقدْ  َرآ

َ
 َفَكْيَف  اآلَب، َرأ

نَْت  َيُقوُل 
َ
ِرنَا: أ

َ
  .اآلَب ؟ أ

                                                            
ّ املسكني صـ  ،كتاب احكّقليد و أهميته يف اإليمان املسي ٢٣٩   .١٢٩ - ١٢٨األب م

  .١٣٠املرجع السابق صـ  ٢٤٠

بل ما خيتلف نقلت هذا احكعبري كما كتبه أ القديس يف كتابُه و لكيّن أحتفظ بل عدم دقة احكعبري إذ أن اخكالوث هو ذات واحد ال خيتلف  ٢٤١
  و اإلبن هو املولود و الروح الُقُدس هو الُمنبثق). -حبسب تعبري كريلس الكبري-هو الصفات اخلاصه باألقنوم (اآلب هو بداية الال بدايات 

)  ،حوار حول اخكالوث (احلوار اخكالث ،١٥٢نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس ٢٤٢ الكتاب اخكا
    (بعد املقدمة). ٣٨صـ   ،الكبري للقديس كريلس



 

نَا وَ  )٢٢:  ١٧ يو(
َ
ْقَطْيُتُهمُ  َقدْ  أ

َ
ِي الَْمْجدَ  أ َّ ْقَطْيتيَِن، ا

َ
َُكونُوا أ َنا َكَما َواِحًدا ِ غَّ

َ
ْنُ  ك

َ
    . َواِحدٌ  حن

) ὑπόστᾰσις) واحد و أقنوم (πρόσωπονو اإلبن هم شخص (و عليها بىن سابيليوس معتقده أن اآلب 
و ال شك أن لك هرطقة تبدأ من  ،)١٨للقديسني (راجع الفصل اخكالث صـ و بهذا يُنكر اإليمان الُمسلَّم واحد 

ه القّديس أثناسيوس يف رساحككما يقول  ،قلب يرفض تعليم اآلباء السابقني عن اإليمان الُمسلَّم للقديسني
م الرسل  و تقليد اآلباء و يتأكد بالعهد آريوس  عرتف ضدّ ف املاألسق لفوسألد "إيماننا صحيح يبدأ من تعا

ول لّخص أهميته فيقو ي. "٢٤٣(أي أّن اإليمان يتأكد بالعهدين و ليس يكّون بالعهدين) اجلديد و العهد القديم
ي هو تعليم و إيمان الكنيسة اجلامعة منذ اكدء ،"علينا أن نعترب هذا احكّقليد ي أعطاه الّرب ،ا و كرز به  ،ا

ي عليه تأسست الكنيسة و قامت ،و حفظه اآلباء ،الرسل اً و ال  ،٢٤٤و ا و من سيقط منه فلن يكون مسيحيَّ
  .  "٢٤٥ينبيغ أن يُدىع كذلك فيما بعد

ين جترأوا ألن يفحصوا ذات اهللا  كما  ،جُمّردين من احكقوى اليت بدونها ال يُمكن احكقرُّب هللاهؤالء اهلراطقة ا
"بالنسبة جا فإن احلقيقة اإلهلّية تُعلّمنا أن األمور ليست هكذا. ألننا قد يقول القّديس كريلس اإلسكندري 

حدة مُمجدة لكن بألوهة وا ،و بالطبع ال نقول أننا نؤمن بثالثة آهلة ،تعّمدنا بإسم اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس
ضع تلك األمور اليت تفوق العقل ألفاكر برشّية

ُ
تلك األمور  ،يف اخكالوث الُقّدوس. فلماذا إذاً تترسع حماوالً أن خت

ها فقط باإليمان اخلايل من لك شك ألن التساؤل عن ماهية اخكالوث و عن  ،اليت أعتقد أنه جيب أن يُنظر إ
و يدل بل عدم احكقوى. و بل عكس ذلك فإن احكقوى يه أن نرغب يف أن األلوهة هو أمر غري الئق باملّرة  طبيعة

  ".٢٤٦نفّكر يف اهللا بطريقة سليمة كيف أننا نسجد للثالوث اإل الواحد

  تفسريات اآلباء   

نَا )٣٠:  ١٠ يو(
َ
  .َواِحدٌ  َواآلُب  أ

  :نوفاتيان الروما  +
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ّ املسكني صـ  ،كتاب احكّقليد و أهميته يف اإليمان املسي ٢٤٤   .٧األب م

راسات اآلبائيَّة ،أقوال اآلباء للقديسني أثناسيوس و أمربوسيوسكتاب الروح الُقُدس باقه من  ٢٤٥   .٢٢صـ ،٩١نصوص آبائيَّة  ،مركز ا

)  ،حوار حول اخكالوث (احلوار اخكالث ،١٥٢نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس ٢٤٦ الكتاب اخكا
  (بعد املقدمة). ١٤:  ١٠صـ   ،الكبري للقديس كريلس



 

  نَا""ألنهم جُيادلوننا كثرياً بهذه اآلية حيث قيل
َ
فيف هذه أيضاً سنتغلَّب عليهم بمهارة  ،"َواِحدٌ  َواآلُب  أ

(أكون) أنا  ،أنا و اآلب"ُمتوافقة. ألنه إن اكن كما يُظن اهلراطقة أن املسيح هو اآلب لاكن املسيح يقول 
خيدم احكفريق و احكميزي بني  "أنا و اآلب"و بعد ذلك يُقّدم اآلب فيقول  "أنا"لكن حينما يقول  ."٢٤٧واحد

ة كونه شخص اإلبن و بني أح فهم اهلراطقة أنه لم يقل شخص (صفة أقنوم اآلب) قيَّة األبوَّ . "واحد". . . 
(أي تعين إحتاد الشخصني و ليس اإلحتاد و ليس الوحدة الشخصيَّة ألن لكمة واحد يف حالة املحايد تعىن 

ونانيَّة)"حنن نكون  . . . أخرياً يُضيفكونهم شخص واحد)  (متحدين ُظهر أنهم شخصني  "(حبسب ا
ات)   ".٢٤٨يف ا

تُسالقّديس  +    :الروما  هيبو

  نَا"و إن قال نويتُس أن يسوع قال
َ
 ،"أنا و اآلبدعه يُعمل عقله و يتعلم أن يسوع لم يقل  َواِحٌد" َواآلُب  "أ

ة واحدة  ،"نكون واحد" بل واحد"(أكون) أنا  ة حنن ال تُقال لإلشارة لواحد بل إلثنني لكن قوَّ (قوَّ
 ".٢٤٩الالهوت)

  املغبوط أغسطينوس :  +

 "٢٥٠لآلب خاضع هو جتسده يف ،لآلب معادل هو الهوته يف." 

  

 كريلس الكبري : القّديس+ 

 ين يقولون أن  ،"نقول أن اآلب و اإلبن هم واحد ال جمزج شخصيتهم بإستخدام هذا الرقم كما يفعل ا
و لكن نؤمن أن اآلب و اإلبن هم أشخاص فريدة و نُعّظم اإلثنني  .٢٥١اآلب و اإلبن هم نفس الشخص

                                                            
ونانيَّة تقول " ،هنا يضع نوفاتيان يده بل نقطة رائعة قد ال تبدو جا واضحة يف اللغة العربية ٢٤٧ "    εσμεν εν πατηρ ο και εγωفاآلية با

و ما يقصده نوفاتيان هنا أن املسيح إن أراد احكعبري عن كونه اآلب لقال "أنا و اآلب أنا واحد و لم يكن  ،و حرفياً "أنا و اآلب نكون واحد"
  قول (نكون) واحد.

(ἐσμέν) esmén; present act. indica ve 1st person plural of eimí (1510)، to be. We are. 
Spiros Zodhiates، The Complete Word Study Dictionary  : New Testament  (electronic ed.; Chattanooga، TN: AMG 
Publishers، 2000، c1992، c1993)، G2070.  
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كما يُرى اجلوهر الُمقّدس فيهما بال  ،خملني أنهم يمتلكون نفس املشيئة ،معاً يف نفس اجلوهر الواحد
  ". ٢٥٢إختالف

ُ  َقاَل  )٩:  ١٤ يو( نَا :يَُسوُع  َ
َ
ِ  َزَمانًا َمَعُكمْ  أ تُهُ  هِذه ِي! فِيلُبُُّس  يَا َيْعرِْفيِن  َولَمْ  ُمدَّ َّ ِ  اَ  َرآ

ى َفَقدْ 
َ
نَْت  َيُقولُ  َفَكْيَف  اآلَب، َرأ

َ
رِنَا: أ

َ
 اآلَب ؟. أ

  : ميالن أسُقف أمربوسيوس القّديس+ 

  ي ينُظر لإلبن يرى  ،لفيلبّس(أي أن الرب يسوع أظهر اآلب) "بهذه الصورة أظهر الرب اآلب نعم ا
نظر عن كيَّة صورة أتكلم ،صورة اآلب

ُ
ة اهللا(يعين اإلبن صورة اآلب)  إنها ،أ غري  ،احلق و الرب و قوَّ

ة ،غري خقل إذ هو احلكمةهو ليس  ،الصامت ألنه لكمة اهللا ليس بال  ،غري املائت وال اجلاهل ألنه القوَّ
 ".٢٥٣غري مّيت ألنه القيامة ،روح ألنه احلياة

  ُصوَرتَِنا بَلَ  اِإلنَْسانَ  "َغْعَمُل صورة اهللا غري املريي. قال اهللا عن هذه الصورة  ،أعلم صورة ،"يف الكنيسة 
ِي،مكتوب عن هذه الصورة  ،َكَشَبِهَنا" َّ  اآلب ينأع يف هذه الصورة .َجْوَهرِه" َوَرْسمُ  جَمِْدهِ، َنَهاءُ  َوُهوَ  "ا

ِي كما قال الرب يسوع(أعرف)  َّ ِ  "اَ ى َفَقدْ  َرآ
َ
 ،ألن هذه الصورة ليست منفصلة عن اآلب اآلَب" َرأ

يف هذه الصورة  ،"لك ما لآلب هو يل" و أيضاً  ،"أنا و اآلب واحد" يقول ،اليت علمتين باحلق وحدة اخكالوث
، َذاكَ «ألنه مكتوب  ،و أرى أن الروح هو للمسيح و قُبل باملسيح ،أيع أيضاً الروح الُقُدس ِ ُد نَّهُ  ُفَمجِّ

َ
 أل

ُخذُ 
ْ
ا يَأ    ".٢٥٤»َوخُيْرِبُُكمْ  يِل  ِممَّ

  يوحنَّا ذهيب الفم : القّديس+ 

 "فيليبس املسيح الم ،إذن؟ املسيح يقول فماذا ،"يعيش و وجيه ينظر أحد ال" يقول القديم العهد يف 
نَا": قائال بشدة

َ
ِ  َزَمانًا َمَعُكمْ  أ تُهُ  هِذه  ربما تعرفين، لم" قال بل" ترا لم" يقل لم ،"فِيلُبُُّس  يَا َيْعرِْفيِن  َولَمْ  ُمدَّ

                                                                                                                                                                                                
ارجة اللُغة يف تُستخدم كما منفصل اكئن يعين أنه املعىن من يُظن حال ،"مالمح الوجه" هو و أدق معىن هلا" πρόσωπον" لكمة ٢٥١  تُعطي إنما ،ا

ي مالمح الوجه معىن  وجوه و أقانيم ثالثة بل ،آهلة ثالثة ال ،الواحد لالهوت وجوه أو أشخاص األقانيم أن نقول لك ،ُمعيَّنة مالمح حيمل ا
و يستخدم القديس كريلس لكمة . مولود غري ُمنبثق الُقُدس الروح و منبثق غري مولود اإلبن و ُمنبثق وال مولود غري اآلب أن هو هنا فالوجه

ت وجه بشلك آخر فيقول أن اإلبن هو وجه اآلب إذ هو بهاء جمده و رسم جوهره و حامل لك األشياء بكلمة قدرته و املعىن أن اإلبن يُظهر صفا
    ). ٤٢راسات اآلبائيَّة صـ اآلب كما أن الوجه حيمل صفات اإلنسان (للمزيد راجع كتاب الوجود رشكة للمطران يوحنا زيزيوالس ترمجة مركز ا

252 Cyril of Alexandria : Commentary on the Gospel of John 7.1. (ACCS commentary) 
253 Ambrose : On the Chris an Faith 1.7.50. (ACCS commentary) 
254 Ambrose : Sermon Against Auxen us 32. (ACCS commentary) 



 

ريد أنا اآلن بك ؟ يتعلق شئ أي أعرف أن بلَّ  جيب ملاذا: "يقول أن فيلبس بل اكن
ُ
         أبيك، أرى أن أ

ي الطلب و املسيح إجابة بني العالقة مايه ،"تعرفين؟ ألم يل تقول أنت و  باحكأكيد ،؟ فيلبس قدمه ا
(ألن ابناً  املسيح يظل ذلك مع و ،(بما يف ذلك اجلوهر)للمسيح  هو لألب ما لك اكن لو ألنه ،وثيقة عالقة

 يف يظهر نفسه املسيح أن ملاذا يُبني سبب هذا إذن ،صفة أن اآلب وا و اإلبن مولود تتفرد بها األقانيم)
ي هذا صورة ذاته ه ا  هما االبن و األب أن ما شخص زعم إن األشخاص بني يمزي أن أجل من ثم. و

 رأ من":  قول يكن لم ،نفسه اآلب هو اكن أن إلنه". األب رأى فقد رأ من: "يقول الشخص، نفس
  ".٢٥٥اآلب رأى فقد

  باسيليوس الكبري : القّديس+ 

 "»ِي َّ ِ  اَ ى َفَقدْ  َرآ
َ
ألن الطبيعة اإلهليَّة  ،الطبيعة اإلهليَّةهذا ال يعين أنه رأي هيئة و صورة  »اآلَب  َرأ

نة من أجزاء ،بسيطة ات اإلليه ،غري مكوَّ و هذا يُرى يف اآلب              ،ثبات املشيئة ثابت يف جداول ا
    ".٢٥٦و اإلبن

  : القّديس هيالري أسُقف بواتييه +

 لكن ماذا ماذا اكنوا  ،ألنه قال أنه حينما يُعرف هو فاآلب يُعرب أيضاً  ،"ينتهر احكلميذ لعدم معرفته به
ات  ،يعنون حينما شىك عدم معرفتهم  طول هذا الوقت ؟ يعين أنهم لو اكنوا قد عرفوه لاكنوا عرفوه يف ا

ي هو من ذات طبيعة اآلب  ".٢٥٧ألن أعما يه نفسها أعمال اآلب ،اإلليه ا

  

  

نَا وَ  )٢٢:  ١٧ يو(
َ
ْقَطْيُتُهمُ  َقدْ  أ

َ
ِي الَْمْجدَ  أ َّ ْقَطْيتيَِن، ا

َ
َُكونُوا أ َنا َكَما َواِحًدا ِ غَّ

َ
ْنُ  ك

َ
 . َواِحدٌ  حن

  : الرسو أثناسيوس القّديس+ 

                                                            
255  Chrysostom  : Homilies  on  the Gospel  of  John  74.1.  (ACCS  commentary)،  Translation  into Arabic  revised  by 
Michael Raafat. 
256 Basil the Great : On the Holy Spirit 8.21. (ACCS commentary) 
257 Hilary of Poi ers : On the Trinity 7.36. (ACCS commentary) 



 

 ي حيدث لألبدي حني يلبس املؤقت ؟ ،"ما املزيه لغري املائت أن يُشابه املائت ؟ كم  ،و ما احكقدم ا
ي يف حضن اآلب ؟ أال ترى أن هذا أيضاً ُكتب و ُعمل  ،تكون عظمة املاكفأة لإل الرسمدي و امللك ا

ح نكون غري فانيني و حُيرضنا إىل  ،حنن املائتني املؤقتني ،الرب صار إنساناً ألجلنا ،ألجلنا و بسببنا ؟
لكن  ،ور أنه اكن مالاكً للُك األشياء دائماً ليس اللكمة هو من تطاحلياة األبدية يف ملكوت السموات . . . 

ي أصله فيه و به  ر هو اجلنس البرشي ا ي تطوَّ م. ألنه  ،(يف اللكمة و باللكمة)ا ي نال احكقدُّ هذا هو ا
ين إعتمدنا  ،حينما ُمسح حبسب الطرق البرشية كنا حنن من  ُمسحنا فيه ألنه حني إعتمد كنا حنن ا

نَا "وَ  شياء يُليق الُمخلّص نوراً حينما يقولفيه. و لكن بل هذه األ
َ
ْقَطْيُتُهمُ  قَدْ  أ

َ
ِي الَْمْجدَ  أ َّ ْقَطْيتيَِن، ا

َ
 أ

َُكونُوا َنا َكَما َواِحًدا ِ غَّ
َ
ْنُ  ك

َ
تأ عن ما (أعطى)  و(أخذ) و اللكمات  ،ألجلنا أيضاً طلب املجد .َواِحٌد" حن

 ".٢٥٨و جا سُتعطى و حنن سنسمو فيه. هو أيضاً يقدس نفسه جا يك نتقدس فيه ،سنأخذه

 : القّديس هيالري أسُقف بواتييه +

 َُكونُوا" ،"هذه الوحدة تظل بمثال عظيم للوحدة َنا َكَما َواِحًدا ِ غَّ
َ
ْنُ  ك

َ
اآلب يف اإلبن و اإلبن يف  ،"َواِحدٌ  حن

 ".٢٥٩و كهذه الوحدة يكون اجلميع واحداً يف اآلب و اإلبن ،اآلب

  يوحنَّا ذهيب الفم : القّديس+ 

  ْهِ "يف ماكن آخر يقول عن نفسه و عن اآلب َ ِ ، "إ ِ
ْ
بذكر الشخصني خُيرس أفواه  ،َمزْنِالً" نَْصَنعُ  َوِعْنَدهُ  نَأ

 ".٢٦٠خُيرس أفواه اآلريوسيني(يف اإلبن) و حينما يقول أن اآلب يأ للتلميذ فيه  ،السابيالنيني

 

 

 

  

ناريوس -٣   (Απόλληναρίυς) أبو

                                                            
258 Athanasius : Discourses Against the Arians 1.12.48. (ACCS commentary) 
259 Hilary of Poi ers : On the Trinity 7 (Catena Aurea Page 538، by Thomas Aquinas)  
260 Chrysostom : Homilies on John 82 (Catena Aurea Page 540، by Thomas Aquinas) 



 

أراد إقصاء أي فكر يواجه الالهوت  ،سوري بل الالذقيَّة واجه اآلريوسيَّة جبوار أثناسيوس و باسيليوس أسُقف
ي تسلَّمه و ركز حبثه يف اإلحتاد الرّسي لطبيعيت املسيح و انتهت مسريته باهلرطقة إذ  أنطر وجود اكزينطي ا

و اكن سبب رفضه لوجود نفس  ،و إعتقد أن اللوغوس حل حمل اجفس العاقله (الروح) ،روح إنسانيَّه للمسيح
طئ  ،عترب أن إحتاد اكئنني اكملني مناف للعقلخقله يف املسيح هو أنه إ

ُ
و أنه إعترب أن اجفس البرشية العاقلة خت

   و تعمل اخلري و بهذا ننسب للمسيح إماكنيَّة اخلطأ.

ل من إستخدم  ،و الشخص الاكملة ربما أيضاً إختلطت عليه بعض احكعبريات اكلطبيعة ناريوس أوَّ كما يُعترب أبو
ي تبناه كريلس الكبري و جعله تعبرياً أرثذوكسيَّاً مع توضيح أنها  ،واحدة تعبري أن للمسيح طبيعة ذلك احكعبري ا

ناريوس  ،من طبيعتني بال إنفصال وال إمزتاج وال تغيري "٢٦١طبيعة واحدة هللا اللكمة املتجسد" ِ و فرسَّ أبو ة مَ "اللَك
إستخدمها نسطور بعد ذلك ملقباً ) و Θεος σαρκοφοροςبأنها تعين أن اهللا محل جسداً ( ار جسداً"َص 

بينما احكعبري األرثذوك السليم هو إإل  ،)Ανθρωπος Θεουφοροςاملسيح بكنَّه إنسان حامل اإل (
ِّس (   .٢٦٢)Θεανθρωποςالُمتكن

ة اإل ( دحض ي أخذه اللكمة من ملكتنا وا و فيما  ،)٢٦٣Θεοτόκοςاآلباء نظريته بإثبات اجاسوت الاكمل ا
ح نقطه يف ذليَة  ،سأرسد أقوال اآلباء عن ناسوت املسيح احلقييقييل  ي وضَّ و أبدأ بالقديس أمربوسيوس ا

بل هو  ،أي شئ فهذا اجلزء من ناسوتنا اإلنسا لم يتحرر بالصليباخلطورة و يه إن اكن املسيح خيتلف عنَّا يف 
لك جزء يف ناسوتنا الاكمل و خد لطبيعته إنما باجلسد الاكمل ملخلصنا الصالح حتررت  ،بعد حتت حكم املوت

: ( . يقول القّديس يف (رشح اإليمان املسي يعين إختذ جفُسه  ،صورة عبد" اً "أخذ تعلّم إذاً ماذا يعين القول" األو
   ".٢٦٤و الطاعة يف كماهلا ،لك كماالت البرشيَّة يف تمامها

  جسد يقول :بري كتبت خاطراً عن احكَّ الكَ س و بل لكمات القديسني أثناسيوس و أمربوسيوس و كريلُّ 

                                                            
261 “Μία φύσις του Θεού Λόγου σεσαρκωμένη.” 

  كتاب نظرة شاملة لعلم اكاترولو يف الستَّة قرون األو للقمص تادرس يعقوب ملطي. ٢٦٢

ة( يرُتجم ثيوطوكوس) Θεοτόκος( اللقب ٢٦٣ هل             معناها و) Θεος( لكمة أصلها و) Θεο( األول املقطع ،مقطعني من هو و) اإل وا
بمعىن يت. يعرتض اكعض بل اللقب ظناً منهم أنه قد يسبب هرطقة إن فُهم بمعىن أن  )τίκτω( الفعل أصله و) τόκος( احكا املقطع و

ت الالهوت و صارت مصدراً  الوالدة ال األُمومة  )τίκτω(بينما لم يُشلك الفهم األرثذوك أي إعرتاض قديم إذ يعين الفعل  ،العذراء و
م اهللا اللكمه  ،املصدريَّة

ُ
" بينما نقول "أ ة اإل ت املسيح (أي خرج من  ،"الُمتجّسدلك نقول "وا لك يُفهم من لقب ثيوتوكوس أن العذراء و

ي إستخدمه كريلس الكبري).   أحشائها) بطبيعتيه (الالهوت و اجاسوت) الُمتحدتني يف واحده (حبسب احكعبري الالهويت السكندري ا
) للقديس ٥ ،٤ ،٣رشح اإليمان املسي (الكتب  ،١٤٤نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،القديس أنطونيوسمؤسسة  ٢٦٤

  .١٦٧صـ   ،أمربوسيوس أسقف ميالن



 

م و اللحم نفس من طبيعتنا نفس من ،شئ لك يف لإلنسان ُمشابهاً  احكجسد "جاء           البرشي العقل بنفس ،ا
 البرشيَّة إحتاجت هكذا و ،اإلنسان كيان يف هذرَّ  للك اخلطيَّة دخلت إذ ،البرشي اجفس و البرشي الروح و

 ال اآلن فروحنا برشى روح بال يسوع اكن فلو ،بالكمال اإلنسان ناسوت يف جزء لك ناسوته الاكملب خُيلّص خمّلص
 ملىه عقوجا صارت إن جا عقوبة فال حقييق برشي عقل بال اكن إن و ،! للشياطني خاصاً  مسكناً  تزال

 محل الاكمل احلقييق جبسده بل ،! العالم شهوات لرتك يدعونا جا سبب فال خقله نفس بال اكن إن و ،! للشياطني
سلمت و جسده تألم و نفسه إكتئبت لك ،نفوسنا و عقوجا و أرواحنا أجسادنا و أثام لك

ُ
 أن تقرأ ألم ،! روحه أ

 عنه يُقال ألم ،! جسده يف األبكم ضمرَ  محل كنَّه سوى دتنهَّ  تظنُّه ملاذا ،! ٢٦٥ماألبكَ  شىف حني) تألَّم( أنَّ  يسوع
َخذَ " أنه

َ
ْسَقاَمَنا أ

َ
ْمَراَضَنا مَحََل  وَ  أ

َ
 يطلُب ألم ،! نفوسنا كآبة نفسه يف محل ألنه سوى نفسه إكتئبت ملاذا و ،"٢٦٦أ

 هو ،اللكمة بمعىن الاكمل اإلنسان يسوع ،! ٢٦٧تقواه ألجل  ُسمع و البرشية عن املوت كأس جُياز أن عّنا باجيابة
ي ً  الالهوت ملء لك فيه حيل ا ي ،تغيري وال إمزتاج وال إنفصال بال ٢٦٨جسديا  أننا عنا قيل و لكيَّا تقدسنا به ا

  ."! اخكالوث هيالك حنن نعم ،٢٦٩فينا يسكن اهللا روح و اهللا هيالك

ً فكرة ناسوت املسيح غري املخلوق ناسبني اهلرطقة ألصحاب هذا الفكر فكما أن جسدنا  ،كما رفض اآلباء أيضا
يف رساحكه  و يقول القّديس إغناطيوس اإلنطايك ،هو خملوق فهكذا أيضاً صنع اللكمة جفسه جسداً من دم العذراء

(غري خملوق و غري مصنوع (خملوق حبسب اجلسد) مصنوع  ،"يوجد طبيب واحد للجسد و الروحألهل أفسس 
يسوع  ،قابل لأللم و غري قابل لأللم ،من العذراء و من اإل ،احلياة احلق يف املوت ،اإل يف اجلسد ،حبسب الهوته)

  ".٢٧٠املسيح ربنا

 

 أقوال اآلباء عن إنسانيَّة املسيح احلقيقيَّة الاكملةِ 

                                                            
ْوَ  َغَظَرهُ  َو َرَفعَ  )٣٤:  ٧ مر( ٢٦٥

َ
َماءِ، حن نَّ  السَّ

َ
ُ  َو َقاَل  َو أ َثا:«َ يِ . »إِفَّ

َ
  . اْغَفتِحْ  أ

َخذَ  ُهوَ :«الَْقائِلِ  اجَّيِبِّ  بِإَِشْعَياءَ  قِيَل  َما يَتِمَّ  ليَِكْ  )١٧:  ٨ مت( ٢٦٦
َ
ْسَقاَمَنا أ

َ
ْمَراَضَنا َو مَحََل  أ

َ
  .»أ

ِي، )٧:  ٥ عب( ٢٦٧ َّ يَّامِ  يِف  ا
َ
مَ  إِذْ  َجَسِدهِ، ك نْ  لِلَْقاِدرِ  َو ترََضَُّخٍت  َطلَِباٍت  َو ُدُموٍع  َشِديدٍ  برُِصَاٍخ  َقدَّ

َ
ُ  َو ُسِمعَ  الَْمْوِت، ِمنَ  خُيَلَِّصهُ  أ ْجلِ  ِمنْ  َ

َ
    َيْقَواهُ، أ

  . َجَسِديًّا الالَُّهوِت  ِمْلءِ  لُكُّ  حَيِلُّ  فِيهِ  َفإِنَّهُ  )٩:  ٢ كو( ٢٦٨
َحدٌ  اَكنَ  إِنْ  )١٧:  ٣ كو١( ٢٦٩

َ
نَّ  اُهللا، َفَسُيْفِسُدهُ  اهللاِ  َهْيلَكَ  ُفْفِسدُ  أ

َ
ٌس  اهللاِ  َهْيلَكَ  أل ِي ُمَقدَّ َّ ْغُتمْ  ا

َ
   . ُهوَ  أ

مْ  )١٩:  ٦ كو١(      
َ
نَّ  َيْعلَُمونَ  لَْسُتمْ  أ

َ
وِح  َهْيلَكٌ  ُهوَ  َجَسَدُكمْ  أ ِي الُْقُدِس  لِلرُّ َّ ِي فِيُكُم، ا َّ نَُّكمْ  اهللاِ، ِمنَ  لَُكمْ  ا

َ
ْغُفِسُكْم؟ لَْسُتمْ  َو ك

َ
  أل

يَّةُ  )١٦:  ٦ كو٢(      
َ
ْوثَاِن؟ َمعَ  اهللاِ  لَِهْيلَكِ  ُمَواَفَقةٍ  َو ك

َ
ْغُتمْ  َفإِنَُّكمْ  األ

َ
، اهللاِ  َهْيلَكُ  أ ِّ َ ِّ :«اهللاُ  َقاَل  َكَما الْ ِ ْسُكنُ  إ

َ
ِسريُ  فِيِهمْ  َسأ

َ
ُكونُ  بَيَْنُهْم، َوأ

َ
  لَُهمْ  َو أ

  . َشْعًبا يِل  يَُكونُونَ  َو ُهمْ  إِلًها،                         
270 Lightfoot، J. B.، & Harmer، J. R. (1891). The Apostolic Fathers. Includes index. (139). London: Macmillan and Co. 



 

  : اإلكيمندس الرومَ  القّديس+ 

 ه و جسده  ،حبسب خُمطط اهللا ،بذل ربُّنا يسوع املسيح عنَّا  ،و بسبب حمبته جا ،"باملحبَّة إجتذبنا الربُّ إ
  ".٢٧١*و نفسه عن نفوسنا ،عن أجسادنا

  :غناطيوس اإلنطايك إ القّديس+ 

 ين اكنوا معه ،ح بعد القيامة ،"أما أنا فأعلم و أؤمن كنَّه  ،اكن يف اجلسد. و حني جاء إىل بطرس و ا
ّ لست روحاً رشيراً بل جسد ،قال هلم : إملسوىي فلمسوه و إحتدوا إحتاداً وثيقاً بروحه و جسده.  ،تروا أ

 ،ألجل ذلك إحتقروا املوت و تغلّبوا عليه. و بعد ذلك قيامته أكل يسوع و رشب معهم كإنسان من حلمٍ 
 ".٢٧٢)٣(الرسالة إىل أزمري  و لكنَّه ُمّتحد مع أبيه يف الروح

ون القّديس+    : إيريناوس أسُقف 

 إقتباس من كتابات الّقديس و جسده عن جسدنا  ،واضعاً نفسه عن نفوسنا ،"الرب إشرتانا بدمه)
(  ".٢٧٣كما سكب علينا من روح اآلب ألجل إحتاد اهللا مع البرش ،إلكيمندس الروما

 " إن إّدىع أحد أن من إحرتام جسد املسيح أن نقول أنه خمتلف عنا ألنه باحلقيقة بال خطيَّه وال وُِجد يف
فهو يقول احلق. لكن إن زعم أن املسيح قد أخذ جسد من غري جوهرنا  ،بينما حنن خطاه ،نفسه غش

  ".٢٧٤فما قيل عن الُمصاحلة ال يتفق مع هذا الرُجل

  : اإلنطايك ساويرس اكطريرك القّديس+ 

 أن املسيح يشرتك يف نسلنا و طبيعتنا َّ فقد إحتد باجلسد  ،"بالرغم من كونه بال خطيَّة ".٢٧٥"بهذا أوضح م
ي هو من نفس طبيعتنا ي  نفٌس خقلة ،ا   ".٢٧٦و ا

                                                            
٢٧١  ّ اكربُس الّسمريىي" صـ  ،كتاب "رسائل إقليُمس الروما   دار بريوت. ،ترمجة سعد اهللا سميح جحا ،٧٥إغناطيوس اإلنطايك و بو

ونا للرسالة مكتوب ( يف الكتاب نفسه مكتوب (روحه عن أرواحنا) بينما يف *   ) τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶνاجص ا
   اليت ترُتجم (نفسه عن نفوسنا).

٢٧٢  ّ اكربُس الّسمريىي" صـ  ،كتاب "رسائل إقليُمس الروما     دار بريوت. ،ترمجة سعد اهللا سميح جحا ،١٤٥إغناطيوس اإلنطايك و بو
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  يوحنَّا ذهيب الفم : القّديس+ 

  ّهذه األفاكر غري  ،٢٧٧و أن جميئة اكن مثل شبح ،"اكعض جترأ أن يتخيَّل كنَّه لم يأخذ جسدنا البرشي
ين ال يعرتفون أن اهللا قد جاء يف   ".٢٧٨اجلسدالطاهرة باحكأكيد سُتدّمر هؤالء ا

 هلذا اكن للجسد  ،لقد وجد يف اهليئه كإنسان ،"كيف يُمكنه و هو اإل احلقييق أن جيوع يف الصباح؟
 ".٢٧٩مشاعر برشيَّة طبيعيَّة

 نا بسبب أخذه جسدنا ،ال إىل ماكن بل حلياة و إىل الزمن حيث خلّصنا ،"لقد خرج  ".٢٨٠إذ قُّرب إ

 : القّديس هيالري أسُقف بواتييه +

  اليت (الطبيعة البرشيَّة) و سوء أعما أن يُهَزم بنفس البرشيَّة (رشُّه) "اكن من املناسب بسبب شؤمه
  ".٢٨١(جمد الشيطان بإنتصاره بل البرشيه)بموتها و إفتقارها اكن جمُده 

 : العّالمة أورجيانوس +

 ليُشاركنا لك  ،بعد ذلك جاع ،"لم يُصم أكرث من هذا حال خيُطر بذهن أحد كنَّه لم يأخذ جسداً باحلقيقة
 ".٢٨٢و يُشاركنا يف حاجا من خالل ُمعاناته ،ما جا ما خال اخلطيَّة

 كريلس الكبري : القّديس+ 

 إذ محل يف جسده  ،ال نقول جبسده بل باجلسد ،يوّجه القديس كريلس أنظارنا إىل أن املسيح تألم باجلسد
إذ إن اكن خمتلفاً عنَّا ال يصلُح  ،من نفس طبيعتنا بالكمال و باحكأكيد هذا يؤكد أنه ،آالم إنسانيّتنا لكها

ي محله باطالً   .٢٨٣لك جاء من نفس ذاتنا البرشي ،حلمل دينونتنا و إال يصري حكم املوت ا
 ي كإ اكن فوق اآلالم  ".٢٨٤تألَّم يف جسده كإنسان ،"هو ا

 

                                                            
ونانيَّة ( ٢٧٧    ) ترُتجم "روح" أو "شبح" و تعين الكيان غري املنظور.πνευμαاللكمة ا
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  كتابات اآلباءويف رشوحات  احلزينه" نفس يسوع"

 ٢٨٧)٢٧:  ١٢ يو( - ٢٨٦)٣٤:  ١٤ مر( - ٢٨٥)٣٨:  ٢٦ مت(

ناريوس أن  إعتربفكيف يُمكن أن يفهمها إن  ،لعل هذه اآليات تُعترب احلائل الكتا األكرب أمام أفاكر أبو
 ،هللا حزين ح املوتا  فهل نستطيع أن نُفرّسها بأن اللوغوس لكمة ،اللوغوس حل حمل اجفس البرشيَّة العاقلة

د اآلباء بل أن اإليمان الُمسلَّم للقديسني ناريوس مؤكدين  حبسب احكَّقليد باحكأكيد ال و أكَّ قبل -ينايف فكر أبو
ناريوس ي أن املسيح هو باحلقيقة  -ظهور أبو د كإنسان اكمل. اإل ا   يف ملء الزمان جتسَّ

  : "ريومـچالقديس هريونيموس "+ 

  ُثبت برشيَّته  ".٢٨٨و ألن اآلالم لم تُفارق عقله بدأ حيزن جداً  ،احلقيقيَّة اليت أخذها جفُسه" حزن ربَّنا 

  ت هؤالء ين يتخّيلون أن يسوع قد أخذ نفساً غري خقلة-" يقولوا جا كيف حزن و عرف سبب  -ا
 الشعورح كنَّه بالرغم أن الاكئنات احليوانيَّة حتزن لكنها ال تعلم سبباً وال وقت إلنتهاء بهذا  ،حزنه

ح  ة خليقة اهللا و بني احليوان لعل هذا يوضِّ ي هو قمَّ (اجفس العاقله يه الفارق األهم بني اإلنسان ا
ناريوس رشيره يف عييّن اآلباء !)   ".٢٨٩كم اكنت أفاكر أبو

 : املغبوط أغسطينوس + 

 " بة قبض عليه  ،مريمينا أدلَّة من اإلجنيليني منها نعرف أن منها ان املسيح و من العذراء الُمطوَّ
هود ح األكرث جنوناً ال  ،مات و ُدفن يف قرب. لك هذا ال يُمكن أن يتم بال جسد ،ُصلب ،ُجت ،ا

عدم إماكنّيه كون  و ،يُمكن أن يقول أن لك هذه األمور تمت رمزياً ! . . . هذه تشهد إىل أنه أخذ جسداً 
و اليت نقرأ عنها عند اإلجنيليني أن يسوع  ،هذه املشاعر بدون وجود عقل تؤكد أنه كونه ذو عقل

 ".٢٩٠غضب و حزن ،تعجب

                                                            
ِ :«لَُهمْ  َفَقاَل  ٢٨٥ ا َحِزيَنةٌ  َغْف َّ  ِجدًّ   .»َميِع  اْسَهُروا وَ  هُهَنا اُْمُكُثوا. الَْمْوِت  َح

ا َحِزيَنةٌ  َغْف:«لَُهمْ  َفَقاَل  ٢٨٦ َّ  ِجدًّ   .»اْسَهُروا وَ  ُهَنا اُْمُكُثوا! الَْمْوِت  َح

ِ  اَآلنَ  ٢٨٧ ُقوُل؟ َوَماَذا. اْضَطَرَبْت  َقدِ  َغْف
َ
َها أ فُّ

َ
ِّيِن  اآلُب  ك ِ  ِمنْ  جنَ اَعِة؟ هِذه ْجلِ  َولِكنْ . السَّ

َ
َيْيُت  هَذا أل

َ
ِ  إىَِل  أ اَعةِ  هِذه   .السَّ
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  ًألن  ،ليس إنساناً باجلسد فقط بل نفس و جسد ،سوع اللكمة اإلنساني ،"كيف يضع خُملّصنا نفسه إذا
ين يقولون ان اللكمة اكن بال نفس خقلة ،املسيح إنسان اكمل ناريَّني ا هل وضع  ،و هذا يُفّند األبو

  ".٢٩١و أخذها ثانية ؟(الهوته) اللكمة نفسه 

  :ميالن  أسُقف أمربوسيوس القّديس+ 

 ٢٩٢ألنه أخذ جفسه نف و جسدي ،بل نفسه ،وال ذاته اإلليهليس حكمته  ،ال هو بل نفُسه ،"حزن." 

 ٢٩٣"لقد أخذ جفسه تماماً اجلسد البرشي و املشاعر البرشيَّة."  

  يوحنَّا ذهيب الفم : القّديس+ 

  ْمَكنَ  إِنْ «"بقو
َ
ِ  َقينِّ  َفلَْتْعرُبْ  أ ُس  هِذه

ْ
 ".٢٩٤أظهر اكمل إنسانيَُّته »الَْكأ

  ٢٩٥من هذا حينما يقول الرب أنه حمبوب ألنه يضع نفسه ألجلنا) ة(برشيَّ  ةإنسانيَّ "أي شئ أكرث." 

  ُمتشبّثة باحلياة احلارضة )ة(املشاعر اجفسيَّ "باحكأكيد ُهنا يظهر برشّيته و طبيعته اليت ال تُريد املوت، 
 ".٢٩٦هذا يُثبت كنَّه لم يُكن جُمّرداً من املشاعر اإلنسانيَّة

 : أسُقف بواتييهالقّديس هيالري  +

 "٢٩٧يظل بالنسبة لإلنسان من املستحيل جتاهل اخلوف من األلم ،بالرغم كنَّه ال يستحيل شئ بل اهللا." 

  

السابقة تؤكد أن اللكمة إختذ ناسوتاً اكمالً و إحتد به إحتاداً ال يُنقض بال إنفصال وال إمزتاج وال اآلبائيَّة الكتابات 
و إال يصري املسيَّا جسداً فقط و ال يُطلق عليه إنسان ألن  ،هذا اجاسوت ال يكون اكمل بال نفس خقله ،تغيري

ُقّدم اإلنسان يتمزيَّ عن أي اكئن آخر باجفس العاقل ا وجب أن يأخذ اللكمة ناسوتاً غري منقوص  ة و الروح. 
لك ألنه إن لم يُشابهنا يف لك شئ مل ،فداء اكمل للك جنس البرش ا صار جا فادياً بل يصري خمتلف عن طبيعتنا. 

  أّكد اآلباء بل حقيقة ناسوت املسيح بل و أيضاً كمال ناسوته كجسد و نفس خقله و روح.
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  ؟   و احكّقليد هل يمكن حتريف العقيدة مع وجود الكتاب

ً -كثرياً ما تُهاجم املسيحيَّة       فمن جهة تعترب هذه الفكرة أحد  ،بفكرة حتريف العقيدة أو تبديلها -عموما
ياناتاألساسيَّة العقائد  خرى صارت مدار حوار املنتديات اإلحلاديَّة. و لكن لم  ،بالنسبة كعض ا

ُ
و من جهة أ

رثذوك
ُ
 ،ألنه يقوم بل الكتاب و احكَّقليد اإليما الُمسلَّم للقديسني ،أرى أي منهم إستطاع أن يُواجه الفكر األ

ع للتعليم اآلبا و للفهم الصحيح للعهد اجلديد جند أن احكَّقليد حافظ بل العقيدة منذ القرن و لكن بالرجو
ل و دافع عنها ضد هرطقات الغنوسيني و اآلريوسيني ّ  ،األوَّ  ،هلذا يُعا اإلخوة الربوتوستانت من علم اجقد اج

ك فُيعلّمنا أن الكتاب هو شخص يسوع أما احكعليم األرثذو ،خصوصاً مع تعاملهم مع العهد اجلديد كحرف
فاحلرف ال يُعربِّ عن يسوع بل روح اإليمان ال الُممارس يف صلوات الكنيسة و يف عقيدتها اليت  ،ال باحكقليد

ِّ ثبات شخص ،نُقلت لألجيال املتعاقبة باحكلمذة يف مجيع املخطوطات هكذا يسوع  ٢٩٨و كما أثبت اجقد اج
و لعل إدراك هذه األمور اكن هو سبب إعرتاف الهويّت  ،يد كنَّه حصن اآلباء يف مواجهة اهلرطقاتأيضاً أثبت احكَّقل

منهم و هما  ثالٍث و قد إستشهدت يف هذا اكحث بل األقل ب ،الربتوستانت بأهميَّة احكَّقليد ةالغرب من اإلخو
  .ـون كييلچو   فيليب شاف و توماس فورسيث تورانس

م الرسل"إيمانعرض احلائط بفكرة احكحريف فيقول و يرضب القّديس أثناسيوس  و تقليد  نا صحيح يبدأ من تعا
ي تسلَّمه املؤمنون قبل تدوين  ،"٢٩٩اآلباء و يتأكد بالعهد اجلديد و العهد القديم فالعهدين يؤكدان اإليمان ا

ّ  ،األسفار هلذا فاحكقليد هو  ،و يستحيل فهم الكتاب بدون إستعادة ذهن الكنيسة األو اليت تسلَّمت احكقليد ال
و بدونه سنقف حائرين أمام تفسريات اآليات و تدُخل األهواء  ،اآلداة اليت بها ندخل لعمق روح الكتاب

ة كنائسهلذا إنقسم لوثر و أتباعه إىل ،الشخصيَّة حكجعل للك شخص يسوعه اخلاص بسبب احكفسري  ، عدَّ
م الكنيسة اجلامعة و كما بدا يف الفصل الرابع أن ُمشلكة هراطقة القرون األو اكنت      ،الشخ و جتنُّب تعا

                                                            
د يف ملء الزمان من السيدة مريم  ،ثبات شخص يسوع يف املخطوطات يعين كنَّه مهما إختلفت القراءات فيسوع هو يسوع ٢٩٨ اللكمة الُمتجسِّ

وم اخكَّالث و ظهر حكالميذه و  ،العذراء اككر اكتول ي يف كيَّام بيالطس اكُنطي ُصلب و مات و قام من بني األموات يف ا كرزوا ا أرسلهم 
دوا مجيع األمم بإسم اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس. كما يقول القّديس إغناطيوس اإلنطايك (يف رساحكه لك نيسة بصليبه و قيامته و أن يُعمِّ

ؤمن بما يف اإلجنيل إن لم أجُده يف الوثائق القديمة«) "سمعت من يقول ٢:  ٨فيالدلفيا 
ُ
ُهنا «جُييبون  »مكتوب كنُّه«و حني أقول هلم  ،»لست أ

ي منه. و بها أرغب أن أكون ُمربراً  ،وثائيق املخطوطة صليُبه و موته و قيامته ،. أما أنا فوثائيق يه يسوع املسيح»املسألة  ،و اإليمان ا
  ". *بصلواتكم

ّ من  * اكربُس الّسمريىي" صـ  ،كتاب "رسائل إقليُمس الروما   دار بريوت. ،ترمجة سعد اهللا سميح جحا ،١٣٩-١٣٨إغناطيوس اإلنطايك و بو
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يس  ،و بشلك رصيح يه معاداة احكَّقليد بالرغم أنه ال أحد يُنكر احكَّقليد يف إثبات نسب البشارات األربعة للقدِّ
يس  ّ و القدِّ يس يوحنَّ مرقُ م يس لوقا و القدِّ يا ـچو لكن عند احلديث عن اإلفخارستيا و الليتور ،اس و القدِّ

  يصري احكَّقليد مرفوضاً.

فال جند أحد اآلباء يُفرسِّ  ،و به إستمر تفسري العهدين ثابتاً يف الكنيسة ،بهذا احكَّقليد دافع اآلباء عن اإليمان
ه بشخص يسوع ،اآليات ضد احكعليم الكن فلم يُنكر أحد  ،بل إختلف اآلباء يف احكأُمالت ال العقائد اخلاصَّ

وح الُقُدس و ال يُنكر أحد موت يسوع املسيح  ،اآلباء احكَّقليديني أن اللكمة هو مساٍو لآلب يف اجلوهر و كذلك الرُّ
و قيامته يف  ، إمزتاج وال تغيريبأقنوم اللكمة بغري إنفصال وال ٣٠٠بل الصليب بناسوته الاكمل احلقييق الُمّتحد

د وم اخكالث جبسد حقييق مُمجَّ كما شلكَّ ترك  و جلوسه عن يمني أبيه و جميئه اخكَّا اآل من السموات. ،ا
َّ كنَّهم إختلفوا يف تفسري لك آيات الكتاب قليد اكرثه يف صفوف اهلراطقة ح َّ أن اهلراطقة لو تقابلوا  ،٣٠١احكَّ ح

 ،و يصري العمل بال معايري وال مقاييس ،فحني تُرفع مسطرة القياس ختتل احلسابات ،م بعضاً !هلرطقوا بعضه
و بهذا احكَّقليد أيضاً صار إيمان اآلباء ثابتاً ال يزتعزع ألنَّه مؤسس بل  ،هكذا صار إيمان اهلراطقة كعصف الريح

  .ي تركه هو نفسه حكالميذهيسوع املسيح حبسب اإليمان ا

كما يقول القّديس  ،و به تعيش حياة املسيحيني األوائل ،اإليمان الُمسلَّم تثُبت الكنيسة و تنموبل هذا 
تس  ين هلم قلوب. ألن لك من يسمع تقليد الرسل  ،أن حتفظوه ،هذا نشري به عليكم الروما "هيبو     و أنتم ا

ي حي٣٠٢فلن تسود هرطقة حكضله ،و حيفظه لك صار احكَّقليد هو ا كم بل أي عقيدة باإلستقامة أو ". 
و إن اكنت حديثة جديدٌة فيه  ،فإن اكنت ثابته يف الكنيسة من اكدء فيه إيمان ُمسلَّم للقديسني ،اإلعوجاج

  تعليم غريب عن احكقوى.

                                                            
ً  أكرث أعتربها بالصيغة السكندريَّة اليت الاكمل إقتنايع و الشديد إعجا مع ٣٠٠ نكر أن يُمكنين إالَّ كنَّه ال تقدماً  و عمقا

ُ
ة أ  الصيغة صحَّ

ها الفكرة هذه إعطاء يف ميّن  رغبة و ،"تغيري وال إمزتاج وال إنفصال بال متحدتني طبيعتني"الُمستخدمة يف الالهوت اكزينطي   احكوضيح من حقَّ
بيق

ُ
 فيما إستغال تم احكعبري يف إختالف عن يزيد ال اإلختالف أن توضيح فقط أردت لكن و ،الرب معونة و بنعمة آخر كحث املوضوع هذا سأ

  .الزمان هذا يف اخلالف هذا نهاية تكون أن الرب أسأل و اآلن عليه حنن ما إىل الوضع تدهور ح السيا اخلالف حكأييد بعد

  بل سبيل املثال ال احلرص : ٣٠١
آريوس لم يرفض تألم اللكمة حبسب اجلسد  ،آريوس قبل الهوت أد للمسيح بينما رفض نسطور الهوت املسيح بسبب رفضه إحتاد الطبيعتني

رفض آريوس الهوت الروح الُقُدس و لم يرفُضه  ،هوت (حامل  غري متحد به)اللبا ُمتَّحدبينما نسطور رفضه ناسباً األلم للناسوت غري ال
ل بينما فهمها نسطور بمعين الُمصاحَبه. ،نسطور   قبل آريوس صريورة اللكمة جسداً بمعىن احكحوَّ

 .٤٨كتاب احكقليد الرسو صـ  ،مجة القس أثناسيوس املقاريتر ٣٠٢



 

ك بما تسلمتُه الكنيسة منذ اكدء جنغمس يف كتابات اآلباء ح نصطبغ  ،لك جيب علينا كمؤمنني أن نتمسَّ
ال يف الالهوتيات فقط بل و يف الروحيات أيضاً. كما  ،ننهل من عمل الروح الُقُدس فيهم ،هم   و إيمانهمبفكر

ً مع  ،أيضاً جيب أن حنيا حياة الكنيسة حياة الرشكة حياة القداسة لنشرتك ال فقط مع معارصينا بل أيضا
جرتك  ،نشرتك معاً يف وحدة جسد املسيح باإلفخارستيا املؤسسة بل احكعليم املستقيم الواحد ،الكنيسة األو

إىل الكنيسة األو اليت طاملا ظلت يه  ،جرتك املجادالت الشخصيَّة و ننظر إىل األمام ،مجيعاً ما خنتلف فيه
يس  ّبهني بإمرآة لوطللخلف ُمتشو برتكنا هلذا احكعليم الُمقّدس ننظر  ،األمام و الُمقّدمة و جعمل بقول القدِّ

و جعد إىل  ،لك إهتمام عبيث باطل ،إذن  ،) "فلندع عنَّا٢:  ٧إلكيمندس الروما يف رساحكه إىل كنيسة كورنثوس (
  ."٣٠٣أساس احكَّقليد املجيد الُمقّد�ّس

  

  

سمت بعضاً من تعليم اآلباء عن أرجو يف نهاية هذا اكحث الصغري أن أكون قد قدَّ  طاكاً من الرب  ،احكَّقليد الُمقدَّ
خاص من لك دارس  رجاء رجوكما أ ،ستقيم حبسب كرازة و تقليد الرُُسلأن يُرد سيب عقوجا إىل اإليمان المُ 

س بال إنتقاص لكتابات اآلباء ض اإليمان حبسب اآلباء مهما و أن يعرِ  ،أن ال يُكف عن تقديم هذا اإليمان الُمقدَّ
فيصري  نتألم معه حني نكرز به حبسب إيمان الكنيسة ،ب يسوعم مع الرَّ فالبد جا أن نتألَّ  ،عارضاتواجه من مُ 

ً و حنيا معه  ،األلم معه شهداً  َّة األرثذوكسيَّة. كما بالروح دوما سة اجلامعة الرسو   علَّمتنا عنه الكنيسة الُمقدَّ

  

  

  

  

 

                                                            
٣٠٣  ّ اكربُس الّسمريىي" صـ  ،كتاب "رسائل إقليُمس الروما   دار بريوت. ،ترمجة سعد اهللا سميح جحا ،٢٠إغناطيوس اإلنطايك و بو



 

  

  ٢٠١١ديسمرب  ٢٤

ّ  لألب املسي اإليمان يف أهميته و احكّقليد كتاب - ١   املسكني. م

  .كتاب الكنيسة املسيحّية يف عرص الرسل لألنبا يؤانس أسقف الغربّية - ٢

راسات اآلبائيَّة ،كتاب الروح الُقُدس باقه من أقوال اآلباء للقديسني أثناسيوس و أمربوسيوس -٣   نصوص آبائيَّة. ،مركز ا

كتور نص عبد الشهيد. ،مدخل إىل علم اآلباء - ٤   ا

  ت اآلبائيَّة.املركز األرثذوك لتراسا ،مؤسسة القديس أنطونيوس ،الكبري  حوار حول اخكالوث للقديس كريلس -٥



 

٦-  ّ اكربُس الّسمريىي" صـ  ،كتاب "رسائل إقليُمس الروما   دار بريوت. ،ترمجة سعد اهللا سميح جحا ،٢٠إغناطيوس اإلنطايك و بو

  املقاري. أثناسيوس القس ،الرسو احكقليد كتاب - ٧

  ترمجة دار باناريون. ،كتاب "اإليمان باخكالوث" ،توماس ف. تورانس  -٨

.صمويل ،خلقيدونيه إخدة فحصجممع  -٩   ترمجة دار باناريون. ،لألب ف.

كتور  - ١٠  املركز ،أنطونيوس القديس مؤسسة ،عوض إبراهيم للقّديس كريلس اإلسكندريّ  ـورچچكتاب الكنوز يف اخكَّالوث ترمجة ا
  .١٦٣ آبائيَّة نصوص ،اآلبائيَّة لتراسات األرثذوك

راسات مركز ترمجة زيزيوالس وحناي للمطران رشكة الوجود كتاب -١١   اآلبائيَّة. ا

  القمص تادرس يعقوب ملطي. ،نظرة شاملة لعلم اكاترولو يف السّتة قرون األو -١٢

  .ـورچچالقمص أنطونيوس فهيم  ،) لتراسات اآلبائيةΙΧΘΥΣسلسلة ( -١٣

راسات اآلبائيَّة) ديسمرب -١٤   .١٩٨٤ املقالة األو ضد اآلريوسيّني (مركز ا

) للقديس ٥ ،٤ ،٣رشح اإليمان املسي (كتب  ،١٤٤نصوص آبائيَّة  ،املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة ،مؤسسة القديس أنطونيوس - ١٥
  أمربوسيوس أسقف ميالن.

ين ترمجة مؤسسة القديس أنطونيوس -١٦   ات اآلبائيَّة.املركز األرثذوك لتراس ،تفسري بشارة يوحنَّا للقديس كريلس عمود ا

  املركز األرثذوك لتراسات اآلبائيَّة. ،ترمجة مؤسسة القديس أنطونيوس ،املقالة اخكاخكة ضد اآلريوسيني -١٧

كتور اخلامس عرش لتراسات اآلبائيَّة أعمال املؤتمر  ،كتاب املسيحيَّة يف عرص الرُُسل -١٨   ـورچ عوض إبراهيم.چحمارضة ا

مهالقّديس أثناسيوس  -١٩   املؤتمر السادس عرش لتراسات اآلبائّية. ،الرسو حياته و تعا
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