م ْْشوع قم ِ
َصػم ال ُؽتُب
َ ُ

ـمبقعة اعمسقح لؾباسما ؿمـودة

[]1

╝
احلؿد هلل رب العاعمني ,كحؿده محد َّ
الشاكرين ,وكستعني سمه ,وهو اعمُعني

ِ
َمـ ـ ْـش ـ ـ ُـروع َقمـ ــصـ ــػم ال ـ ـ ُؽ ـ ـ ُت ـ ــب
ذا كَة
َ َ

مجعقة ؾمخاء لؾخدمات آضمتامقمقة
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ـمبقعة اعمسقح لؾباسما ؿمـودة

الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .7قمؼقدة كـقستـا :السقد اعمسقح هو اإلهل الؽؾؿة
اعمتجسد ,له ٓهوت كامل ,وكاؾموت كاملٓ ,هوشمه م َّت ِ
حد سمـاؾموشمه سمغػم اظمتالط وٓ امتزاج وٓ شمغقػمِّ ,اّتاد ًا كام ً
ال أقـومق ًا ضموهري ًا,
ُ
ُ ِّ
ِ
ٍ قمظقم «قمظقم هو ٍ التؼوى  ,اهلل فمفر ذم اجلسد» ( 1يت  .)16 / 3وهذا ِّ
آّتاد دامم
شمعجز الؾغة أن ُشم ِّ
عؼم قمـه ,طمتى ققل قمـه إ َّكه ر
ٓ يـػصل ُمطؾؼ ًا وٓ يػؽمق .كؼول قمـه ذم ال ُؼدّ اس اإلهلي « َّ
إن ٓهوشمه مل ُيػارق كاؾموشمه حلظة واطمدة وٓ ـمرفة قمني» .ال َّطبقعة الالهوشمقة
ـمفر
اؾموشمقة التي أظمذها الؽؾؿة (الؾوضموس) من العذراء مريم سمعؿل الروح ال ُؼدُ س .الروح ال ُؼدُ س َّ
(اهلل الؽؾؿة) َّاّتدت سمالطبقعة الـّ ُ
وقدَّ س ُمستودع العذراء ـمفارة كامؾة طمتى ٓ يرث اعمولود مـفا ؿمقئ ًا من اخلطقة إصؾقة ,و َك َّون من دمامفا ضمسد ًا َّاّتد سمه اسمن اهلل
آّتاد ُمـذ الؾحظة إوىل لؾحبل اعم ُؼدَّ س ذم رطمم السقدة العذراءِّ .
شمم هذا ِّ
وسماّتاد ال َّطبقعتني اإلهلقة والبْشية داظمل
الوطمقد .وقد ّ
تجسد].
رطمم السقدة العذراء َّ
شمؽوكت مـفام ـمبقعة واطمدة ,هي ـمبقعة اهلل الؽؾؿة اعم ُ ِّ
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .9والؼديس كػملس الؽبػم قم َّؾؿـا أن ٓ كتحدث
قمن ـمبقعتني سمعد ِّ
آّتاد .فقُؿؽن أن كؼول َّ
إن ال َّطبقعة الالهوشمقة َّاّتدت ُأقـوم ًّقا سمال َّطبقعة البْشية داظمل رطمم الؼدِّ يسة العذراء ,ولؽن
سمعد هذا ِّ
آّتاد ٓ كعود ُمطؾؼ ًا كتؽ َّؾم قمن ـمبقعتني ذم اعمسقح .فتعبػم ال َّطبقعتني يوطمي سمآكػصال وآفؽماق .ومع َّ
أن أصحاب
ال َّطبقعتني يؼولون ِّ
سماّتادمها ,إٓ َّ
أن كغؿة آكػصال كام شمبدو واَحة ذم جمؿع ظمؾؼقدوكقة ,مما ضمعؾـا كرفضه  ...وك ُِػي الؼدِّ يس
ديسؼورس اإلؾمؽـدري سمسبب هذا الرفض].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .12ـمبقعة ِّ
آّتادِّ :اّتاد سمغػم اظمتالط وٓ امتزاج
وٓ شمغقػم وٓ اؾمتحالة :اعمؼصود َّ
أن وطمدة ال َّطبقعة هي وطمدة طمؼقؼقة .لقست اظمتالـم ًا مثل اظمتالط الؼؿح ّ
سمالشعػم ,وٓ امتزاضم ًا مثل
َم ْزج اخلؿر سماملاء أو َم ْزج ال َّؾبن سماملاء .كام مل حيدث شمغقػم مثل الذي حيدث ذم اعمُركَّبات ,فؿث ً
ال صماين أكسقد الؽرسمون فقه كرسمون
آّتاد ,وفؼد ظماصقته التي كاكت متقزه قبل ِّ
وأكسجني ,وقد شمغػم ـمبع كل مـفام ذم هذا ِّ
آّتاد ,سمقـام مل حيدث شمغقػم ذم الالهوت وٓ
ذم الـاؾموت ِّ
سماّتادمها .كذلك متَّت الوطمدة سمني ال َّطبقعتني سمغػم اؾمتحالة .فام اؾمتحال الالهوت إىل كاؾموت ,وٓ اؾمتحال الـاؾموت إىل
ٓهوت ,كام َّ
أن الالهوت مل خيتؾط سمالـا ؾموت ,وٓ امتزج سمه ,إكَّام هو َّاّتاد أدى إىل وطمدة ذم ال َّطبقعة].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـَّ [ .15
ذايت
إن ِّاّتاد الـَّػس واجلسد ,هو ا ِّّتاد ّ
ُ
ُ
ضموهري
ذايت
ضموهري
ّ
ّ
ّ
طمؼقؼيِّ ,اّتاد أقـومي ,كذلك ِّاّتاد ال َّطبقعة اإلهلقة لؾؿسقح سمال َّطبقعة البْشية ذم رطمم العذراء ,هو ِّاّتاد أقـومي ّ
طمؼقؼي .ولقس ُجم َّرد اقؽمان أو ُمصاطمبة كام يزقمم كسطور .ومع َّ
أن مثال وطمدة الـَّػس واجلسد ذم ال َّطبقعة البْشية هو مثال ؿمامل ذم
ّ
أوضمه ؿمتّى ,هي التي قصدكاها وطمدها ,إٓ َّ
أن هذا التَّشبقه فقه كُؼطة كؼص ,هي إمؽاكقة اكػصال الـَّػس قمن اجلسد سماعموت ,وقمودهتا
إلقه سمالؼقامة .أ ّما وطمدة ال َّطبقعة سمني الالهوت والـاؾموت ذم اعمسقح ,ففي وطمدة سمغػم اكػصال .فؾم يـػصل ٓهوشمه قمن كاؾموشمه حلظة
واطمدة وٓ ـمرفة قمني].
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الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـِّ [ .16
إن اعمسقح لقس اسمـني ,أطمدمها اسمن هلل اعمعبود,
الرؾموزم قمن السقد اعمسقح «لقس هو
وأظمر إكسان غػم معبود .وكحن ٓ كػصل سمني ٓهوشمه كاؾموشمه .وكام قال الؼدِّ يس أثـاؾمقوس
ّ
تجسد ,اعمسجود له مع ضمسده ؾمجود ًا واطمد ًا» .ولذلك
ـمبقعتني كسجد لؾواطمدة ,وٓ كسجد لألظمرى ,سمل ـمبقعة واطمدة هي الؽؾؿة اعم ُ ِّ
تجسدَّ .
َّ
إن السقد اعمسقح هو
فنن ؿمعامر العبادة ٓ شمُؼدَّ م لالهوت وطمده دون الـاؾموت ,إذ ٓ يوضمد فصل ,سمل العبادة هي هلذا اإلهل اعم ُ ِّ
آسمن الوطمقد اعمولود من ضموهر أب قبل كل الدهور ,وهو كػسه اسمن اإلكسان الذي صار سمؽرا ً وؾمط إظموة كثػمين (رؤ .)29 / 8
ِ
أب .ولذلك قال الرؾمول
وولِدَ من العذراء ذم ِملء َّ
الزمان سمغػم ّ
وكام قال قمـه أطمد أسماء إكَّه ُولدَ من أب قبل كل الدهور سمغػم أ ّمُ ,
الزمان ,أرؾمل اهلل اسمـه مولود ًا من امرأة ّتت الـاموس» (غل  .)44 / 4إذن ,الذي ُولِدَ من العذراء هو اسمن اهلل ,ورم
«ملا ضماء ِملء َّ
إن آسمن (الؾوضموس) قد ّ
كػس الوقت هو اسمن اإلكسان كام قال قمن كػسهَّ .
طمل ذم سمطن الؼديسة العذراء ,وأظمذ له كاؾموشم ًا مـفا ,صمم
إن العذراء قد َو َلدَ ت إكساك ًا قمادي ًا ,وهذا اإلكسان ؾمؽن فقه اهلل فقام سمعد ,أو ّ
ولدشمه .ولقس ِمثؾام يؼول كسطور َّ
طمل فقه ,أو صار طمام ً
ال
هلل دون ِّاّتاد ـمبقعي أقـومي .ولذلك فـحن كُؼدِّ م العبادة هلذا اعمولود .وكؼول له ذم شمسبحة الثالصمة شمؼديسات « ُقدوس اهللُ ,قدوس
الؼويُ ,قدوس احلي الذي ٓ يؿوت ,الذي ُولِدَ من العذراء ارمحـا» .كام قال اعمالك «ال ُؼدوس اعمولود مـك ُيدقمى اسمن اهلل» .لؼد
َّاّتدت ذم اعمسقح ال َّطبقعة اإلهلقة سمال َّطبقعة البْشية ذم سمطن العذراء].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .24 ,19أمهقة الوطمدة لؾؽػارة ِ
والػداء :إ َّن
ّ َّ
ّ
ٓزم وضموهري وأؾماد ِ
لؾػداء .فالػداء َي َت َط َّؾب ك ّػارة غػم حمدودة ,شمؽػى عمغػرة
أمر ِ ٌ َ َ ّ
تجسد ,هو ٌ
اإليامن سمطبقعة واطمدة لؾؽؾؿة اعم ُ ِّ
ّ
ظمطايا غػم حمدودة ,جلؿقع الـاس ذم مجقع العصور .ومل يؽن ُهـاك ّ
طمل ؾموى دمسد اهلل الؽؾؿة لقجعل سمالهوشمه الؽ ّػارة غػم حمدودة.
فؾو أنَّـا شمؽ َّؾؿـا قمن ـمبقعتني مـػصؾتني .وقامت ال َّطبقعة البْشية سمعؿؾقة ِ
الػداء وطمدها ,ملا كان ُممؽـ ًا قمغم اإلـمالق أن شمُؼدِّ م ك ّػارة غػم
ُ
حمدودة خلالص البْش .ومن ُهـا كاكت ُظم ُطورة اعمُـاداة سمطبقعتني ُمـػصؾتني ,شمؼوم كل مـفام سمام خي َُّصفا .فػي هذه احلالة ,موت ال َّطبقعة
ِ
َّٕنم لو قمرفوا ملا صؾبوا رب اعمجد» ( 1كو ,)8 / 2
البْشية وطمدها ٓ يؽػى لؾػداء .ولذلك كرى الؼدِّ يس سمولس الرؾمول يؼولَّ « :
يدل دٓلة أكقدة قمغم وطمدة ال َّطبقعة ولزومفا ِ
رب اعمجد ُهـا ّ
ومل يؼل ملا صؾبوا اإلكسان يسوع اعمسقحَّ .
لؾػداء والؽ ّػارة
إن شمعبػم ّ
ِ
ِ
ِ
واخلالصَّ ,
وهـا إمر
ب سماجلسد ,ولؽن اجلسد كان ُمتَّحد ًا سمالالهوت ذم ـمبقعة واطمدةُ ,
رب اعمجد .ـمبع ًا ُصؾ َ
ب هو ّ
ٕن الذي ُصؾ َ
إؾماد الالزم لؾخالص .ويؼول الؼدِّ يس سمطرس الرؾمول لؾقفود «أنؽرشمم ال ُؼدوس البار ,وـمؾبتم أن يوهب لؽم رضمل قاشمل.
وهـا أؿمار إىل أن اعمصؾوب كان رمقس احلقاة ,وهذا شمعبػم إهلي ,فؾم يػصل ال َّطبقعتني
ورمقس احلقاة قتؾتؿوه» (أع ُ .)15-14 / 3
مطؾؼ ًا ذم موَوع الص ْؾب ٕمهقة وطمدهتام من أضمل قمؿل ِ
الػداء .ويؼول الؼدِّ يس سمولس الرؾمول أضض ًا ذم رؾمالته إىل العؼماكقني «ٕنه
َّ
ُ
الؽل وسمه ّ
ٓق سمذاك الذي من أضمؾه ّ
وهـا
الؽل ,وهو آت سملبـاء كثػمين إىل اعمجد ,أن يؽؿل رمقس ظمالصفم سمأٓم» (قمب ُ .)14 / 2
الؽل .هذا الذي قال قمـه ذم موَع آظمر « ّ
الؽل ,وسمه ّ
يـس ُمطؾؼ ًا ٓهوشمه ,إذ أنَّه من أضمؾه ّ
الؽل سمه وله قد ُظمؾِق» (كو
ذم جمال آٓمه ,مل َ
طمي إىل أبد
 .)16 / 1والسقد اعمسقح كػسة طمقـام فمفر لقوطمـا الرامي قال له« :أنا هو إول وأظمر واحلى وك ُ
ُـت َم ِّقت ًا ,وها أنا ّ
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أسمدين آمني .وىل مػاشمقح اهلاوية واعموت» (رؤ  .)18-17 / 1ففذا الذي كان َم ِّقت ًا هو إول وأظمر ,وسمقده مػاشمقح اهلاوية واعموت.
رب اعمجد ,ورمقس احلقاة ,ورمقس اخلالص ,هو
وهؽذا مل يػصل ٓهوشمه قمن كاؾموشمه ُهـا وهو يتحدث قمن موشمه .إذن فالذي مات هو ّ
أضض ًا إول وأظمرَّ .إَّنا ُظم ُطورة كبػمة قمغم ظمالصـا أن كػصل ما سمني ال َّطبقعتني أثـاء احلديث قمن موَوع اخلالصّ ,
ولعل البعض
يؼول :ومن هذا الذي فصل ؟! ألقس جمؿع ظمؾؼقدوكقة يؼول سمطبقعتني مت ِ
َّحدَ شمَني ؟! كعم يؼول هذا ,ويؼول ـمومس ٓون أضض ًا« :إ َّن
ُ
اعمسقح اصمـان ,إهل وإكسان ,الواطمد ُيبفر العجامب ,والثاين مؾؼى لإلهاكات وأٓم  ,»!..فنن كان هذا اإلكسان وطمده هو اعمؾؼى لًٓم,
فلي ظمالص إذ ًا كؽون قد أظمذكاه ؟!]
ّ
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .22 ,21ورم صؾب اعمسقح ُيؼدِّ م لـا الؽتاب آية
مجقؾة ضمد ًا ذم طمديث الؼديس سمولس الرؾمول مع أؾماقػة أفسس طمقث قال« :لؽمقموا كـقسة اهلل التي اقتـاها سمدمه» (أع .)28 / 24
ب الدَّ م ُهـا إىل اهلل ,سمقـام اهلل روح ,والدَّ م هو دم كاؾموشمه .ولؽن هذا التَّعبػم يدُ ّل دٓلة قمجقبة ضمد ًا قمغم ال َّطبقعة الواطمدة لؾؽؾؿة
وك ََس َ
تجسد ,طمتى أن ما يتع َّؾق سمالـاؾموت يؿؽن أن ُيـسب ذم كػس الوقت لالهوت ,سمال شمػريق ,إذ ٓ يوضمد اكػصال سمني ال َّطبقعتنيَّ .
إن
اعم ُ ِّ
ال عموَوع الؽ ّػارة ِ
اكػصال ال َّطبقعتني الذي كادى سمه كسطور مل يستطع أن ُيؼدِّ م طم ً
والػداء .وقد طمرصت الؽـقسة قمغم شمعبػم ال َّطبقعة
الواطمدة من أضمل أمهقة هذا اعموَوع ,كام لباقي الـتامج أضض ًا اعمُؽمشمِّبة قمغم وطمدة ال َّطبقعة .وكحن ذم التَّعبػمات العادية كؼول ُفالن مات,
وٓ كؼول َّ
إن ضمسده فؼط قد مات ,إن كاكت روطمه قمغم صورة اهلل وهبفا اهلل كعؿة اخلؾود ,والروح ٓ متوت].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .22 ,21اعمشقئة الواطمدة والػعل الواطمد :هل
السقد اعمسقح له مشقئتان وفعالن ,أي مشقئة إهلقة ومشقئة سمْشية .وفعالن ,أي فعل سمالالهوت وفعل سمالـاؾموت .إكَّـا الذين كستخدم
تجسد ,كام اؾمتخدمه من قبل الؼدِّ يس كػملس الؽبػم ,كممن َّ
أن له مشقئة واطمدة وفعل واطمد .وـمبقعي
شمعبػم ـمبقعة واطمدة لؾؽؾؿة اعم ُ ِّ
أنَّه مادامت ال َّطبقعة واطمدة ,شمؽون اعمشقئة واطمدة ,وسمالتازم يؽون الػعل واطمد ًاَّ .
إن ما خيتاره الالهوتّ ٓ ,
ؿمك أنَّه هو كػسه ما خيتاره
الـاؾموتٕ ,نَّه ٓ يوضمد شمـاقض ُمطؾؼ ًا سمقـفام ذم اعمشقئة والعؿل].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .8 ,7مل دمد الؽـقسة اعم ُؼدَّ ؾمة شمعبػما ً أصدق
ّ
الرؾموزم من قبؾه ,وكل
وأدق من هذا التعبػم الذي اؾمتخدمه الؼدِّ يس كػملس الؽبػم (قمامود الدِّ ين) والؼدِّ يس أثـاؾمقوس
وأقمؿق
ّ
اؿمؽمكت ذم طموار أقمدشمه مجاقمة « »Pro Orienteذم فققـا
قؿة ذم ال َّتعؾِقم الالهويت قمغم ُمستوى العامل كؾه .طمتى أنَّـي طمقـام
ُ
مـفام َّ

سمالـِّؿسا ذم ؾمبتؿؼم 1971م ,سمني الؽاصمولقك الروماكقني والؽـامس إرصموذكسقة الْشققة الؼديؿة ,قمن ـمبقعة اعمسقح ,كان موَوع
الؽؾؿة

تجسد»
اعم ُ ِّ

هلل
واطمدة
«ـمبقعة
كػملس
الؼدِّ يس
قول
هو
احلوار
هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
قساركُومقـي) .وسمعد ِّ
الشؼاق
( مقا ُفوؾمقس شمُوو صمقئوو ُل ُ
وضموو ؾم ْ
الذي طمدث ؾمـة 451م ,طمقث ر َف ْضـا جمؿع ظمؾؼقدوكقة ِ
وّتديداشمه الالهوشمقةُ ,قمرفـا سملصحاب ال َّطبقعة الواطمدة .Monophysites
َ
وشمشؽمك ذم هذا اإليامن الؽـامس الٌياكقة ,وإرمـقة ,وإثقوسمقة ,واهلـدية ,وهى الؽـامس إرصموذكسقة غػم اخلؾؼقدوكقة .سمقـام
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الؽـامس اخلؾؼقدوكقة الؽاصمولقؽقة والقوكاكقة (الروم إرصموذكس) فتممن سمطبقعتني لؾسقد اعمسقح ,وشمشؽمك ذم هذا آقمتؼاد أضض ًا
الؽـامس الؼموشمستاكتقة .ولذلك شمعرف كل هذه الؽـامس سماؾمم أصحاب ال َّطبقعتني .وكـامس الروم إرصموذكس ,أو إرصموذكس
الّصب ,وكـامس الروم
اخلؾؼقدوكقني فتشؿل كـامس الؼسطـطقـقة والقوكان ,وأورؿمؾقم ,وقؼمص ,وروؾمقا ,وروماكقا ,واعمجر ,و ِّ
إرصموذكس ذم مّص ,ورم ؾموريا ولبـان ,ورم أمريؽا ,ورم دير ؾماكت كاشمرين سمسقـاء …إلخ .وشمعبػم أصحاب ال َّطبقعة الواطمدة
ُ Monophysitesأدء ففؿه قمن قصد أو غػم قصد ظمالل فؽمات التاريخ ,فاَ ُط ِفدَ ت سمالذات الؽـقسة الؼبطقة والؽـقسة الٌياكقة
وسمخاصة ذم الػؽمة من جمؿع ظمؾؼقدوكقة ؾمـة 451م طمتى سمدء دظمول اإلؾمالم مّص وؾموريا
روقمة سمسبب اقمتؼادها,
َّ
اَطفادات ُم ِّ
(طموازم 641م) .واؾمتؿر اعمػفوم اخلاـمئ ظمالل التاريخ ,كام لو ُكـّا كممن سمطبقعة واطمدة لؾؿسقح و ُكـؽر وضمود الطبقعة إظمرى].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .9هرـمؼة آريوس :كان آريوس ُيـؽر ٓهوت
اعمسقح ,ويرى أنَّه ّ
أقل من أب ذم اجلوهر ,وأنَّه خمؾوق .ومازالت ُضم ُذور أريوؾمقة قامؿة طمتى أن .طمتى سمعد أن ؿمجبفا جمؿع كؼقة
اعمسؽوين ؾمـة 325مّ ,
ّ
وؿمك لؾؽـقسة اعمُؼدَّ ؾمة].
شمعب وؿمؼاق
فمل آريوس وأريوؾمقون من سمعده ؾمبب ّ
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .14هرـمؼة أبولقـاريوس :وكان ُيـادي سمالهوت
اعمسقح ,ولؽن ٓ يممن سمؽامل كاؾموشمه .إذ كان يرى َّ
أن كاؾموت اعمسقح مل يؽن ُحمتاضم ًا إىل روح ,فؽان سمغػم روحٕ ,ن اهلل الؾوضموس كان
يؼوم سمعؿؾفا ذم مـح احلقاة .وملا كان هذا يعـى أن كاؾموت اعمسقح كان كاقص ًا ,لذلك طمؽم جمؿع الؼسطـطقـقة اعمسؽوين اعمُؼدَّ س
اعمُـعؼد ؾمـة 381م سمحرم أبولقـاريوس وهرـمؼته هذه].
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .11 ,14هرـمؼة كسطور :وكان كسطور سمطريرك ًا
لؾؼسطـطقـقة من ؾمـة 428م ,طمتى طمرمه جمؿع أفسس اعمسؽوين اعمُؼدَّ س ؾمـة 431م .وكان يرفض شمسؿقة الؼدِّ يسة العذراء مريم
سموالدة اإلهل ( صمِقئوشمُوكُوس) ,ويرى َّأَّنا ولدت إكساك ًا ,وهذا اإلكسان ّ
ُسؿى العذراء
طمل فقه الالهوت .لذلك يؿؽن أن شم َّ
أم يسوع .وقد كْش هذا التَّعؾِقم قِسقسه أنسطاؾمقوس ,وأضد هو شمعؾقم ذلك ِ
الؼ ّس وكتب مخسة ُكتُب َدّ شمسؿقة العذراء والدة اإلهل.
َّ
ِّ
طمل فقه مل يؽن سمؿعـى ِّ
أن الالهوت قد ّ
ويعتؼم أنه هبذا قد أنؽر ٓهوت اعمسقح .وطمتى قوله َّ
آّتاد إُقـومي ,وإكَّام ُطم ُؾول سمؿعـى
اعمُصاطمبة أو ُطم ُؾول كام حيدث لؾؼدِّ يسني .أي َّ
أن اعمسقح صار مسؽـ ًا هلل ,كام صار ذم ِقمامده مسؽـ ًا لؾروح ال ُؼدُ س .وهو هبذا الوَع
ِ
وروس) ,كال َّؾؼب الذي أظمذه الؼدِّ يس أغـاـمقوس إنطاكي .وقال َّ
إن العذراء ٓ ُيؿؽن أن شمؾد
ُيعتؼم طمامل اهلل ( صمقئو ُف ُ
اإلهل ,فاعمخؾوق ٓ يؾد اخلالق ! وما ُيولد من اجلسد لقس ؾموى ضمسد .وهؽذا يرى َّ
أن قمالقة ـمبقعة اعمسقح البْشية سمال َّطبقعة الالهوشمقة
سمدأت سمعد وٓدشمه من العذراء ,ومل شمؽن َّاّتاد ًا وقال رصاطمة« :أنا أفصل سمني الطبقعتني» .وهبذا الوَع شمؽون الـَّس ُطورية َدّ قمؼقدة
الؽ ّػارةٕ .نَّه إن كان اعمسقح مل يت ِ
َّحد سمال َّطبقعة الالهوشمقة ,فال ُيؿؽن أن ُيؼدِّ م ك ّػارة غػم حمدودة شمؽػي ل ُغػران مجقع اخلطايا جلؿقع الـاس
ذم مجقع ال ُع ُصور .والؽـقسة طمقـام شمؼول َّ
تجسد ,ولقس َّأَّنا كاكت أص ً
ال
إن العذراء والدة اإلهل ,إكَّام شمعـى َّأَّنا َو َلدَ ت الؽؾؿة اعم ُ ِّ
طمل فقفا ,وطمبِ َؾت سمه مت ِ
الزمان ّ
َّحد ًا سمالـاؾموت وولدشمه .وآصمـا قمْش
لالهوت ,طماؿما .فاهلل الؽؾؿة هو ظمالق العذراء ,ولؽـَّه ذم ِملء َّ
َ
ُ
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طمرم ًا التي وَعفا الؼدِّ يس كػملس  ,Anathemasفقفا ُر ُدود قمغم كل هرـمؼات كسطور .فؼد َطم َر َم من قال َّ
إن ال َّطبقعتني كاكتا
سمطريق اعمُصاطمبة ,ومن قال َّ
إن اهلل الؽؾؿة كان يعؿل ذم اإلكسان يسوع ,أو أنَّه كان ؾماكـ ًا فقه .كام من َّفرق سمني اعمسقح وكؾؿة اهلل ,وأنَّه
ٍ
كنكسان فؼط من امرأة].
ُولِدَ
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .11هرـمؼة أوـماظمي :كان أوـماظمي
أب رهبـة ورمقس دير سمالؼسطـطقـقة .وكان َدّ هرـمؼة كسطور .فؿن ِؿمدَّة اهتاممه سموطمدة ال َّطبقعتني ذم اعمسقح  -وقد
(يوـمقخوس) ّ
وكلَّنا كُؼطة ّ
فصؾفام كسطور  -وقع ذم سمدقمة أظمرى ,فؼال َّ
ظمل ذم اعمُحقط .وهو
إن ال َّطبقعة البْشية اسمتؾعت وشمالؿمت ذم ال َّطبقعة اإلهلقةَّ ,
هبذا قد أنؽر كاؾموت اعمسقح .أوـماظمي هذا طمرمه الؼديس ديسؼورس .وقماد فتظاهر سماإليامن السؾقم ,فحالؾه الؼدِّ يس ديسؼورس
مرة أظمرى فحرمه جمؿع ظمؾؼقدوكقة ؾمـة 451م كام طمرمته
قمغم أؾماس ُر ُضموقمه قمن هرـمؼته .ولؽـَّه سمعد ذلك أقمؾن فساد قمؼقدشمه َّ
الؽـقسة الؼبطقة أضض ًا].
الرغم من َّ
أن
الباسما ؿمـودة الثالث :ـمبقعة اعمسقح ,ال ُؽ ِّؾ ّقة اإلكؾػميؽقة لألقباط إرصموذكس  -صـ[ .12 ,11جمؿع ظمؾؼقدوكقة :قمغم َّ
جمؿع أفسس اعمسؽوين اعمُؼدَّ س قد طمرم كسطور ,أٓ َّ
أن ُضم ُذور الـَّس ُطورية قد امتدَّ ت إىل جمؿع ظمؾؼقدوكقة الذي فمفر فقه اكػصال
ال َّطبقعتني ,طمقث ققل فقه َّ
أن اعمسقح اصمـان إهل وإكسان :الواطمد ُيبفر سمالعجامب ,وأظمر َم ْؾؼى َّ
لؾشتامم واإلهاكات .هؽذا قال ٓون
(لقو)  Leoأؾمؼف رومه ذم كتاسمه اعمشفور سمـ «ـمومس ٓون» الذي رفضته الؽـقسة الؼبطقة .ولؽن أظمذ سمه جمؿع ظمؾؼقدوكقة ,الذي
أن ُهـاك ـمبقعتني ذم اعمسقح سمعد ِّ
أقمؾن َّ
خيتص هبا ,وـمبقعة كاؾموشمقة شمعؿل ما خيتص هبا .قال كسطور إ َّن
آّتاد :ـمبقعة ٓهوشمقة شمعؿل ما ّ
قرر َّ
قرر َّ
هاشمني ال َّطبقعتني ُمـػصؾتان .وقال جمؿع قرـماضمـة َّإَّنام ُمتَّحدشمان ولؽـَّه فصؾفام هبذا َّ
أن له
أن اعمسقح له ـمبقعتانَّ ,
الْشح .وكام َّ
مشقئتني وفعؾني .ومن ُهـا كشلت ُمشؽؾة ال َّطبقعتني واعمشقئتني ,وسمدأ رصاع ٓهويت ,واكشؼاق َخم ذم الؽـقسة ,كُحاول طمالق ًا إَّناءه
سمالوصول إىل ِصقغة إيامن ُمشؽمك يؼبؾه اجلؿقع].
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ذم ِ
اخلتام ......
اهلل َقم َؾ ِقه َو َؾم َّؾم
كسلل اهلل أن يتؼ َّبل هذا ال َع َؿل ,وأن يؽون ظمالص ًا لوضمفه شمعاىلُ ,متَّبعني فقه هدي كبقـا حمؿد َص َّغم ُ
ؾماهم معـا سمدقمؽم عمشاريعـا الدَّ قموية ,احلساب اجلاري جلؿعقة ؾمخاء لؾخدمات آضمتامقمقة سمرقم ( ,)873179سمبـك آؾمتثامر
العريب ,فرع مديـة كّص ,الؼاهرة ,مجفورية مّص العرسمقة

عمزيد من التَّواصل:
 صػحة اجلؿعقة قمغم الػقسبوك www.facebook.com/sa5aaa
 اعمُْشف العام جلؿعقة ؾمخاء ,حمؿد ؿماهني 44241445654247
دوكة شمؼرير http://tqrir.wordpress.com
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