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 قدمة انشر الطبعة اإلنكليزيةم
 

ألرثوذكسية ا يسةالكنعن  انفصلواونيني اآلخرين خلكيذالواهلراطقة الإن األقباط واليعاقبة 
انباً اخلالفات متّ طرح ج ،مؤخراً وحتت عناوين السياسات املسكونيةمنذ القرون املسيحية األوىل. 

ثابة "عبارات مبالالهوتية اخلطرية اليت تفصل هذه املعتقدات اهلرطوقية عن الكنيسة األرثوذكسية 
منني ومّت ذكر تقوى املؤ ابء وجمامع الكنيسة؛ مت التشكيك إبدانتها من ِقبل اآل لفظية"؛

)وهو أمر ال جنادل به ألن مهّنا هو اإلعرتاف الصحيح ابإلميان وليس النزاهة ونيني الالخلكيذ
شية اليوانن هناك رعااي من أبر  ابلفعليف املناولة األرثوذكسية.  مصية( كتربير لقبوهلالشخ

األبرشية و والكنيسة األرثوذكسية يف أمريكا،  ية يف أمريكا الشمالية واجلنوبية،األرثوذكس
بشكل روتيين.  ونوفيزتيني آخرينألقباط وماألسرار املقدسة ل تناول ية األنطاكيةاألرثوذكس

كنهم غّضوا نظرهم عن هذا التجديف، لوبطاركة القسطنطينة واإلسكندرية وأنطاكيا ليس فقط 
لف املشرتكة مع خمتحصول أمثلة من اإلحتفاالت  –ومث الحقًا نكروا  –وعن يقني مسحوا 

 ونيني. خلكيذاهلراطقة الال

ابلرغم من أن رؤساء معظم األديرة يف اجلبل املقدس إمجااًل قد خضعوا لتهديدات 
القسطنطينية ضد أي إعرتاضات موجهة حنو خيانة البطريركية لإلميان من خالل بدعة املسكونية، 

 ةدير القديس غريغوريوس )غريغوريو( وثيقة ابلغة األمهية عن احلوارات الالهوتيفعاًل أصدر لقد 
ه يف جو من التشويه والنكران واخليانة تقوم بونية. خلكيذبني الكنائس األرثوذكسية والال

 -طاء اهلراطقة الالالتعتيم على أخالبطريركيات األرثوذكسية الرمسية، ويف جو من التضليل هدفه 
ونيني املدمرة لإلميان، اعتربانه أمر جدير اإلستحقاق أن نطبع كلمات دير آثوسي شهري خلكيذ



يجة ابلرغم من كمية احِلمل والثقل على ضمائرهم نتذه املسللة، كلمات رهبان الذين و ختتص هب
دانتهم إذلك، هم يف شركة مع ذات البطريركيات اللوايت تؤدي مبؤمنينا إىل الشركة مع هراطقة متت 

بوون والءهم املطل  خي ذين حىت اليوم وحتت قناع السياسةبتواتر من ِقبل أابئنا األرثوذكسيني، وال
 هلرطقات أجدادهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد
 

جلامعة ا يف بيان جملمع الدير املقدس خيتص ابحلوارات بني كنيستنا األرثوذكسية الواحدة
رّبان عن "األرثوذكس الشرقيني"(، عبونيني )غالبًا ما ُيسّمون خطًل خلكيذاملقدسة الرسولية والال

ون أن تتوفر د هروهنا يف التحرك حنو إحتاد فوريعدم ارتياحنا الشديد خبصوص العجلة اليت يظ
 له املتطلبات األساسية واجلوهرية. 

جود ذلك اإلدعاء املو  مل يكن من املمكن أن نشرح ملاذا برأينا يف ذلك النص املختصر،
أي أن  –نيني[ و ار الالهويت بني األرثوذكس والالخلكيذيف البيان املشرتك ]للهيوة املشرتكة للحو 

ونيني هم مستقيمي رأي "ابقون دائمًا أمناء على ذات املعتقد األرثوذكسي مجيع الالخلكيذ
ملعاصرين ا م، خلفاءهماخلريستولوجي األصيل و...التقليد الرسويل،" وأن، كما هي احلال معه

 هو ليس صحيحاً.  –هم أيضاً أرثوذكسيني 

ملقدس، ديران ايف اليت ائتمنناها ألخينا  احليوية اعتربانه أمر ضروري أن نبحث هبذه املسللة
 كما نشكر اإلخوة الذين عاونوه.   د لوقا. نشكر األب لوقا على عملهاألب املتوح

بحث إضايف نا ونطرح فرصة لبتواضع نعرّب عن قلقحنن ال نّدعي العصمة عن اخلطل. حنن 
س احلقيقة أسااليت تستح  التوضيح إذا كانت الوحدة ستتلسس على  ذه املسائل اجلديةخيتص هب

 . ثابتال
 

 رئيس دير القديس غريغوريوس املقدس، جبل آ ثوس

 الأرمشندريت جاورجيوس  †

  ۱٩٩٤آأحد حامالت الطيب، 



 مقدمة
 

 -ثوذكسيني والالالالهويت بني األر استنتج اإلعالن الثاين املشرتك للهيوة املشرتكة للحوار 
ونيني أن ِكال الفريقني دائمًا ما متّسكوا بذات اإلميان األصيل يف شخص املسيح وهم خلكيذ

 أعلنوا عن هذا اإلستنتاج على الشكل التايل: 
ن اآلن يستولوجية، كما البياانت املشرتكة السابقة، حنأخذاً بعني اإلعتبار إعالننا املشرتك عن اخلر 

بذات املعتقد  ميان  ا إبت[ دائمًا ما متّسكتني الكنسيتنينا ]األرثوذكسيندرك بوضوح أن ِكال عائلتي
األرثوذكسي اخلريستولوجي األصيل وابإلستمرارية الدائمة للتقليد الرسويل، ابلرغم من أهنما 
استخدمتا املصطلحات اخلريستولوجية بطريقة خمتلفة. هذا اإلميان املشرتك والوفاء املستمر للتقليد 

  1الرسويل جيب أن يكون أساس وحدتنا وشركتنا.

ى جل مسللة احلوار يف إحدالذي عا املقدسة يف جبل آثوس لس اجلماعةلقد سب  جمل
عشرة نقاط: حتّفظات خبصوص اإلفرتاضات اإلكليزيولوجية، النزاهة يف التطبي ،  أن طرح 2بياانته

واإلستنتاجات من حوارات الوحدة. وأيضًا أشار إىل مسائل عقائدية حمددة تتطلب توضيح 
وصياغة أوضح. وأخرياً، تطّرق إىل خطر الشقاقات اجلديدة يف الكنيسة، جسد املسيح املقدس، 

 ن احلقيقة. إذا مل تتم الوحدة ضم
ونيني أبن يكون لديهم ذات خلكيذالذي يكمن يف عدم إمكانية الال اانطباعنإن 
ا فقط من قاعدة إكليزيولوجية أساسية، اليت وفقًا هليلقى دعمًا  ية مثل األرثوذكساخلريستولوج

 الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية، أي الكنيسة األرثوذكسية، ميكنها أن متتلك ملء
عنا احنرافاهتم ونيني ووضخلكيذسيحيني الالاحلقيقة. هلذا السبب تقدمنا إىل دراسة موضوع امل



( ۱منا املواضيع اليت طُرحت للدراسة إىل الفوات الثالثة التالية: العقائدية حتت اجملهر. وقسّ 
 ( اخلالفات العقائدية.٣( الشهادة التارخيية؛ و٢إفرتاضات إكليزيولوجية؛ 

 ابءء اآلرارت اجملامع املسكونية وأراقونيني القدماء، خلكيذالال "أرثوذكسية" لأما ابلنسبة 
، عنهم، أي أهنم هراطقة. انطالقاً من هذا املوقفالقديسني ال ترتك لنا أي جمال ملوقف خمتلف 

حتاول  اونيني هم مستقيمي رأي، لكنهخلكيذبحث جمدداً مبسللة إذا كان الالالدراسة التالية ال ت
رتكة للحوار الالهويت شللهيوة الالهوتية امل أن تدل على هرطقتهم. ولكن، مبا أن البياانت املشرتكة

ونيني خلكيذعترب الالت لية الكلية القداسة،واليت وّقع عليها ممثلو الكنائس احمل ونيني،خلكيذمع الال
ة عن بعض دراسة احلالياملعاصرين أبن لديهم فكر أرثوذكسي، سوف نعرّب أيضًا يف هناية ال

-نا نعتربها خطوة إجيابية أن الالاألفكار عن إمكانية كوهنم مستقيمي رأي. وابلرغم من أن
 هذه مع حتديد املخاوف يفو ونيني قد سب  وأخذوا بعض اخلطوات حنو األرثوذكسية، خلكيذ

ال غىن عنها  األرثوذكسيني-رمبا حنن وصلنا إىل مشكلة بني ،اليت عرّبان عنها يف هذه الدراسة
 ونيني مع الكنيسة. خلكيذحتاد الالألي هتدئة لضمري الكنيسة خبصوص إ

 

 . إفرتاضات إكليزيولوجية۱
 

إن الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية، أي الكنيسة األرثوذكسية، هي "عامود أ. 
(. من املستحيل اإلعرتاف ابإلميان املسيحي حقًا وكامالً ٣:۱٥تيمواثوس  ۱احل  وقاعدته" )

إاّل يف الكنيسة األرثوذكسية وحدها. كيف إذًا ميكننا حنن األرثوذكسيني أبن نعرتف حبقيقة 
 اإلميان يف اماكن غري الكنيسة؟



ي تبقى ونيني، هخلكيذمرور الزمن. يف احلوارات مع الالالكنيسة تعي هويتها مع ب. 
الكنيسة  قرارات .أهنا كنيسة الرسل القديسني وأابء اجملامع املسكونية السبعة القديسنيعلى يقني 

مع مرور الزمن؛ وهلذا السبب قرارات اجملمع املسكوين الرابع لديها هذا الكم من أيضاً متتلك قوة 
 الصفة الرابطة لدرجة أن الكنيسة ال ميكنها أن أتخذ قرارات خمالفة دون أن تناقض نفسها. 

من منطل  احلفاظ على هذه الروحانية، ليس هناك مكان لعبارة "حنن اآلن نفهم بوضوح" 
،" هو الذي يعرّب ابء القديسني"تبعاً لآلكي، رأي. فقط الشعار األابئي الكالسيبني املستقيمي ال

 ألنفسهم.  نيعن كيفية فهم األرثوذكسي

للغة ئية،" أي االهوتية "عدا مفرداتنسمع اليوم أقوال أن على املرء أاّل يستخدم  ت.
ابء القديسني لتفنيد ودحض اهلراطقة، لكن لغة الهوتية تنبع من مساعي اليت يستخدمها اآل

  3الكنيسة للحفاظ على وحدة اجلسم الكنسي.

قيقة. حلحنن ال نعتقد أن اللقاء الالهويت احلايل مع اهلراطقة خارج الكنيسة أمر خيدم ا
خبصوص اهلراطقة دائمًا ما كانت، ومنذ األزمنة الرسولية، تفنيدية: "من أواًل ألن لغة الكنيسة 

األفضل حقًا حراًب ابسلة على سالم يفصل املرء عن هللا" )القديس غريغوريوس الالهويت(. إن 
ة خرين، ألنه سوايً حيمي خراف املسيح من اهلرطقة هذا يف حقيقة األمر خيدم اآلموقف الكنيس

 ومينح اهلراطقة دوافع وأسباب للعودة إىل الكنيسة. 

دين، وهم مّ يتكون من مسيحيني أرثوذكسيني مع فليكن معلومًا إذًا أن اجلسم الكنسي
فقط. احلفاظ على الوحدة يف اجلسم الكنسي يعين ابلتايل ضمان أرثوذكسيتهم ومثابرهتم إىل 

 ائي.م الكنيسة الرعهاية ضمن أحضان الكنيسة؛ وهذا األمر حتديداً يشكل جزءاً مهماً من ه  الن
ولكن حنن ال نضم داخل اجلسم الكنسي هراطقة من خارج الكنيسة. إن نضال الكنيسة ومّهها 



يصالن حىت هلم ولكن اهلدف من ذلك النضال هو عودهتم إىل الكنيسة وليس اخرتاع تعايش 
 مصطنعة حتت نوع  ما غري واضح من الشركة الكنسية. سالمي بُسبل 

 

 تارخييةالشهادة ال. ٢
 

 حماوالت للوحدة يف املاضي:أ. 
ونيني لكيذخأرثوذكسية، طلبت الكنيسة من الالعندما مّتت حماوالت للوحدة وفقاً ملعايري 

 . بشكل عامومبعتقد أرثوذكسي  يعرتفوا ابجملمع املسكوين الرابعأن 

 حماوالت الوحدة مع األرمن:خبصوص 
]القديس[ فوتيوس إىل قائد األرمن أسوتيوس وإىل بطريركهم زخراي حيثّهم لإلعرتاف ابجملمع ...كتب 
 املسكوين الرابع....

ّثهم على قبول حي قوالوس ميستيكوس إىل قائد األرمن سيباتيوس إبن أسوتيوسالبطريرك نيكتب 
...أهنى العالقات بني (٩٢٥-٩۱٣سوتيوس األصغر )أ لكن قائد جديد هوو معتقد أرثوذكسي، 

 الكنيستني....

رمين يل كومنينوس رسائل يف القرن الثاين عشر مع البطريرك األئو إمرباطور القسطنطينية مانتبادل 
(....كان األرمن ۱۱٧٢-۱۱٧۰نرسيس الرابع وأرسل مبعوثني حتت قيادة الفيلسوف ثيوراينوس )

لى أيدي اإلمرباطور ع بينما البطريرك األرمين كان سيتم تنصيبه املذكورة سابقاً سيتخّلون عن هرطقاهتم 
 غري مقبولة....سبت الشروط البيزنطي....حُ 



حنصرت ابعد موته،  خلف نرسيس إبن أخيه غريغوريوس الرابع. جرت مباحثات جديدة. وهذه املرة 
د قالشروط اليت قّدمها البيزنطيون مبسائل عقائدية....رفض األرمن الشروط املقرتحة. ويبدو أن الشروط 

مع املسكوين اجملالذي رفض  مبعتقد نرسيس الرابعقبل األرثوذكس رُفضت ألهنم أرادوا الوحدة فقط إذا 
   4الرابع.

 مالحظات الربوفيسور يوحنا كارمرييس هنا هي ذات صلة:

ال مساعي الوحدة اليت قام هبا القديس فوتيوس ومانيويل كومنينوس بواسطة ثيوراينوس، وال مساعي 
لألرثوذكس املذكور أعاله والعديد من البيزنطيني األرثوذكس كانت  -األرمين الداعم الاكثوليكوس

زيتية، ألهنم مل ييف املونوفهم "الطويل األمد" ، مرة وآلخر مرًة، عن خطولتمنع األرمن ليبتعدواكافية 
  5ابع.جممعي ابإلمجاع، أبن يعرتفوا رمسياً ابجملمع املسكوين الر قرار يكونوا أبداً مستعدين، من خالل 

لب اليعاقبة إىل صوب األرثوذكسية أبن تؤدي إىل الوحدة جلوفشلت أيضًا حماوالت 
 املرغوب هبا: 
 ه...عن طري  ثيوراينوس رسالة إىل بطريركهم؛ لكنه يف جواب اإلمرباطور مانيويل كومنينوسأرسل 

( للحورات مع ۱۱٧۰التزم بعقيدة الطبيعة الواحدة يف املسيح. ذهب ثيوراينوس إىل كيسونيان )
  6وفد البطريرك وأسقف تلك املدينة، لكن مل يؤدي ذلك إىل نتيجة.

كّلما حصلت مساعي للوحدة بداعي مسللة ما ذات مصلحة سياسية وحتّداًي لتعاليم 
ع املسكوين الرابع من قِبل [ )أي دون اعرتاف واضح ابجملمακρεβιαالكنيسة ضبطاً ]أكريفيا 

 إّما حصلت انشقاقات جديدة يفونيني(، كان الثمن ابلنسبة للكنيسة غال  جداً. خلكيذالال
إنشقاق أكاكيوس( أو ُسنحت الفرصة لإلحنراف حنو ِبدع جديدة )مثالً،  جسد الكنيسة )مثالً 

( Henoticon ἑνωτικόν) اإلحتاد" "قانونإن بدعة املشيوة الواحدة )املونوثيليتية((. 



أمثلة منوذجية على  مها( ٦٣٣( وسياسات الوحدة الكنسية هلرياقليوس )٤٨٢إلمرباطور زينون )ل
 ذلك.

 ني حصالسنحاول أن نقّيم حدثاملعلومات التارخيية املذكورة أعاله، مع األخذ يف اإلعتبار 
 وحنن علمنا هبما من خالل منشورات ذات الصلة:ونيني خلكيمؤخراً أثناء احلوارات مع الال

: تبيّن اهليوة املشرتكة ملنظومة عملية "أكثر جذبية" وذلك من خالل التقليل من أو أولا 
شكل ب ئدية وذلك لكي يتم حتقي  معادلة لإلتفاق العقائديالتغاضي عن "احلساسيات" العقا

  7.أسهل

اضح ]أي ذكر و  ال جيوز أن يكون هناك" أن طلب بطريرك األقباط شنودة الثالثاثنياا: 
، ألسباب عملية 1[ للمجمع املسكوين الرابع وللقديس الون۰٩٩۱، يف إعالن شامبيزي املشرتك

ذلك )ابلرغم من اخلالفات بني األرمن واألقباط  علىواجلواب اإلجيايب لألرثوذكس  8رعائية،"
 لكي ال تتعثر احلوارات.حول الطلب املذكور( 

إننا من أصحاب الرأي املتواضع أن هاتني النقطتني تظهران أن احلماسة للوحدة تسببت 
 بتبيّن منظومة عملية ونظام تقين دون أي حساسية للخالفات العقائدية. 

تفاقات ب.  ونينيخلكيذتفضح الال ٤٣٣عام  ا 

لذي قّسم ا س وأابء اجملمع نسطوريوسقديس كريللّ أدان ال يف اجملمع املسكوين الثالث
 هلل الكلمة والثاين لإلنسان يسوع، وهم أعطوا تعبري جممعي: واحد إىل أُقنومني شخص املسيح

                                                           

 1 املقصود هنا القديس الون األول )أو الكبري( اباب روما، وهو لعب دوراً هاماً يف انعقاد اجملمع املسكوين الرابع. رسالته الشهرية اليت   
دانة اهلراطقة إطبيعيت املسيح، األمر الذي أدى إىل قرئت أثناء اجملمع سامهت إىل حد كبري يف توضيح املعتقد املستقيم الرأي خبصوص 

املعّرب.  – ريوسڤوسي أوطيخا )أفتيشيس( وديوسقوروس  



ع متجسداً وأن هذا األقنوم يشكل شخص الرب يسو هللا الكلمة أصبح  ملعتقد الكنيسة أن أقنوم
، حهبذه الطريقة هم حافظوا على التعليم األرثوذكسي املختص بوحدة شخص املسياملسيح. 

األمر الذي هو ضروري خلالص الطبيعة البشرية من خالل إحتادها الفعلي مع الالهوت يف أقنوم 
 هللا الكلمة. 

خص قسام الشللبدعة كان موّجهاً ضد ان من أن نضال القديس كريلّلس كمقاومابلرغم 
ألقنومي يف ا التمييز الفعلي بني الطبيعتني واملفهوم املستقيم الرأي إلحتادهم الواحد، مع ذلك إن

 communicatio]واحد هلل الكلمة، وتبادل الصفات الفعلي للطبيعتني ذات أقنوم 
idiomatum]  نتيجة اإلحتاد األقنومي، هي عناصر تظهر بوضوح يف عقيدة معّلم الكنيسة

 حني يقرأه املرء ويفّسره بطريقة مستقيمة الرأي. هذا املسكوين 
وهكذا حنن نؤكد أنه سوايً أتمّل وقام جمدداً، ليس أن هللا الكلمة أتمّل بطبيعته اخلاصة، ...لكن مبا 

ددًا هو ذاته يقال أنه أتمل من أجلنا جمأن ذلك الذي أصبح جسده اخلاص عاىن هذه األمور، 
 ، إىل نسطوريوس(. ٢)الرسالة 

تفاقاتمع  ، كما بطبيعينت بعد اإلحتاد ]األقنومي[، قبل القديس كريلّلس علناً ٤٣٣عام  ا 
 9يّتضح األمر يف رسالته إىل يوحنا األنطاكي.

وفقاً للقديس مكسيموس املعرتف، كان األنطاكيون على صواب يف قبوهلم بطبيعتني بعد 
 :فريد للمسيحاإلحتاد، لكنهم أخطلوا يف عدم اعرتافهم أبقنوم 

، فتنيسطوريوس أن الطبيعتني مها خمتليقول ن‘ دوس،أحد الثالوث الق’كذلك األمر أيضاً يف حالة 
 Vol. XCI, Col. 145APG.(10 ,)لكنه ال يعرتف ابإلحتاد، ألنه ال يقول أن ذلك حصل أقنومياً 



تفاقات بإذاً، عندما قام األنطاكيون   وأدانوا النسطورية، ملتزمني أن معتقد ٤٣٣عام  ا 
كانوا قد اعتنقوه إىل ذلك   الذي –بعد اإلحتاد هو مستقيم الرأي  الطبيعتني الفعليتني واملختلفتني

بتعليم  بوحدة الشخص )أقنوم هللا الكلمة(، معرتفنيعينه الوقت يف هم أيضاً اعرتفوا  ،–الوقت 
 اجملمع املسكوين الثالث. هذا كان انتصار األرثوذكسية! ( Horos)وتعريف القديس كريلّلس 

نساطرة )األرثوذكس، ليسوا (، مجيع من هم ٤٣۱الثالث )أثناء اجملمع املسكوين 
لّلس. ولكن كري معجم   " حتتهلم يخيني، واملونوفيزيتيني املعتدلني العتيدين( "أخذوا ملجلً الألوط

هلم ذات الفكر، ابلرغم من أهنم كان النساطرة  -جمرى األمور أظهر أن ليس مجيع من هم غري
تفاقات. ذاته كريلّلسالقديس  معجم " حتت "أخذوا ملجل هلم  كانت "املعيار." ٤٣٣عام  ا 

تعريف أهنم ميكنهم قبول ال هفكر ستقيم الرأي يف س وكل من كان ملّ القديس كريلرأى 
األنطاكي عن "الطبيعتني بعد اإلحتاد،" ليس مبثابة تدمري وحدة الشخص، بل مبثابة الداللة على 

نظرة املونوفيزيتية مل أصحاب ال الفرق الفعلي يف الطبيعتني. نقيض ذلك، اإلسكندريون املتطرفون
تفاقات بيقبلوا  ملصطلحات واحنرف. هم مل يقبلوا اب دردّ تقد . هم اعتقدوا أن القديس كريلّلس ال 

يت هبم: "جيب طرح جانبًا املعادالت ال "اجلديدة" ابلرغم من أن كريلّلس نفسه هو من تفّوه
ابء القديسون املختصة ابلطبيعتني املتحدتني يف املسيح، حىت لو كانت اآل استخدمها
تفاقات يف احلقيقة، إن 11لكريلّلس."  أزالت القناع عن املتطرفني.  ال 

تفاقاتافوراً بعد  ذكسي ن أيخذان شكلهما، إحدامها أرثو الهوتيان خمتلفا توّجهانبدأ ، ل 
 والثاين مونوفيزييت. 

 التوّجه األرثوذكسي: .۱



صل إىل "مل ن: ال تفاقاتجياوب القديس كريلّلس على من كان لديهم تساؤالت حول  --
 12ان."لتزم مبا كتبنا وبطريقة تفكري نعلى أرائنا اخلاصة، لكننا حد اجلنون لنضع األانثيما 

لرساةل ايانوس، يقرأ ڤ( برائسة البطريرك القديس فال٤٤٨جممع القسطنطينية الدائم ) --

 يدين أوطيخا مبثابة هرطوقي. و  13، مبثابة نصوص عقائدية.الرساةل ا ىل الرشقينيو  ،، ا ىل نسطوريوس٢

ن أولوك الذين إختيارايً دي مجيع تعاليم القديس كريلّلس وياجملمع املسكوين الرابع يتبىّن  --
يانوس، ڤفاليربّر القديس و  14بقبلون بعض التعاليم مبثابة مستقيمة الرأي وأخرى مبثابة هرطوقية.

  Robber Synod يلغي جممع أفسس اللصو  أي مبعىن آخر هو يعرتف ابستقامة رأيه
 وخيلع ديوسقوروس.  احلُرم )األانثيما( على أوطيخا يضعو  (٤٤٩)

اجملامع املسكونية اخلامسة والسادسة والسابعة ابلرتاتب تتمسك أبرثوذكسية القديس   --
 كريلّلس واجملمع املسكوين الرابع. 

 التوّجه املونوفيزييت: .٢

ا ىل  ،٢رساةل الالفصول اإلثين عشر للقديس كريلّلس ويرفض فقط يقبل أوطيخا  --

اجملمع  هلذا السبب يدينه. ال تفاقاتبكالم آخر، هو يرفض . الرساةل ا ىل الرشقينيو ،نسطوريوس
 الدائم.

بينما يف الوقت عينه هو يدين  15ويربّر أوطيخا، ديوسقورس يرتأس جممع اللص --
تفاقات.كل من قبلوا يانوس القسطنطيين، إضافًة إىل  ڤفالالقديس  اجملمع هلذا السبب أابء  16ابل 

املسكوين الرابع القديسني قالوا أن "ديوسقوروس دعس على اإلميان" وأن لديه "ذات الفكر  
 17."كلوطيخا



 : ال تفاقات( يدين القديس كريلّلس بسبب ٤٥٧تيمواثوس إيلوروس ) --
 سيةكالذي عرّب ابمتياز عن اإلعالن احلكيم لألرثوذ  س هو أسقف اإلسكندرية؛ هذا الرجلكريللّ 
نفسه ضعيفًا وجيب توبيخه ألنه يعّلم مبعتقد مناقض: فبعدما اقرتح سابقًا أنه جيب علينا أظهر 
 نيعتقام بتدمري العقيدة اليت صاغها وهو أُمسك يعرتف بطبيم عن طبيعة واحدة هلل الكلمة، التكل

  18للمسيح.

الشهيد  ألرثوذكسياواًل وقتلوا البطريرك عرش القسطنطينية بعدما قام أتباعه أيعتلي تيمواثوس 
 على املائدة املقدسة.   رؤساء الكهنة القديس بروترييوسيف

( يُدخل العبارة الثيوابسخيتية "...ُصلب من أجلنا" إىل  ترنيمة ٤٧۰بطرس الكامل ) --
  .الرتيساجيون

خيلع و  (٤٩٩) فيلوكسينوس الذي من هريابوليس يعقد جممع يف القسطنطينية --
  19ريوس مكانه.ڤوينّصب سي يا األرثوذكسي ويرسله إىل املنفىأنطاكيانوس بطريرك ڤفال

  20.اهتاذ ريوس األنطاكي كان تلميذاً لتيمواثوس إيلوروس ومتّسك ابألراءڤسي --

سوراي  2، الذي منه ينحدر يعاقبةعيربادالوسيوس اإلسكندري يشرطن يعقوب ثيوذ --
 21اليوم.

 فأسقف اإلسكندرية املونوفيزييت )خل  ، ابلتعاون مع بطرس عيادالرب يعقوب  --
  22األقباط. أي وسيوس(، يقوم بتنظيم مونوفيزيتيي مصر،ثيوذ

 املونوفيزيتيون السراين ينشرون بدعتهم إىل أرمينيا أيضاً. --

                                                           
  2 آأي املعروفون "ابلرساين الأرثوذكس" – املعّرب.



تفاقات بيُقال أن القديس كريلّلس الذي يتعايش مع األخرين قبل  الم الكنسي. ألجل الس ال 
تفاقاتنا حنن هو أن إعداد يُ أ  ر   رتف أي شك أنه مل يع إلزاحة الهوتياً ال غىن عنه كان أمرًا  ال 

 بطبيعتني فعليتني بعد اإلحتاد. 

 س خبصوص هذه املسللة هو أمر شديد الصلة هنا:إن أتكيد األب يوحنا رومانيذي
ين أن عيوحنا األنطاكي كمستقيم رأي ت قبل مبعتقدس أن القديس كريللّ  ابلعكس، الواقعة

ر، ويبدو س. إذا هكذا جتري األمو للقديس كريللّ  ديوسقوروس وأخالفه رمسوا خطاً ليس ابملطل  ذلك الذي
تربهن و  دراسات األب صاموئيلو  التارخيي ونينيخلكيذإىل ذلك الهوت الال أن األمر كذلك، كما يشري

واحدة يف خطاب ثيوفيلوس بطريرك أثيوبيا، عندها نعرف على ذلك شكوك السيد كارمريس حول نقطة 
واخلامس  واجملامع املسكونية الثالث والرابع سذلك الذي للقديس كريللّ أن هذا التعليم هو ليس ابلضبط 

  23والسادس.

 فكر الكنيسة كما يظهر من السنكسار.  ت.

أن آابء ومعلمو الكنيسة الكبار انضلوا من أجل نقاوة إمياهنا املستقيم الرأي.  إهنا واقعة
م املتطلبات م العلمانية املمتازة. كانت حبوزهتهم ضّموا خربهتم الشخصية يف التلله مع ثقافته

 لتفسري اإلميان ولصياغة العقائد. القديس أثناسيوس الكبري والقديس ابسيليوس الكبري املسبقة
باء النضال ن يف دهور الحقة محلوا أعس وآابء آخرو س غريغوريوس الالهويت والقديس كريللّ والقدي

 ضد البدع. 

اليت و  لحتص جيب أنعجائب عظيمة  من أجل األانس األكثر بساطة، دبّر هللا أن ولكن
من خالهلا قد يتقوى األرثوذكسيون يف إمياهنم بينما اهلراطقة أصحاب النوااي الصاحلة قد يعودون 



ما ون يف اجملمع املسكوين األول هي ذائعة الصيت، كاسطة التوبة. عجيبة القديس سبرييذبو 
 العظيمة يف الشهيدات يف اجملمع املسكوين الرابع.  3إيرينة ةأيضاً عجيبة القديس

ك أحداث عجائبية شبيهة مذكورة يف السنكسار. مبجّرد أن السنكسار هو جزء هنا
الكربى  يتهمهأتكفي لتظهر  واقعةتغذون منه هي أساسي من عبادة الكنيسة وأن األرثوذكسيون ي

ة ونيون لديهم ذات اإلميان كالكنيسخلكيذاملطروح أمامنا: إىل أي مدى الالخبصوص املوضوع 
 ؟[األرثوذكسية]

مسيحيو القرين اخلامس والسادس األرثوذكسيون ومسيحيو اليوم األرثوذكسيون، كلعضاء 
 رأي خمتلف خبصوصيف ذات كنيسة املسيح الواحدة املقدسة، ال ميكن أن يكون لديهم 

 ونيني. األمثلة التالية هي ابلغة األمهية.خلكيذأرثوذكسية الال

ال عدم بعجائب مميزة ، على سبيل املث من نعمتهالذي أكرمه هللا القديس سااب املتقدس 
ونيني خلكيذن الالإميافساد رفاته املقدسة وانبعاث العطر منها حىت ليومنا هذا، حكم بعقالنية أن 

 ت أثناءها اإلمرباطورةسع رة قام هبا إىل قصر يوستينيانوسلزاي هناك ذِكر يف سريته. يشكل هرطقة
ورا أن أتخذ بركته لتنجب طفل. متىن هلا القديس النصر على الربابرة وعلى اجملد الدنيوي، ثيوذ

ا ور ن ثيوذفقط ألوذلك لكن ابلرغم من حماوالهتا املتكررة مل يسمح أن يباركها لتنجب طفل، 
 ونيني. خلكيذفّضلت علناً مونوفيزيتية الال

ّمنا، هناك ديداً يف احلقبة اليت هتوالذي ُكتب حت ليوحنا موسخوس احلقل الرويحيف كتاب 
 شهد علىواليت ت ونينيخلكيذى العالقات بني األرثوذكس والالأكثر من عشر قصص تدل عل

                                                           

 على األرجع املقصود هنا القديسة أوفيمية )وليس إيرينة( والعجيبة اليت صنعتها ’ملا ثّبتت حد اإلميان‘ واليت تعيد هلا الكنيسة يوم
3  

املعّرب.  –متوز  ٢٤/۱۱  



  24عدم إستقامة إميان الفوة األخرية. سوف نقدم ابختصار بعض هذه القصص. 

وجد صعوبة برفض بدعة نسطوريوس كما  : الراهب ثيوفانيس وهو نسطوري٢٦الفصل 
نصحه األاب كريايكوس. "كل واحد يقول أن اخلالص يوجد يف معتقده اخلاص،" عارض 

األاب كريايكوس،  بعد صالةثيوفانيس. لكنه طلب بتواضع صالة كريايكوس ليظهر له احلقيقة. 
طوريوس، : نسكرحيةمجيع اهلراطقة يف مكان مظلم رائحته   يف رؤيةعاين حصل على جواب. 

وس، ريوس، آريڤميوس، ديوسقوروس، سياغريوس، ذيذڤور، أوطيخا، أبوليناريوس، إثيوذ
أورجيينوس، وآخرين كثر. بعد هذه الرؤية، عاد إىل الشركة يف أسرار الكنيسة املقدسة اجلامعة 

 والرسولية. 

 واصلةاملتاته الرهبانية ابلدموع الذي أمضى كل حي ور: سرد الراهب ثيوذ٣۰الفصل 
. يف إحدى ريوسڤىل بدعة سيسبب حزنه. حني كان علمانياً، كان ينتمي سواًي مع زوجته إ

حني كان يدنس مقدسات األرثوذكس برميها من النافذة وعلى الوحل، شاهد صاعقة و  املرات
 كان سبب اهتدائه.رعد تسقط وحتمل األسرار اإلهلية. هذا  

ديد من رييني ابلعڤمن أحد العاموديني السي م بطريرك أنطاكيا: توسل إفرا٣٦الفصل 
الطلبات والتوبيخات أبن يعود إىل الكنيسة. هذا األخري سلله عن آية: أن كالمها جيب أن 
يدخال يف النار؛ واحلقيقة سوف تكون إىل جانب ذلك الذي يبقى سليماً. حاول البطريرك 

ب. لراهف قام هبا من أجل خالص ابتواضع كبري أن يتحاشى هكذا مغامرة، لكنه يف هناية املطا
الدخول يف النار. بعد ذلك رمى البطريرك بطرشيله يف النريان. بقي العامودي منذهاًل ورفض 

 ريوسڤبعد ثالثة ساعات، سحب البطرشيل ومل يصبه أذى. وضع العامودي األانثيما على سيو 
 م. وتناول من البطريرك إفرا



: عاين األاب كريايكوس يف رؤية السيدة والدة اإلله يرافقها القديس يوحنا ٤٦الفصل 
الالهويت والقديس يوحنا املعمدان. حني دعاهم إىل مباركة قاليته، أجابت السيدة والدة اإلله 

و أن  السبب هلذا ه "أنت لديك عدّوي يف قاليتك، ومع ذلك تطلب مين أن أدخلها."حبزم: 
اً ورماه يته تظهر يف الصفحات اخلتامية منه عظتني لنسطوريوس. فقام فور كان لديه كتاب يف قال

 بعيداً. 

من  يمريڤكومسياين وجيُمنعت شخصيتني سياسيتني رمسيتني مها  : ٤٩و ٤٨الفصلني 
 فية.خ احلياة، أوهلما منعته السيدة والدة اإلله واألخري منعته ضربة-تكرمي قرب املسيح املعطي

أتباع  كانوا منإذ   –،كهنة القرب الكلي القداسة ختلوا عن هرطقتهمعندما وبنصيحة  فقط 
 استطاعوا أن يكّرموه. –ريوس ڤسي

: ُوجدت أجزاء من املناولة اإلهلية لألرثوذكس يف منزل أحد العلمانيني األغنياء  ٧٩الفصل 
ب ر كانت حمفوظة ملدة سنة يف خزانة خادم أرثوذكسي. أراد ريوس.  ڤكان ينتمي إىل هرطقة سي

. لكنه تفاجل كليًا حني رأى أذان القمح تنبت على األجزاء. أخرب عن هذه ااملنزل أن يسحقه
 يونيسيوس القديس، ومجيع سكان املدينة عاينوا أذان القمح. يف ذلكلألسقف ذاتئبًا العجيبة 

 الوقت عاد العديد من الناس إىل الكنيسة املقدسة اجلامعة والرسولية. 

هذه هي خربة الكنيسة. من اجلدير أن نسلل كيف من املمكن لذات الكنيسة اليت حينها 
ونيون "دائمًا حافظوا على نفس اإلميان خلكيذأن تؤمن اآلن أن الالعاشت هذه العجائب 

 !اخلريستولوجي األرثوذكسي األصيل وعلى اإلستمرارية الغري منقطعة للتقليد الرسويل"

 

 



 . خالفات عقائدية٣
 

 ريوس هو مستقيم الرأي؟ ڤهل سي أ.

(، اقرتحت اهليوة املشرتكة للحوار الالهويت رفع ۱٩٩٣يف إعالهنا املشرتك الثالث )
 إذا مت التلكد أن هؤالء األشخاص ضت يف املاضي على أشخاص أو جمامعاألانثيمات اليت فُر 

معيّنة قدمية وصادرة مؤخراً تبعاً لذلك، هناك منشورات  25أو اجملامع هم أرثوذكسيون يف تعليمهم.
 . ريوس أهنا أرثوذكسيةڤمسللة اإلعرتاف خبريستولوجية سيمبثابة أمر شرعي  تقدم

وى نته على مستريوس قد مّتت إداڤألن سي نؤمن أن هذا اإلعرتاف ال أساس لهحنن 
ء ابا مع تعليم اآلنقارهنيستولوجيته و نسلط الضوء على نقاط معّينة من خر  جممعي. يف تقريران

 بصواب.  مريوس وتعليمه قد متّـت إدانتهڤونصل إىل إستنتاجات يّتضح منها أن سي القديسني

ي.سي. ڤوين خلكيذدراسات الربوفيسور الالريوس ڤكمصادر عن تعليم سيلقد استخدمنا  
ديس ريوس والقڤإحدى تفاصيل اخلالفات العقائدية بني سي V.C. Samuel.26 وئيلمصا

 . فهو يكتب:ةتشكل نص التقدمصاموئيل سشقي اليت قام هبا ميوحنا الد
طبيعة متجسدة ’وين يقبل جبميع التعابري اإلسكندرية اليت حتمل إطار . الالهويت اخللكيذ۱

لكن  ‘هر.جو ’ مبعىن‘ طبيعة’فهم الدمشقي مصطلح يحني يقوم بذلك، ‘ واحدة هلل الكلمة.
 عليه فاظارخيي ليسوع املسيح، وإذا أردان احلال حيافظ على الواقع الت املعىنريوس يصر أن هذا ڤسي

 دخلتا يف اإلحتاد. ابلصفة األقنومية للطبيعتني اللتني  علينا أن نعرتف

 ‘مرّكب أقنوم’أو ‘ مرّكبشخص ’بوضوح ماذا يعين بعبارة ال يقول  يوحنا الدمشقي .٢
 ريوس يستخدم العبارة ويوّضح معناها. فهو يقول أن األقنوم الواحدڤابلرغم من أنه يقبل هبا. سي

 وسبب هذا اللناسوت وهلتفّرد ايف اإلحتاد، تشّكل من التواف  بني الهوت املسيح وانسوته. 



ة وذلك لكي ى والصفات اإلهليللقو بشري التعبري ال كما أيضًا إمكانية ف  ففت  اقأقنوميةحي
 حنن أن نفهمها. ستطيع ن

سيح هناك أي ل يؤمن أن  لكي يتم احلفاظ على الناسوت اقأفيل يف املريوس ڤسي. ٣
هذه ب وجهة نظره، وتعابري شبيهة. حس ‘قّوتني‘ ’مشيئتني،‘ ’طبيعتني،يف ’حاجة لتعابري مثل 

 يقي.تضمن جتسد حقميكنها أن وابلتايل ال  ُتدخل إنقسامات يف املسيح الواحدالتعابري 

٤.... . 

ة األقنومية يرتبط برفضه القبول الصف أتل  انسوت املسيح. إصرار يوحنا الدمشقي على ٥
  27هذه املسللة. صلباً خبصوصمن جهة أخرى ريوس فهو ڤلناسوت املسيح. أما سي

فهم سر ريوس حياول أن يڤبشكل صحيح، يبدو أن سي إذا فهمنا الربوفيسور صاموئيل
وص وكما يتجلى األمر من نص كوسيلة. هلذا السببسفة أريستوطل  التجسد ابستخدام فل

عة مع سيڤريوس ميّيز بني اجلوهر والطبيعة، يساوي الطبيواملقتطف املذكور أعاله: صاموئيل 
قنوم ابء القديسني، ميّيز بني اقأحتاد اقأقنومي بشكل تختل  عن اآيفهم اإلاقأقنوم، 

فهوم وأخرياا هو ليس لدي  موالشخص، يعطي املشيئة والقوة للشخص وليس للطبيعة، 
 . املتخذ أرثوذكسي عن كيفية أتل  انسوت املسيح

 ء القديسني. ابريوس مع اآلڤسوف نباشر اآلن لنحلل النقاط اليت ال يتواف  فيها سي

  ريوس هو أريستوطيلي.ڤالهوت سي .۱

أول من استخدم مصطلحات عصره ابملضمون الذي تعطيه إايه فلسفة ليس  ريوسڤسي
أريستوطل. فآريوس واهلراطقة اآلخرون فعلوا ذات الشيء متاماً يف سعيهم إلدراك عقالنياً ما هو 
غامض. واآلابء القديسون استخدموا ذات املصطلحات لكن أعطوها هذا املضمون لكي تعرّب 



وحنا ية عن هللا ونتيجة استنارهتم من العلى. ينص القديس يمن خربهتم الشخصعن كل ما عرفوه 
 :عن هذه النقطة الدمشقي

، ابء القديسونن....اآلتلفان اجلوهر والطبيعة خيلوا أوفقاً للحوار الساب  ذكره، الفالسفة الوثنيون قا
األكثر  أي النوعهو مشرتك وتكّلموا عن أمور عديدة، وا الشجارات فيما بينهم، مّسوا ما جتاوز إذ 

حتديداً، "جوهر،" "طبيعة،" و"شكل،" مثل مالك، إنسان، حصان، كلب، وما شابه ذلك....هم 
  28هو معنّي، "فرد،" "شخص،" و"أقنوم،" مثل بطرس وبولس. مامّسوا 

ة "جوهر" و"طبيعة" )موسوع س املعرتف يساوي متامًا املصطلحنيوالقديس مكسيمو 
واملصطلحني "أقنوم"  Patrologia Græca, Vol. XCI, Col. 149B) ابء اليواننينياآل

 .(PG, Vol. XCI, Col. 152A) و"شخص"

دة الثالوث أي، يف عقي – الالهوتيف نطاق أن ونيون خلكيذهلذا اليوم احلاضر يصر الال
أي يف  –ل( )التناز  اإليكونوميةابء مّيزوا بني "الطبيعة" و"األقنوم،" بينما يف نطاق أن اآل –

  مع رأي ن هذا الرأي ال يتوافهذين املصطلحني. لكبني هم ساووا  –العقيدة اخلريستولوجية 
بينما  29جلديداونيني الالخلكيذبتكار اخبثًا يف القديس ماكسيموس يرى ابء القديسني. اآل

: ملاذا جبب على املرء أن يساوي هذين املصطلحني يف نطاق يسلل القديس يوحنا الدمشقي
 كونومية؟اإلي

املتبادل  مان الغموض يف املصطلحات قد تسّبب بصعوابت هائلة يف التفاه مراراً لقد ِقيل 
تخدم ونيني يف القرون اليت تلت اجملمع املسكوين الرابع. هذا األمر ُيسخلكيذبني األرثوذكس والال

ه، من وجهة النظر أن املعتقد هو ذات إلعادة توحيد اجلسمني املنقسمني كحجة  خصوصاً  اليوم
 البعض يف املاضي. اا أن يفهما على بعضهماجلانبني مل يستطيعولو أن حىت 



قديسو الكنيسة الذين كان لديهم ذات الفكر قاموا فنعتقد أن هذا األمر ليس صحيحاً. 
لحات ملصطاكانت بصياغة العقيدة األرثوذكسية بذات الطريقة املستقيمة الرأي، حىت ولو  

ستقامة ا حتديد غياباملصطلحات يشكل عاماًل حامسًا يف وال حىت الغموض يف  30خمتلفة.
اان معاصرين وروس موبسيويستيا ك، القديس يوحنا الذهيب الفم وثيوذالرأي. على سبيل املثال

وزمالء يف النسك: لكن األول هو من أابء الكنيسة والثاين هو أسقف هرطوقي كبري. مثال آخر 
ة العقيدة ن قاما بصياغالذي ي والون اباب روماالصلة خيتص ابلقديسني كريلس اإلسكندر ذات 

اخلريستولوجية بطريقة أصيلة ابلتساوي وأرثوذكسية ابلتساوي، ابلرغم من أهنما كاان يصارعان 
 رادةفضد بدع خمتلفة ويسعيان وراء أهداف خمتلفة: األول كان حياول احلفاظ على وحدة و 

ع فعلياً الطبيعتني يف املسيح، بينما األخري كان حياول ضمان واق دون أن يقّسمشخص املسيح 
 الطبيعتني، دون أن يدمر وحدة وفرادة الشخص.

ان ك  حامسًا ابلنسبة الستقامة الرأي أو عدم وجودها من هذا املنطل ، نعتقد ان عامالً 
 31ي الدائم ذكره.واليت يناقشها األب جورج فلوروفسك الصياغة األعم  هلذه املسللة

ضوع فكرة اخلوال يف أي نص من نصوص اآلابء القديسني هناك ذكر ل هلقد الحظنا أن
 32ة رأيهم.مربّر لعدم إستقام رمّبا يّدعون ابلغموض يف املصطلحات كعامل للهراطقة، طاملا أنه

ابء القديسون مسللة منوذجًا لألسلوب الذي واجه به اآلراء قّديس ني متثل نذكر هنا آ
 املصطلحات. القديس يوحنا الدمشقي:

 وهريوس والعصاابت املتعددة لكل منهما قبلوا أن هناك أقنوم واحد ڤيوسقوروس وسيإضافًة، إن ذ
مون ما ما يقولون وال يفه إذ ال يدركون’بطريقة مماثلة أن هناك طبيعة واحدة،  نفسه، معّرفني



رة أن الطبيعة ا صاغا الفكمإن املرض أو اخلداع يف عقوهلم يكمن يف هذا األمر، أبهن ‘يتشّبتون به.
  33واألقنوم مها ذات الشيء.

 34أن األقنوم هو نفسه الطبيعة."خببث ريوس ڤالقديس مكسيموس: "يقول سي

 يقبل أن طبيعة املسيح البشرية تستمر كلقنوم. ريوسڤسي .٢

مصطلحات "جوهر،" "طبيعة،" و"أقنوم" مع  ريوسڤسيكما ذكران سابقاً، يستخدم 
لكنه  اقعيو ال يرى الطبيعة كلقنوم  ريوسڤسياملضمون الذي تعطيه إايهم فلسفة أريستوطل. 

يعتربها جوهر أقانيم من ذات النوعية؛ ابلنسبة له هي مفهوم نظري غري موجود بشكل عام 
صبح فرداً وواقعاً. تتصبح الطبيعة واقعية وأتخذ صفة األقنوم و  أقانيمحني يتفّرد اجلوهر يف فعلياً. 

  35ما قلناه يّتضح يف املقتطف التايل:
ثابة  مبجوهر اجلسد وجوهر الروح، هو أييت إىل الوجود يف حلظة التزامن بني اإلنسان و يف موضوع 

 حلظة ولكن يف ن كجوهرينعلى الشخصية. اجلوهران ليسا متحديكمال سيكوسومايت وحيصل 
نهما اإلنسان ذان يتكون ملاجلسد والروح ال’ ريوسڤسيويكتب اإلحتاد يصبحا واقعني أقنوميني. 

د الواقعي الوجو ما يلي. األقنوم هو كفّسر هذه النقطة  تُ ميكن أن  .‘فظان على أقنوميهما...،احي
  36وهر.اجلالذي ينحدر من تفّرد 

هذا املثال عن اإلنسان املرّكب من نفس وجسد إىل املسيح. بطريقة  ريوسڤسيوينقل 
 تمّعن يف الواقعة،ح. حاليًا لن نيف املسي نمشاهبة، يكتب أن الطبيعتني اإلهلية والبشرية توجدا

  37أن مثال اإلنسان ال ميكنه أن يُنقل إىل املسيح. ،اليت هي أساسية من جوانب أخرى

 ة املسيح، طبيعريوسڤسيأنه وفقًا ل عالقة هي الواقعةما هو مهم خصوصًا يف هذه ال
 داً ابمتالكهاكلقنوم، وحتدي  –ولكن ليس قبل حلظة اإلحتاد  –اشرتكت يف اإلحتاد  البشرية قد



  38العناصر اليت جتعلها شخصاً:
حتد اإذاً، الالهوت والناسوت احتدا ليصرياً واحداً. يف اللحظة اليت احتد فيها الالهوت ابهلل اإلبن، 

قنومياً هللا الكلمة هو أقنوم واحد؛ هو احتد بذاته أ: ’ريوسڤسي الناسوت يف حالة تفّرد. فكما ينص
ان اجتمعتا ن إذاً اللتالطبيعتا ‘النية أخذه من العذراء مرمي.جسداً حمدداً كان له نفس وروحية وعق

ومية فقط بعد حالته األقنأن انسوت املسيح حصل على من ا أقنومني، ابلرغم تسوايً يف اإلحتاد كان
 39اإلحتاد.

 ر الكثري: املقتطف التايل يفسّ 
ون يف حالة كدون أن ي خذه فقط كحقيقة جمّردةبتوحيده الناسوت مع نفسه، هل هللا الكلمة يتّ 

لعمل ا لصفات اليت جتعله شخصًا هل ميكنهأقنومية أو شخصية؟ إذا انسوت املسيح ال ميتلك ا
 40أبي طريقة يف التجسد؟

لقد ريوس. ڤإذا وضعنا تعليم الكنيسة ]األرثوذكسية[، نؤكد اختالفه عن ذلك الذي لسي
ذ كلمراً مفروغاً منه أن الطبيعة املفهومة "يف جمرد التفكري" هي شيء جتريدي. هللا الكلمة وفقاً  اختخ

ا يف احمليط، وال تلك اليت نراه اخّتذ ليس الطبيعة كما هي مفهومة هكذاللقديس يوحنا الدمشقي 
 41صنف،واليت هي حبد ذاهتا نالحظها يف ال نالحظها يف الفردأي مجيع البشر، لكن تلك اليت 

لذلك يكتب  42من النوع ذاته. يف كاملها يف كل أقنوملكنها ُتدرك  ليس هلا صفة أقنوميةولكن 
  القديس:



وال أقنوم آخر ُوجد إىل جانب أقنوم هللا الكلمة،  الكلمة مل يوجد من تلقاء نفسه ألن جسد هللا
حبد قائمًا ومل يصبح أقنومًا  enhypostatically4 ابألقنومفيه اجلسد ُوجد ولكن ابألحرى 

 43ذاته.

 وأيضاً، يف عمل آخر يقول: 

البعض ابألقنوم،   عضهماللطبيعتني أبن تكوان متحدتني مع بجيب أن يكون معروفاً أنه من املمكن 
كما هي احلالة مع اإلنسان، وأن تكون الطبيعة ملخوذة ابألقنوم وتستقر فيه، وكال األمرين نرامها 

أو ألقنوم ني أبن تتشكل من طبيعيت األمر يستحيل إطالقًا لطبيعة مرّكبةيف حالة املسيح...لكن 
سها أبن يكون فليت تستقر من تلقاء نواحد أبن يتشكل من أقنومني؛ وجمدداً من املستحيل لألمور ا

  44.هلا مصدر أخر للوجود

 مفهوم نسطوري إلحتادإمكانية نسب بكل وضوح لقد وجد القديس مكسيموس 
خاص، من األقانيم أو األش إذا مرة أخرى هو يقول أن اإلحتاد تشّكل"ريوس: ڤالطبيعتني لسي
  45"....ساموساات ونسطوريوسمثل عبيون وبولس هن أنه صاحب ذات الفكر رب عندها هو ي

لقديس بتهمة النسطورية اليت يلصقها هبم ا قبلواأن ال يونيني من الطبيعي لاّلخلكيذ
وذلك ألن إشارهتم إىل الصفة األقنومية للطبيعة  –نتيجة ذلك  ،وحنن أيضاً  –مكسيموس 

البشرية ال تعين النسطورية برأيهم، لكن احلفاظ على واقع الطبيعة. ولكن إصرارهم هذا هو بال 
 اغة أرثوذكسية للعقيدة لكن فقط موقفن النية الصاحلة ليست كافية لصيجدوى، وذلك أل

نوم واألقنوم ز بني األقن للمرء أن مييكيف ميكوصيغة واضحة.   سلوك صحيح ومسّلمات صحيحة
الواحد مُسّي "أقنوم" واآلخر مُسّي "شخص"؟ ولكن على هذه النقطة حتديداً جند اإلفرتاض إالّ إذا 

                                                           

 4  ابألقنوم )أو مؤقنم(، Enhypostatic ،ἐνυπόστατος: مصطلح الهويت يدل أن أقنوم هللا الكلمة )األقنوم الثاين من 
ه اإلهلية دون امتزاج أو تشويش، وابلتايل املسيح مل يّتخذ أقنوما بشرايً.(  طبيعت احتدت مع اختذ طبيعة بشرية حقيقية الثالوث القدوس(  

 



كمن وابلتايل هنا ت 46ونيني: التمييز بني األقنوم والشخص.خلكيذلالّ  الفلسفي اآلخر واخلاطئ
 . حريهتم يف ما خيتص بسر اإلحتاد األقنومي

 –ريوس ڤ لسيوفقاً  –ابألمر الضروري أن نقدم مالحظة ختتص ابلصفة األقنومية تربه نع
ي يف س هذه النقطة يف اإلجتماع الغري الرمسشرية. لقد طرح األب يوحنا رومانيذيللطبيعة الب
وهو جعل الالهوتيني األرثوذكسيني يشعرون حبساسية جتاهها يف إجتماع هيوة املا  47بريستول،

لنسلل أنفسنا: هل هذا املوضوع رمبا ال يقع  ۱٩٧۱.48بني األرثوذكسيني يف أديس اباب عام 
ضمن سلسلة املواضيع اليت مل يتم البحث فيها ابلتفصيل، وذلك ألنه قد اختري أسلوب أكثر 

 الالهويت الرمسي الذي تال ذلك؟جاذبية يف احلوار 

 ريوس. ڤوفقاً لسي اإلحتاد األقنومي .٣

من منطل  إحتاد  49سمن ِقبل القديس كريللّ  األقنومي" "اإلحتاد دم مصطلحلقد اسُتخ
على هذا املصطلح كونه  50حقيقي للطبيعتني يف األقنوم الواحد هلل الكلمة. وعارض األنطاكيون

دف عرّب عن سر إحتاد الطبيعيتني يف املسيح، وهلذا السبب هم فشلوا يف اصابة اهلإبتكاري وال ي
 ووجدوا أنفسهم يف عامل اهلرطقة. 

إن اإلحتاد األقنومي، حني يُفهم أبسلوب أرثوذكسي، هو جوهر العقيدة اخلريستولوجية 
رة من املراجع فيف كتاابت اآلابء القديسني جند و والسالح ضد مجيع اهلرطقات اخلريستولوجية. 
يه نقاوة يف سر إحتاد الطبيعتني، أقنوم هللا الكلمة لدعن هذه القاعدة اخلريستولوجية األساسية. 

وجودية. هذا الكلمة قد جتسد ابختاذه جسدًا مع نفس عقالنية وروحانية ومّتحدًا إايه مع 
 قنمةاملؤ  لصفةاختذه. الذي اجلسد االهوته، بطريقة ما حيث أقنومه األزيل هذا أصبح أيضاً أقنوم 

 مة ال ُيستنفذل" هللا الك"دورللجسد املتخذ تشكل الصيغة العقائدية األكثر كماالً لسر اإلحتاد. 



الكلمة ذاته يشكل اآلن أقنوم وشخص أن  ةيف الواقع، بل مع اجلسد اً أنه كان متحد مبجّرد
 الكلمة املتجسد. أي املسيح، 

سبقه وجودايً "تكوين" ال ي ثابة نوع من اإلجنازمب يف املسيححتاد الطبيعتني إن اىن، هبذا املع
يون قدرهتم ونيذخلكبكلمات بسيطة للغاية، يركز الالشخص املسيح، عمانوئيل، هللا الكلمة. 

هللا الكلمة  نرية كانتا متحدتني، وليس ألأن طبيعة الكلمة والطبيعة البش على الواقعة اإلدراكية
 ينما يف احلالة الثانيةب مها يدركان الشخص كثمرة اإلحتاد ذاته. وابلتايلوّحد هاتني الطبيعتني يف 

 مها يدركان أن الشخص )أي هللا الكلمة( يتسبب ابإلحتاد. 

ن مونيني يظهر جليًا لكل من يقوم بدراسة الكثري خلكيذهذا املفهوم املنحرف لاّل 
فرده، وهذا ىل الوجود شخص مبنصوصهم الشخصية ابنتباه، مثاًل هذه العبارة: "اإلحتاد جلب إ
   51الشخص األوحد هو شخص هللا اإلبن يف حالته املتجسدة."

وإذ يستمر النص املذكور، فهو يؤكد: "هناك فارق بني اإلبن قبل التجسد واإلبن 
 52املتجسد، حيث أن أقنوم وشخص يسوع املسيح مها ليسا جمرد هللا اآلب."

كن لديه مل تاإلبن قبل التجسد أن ابلرغم من ذا املوقف هو غري صحيح. وذلك ألن و ه
الطبيعة البشرية اليت اختذها من خالل جتسده، مع إضافة الطرف الثاين من الصيغة أعاله، أي 

اإلنطباع  يُعطىحيث أن أقنوم وشخص يسوع املسيح مها ليسا جمرد هللا اآلب،"  من عبارة "...
 وكلن أقنوم هللا الكلمة قد خضع لتغيري جذري. 

صواب هي ونيون باألقنومي اليت ال يفهمها الالخلكيذ دالنقطة الثانية عن مسللة اإلحتا
لمة. يشدد صاموئيل الوقت الذي تتحد فيه مع هللا الك تميز الطبيعة البشرية يف نفساليت ختتص ب

 على هذه احلقيقة لدرجة مثرية لّلعيان، وهو يقر أبسلوب ال لبس فيه يف املقتطف التايل: 



  يف  املسيحأنه كان هناك تطاب  يف ريوسڤوفقًا لسي هي ابلتايل تعين‘ حتاد األقنومياإل’عبارة إن 
ًا على متنحه الطبيعة البشرية املتميزة. وتدل العبارة أيضكل ما تقدمه طبيعة اإلبن اإلهلية و كل ما 

  53لإلحتاد واجلوهرية للغاية.الصفة الشخصية 

رّكب" "األقنوم املأمهية ما هو مذكور أعاله لتعريف ميكن للمرء اآلن أن خيّمن بسهولة 
لقد حان الوقت ابلفعل ابلنسبة لنا أبن نؤكد أن القديس يوحنا الدمشقي هو مّتهم للمسيح. 

"األقنوم املرّكب،" ومن الواضح أن ذلك هو ببطريقة غري عادلة لعدم قوله بوضوح ماذا يعين 
قنومي. أبي ألا ن من خالهلا اإلحتادونيو خلكيذرى الالاملختلفة اليت، كما ذكران، ينتيجة الرؤية 

وهذه الصيغة تشّكل معيار  كما سيتضح من املقتطف التايل  حال، القديس هو واضح
 ونية. فهو يكتب ما يلي: خلكيذالوقت عينه تفنيداً لألراء الالاألرثوذكسية ويف 

وأزلياً، بسيطًا وغري منقسماً، غري نؤكد أن األقنوم اإلهلي هلل الكلمة كان موجودًا خارج الزمن 
خملوق، ال هيويل، ال يرى، غري حمسوس، غري حمصور، ...ويف آخر األزمنة، دون أن يغادر حضن 

آه كما ر   ء القديسة بغري زرع وعدم اإلدراكاآلب، سكن الكلمة غري منحصرًا يف أحشاء العذرا
ل األزيل.... املا قبيف أقنومه هذا  مناسبًا هو بنفسه، وأخضع اجلسد من العذراء القديسة لنفسه

نفس روحانية سد املفعم بوابلتايل متخذًا بواكري مثار تكويننا املركب، اجل هو أصبح جسدًا منها
لكي يصبح أقنوم هللا الكلمة أقنومًا للجسد، والذي كان سابقًا أقنوم الكلمة البسيط  وعقالنية

  54ية وبشرية.مركباً من طبيعتني كاملتني، إهل –يصبح مرّكباً 
ونيني، وكلهنم غري مدركني مبا ذُكر أعاله، يعّرفون ما هو أقنوم مرّكب نتيجة خلكيذإن الال

ا. فهو يقول ريوس العبارة ويوّضح معناهڤالتواف  بني الالهوت والناسوت املتميز: "يستخدم سي
   55قد تشّكل من التواف  بني الالهوت والناسوت."أن األقنوم األول 



حنن نعتقد أن  ابقأمر املميز أن سيڤريوس ل يعّرف أقنوم هللا أبقنوم اجلسد املّتخذ 
ف ميكن ييطرح الربوفيسور صاموئيل هذا السؤال متحرياً: كألنه حتديدًا هلذا السبب، أيضاا. 

هنا ال متتلك دوراً ألأن حتفظ يف ذاهتا موقفاً حقاً فّعال لشخص املسيح،  قنمةللطبيعة البشرية املؤ 
احنراف أساسي عن التعليم األرثوذكسي! فقط اإلعرتاف الواضح والغري  هذا 56أقنومياً وشخصياً؟

ونيني. مبعىن لكيذخي هذا النظرة اخلاطوة اليت لالاملبهم للمجمع املسكوين الرابع ميكنه أن يشف
ف...يف ]هللا الكلمة[ املعرو  هو ذاته، إبن، رب، املولود األوحد،مبسيح واحد أخر: حنن نعرتف "

 طبيعتني."

وس املذكور ري ڤسوف توضح الفقرات التالية كم هو مركزي الدور الذي يلعبه موقف سي
 يف إدراك العقيدة اخلريستولوجية وتداعياهتا على الهوت الكنيسة. 

 )القوة الواحدة( يةينريجيزمريوس يعّلم املونوئڤسي .٤

وت نريجيزمية كتيارات الهوتية بعد موة سنة من ميواملونوئلقد ظهرت املونوثيليتية 
لمجمع لينريجيزمي يظهر جلياً يف تعليمه. كونه عدو شرس ريوس. ولكن نطاق عقله املونوئڤسي

 املسكوين الرابع، هو مل يقبل أن "أن كل طبيعة تعمل بطريقة مشرتكة مع األخرى...."

فات والقوة مها صكما هو معلوٌم، إن تعليم الكنيسة حول هذه النقطة هو أن املشيوة 
تعري  عن  هي كلمت ، قوة طبيعيةأساسية للطبيعة: "لكنه حقًا أصبح إنساانً، ليس دون 

فمجرد فعلي  57فيهم أساسية وفقًا للجوهر."تكون ، الذي مييز بطبيعة احلال كل من اجلوهر
وبطريقة مشاهبة إنه  58تميان للطبيعة، بينما كيف يشاء املرء ينتمي لألقنوم.اإلرادة والتصّرف ين

عروف جداً أن اجملمع املسكوين السادس بلور هذا التعليم من خالل سلطته: "كل طبيعة من امل
 مشرتكة مع األخرى تشاء وتتصرف بطريقتها اخلاصة." 



 :إذ ينص تريوس، عكس ذلك، ينسب القوة إىل الشخص وذلك بوضوح الفڤسي
واًي مع قواهتما س ن طبيعتني لعمانوئيل بعد اإلحتادحني نضع األانثيما على أولوك الذين يؤكدو 

بل ألهنم  ،والقوات والصفات إلدانة ألهنم يتكلمون عن الطبائعت احنن ال نضعهم حت وصفاهتما،
ني، وابلتايل هم هاتيقولون أنه هناك طبيعتني بعد اإلحتاد وهم ينسبون القوات والصفات لكل من 

 59يقسموهنم بني الطبيعتني.

إلدراك ظهر نتيجته األوىل واألساسية: اي يُ طئ والغري كاف  لإلحتاد األقنوماإن اإلدراك اخل
يف  احتاد الطبائعني، ونييف صفات الطبيعتني. وفقاً لاّلخلكيذ لللتباداخلاطئ على قدم املساواة 

املتجسد أن تكون  ةبادل الصفات بطريقة ما تتيح للكلمطبيعة واحدة للكلمة املتجسد يسمح بت
  60ريوس تدل على ذلك:ڤمرّكبة. الكلمات التالية لسي Theandric إنسانية-له قوة إهلية

إىل أي طبيعة يتوجب علينا أن ننسب ]فعل[ قوة املشي على املاء؟ ليعطوان جوااًب أولوك الذين 
ني جسديتني هو على قدميقّدمون لنا الطبيعتني بعد اإلحتاد. إىل الطبيعة اإلهلية؟ وكيف الذهاب 

باً يصفة من صفات الالهوت؟ حسناً، إىل الطبيعة البشرية؟ وكيف املشي على املاء ال يكون غر 
عن الناسوت؟ ...لكن األمر واضحاً وليس غامضاً إطالقاً، إالّ إذا كنّا سكارى عن قصد، أن مبا 

 61أن هللا الكلمة الذي جتسد ألجلنا هو واحد وغري منقسم، كذلك تكون قوته غري منقسمة.

ني ومسيح تن يف هذا املثال ويف غريه من أمثلة شبيهة قوّ ابء القديسو مع ذلك، يرى اآل
 واحد يعمل إما إهلياً أو بشرايً: 

مها إثنني. ومبا  يه الطبيعينيتقوّ و  يه الطبيعيتنيتنؤكد أن مشيو ومبا أن هناك طبيعتني يف املسيح لذلك
ِكال   يشاء ويعمل بشكل طبيعي يف، نؤكد أن الواحد وهو نفسه أن هناك أقنوم واحد لطبيعتيه

  62.على حد السواء الطبيعيتني



موضوع القّوات يف املسيح دائمًا ما كان إحدى نقاط اخلالف املهمة. معتقد إن 
وال نيني  وهلذا السبب هم و خلكيذسيح دّل على شخصني ابلنسبة لاّل تني يف امللالطبيعيتني الفاع

 فهم قالوا: قبلوا بقّوتني. أبي طريقة 
إبن ك املولود من أمه، هو إبن واحد.بن الوحيد املولود من اآلب وهو أيضاً اإلبن الوحيد اإلمبا أنه 

هو شخص واحد؛ كشخص  واحد هو مسيح واحد؛ كمسيح واحد هو أقنوم واحدـ؛ كلقنوم واحد
هو طبيعة واحدة. يف  واحدة هو أيضاً قوة واحدة؛ كقوة واحدة مشيوةواحدـ هو مشيوة واحدة؛ ك
 63احلقيقة، هو طبيعة واحدة. 

 تية قاس  للغاية: يوثيليخلكيذونيني جتاه األراء الذالالني املاضي القريب، كان موقف إىل ح
إىل  يوثيليتية ]أي اجملمع املسكوين السادس[، الذي ينسب املشيوة والقوةال ميكننا قبول الصيغة الذ

متحدة وغري  إنسانية-عرتاف بطبيعة ومشيوة وقوة إهليةالطبيعتني بدل األقنوم. حنن فقط ميكننا اإل
 64مشوشة للمسيح، الرب املتجسد.

د األقنومي. األرثوذكسي لإلحتا هومإن املفهوم األرثوذكسي لتبادل الصفات أييت من املف
الكلمة يتلمل  ،أقنوم هللا الكلمة الواحد وهو ذاتهاإلهلية كما البشرية تُنسب إىل مبا أن الصفات 

وم القديس . يقاحلياة وهو كذلك-معطيأنه على الصليب يف اجلسد، وجسد الكلمة يقال عنه 
صوص طريقة التبادل" ن "خبايوحنا الدمشقي بتحليل هذه املسللة بوضوح مبهر يف فصله حتت عنو 

( (Exact Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 4 
-فسري القوة اإلهليةت ذكسية، يتم أيضاً واملدر ك بطريقة أرثو  من هذا املنظار لتبادل الصفات. [48]

 بطريقة أرثوذكسية:  اإلنسانية
البشرية[  ةالقوة اإلهلية والضابطة الكل إىل الهوته، بينما قّوتنا ]أي القو تنتمي وهكذا يف املسيح 

بينما  ك بيد من هو خملوق حديثاً ورفعه عالياً هو نتيجة الطبيعة البشرية،استنتمي إىل انسوته. اإلم



ا مواألخري هو أمر آخر، ابلرغم من أهن الالهوت. ألن الساب  هو أمر واحدمنح احلياة هو نتيجة 
  65.إإلنسانية-ال ينفصالن يف القوة اإلهلية

 كتاب يف اإلنسانية-تفصياًل عن مسللة القوة اإلهليةميكن للمرء أن جيد دلياًل أكثر 
 Exact Exposition of the Orthodox Faith, Bookالقديس يوحنا الدمشقي 

III, Chapter 19 [63] . 

 ريوس يقبل ابلتعليم اهلرطوقي املختص ابجلواهر املتفردة. ڤسي. ٥
يسني ألنه ابء القدر األساسية هو مدان من اآلإن املفهوم األريستوطيلي املختص ابجلواه

يف مسللة العقيدة  بينما، tri-theism)آلهلة )قيدة الثالوثية، هو يدخل تثّلث اابلنسبة للع
نا فيلوبونوس . إن آريوس ويوحهو يؤدي إىل اإلعرتاف ابلطبيعة الواحدة للمسيح اخلريستولوجية

  66مها من املمثلني الكالسيكيني هلذة النظرية.

 هو يكتب: ريوس. فڤنسطازيوس السينائي هذا التعليم اهلرطوقي لسيينسب القديس أ
يقول أريستوطل أن األشخاص هم جواهر حمددة. إلتزامًا هبذه القاعدة الباطلة، قال آريوس أنه 

أن  ريوسڤالظامل، قال سيلآلب واإلبن والروح القدس. إلتزامًا هبذا التعريف هناك ثالثة جواهر، 
  67املسيح كان طبيعة واحدة تشّكلت من جوهرين حمددين، أي أقنومني منفردين.

فيزيتيني، السكيماتيني واملونو ، القديس يوحنا الدمشقي الخلكيذونيي مصر يّتهم أيضاً 
بقبول هذه النظرية عن اجلواهر احملددة: "مع ذلك، بتعليمهم أنه هناك جواهر حمددة، هم 

  68يشّوشون على سر التجسد."



جواهر  ريوس "يعّلم أنه هناكڤابء القديسني، ندرك أن سياستناداً هلذه الشهادات من اآل
ّرد كونه الدالالت املتعددة إىل اجلوهر املتفإن حمددة،" أقّله كما يفّسره الربوفيسور صاموئيل. 

 . تشهد على حقيقة هذا البيان مع وجود خاصأقنوم وفرد 

لقديس يوحنا وفقاً ل إن تعليم الكنيسة ]األرثوذكسية[ حول هذه النقطة هو خمتلف متاماً.
 (Exact 69الالهوت أبكمله يف أقنوم الكلمة هو مّتحد ابلطبيعة البشرية أبكملهاالدمشقي، 

Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 6 [50] ،) الذي
(، دون أن Chapter II [55]مع ذلك أخذ الوجود فقط يف أقنوم الكلمة )املرجع الساب ، 

، (، أو فردًا )املرجع نفسهChapter 9 [53]، أقنومًا حبد ذاته )املرجع نفسه يكون إّما
Chapter II [55] .) 

 ريوس أتله اإلنسان؟ ڤسيكيف يفهم   .٦

إن التعليم األرثوذكسي عن التلله يستند على اإلحتاد األقنومي للطبيعتني يف أقنوم هللا 
صبح إحتاد الطبيعة البشرية املّتخذة: "ألن الكلمة أالكلمة ذاته. نتيجة هذا اإلحتاد األقنومي هو 

  70جسداً واجلسد أصبح كلمة، ابلرغم من أن وال واحدة منهما تباعدت عن طبيعتها اخلاصة."

ديداا يف املسيح هو ليس جت يعّلم القديس غريغوريوس ابلماس بوضوح أن التجدد
ذي مع هذه الطبيعة )أي املسيح(، ال ، بل للطبيعة البشرية اليت تستجيب ل ةم البشريلألقاني

احتد كلمة هللا وفقًا ألقنومه اخلاص: "مل يكن أقنومنا الذي اختذه منا وجّدده، لكن طبيعتنا، 
 ,Homily V, Patrologia Græca, Vol. CLIاملتحد معها وفقًا ألقنومه اخلاص" )

Col. 64bcيس هو ابلنسبة للقد الذي هو جسد هللا الكلمة املتجسد (. ... إن جسد املسيح
املسيح   ني اإلنسان وهللا. إن جسدغريغوريوس ابالماس والتقليد األرثوذكسي نقطة التواصل ب



 كان أول من ُخّلص وُحّرر. وابلتايل، هو يضيف، حنن   كجسد الكلمة اإلهلي
 ,Against the Arians)القديس أثناسيوس الكبري، "كلعضاء شركاء يف اجلسد، خنلص به."

Patrologia Græca, Vol. XXVI, Col. 277Bطبيعة املسيح أتله  (. من خالل
البشرية أتهلت "مثار تكويننا املرّكب. وُخل  "أصل )جذر( جديد" يكفي ليعطي احلياة وعدم 

...إن احتاد  (.On Behalf of the Holy Hesychasts, III.I.33)الفساد لفروعه. 
   71إجنازه من خالل املشاركة الشخصية احلرة يف التجدد ابملسيح.)البشر( مع اجلذر اجلديد يتم 

ري األرثوذكسي ونيني الغخلكيذتيجة األكثر ملساوية ملعتقد الالالن ا سب يتفّهم املرء مم
لمة، كيف تتلله؟ يف أقنوم هللا الك قنمةبيعة البشرية مل تكن مؤ إذا الط املختص ابإلحتاد األقنومي.

كننا إجياد متتزج. أين ميأو، إذا كانت تتلله ابحتادها اخلاص مع األلوهية، كيف ال تتغري أو ال 
 بطبيعة مرّكبة حتافظ على اخلالفات اجلوهرية يف األمور اليت تتشكل منها؟ فقط األقنوم املركّ 

 لديه هذه القدرة. 

ص البشر يُعترب خال يفهمون ماذا يعين أتله تكويننا املرّكب.  الونينيالالخلكيذيبدو أن 
وكلنه حدث خارجي، كما يوّضح املقتطف التايل: "ابختاذه عضواً من اجلنس البشري ]![، حّق  

   72هللا اآلب خالص البشرية أبكملها بواسطة هذا العضو من العائلة البشرية ]![."

. ل إنسان خيلص حني يستجيب حملبة هللاجمدداً أن ك يكتب صاموئيل يف هذا اخلصوص
م ولكنه ال يوّضح كيف اخلالص )أي، التلله( يتم التواصل به إىل األقانيم البشرية املختلفة. التعلي

اهلرطوقي املختص ابجلواهر احملددة، أي أن الطبيعة البشرية قد اخّتذها هللا الكلمة كفرد، هي 
 السبب الرئيسي للمشكلة. 



يع اليت تلك املواض أحدكون هذا املوضوع هو خطري للغاية وال جيوز أن ين نعتقد أن حن
 إبمكاهنم حتاشي مناقشتها يف أي حوار الهويت. 

 . الرتيصاجيونإضافة الثيوابسخاتية إىل  ب.

عبارة ( ٤٧۰منذ الفرتة اليت أدخل فيها بطريرك أنطاكيا املونوفيزييت بطرس الكامل )
ن يف عبادهتم نيو و ليها الالخلكيذ، حافظ عالرتيصاجيونالثيوابسخاتية "...ُصلب من أجلنا" إىل 

 إىل يومنا هذا، ولكي يعطوها القوة عقائدايً، هم ينسبون الرتنيمة فقط لإلبن. 

، كما أيضاً إىل الثالوث القدوس لرتيصاجيونابء القديسني دائماً نسبوا ترنيمة اولكن اآل
ذا يب إسح . هناك نقاش مطول حول هالتقديس اليت يستذكرها الن-ملثلثةالذوكسولوجية ا

 Exactاملوضوع للقديس يوحنا الدمشقي يف كتابه "الشرح الدقي  لإلميان األرثوذكسي" 
Exposition of the Orthodox Faith, Book III, Chapter 10, [54]   ويف

 ,On the Trisagion Hymn (in Greek Fathers of the Churchكتاب 
Vol. 4 [1990], p. 204) . 

وت إحتاد الالهوت والناس ونيني مالحظتهم أن "يف هذه ]الصالة[خلكيذمن ميزات الال
، يف طبيعة . وفقاً هلمابلثيوابسختيةألنه يربز ما ندعوه عادة  73يف هللا املتجسد هو واضح جداً،"

 سد:بل أيضاً الالهوت املتحد مع اجل س فقط اجلسد هو الذي خيضع لآلالملي الواحدةاملسيح 
وجد ي أبداً الالهوت. حيث يوجد الالهوتالالهوت ال ينفصل أبداً عن اجلسد واجلسد ال ينفصل 

 74كالمها حىت تعّرضا للموت]![.  جلسد أيضاً. بسبب اإلحتاد الكاملا

ع اجلسد  اد مقبل اإلحتيبدو األمر وكلنه سفسطة )كالم متناقض( أبن يعتقدوا أنه  ةً بداي
بينما بعد اإلحتاد هو يتلمل: "إن الالهوت الذي هو عدمي التلمل أتمل  كان الالهوت عدمي التلمل



ستوعب متامًا إذا أخذان يف عني ولكن هذا األمر يُ  75على الصليب نسبة إلحتاده مع اجلسد."
لذي وفقًا له ا يهم إدراك صحيح لإلحتاد األقنوميونيني ليس لدخلكيذعتبار الواقعة أن الالاإل

من اجلهة األخرى و  مل ويتلمل: فمن جهة هو يف الهوتهميكن أن يقال عن هللا الكلمة أنه عدمي التل
تتواصل  ةاحدة مرّكبهما كتكوين لطبيعة و يف انسوته. ابألحرى هم يدركون إحتاد الطبيعتني يف ذاتي

 فيها صفات اجلسد إىل الالهوت وتلك اليت لالهوت إىل اجلسد:
ات ميكننا القول أن اجلسد أصبح إهلياً. وابلتايل صف بذات الطريقة‘ جتسد وسكن بيننا. الكلمة’

   76اجلسد ميكن أن تنسب إىل هللا الكلمة ]يف الطبيعة البشرية[ والعكس هو صحيح.
 هو غري مقبول من املنظار األرثوذكسي. يقول القديس يوحنا الدمشقي: هذا األمر

ال نسند إليه صفات انسوت املسيح؛ ألننا ال نقول أن الالهوت حنن  يف كالمنا عن الهوت املسيح
يتلمل أو خملوق؛ وال نسند إىل اجلسد، أي إىل الطبيعة البشرية )الناسوت(، صفات الالهوت؛ ألننا 

  77د أو الالهوت هو غري خملوق. ال نقول أن اجلس

ايل ونيني يهتفون أن املسيح يشارك اجلوهر مع اآلب وابلتخلكيذلسنا غري مدركني أن الال
هو عدمي التلمل يف الهوته، وأن كلمة هللا هو سواًي عدمي التلمل ويتلمل. ولكن عقيدهتم عن طبيعة 

فقط  78ملذكورة أعاله.سخاتية مثل تلك اتتيح هلم أن تعرّب عن التفسريات الثيواباملسيح املرّكبة 
ميكنه  وتلك وحدها األرثوذكسية صيغة اجملمع املسكوين الرابعاخلايل من الغموض املتمثل بعتقد امل

 ونيني من هذه احلرية. خلكيذأن حيرر الال

 القديس مكسيموس املعرتف  يربز املعىن املونوفيزييت لعبارة "ابلفكر فقط." ث.

نوفيزييت. معناه أو مو إن عبارة "ابلفكر فقط" تتيح بتفصيلني مزدوجني: إّما أرثوذكسي 
الذي يضع األانثيما  من قراره ٧يف الفقرة جملمع املسكوين اخلامس املقدس حيدده ا األرثوذكسي



على كل من يستعمل الرقم "إثنني" لكي يقصد أن طبيعيت املسيح مها منفصلتني ويعيشان يف 
 جيب أن يؤخذ فقط "ابلفكر." –79أي فصل األجزاء –بينما الفرق ذاهتما، 

طورة أال خلمس اضطر إىل حل املسللة البالغة امن املعروف جيداً ان اجملمع املسكوين اخلا
وهي التفسري املخطئ للمجمع املسكوين الرابع من ِقبل الغرب الغارق آنذاك حتت وطلة 

لكن إمكانية  80حبد ذاته هو الذي سّبب املشكلةح نسطوريوس. مل يكن معتقد عدد طبائع املسي
سوء تفسريه، أي أن الطبائع جيب أن يُفتكروا أهنم منفصلني وحبالة إقتيات ذايت. وابلتايل من 
الضروري أن يتم الرتكيز على عبارة "...لكنه يستخدم العدد هبذه النية، أن تكون الطبائع منفصلة 

 أن املعىن واملضمون لعبارة "ابلفكر فقط." إذا أردان فكرايً وحبالة إقتيات ذايت،" ألن هذا يعطي 
ألننا  نيفنحن ابلفعل قد أصبحنا نسطوري نطرح فكرة طبائع املسيح يف اإلنفصال، ابألجزاء،

ح إىل يف شخص املسي اً خاصاً، وهو أمر يدل على إنقسامبداعي الضرورة سوف نقرضهم أقنوم
 أقنومني. 

الذين نعرتف بوحدة وفرادة شخص املسيح، األقنوم األزيل هلل ولكن حنن األرثوذكسيني 
 ابلتايلنفصلني وجنبًا إىل جنب. و الكلمة، لسنا قادرين أبدًا أن نقسم الطبيعتني ونطرحهما م

حني نعتقد بطبيعتني يف أقنوم واحد للكلمة، يكون لدينا يف اإلعتبار وابلتلكيد الفرق األساسي 
ني الالهوت قط يف الفكر. وإال كيف ميكن بطريقة أخرى إزالة الفرق بللطبيعتني يف الواقع وليس ف

 الغري خملوق واجلسد املخلوق؟ 

 لفكر فقط، منالطبيعتني بعد اإلحتاد ابيتم متييز ونيني خلكيذإذا، نقيض ذلك، ووفقاً لال
اً موس حتديدالقديس مكسييفند يف الواقع؟  ن مها مشوشتاناملنطقي طرح السؤال: هل الطبيعتا

تني: لعبارة "ابلفكر فقط" ويعتربه غطاًء لتشويش الطبيعونيني هذا تفسري الالخلكيذسوء 



عتني ريوس أن وجود الطبيڤ"ابإلعالن أن الفرق بعد اإلحتاد هو جمّرد إختالف، يعتقد سي
  81املختلفتني هو أمر مفاهيمي، بينما يف احلقيقة هو يطرح تشويشهما."

كن يف الواقع ل "دعى اإلحتاد مبجّرد تسمية فقط وابلتفكري ذاتهومبا أن نسطوريوس أيضاً 
 نس نقده كما يلي: "حقًا إهنما زوجايستنتج القديس مكسيمو  82هو أدخل تقسيم األمور،"

شريرين من الرجال املتمردين على القانون، ممتلوني غضباً شريراً ليمزّقوا حقيقة العقائد الصحيحة 
  83من خالل آراء متناقضة."

 األيقوانت واإلفرتاضات املونوفيزيتيةبدعة حماربة  د.

رة واألساقفة ونيني. فاألابطوانت ليست مرتبطة مباشرة ابلالخلكيذإن بدعة حماربة األيق
حماريب األيقوانت كانوا عادة أرثوذكسيني. ولكن افرتاضاهتم الالهوتية كانت مونوفيزيتية. وهذا 

  84يب األيقوانت اليت هي كما يلي:اإلستنتاج هو ملخوذ من حتليل حلجج حمار 

هوته الغري ّور أصبح الألنه مبجّرد أنه صُ  وا أن تصوير املسيح هو غري مقبولهم أصرّ  .۱
 حمصوراً وأعطي شكاًل.  حمصور والعدمي الشكل

عين أن ألهنم اعتقدوا أن ذلك ي ملسيح هو النموذج املبدئي لصورتههم مل يقبلوا أن ا .٢
 املسيح هو جمّرد إنسان. 

صوراً حمشخصاً  ل وبصرف النظر عن أقنوم الكلمةهم أّكدوا أن تصوير املسيح يُدخِ . ٣
 األمر الذي يؤدي إىل قبول شخصني، أي إىل النسطورية. اثنياً، 

من هذه احلجج تّتضح اإلفرتاضات اخلريستولوجية حملاريب األيقوانت. وهي على التوايل 
 تتضمن ما يلي: 



 الذي ابلنتيجة يؤدي إىل تطابقهم. التشويش بني الطبيعة واألقنومأ( 

 منظار هرطوقي للطريقة اليت تتحد فيها الطبيعتني يف املسيح. ب( 

أن  –ليس جمرد اعرتاف شفهي بسيط خصوصاً كموقف و  –الفشل يف اإلعرتاف ت( 
 أقنوم هللا الكلمة هو أيضاً اقنوم اجلسد املّتخذ. 

ارة إىل يف اإلش كما سب  وذكران  ونينيراء اخلريستولوجية لالخلكيذهذه اآلن هي اآل
 ريوس. ڤخريستولوجية سي

وروس ثيوذت القديسني احمليب األيقوانفني واملعرت اإلفرتاضات اخلريستولوجية لآلابء إن 
اماً، كما أيضاً ناقضة متالستوديطي والبطريرك نيكوفوروس القسطنطيين ويوحنا الدمشقي هي م

ريستولوجية الذين حبوزهتم خ اجملمع املسكوين السابع. مجيع ابء القديسني الذين شّكلواأراء اآل
 يل: افّندوا حجج حماريب األيقوانت على الشكل الت ع املسكوين الرابع كلساس وكقاعدةاجملم

نة، يصّور شيء ما يف أيقو  "عندماوروس الستوديطي، قديس ثيوذال لبقدر ما يقو  (۱
ته وهذا فقط وفقاً لطبيع يصّور املسيح كاألقنوم، 85ليست هي الطبيعة بل األقنوم الذي يصّور،"

يل الطبيعة بل حيفظ صفات كل  منها. وابلتا حتاد األقنومي ال يشّوش طبيعتيهألن اإل البشرية
 اإلهلية الغري حمصورة والعدمية الشكل ال حُتصر وال تُعطى أي شكل. 

جمدداً، بقدر ما الطبيعتني توجدان فعاًل بعد اإلحتاد وليس فقط "يف الفكر وحده،"  (٢
 جملمعاHoros )قرار  وبقدر ما كل طبيعة حتفظ صفتها –ريوس خمطوًا ڤكما افرتض سي  –

يقوانت. وفقاً للقديس يف األ رإحنصار الطبيعة البشرية للمسيح أبن يصو  يتيح املسكوين الرابع(، 
مبعىن آخر، دون أن  86ذلك الذي هو حمصور يُقّدم كنتيجة األيقونة اليت ُرمست.""س، و ور ثيوذ

 جيّرد من الهوته، املسيح قادر أبن يشّكل النموذج املبدئي لصورته وفقاً لطبيعته البشرية. 



مبا أن اآلابء القديسني يعتقدون بوضوح ابقنوم هللا الكلمة كلقنوم اجلسد املّتخذ أيضاً،  (٣
ريي ألقنوم ڤاملنظار السيلكن هذا قد حيصل يف ليس األمر ممكنًا إطالقًا تقدمي شخصًا اثنياً. 

 املسيح املرّكب. 

حنن مل نقم بتحليل لبدعة حماربة األيقوانت يشكل عشوائي. يف اإلعالن املشرتك الثاين 
ونيني يكرمون األيقوانت املقدسة وفقًا لتقليد عري . ، يُقال أن الالخلكيذ٨(، الفقرة ۱٩٩۰)

ونيني أن يعيدوا النظر ابألساس العقائدي على الالخلكيذ 87إذا كان هذا األمر حيصل فعاًل،
عد شبيه ابهلوة وإالّ سوف يظهر هناك بُ لتصوير املسيح يف األيقوانت وتكرمي األيقوانت املقدسة. 

بني اإلميان واملمارسة، األمر الذي سوف ُيظهر احنرافاهتم العقائدية عن الالهوت الذي تفرتضه 
 ممارستهم.
  

 ۱٩٩۰و ۱٩٨٩كة الصادرة يف عامي خواطر ختتص ابإلعالانت املشرت 

. [forumlæ concordiæإلعالانت املشرتكة كمعادالت لإلتفاق ]القبول ابال ميكن 
الت يف حني أن اخلالفات العقائدية اليت تفصل بيننا ما ز  إميان مشرتكأواًل، ألهنما يفرتضان 

وابلتايل   ات مزدوجةمعّرضاً لتفسري عل النص مهمة. اثنياً، ألنه يف مجيع الفقرات هناك إلتباسات جت
 (: ۱٩٩۰اين )الث اإلعالن كل جانب ميكنه قراءة إميانه اخلاص من خالله. على سبيل املثال، يف

 أن تكون تطّوراً "من طبيعتني" لكن ليس "يف طبيعتني." ٣لفقرة ميكن ل

هناك إعرتاف ابإلحتاد األقنومي لكن ليس هناك توضيحًا خيتص بصفاته،  ٤يف الفقرة 
صل يف وأن تبادل صفات الطبيعتني حي أي أن أقنوم هللا الكلمة هو أيضًا أقنوم اجلسد املّتخذ

 أقنوم هللا الكلمة وليس بني الطبيعتني. 



نريجيزميية ليست لكن املونوئي اف ابملشيوتني والقوتني الطبيعيةهناك اعرت  ٤و ٣يف الفقرتني 
 مدانة. 

 ل هو دائماً األقنوم الواحد للكلمةعرتاف ابلواقعة أن الذي يشاء ويفعنرى ا ٥يف الفقرة 
ل اء وتفعمشرتكة مع األخرى سوايً تشاملتجسد، لكن ليس هناك اعرتاف ابلواقعة أن "كل طبيعة 

 ن طبيعتيه. ل يف كل مأن املسيح يفع لذي هو صحيح أيضاً،بطريقتها اخلاصة هبا،" أو، األمر ا

اجملمع الثالث Horos تفسريات اجملمع اليت ال تتواف  مع قرار تُرفض  ٦من خالل الفقرة 
تفاقاتو ن و ونيلالخلكيذريفضها اجمامع س قرة، أيوفقًا هلذه الف. هاديحتديتم لكن اجملامع مل ، ال 

    س؟كوأي جمامع سريفضها األرثوذ 
ونيون، إذ يفرتضون مسبقًا مساواة ابجلوهر مزدوجة، الالخلكيذ، ٧خبصوص الفقرة 

احدة" تعين حيث "طبيعة و  –يستخدمون تعبري كرييللي "طبيعة متجسدة واحدة هلل الكلمة" 
لكن يف الوقت عينه )يف اإلعالن األول( هم أيضًا حيافظون على  –بال جدال "أقنوم واحد" 

ونيون ذيواحدة متحدة يف املسيح." الالخلك  Theanthropicإنسانية -طبيعة إهليةعبارة 
وف ونيي اليوم سه الصيغة. واألهم من ذلك أن الخلكيذالقدماء سيشعرون ابحلسد جتاه هذ
سبة لألرثوذكسيني، ابلنبتني يف إميان أابئهم. نقيض ذلك و يتمكنون من اإلفتخار اهنم يبقون اث

ن ولك ريوس متاماً ڤر الذي سوف يُقنع سيُوضع تعريف تتميز فيه الطبيعتني ابلفكر وحده، األم
 من العمل احلايل(.  ٧٩ابء القديسني )أنظر املالحظة وال واحد من اآل

ة مسللة تفسري مبثابتعاليم اجملامع اليت تلت الثالث ونيون يقبل الالخلكيذ ٨يف الفقرة 
 هل سيقبلون هذا مبثابة تفسريهم اخلاص؟ .أرثوذكسية



اهنم اخلاص إمي ونيون بكل سهولة أن يتعّرفوا علىخلكيذلاّل  مبهمة، ميكن مع هكذا ِصيغ
نا  بنا. لكن كيف ميكن أن يكون لدي يف تلك املختصةوحنن األرثوذكس  يف هذه اإلعالانت

 كلس مشرتكة دون فكر مشرتك؟
 

 خوامت

 هي اليتاهلائلة سللة املمن السذاجة ألي شخص أن يعتقد أن  اعلى أقل تقدير، إهن
يل أن نلخص ملستحليس من ا لكنمعاجلتها يف هذا التقرير املختصر. ميكن اخلريستولوجية 
ن رأي. ملا جيب على املرء قطعًا أن يعرتف هبا لكي يكون إميانه مستقيم اليت النقاط املركزية

ليس هناك و  دركوا جيداً مع من كانوا يتحدثونابء القديسني أمنظار اترخيي، جيب القول أن اآل
ت ونيني بناء على سوء تفسري. ليست املصطلحافهم وأدانوا الالخلكيذ أهنم أساءوامن إمكانية 

ونيني الالخلكيذ ت دوراً حامساً يف انفصالالالهوتية وال العوامل العنصرية أو الثقافية هي اليت لعب
عن الشركة مع الكنيسة اجلامعة ]أي األرثوذكسية[، بل بشكل رئيسي تصّورهم املخطئ وابلتايل 

 إحتاد الطبيعتني يف املسيح.  صياغتهم لطريقة

وف سإن اخلالفات العقائدية بني الفريقني هي كبرية جدًا لدرجة أنه، إذا مت نسياهنا، 
اخلالص حبد ذاته للخطر. مبعىن آخر، إذا األقنوم األزيل هلل الكلمة هو ليس أيضاً أقنوم يتعرض 

من ص البشر اً، ويف هذه احلالة خالاجلسد املّتخذ، يكون أتلّه التكوين املرّكب لإلنسان غري ممكن
 خالل تناول جسد الرب املؤل ه واملعطي احلياة يكون أيضاً مستحياًل. 

اإلعرتاف يسّدها  ميكن أنفقط ونيني يننا وبني الالخلكيذهناك هّوة إكليزيولوجية عظيمة ب
دس والثالثة اليت الرابع املق ونيني بقداسة ومسكونية اجملمع املسكوينالصريح من ِقبل الالخلكيذ



ه. أي احنراف ظاهر أو خفي عن العقيدة األرثوذكسية مهما كان، ومن أجل وحدة ما تناقض تلت
 احلقيقة، سوف يتسبب فقط ابألذى للنفوس اخلالدة واألمل للكنيسة. 

، ألخرىا ونيني، الذين هم أعزاء علينا يف مجيع األمورإهنا أمنيتنا وصالتنا أن الالخلكيذ
 انسني بيتانبذين و حتادهم مع الكنيسة يتطلب أن حيملوا صليبهم، أن يكونوا على ِعلم أن ا

 اإلحتاد معهم.  ُحسن(؛ عندها سوف يشتهي امللك ٤٤:٩-۱۰كما يقال يف املزمور )  ابئهمآ
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  37 ميكن أن ُيستخدم مثال اإلنسان فقط مبعىن أنه كما أن اإلنسان الواحد يتكون من نفس وجسد، وليس إثنان، كذلك أيضاً   

  هناك مسيح واحد مكّون من الالهوت والناسوت، وليس إثنان. وال أي صفة من الصفات األخرى اليت متيز إحتاد النفس واجلسد 
Exact Exposition of the Orthodox Faith, ،ميكنها أن تُنقل إىل املسيح. أنظر القديس يوحنا الدمشقي 

Book III, Chapter 3 [47], Vol. I of Greek Fathers of the Church (1976), pp. 288-292 
  38 ڤي. سي. فاموئيل، "The Christology of Severos of Antioch"  املذكور سابقاا ، ص. ۱٣٦.

  39 يف احلقيقة، الربوفيسور صاموئيل يصبح أكثر جرأة من سيڤريوس يف حماولته لتفسريه. 
    “Severus of Antioch,” Ekklesiastikos Pharos, Vol. 58 (1976),  ،40 ڤي. سي. فاموئيل  

p. 290 



                                                                                                                                                                                           

 Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., Book III, ،41 القديس يوحنا الدمشقي 
.Chapter 11 [55[  

 42 املرجع نفسه، الفصل ٦ ]٥۰[: "نؤكد أن طبيعة مصدر األلوهة الكاملة واملثالية احتدت إبحدى أقانيمه مع كامل الطبيعة البشرية  
 وجزءاً مع اجلزء. 

  43 املرجع نفس ، الفصل ٩ ]٥٣[.
 Philosophical Chapters, ) املذكور سابقاا( op. cit., pp. 208–210 44  

 Patrologia Græca, Vol. xci, Col. 41a 45  
  " The Christology of Severus of  46يتطرق صاموئيل إىل مو ضوع التمييز بني األقنوم والشخص يف كتابه  

“One Incarnate Nature of God . لكنه يطّب  ذلك إىل املسيح يف    Antioch,” op. cit., 136-137 
The Word,” in Does Chalcedon Divide or Unite? (Genevea, World Council of   
Churches, 1981) pp. 91-92,   ًس أن عبارة "اإلحتاد جلب شخصعلى مالحظة األب يوحنا رومانيذيحيث ور دا  

ريوس أن هناك فرق بني اإلبن قبل التجسد وبني ڤإىل الوجود..." تذّكران ابلنسطورية، أجاب: "هذه العبارة ترتكز على إصرار سي
ريوس أن أقنوم يسوع املسيح، ابلرغم من أنه مشمول أبقنوم هللا الكلمة، هو ليس جمرد ڤاإلبن املتجسد. إبصرار هذه العبارة يظهر سي

 األخري. أقنوم يسوع املسيح هو أقنوم مرّكب تشّكل بتطاب  الالهوت مع الناسوت." 
 “The Manhood of Jesus Christ,” Greek Orthodox Theological ،47 ڤي. سي. فاموئيل  

.Review ,Vol. 13, No. 2 (1968), p. 166   
  48  ميثوذيوس، مرتوبوليت أكسوم، املذكور سابقاا، ص. ۱٨٧-۱٨٨.

  49 إذا أحد ما ال يعرتف ان الكلمة من هللا اآلب مل يتحد أقنومياً ابجلسد..." )األانثيما الثانية للقديس كريللس(. 
  50 "حنن نعرتف مبسيح واحد وندعوه إهلاً وإنساانً على حد السواء بسبب اإلحتاد، لكننا غري مدركني متاماً ابإلحتاد وفقاً لألقنوم، إذ 

 وريت السريوسي على األانثيما الثانية.( د عن األسفار املقدسة" )جواب ثيوذهو غريب وبعي
 “One Incarnate Nature of God the Word,” op. cit., p. 87.  ،51 ڤي. سي. فاموئيل  

  52 املرجع نفس 
  53 املرجع نفس 

 Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., pp. 310-312 ،54 القديس يوحنا الدمشقي  
  55 ڤي. سي. فاموئيل، "The Christology of Severos of Antioch"  املذكور سابقاا ، ص. ۱٨۱.

  56 املرجع نفس ، ص. ٢٩۰.
Patrologia Græca, Vol. xci, Col. 1037c ،57 القديس مكسيموس املعرتف  

 Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., pp. 343  ،58 القديس يوحنا الدمشقي  
 The Christology of the Ethiopian Anaphorai in Relation to the  59 ينّوه به كاشايل عليمو يف 

Dogma of Chalcedon (Thessaloniki: 1977), p. 105  



                                                                                                                                                                                           

 Patrologia Græca, Vol. lxxxvi, Col. 924cd 60  
 61 الالخلكيذونيني يوّحدون مشيوات وقوات الطبائع بطريقة متوازية مع الطبائع، ويف تلك احلالة هم يعرتفون مبشيوة وقوة مرّكبة متوازية

حنن نتكلم دائماً عن شيء مّتحد وليس على كائن دقي  أحادي هم قالوا: "حني نتكلم عن واحد،  مع طبيعتهم املرّكبة. يف آرهاوس
“The Doctrine of the Person of Christ in the Armenian  ،بسيط حسابياً" )كاريكن ساركيسيان

Church,” Greek Orthodox Theological Review, Vol. 10, No. [1964-1965], p. 120  
ن هي مشيوة اإلنسان املخّصبة مبشيوة هللا ومشيوة هللا املتحدة مع مشيوة اإلنسان. من هذا يف بريستول، جمدداً: "مشيوة املسيح إذ

املنظار، ليس هناك من مشيوتني يف املسيح الواحد، لكن مشيوته هي تلك اليت فيها مشيوة هللا ومشيوة اإلنسان جتدان إحتادمها 
“The Manhood of Jesus Christ”, op. cit. p. 165   . ڤي. سي. فاموئيلاملطل،  

Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 340  62  
  63   كاريكني سركيسيان، املذكور سابقاا ، ص. ۱۱٦.

 “Ecclesiologial Issues Concerning the Relation of the ،64 املرتوبوليت بولس مار غريغوريوس  
Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churches,” in Does Chalcedon Divide 

or Unite?, p.134    
Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 364. ،65 القديس يوحنا الدمشقي  

Greek Patrology, Vol. 5 (Thessaloniki: 1992), p. 107 ،66 ابانيوتيس خريستو  
 Patrologia Græca, Vol. lxxxix, Col. 108b 67  

On Heresies, in Greek Fathers of the Church (1991), p. 282 ،68 القديس يوحنا الدمشقي 
(Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit, p. 310): ألن كل جوهر هو مشرتك جلميع  

هتا ااألقانيم الواردة به، وليس ممكناً إجياد طبيعة معينة ومفّردة، أي اجلوهر، ألنه ]لو كان ممكناً[ سوف يكون ضرورايً القول األقانيم ذ
جلوهر على حد هي مساوية يف اجلوهر وخمتلفة يف اجلوهر على حد السواء وأن الثالوث القدوس هو مساو  للجوهر وخمتلف يف ا

Tome to the Bishop of Daraia the Jacobite, in Vol. 4 of  أيضاً  وفقاً لالهوت؛ أنظرالسواء  
Greek Fathers of the Church (Thessaloniki,1990) p. 354   

 69  كلمة "بكاملها" أو "أبكملها" جيب أن تُفهم أهنا تعين "طبيعة مشرتكة،" أي ليست مقّسمة أو متفّردة، وال تعين أهنا كاملة )أي    
  مثالية(، أي دون أي غياب للعناصر اليت تكّوهنا. 

 Synodal Tome, I.9 ،70 القديس غريغوريوس ابلماس  
 Palamika (Thessaloniki: 1973), pp. 166–170 ،71 جورج مانتزاريذيس  

  72 ڤي. سي. فاموئيل، The Christology of Severos of Antioch"  املذكور سابقاا ، ص. ۱٥٧.
 “The Doctrine of the One Nature in Syrian Rites,” Greek ،73 سيڤرييوس زكا إيواص 

Orthodox Theological Review, Vol. 13, No. 2. (1968), p.315      
“They Mystery of the Incarnation,” Greek Orthodox Theological  ، 74 حبتة مرمي ووركين 



                                                                                                                                                                                           

Review, Vol. 10, No. 2, (1964-1965), p 159    
  75 املرجع نفس 

  76 املرجع نفس ، ص. ۱٥٨
 Exact Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 300. ،77 القديس يوحنا الدمشقي  

 78 إذا كان الهوت املسيح يتلمل نتيجة اإلحتاد، عندها املسيح ليس مساو  لآلب يف اجلوهر، ألن عدم التلمل هو من تعريفات الالهوت 
األساسية. وإذا جمدداً قلنا أن انسوت املسيح هو غري خملوق نتيجة اإلحتاد، عندها املسيح ليس مساو  للجوهر مع أمه ومعنا، ألن 

ن التعريفات األساسية للطبيعة البشرية. وابلتايل هم يعرتفون مبساواة ابجلوهر مزدوجة مبجرد اإلسم فقط.  ما هو خملوق هو م  
 79  كلمة "متميز" اليت فقط يستخدمها سيڤريوس لديها معىن وهدفني خمتلفني كلياً عن كلمات "منقسم" و "منفصل"

أبجزاء" و"متفكك" و"خيتلفان" اليت نصادفها يف نص القديس  و"مبعد" و"موزع" و"يتميزان عن بعضهما البعض" و"طرحوا 
ويف  ٥٧، رقم ٥٨٩]ابإلنكليزية[، ص.  ، اجملمع املسكوين اخلامسكريللس. يف كتاب مالتيوس مرتوبوليت نيكوبوليس

Orthodox Dogma and Theological Speculation (Thessaloniki: كتاب جورج مارتزيلوس   
Pournaras Publications, 1993,p.13, n.3,  جند عدد من الفقرات من األابء فيها الكلمات املذكورة أعاله  

"متميز."واليت تدل على اإلنقسام والتجزأ، ولكن وال يف أي فقرة تظهر كلمة    
  80 "وكما أن أقانيم الثالوث القدوس الثالثة هم على حد السواء متحدون دون تشويش ومقّسمون ومعدودون دون جتزأ، والعدد ال 

يتسبب ابإلنقسام أو اإلنفصال أو العزلة أو التقطيع، بذات الطريقة طبيعيت املسيح ابلرغم من أهنما متحدتني مها مع ذلك 
Exact  ،متحداتن دون تشويش. وابلتايل مها معدوداتن والعدد ال يسبب الإلنقسام " )القديس يوحنا الدمشقي  

Exposition of the Orthodox Faith, op. cit., p. 304 
 Patrologia Græca, Vol. xci, Col. 41b 81  

  82  املرجع نفس 
 Col. 44A  ، 83 املرجع نفس  

    “The Theological Presuppositions of the Passage from the Icon  ،84 جورج د. مارتزيلوس 
 to the Protoype,” Epistemonike Epeteris tes Theologikes Scholes tou       

Panepistemiou tes Thessalonikes (1992), pp. 505–518   

 Patrologia Græca, Vol. xcix, Col. 405ab 85  
   Col.357A ، 86 املرجع نفس  

  87 لقد مت إعالمنا أهنم وابلرغم من حمافظتهم على األيقوانت وفقاً للتقليد العري ، هم ال يعطوهم السجود اإلكرامي. 
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