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للباحث  /مينا سليمان يوسف

مقدمة:
هذا البحث يوضحححن شخ حححيد المححح د القمححح ن هو ق "صحححوهللا

 (" μορφηى)6: 2
(شي الـححح ،)μορφη

الحق ق ة والطب ع ة والقعبر والققاثلة ،شما اإلنماخ هو ل س صوهللا

وهذا نجده بالتدق ق ي الكتاب الققدس بلغته األصل ة التي تعطى القعنى األدق للتعب ر وكذلك
األباء ي روحاتهم .اإلنماخ قد خلق على "حمب الصوهللا إيكوخ ،" εἰκὼν -وهو ل س
صحححححوهللا

 ،بالقعنى الذي ق ل على حححححيد المححححح د القمححححح ن ( ى ،)6: 2البحث يتعرض

للكلقات ال ونان ة اآلت ة [(موهللا ى  μορφη -شي صححححححوهللا تحقل حق قة و ب عة الشححححححيء شو
الشححيد وت تتغ ر) – (سححي قا σχημα -كلقة سححي قا "الشححكل الياهللاجي" تشحح ر إلى شمر
عرضي يقكن شخ يتغ ر) (إيكوخ εἰκὼν -شي صوهللا شو كل شو تشابه)].
*عند الققاهللانة ب ن ما جاء بالكتاب الققدس عن تعب ر "على صحححوهللا
ش ل قه الك تاب على اإلنمحححححححاخ ن جده ييتل

"(تك  )27 : 1الذى

اختال ا جوهر يا عن معنى تعب ر "صححححححوهللا

 (" μορφῇ θεοῦى )6: 2الذى ش لقه الكتاب على حححيد المححح د القمححح ن ،وسحححبب هذا
اتختالف يرجع لكوخ كلقة الصححححححوهللا (موهللا ى )μορφη-التي ش لقها الكتاب على ححححححيد
المحححح د القمحححح ن الذى هو كلقة

وابن

توضححححن شنه هو صححححوهللا

الحق ق ة والطب ع ة

والق قاث لة والقعبر  ،و هذا على خالف ما يعل نه الك تاب ع ند إ الق كل قة صححححححوهللا (إيكوخ-
 )εἰκὼνعلى اإلنمححححححاخ ،الصححححححوهللا هنا تمححححححتبعد شي صححححححلة ب ع ة ي هذه العالقة ،وتقر
باتختالف الجذهللاي ب ن اليالق والقيلوق .ولهذا إخ التعب ر الصححححح ن هو شخ اإلنمححححاخ خلق
"بحمب الصوهللا " ول س هو صوهللا

 " .الكلقة" (الم د القم ن) ق هو صوهللا

.

* بعض من اآليات على سب ل القثال ت الحصر لتوض ن الفرق ب ن كلقة الصوهللا التي ش لقها
اإلنححج ح حححل عححلححى ححححححححيححد المحححححححح حححد الححقمحححححححح ححن وب ح ححن الححتححي ش حلححقححهحححا عححلححى الححبشححححححححر.
"( ى )6: 2ي الند

يقول القديس بولس ي هللاسحححححالة لبى" :الذي إذ كاخ ي صحححححوهللا
ال وناني تظهر ما هي كلقة "صوهللا " القمتيدمة.

"  " ὃς ἐν μορφῇ θεοῦهنحا ي الند ال و ناني لآل ية نجحد الكلقحة القمححححححتيحد مة هي
"موهللا ى  ."μορφηوكلقة "موهللا ى" كقا ححححرحنا سححححابقا تم اسححححتيدامها لشححححيد المحححح د
القمحححححح ن ق لتحدل على شنحه صححححححوهللا

الحق ق حة والطب ع حة والققحاثلحة والقعبر والح حة

والدق قة.
يقول الرسححول بولس ي هللاسححالته ألهل كولوسححى متكلقا عن اإلنمححاخ الجديد بعد التيلد من
العت ق الفاسد قائال" :ولبمتم الجديد الذي يتجدد للقعر ة حمب صوهللا خالقه" (كو)10 :3
'" καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ
" εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,
كلقة صوهللا ي ال وناني شتت  – εἰκόναإيكونا وهي جاءت ي حالة القفعول به .وكلقة
إيكونا

التي

ملحوظة ستجد

تعنى

صوهللا

ولكن

تيتل

كقا

قلنا

عن

ي نهاية البحث معنى كلقة "إيكوخ" كقا جاء

يقول الدكتوهللا سع د حك م [إخ تعب ر "صوهللا

كلقة

موهللا ى.

ي القاموس.

" هو معنى سائد ي التعال م الالهوت ة ،ويوجد

ي مواضع قل لة ي العهد الجديد لكنها شساس ة .التعل م الكتابي ي توا ق كامل مع التعل م
الالهوتي ،ينمب "الصوهللا " لألقنوم الثاني ي الثالوث القدوس ،القم ن يدعى "صوهللا
"" ،بكر كل خل قة"" ،وبهاء مجد

"" ،الذي وهو بهاء مجده" 1وشيضا "الذين هم

إله هذا الدهر قد شعقى شذهاخ غ ر القؤمن ن لئال تضئ لهم إناهللا إنج ل مجد القم ن الذي هو
صوهللا

" .2وشيضا ي هللاسالته إلى كولوسى يقول الرسول بولس" :الذي هو صوهللا

القنظوهللا بكر كل خل قة".3
إذخ القم ن (الكلقة القتجمد) هو الصوهللا الحق ق ة والطب ع ة لآلب.

 1عب 3 :1
2 2كو4 :4
 3كو 5 :1

غر

* التعال م الالهوت ة عن "الصوهللا " كقفهوم شنثروبولوجي ،حددت ثالثة معاخ للصوهللا
والقثال:
-1الصوهللا تعلن عن العالقة الراسية ب ن اإلنماخ و .
-2الصوهللا هنا تمتبعد شي صلة ب ع ة ي هذه العالقة ،وتقر باتختالف الجذهللاي ب ن اليالق
والقيلوق .ولهذا إخ التعب ر الصح ن هو شخ اإلنماخ خلق "بحمب الصوهللا " ول س هو
صوهللا

 " .الكلقة" ق هو صوهللا

.

-3هناك حركة ونقو واكتقال لإلنماخ ي عالقته باهلل وعندما يصل اإلنماخ إلى حالة الكقال
إنه يصل إلى القثال ( .)το καθ' ομοιωσινهذه الحالة ناتجة عن عط ة نعقة يقنحها
اليالق للقيلوق].

4

الم د القم ن هو صوهللا

بالحق قة ق  ،يقول القديس بولس الرسول عن الم د القم ن:

"الذي إذ كاخ ي صوهللا

"( ي  )6 :2وكلقة (صوهللا ) القمتيدمة هنا هي (موهللا ى –

.) μορφη
* يقول الدكتوهللا موهللايس تواضروس شستاذ العهد الجديد ،ي رح كلقة [: 5μορφηإخ كلقة
(موهللا ى) ت يجب شخ تفهم على شنها تش ر إلى الشكل الياهللاجي للشيء ،هناك ي اإلنج ل كلقة
يونان ة شخرى تدل على خاهللاج الشيء شو الشكل الياهللاجي للشيء ،وهي (سي قا.)σχημα -
إخ كلقة موهللا ى تعنى ب عة الشيء وخصائصه التي تق زه ،وبهذا تتق ز عن كلقة سي قا التي
تدل على القظهر الياهللاجي للشيء القابل للتغ ر ،قثال بالنمبة للرجال تقال عن مالبمه،
كلقاته ،شعقاله ،شما كلقة (موهللا ى) التي ق لت هنا عن الم د القم ن هي تشاهللاك ي جوهر
الشيء .وكلقة سي قا (الشكل الياهللاجي) تش ر إلى شمر عرضي يقكن شخ يتغ ر تاهللاكا (القوهللا ى-
الصوهللا ) بال تأثر .ولعل ذلك يتضن من اتستعقال القيتل

ي اللغة ال ونان ة للكلقت ن .وإخ

كانا يترجقاخ شح انا ي العرب ة بكلقة واحد وهي ه ئة شو صوهللا ].

 4د /سعيد حكيم يعقوب :األباء والعقيدة2012 ،م ،صـ 63- 62
 5د/موريس تواضروس" :الفكر الالهوتي عند بولس الرسول ،من هو يسوع الناصري؟ للقس الدكتور
بيشوي حلمي" ،مطابع النوبار -العبور ،طبعة أولى ،نوفمبر 2014م ،صـ67

قا يلي شقوال شباء تؤكد شخ الم د القم ن هو صوهللا

ق :

-1الم د القم ن هو الصوهللا الحق ق ة والطب ع ة لآلب:6
*و بقا لقا تقدم إخ اتبن هو الصوهللا الحق ق ة لآلب ،ول س مجرد صوهللا
صوهللا

كل ة ،كقا شنه

ب ع ة ألخ له نفس ب عة اآلب ،وهذا ما قاله شيضا القديس شثناس وس الرسولي:

"اتبن وحده هو الصوهللا الحق ق ة والطب ع ة لآلب"

7

*وذكر شيضا القديس شثناس وس شخ خصائد اآلب تبد شخ تكوخ ي اتبن شيضا ألخ الصوهللا
هي حق ق ة ،إذ قال" :مثلقا يكوخ اآلب هكذا يجب شخ تكوخ صوهللاته ،واآلخ لنأخذ ي اتعتباهللا
خصائد اآلب لندهللاك شخ الصوهللا هي صوهللاته الحق ق ة ،اآلب هو األزلي ،غ ر مائت ،قدير،
نوهللا ،ملك ،ضاب الكل ،إله ،هللاب ،خالق ،صانع ،هذه اليصائد هي واجبة ي الصوهللا  ،حتى
يكوخ حق ق ا شخ من يرى اتبن يرى اآلب شيضا"

8

*ومن القالحظ شخ الم د القم ن لم يقل :الذي هللاآني كأنه قد هللاشى اآلب ،بل قال بوضوح الذي
هللاآني قد هللاشى اآلب ،و ى هذا يقول الققد تادهللاس يعقوب":من هللاشى القم ن حقا يرى اآلب"

9

-2الم د القم ن هو الصوهللا الح ة والققاثلة لآلب:
*قال القديس ه الهللاى شسق

بوات ه ي هذا األمر" :اتبن ل س صوهللا لآلب مثل موديل بال

ح ا  ،بل اتبن هو الصوهللا الح ة للحى ،اتبن القولود من اآلب له ب عة ت تيتل
وبمبب هذا

هو يقتلك قو

هذه الطب عة التي هي مقاثلة لقو

عنه،

اآلب"

10

*وعقد القديس غريغوهللايوس النزينزي مقاهللانة ب ن الصوهللا التي نراها ي ح اتنا العادية ،وب ن
الم د القم ن صوهللا اآلب ،قال  ":ي لغتنا العادية إخ الصوهللا هي نقوذج غ ر متحرك
 6د/القس بيشوي حلمي :من هو يسوع الناصري ؟ ،مطابع النوبار  -العبور ،طبعة أولى ،نوفمبر 2014م،
صـ68
St. Athanasius: Four Discourses Against the Arians, Discourse III, 7
Chap.XXV(10),N.P.N.F.,2nd ser.Vol.4,1994,P.39
Ibid,Discourse I, Chap.VI(20&21),p.318 8
 9القمص تادرس يعقوب :تفسير اإلنجيل بحسب يوحنا ،ج ،2كنيسة مار جرجس سبورتنج ،طبعة تانية2002 ،م
صـ .952
St. Hilary of Poitiers: n the Trinity, Book VII (37), N.P.N.F.,2nd ser. Vol.9,1994, 10
P.134

ألصل متحرك ،ولكن ي هذه الحالة هي نقوذج حي للواحد الحى ،وهى شكثر دقة من التشابه
بن

ث إلى آدم شو شي ابن ألب ه"

11

-3الم د القم ن هو الصوهللا القعبر والدق قة لآلب:
*والم د القم ن هو الصوهللا القعبر لشيد اآلب الذي لم يره شحد ،وهذا ما ذكره القديس
ك رلس اإلسكندهللاي ،إذ قال" :اتبن هو الصوهللا القعبر لشيد اآلب ،وت يوجد شي احتقال
لظالل اختالف...على اإل الق".12
ال يوجد شي اختالف ي الجوهر ب ن اآلب واتبن إذ لهقا نفس الجوهر ،ولهذا هو الصوهللا
القعبر عن اآلب بكل دقة وبكل تطابق.
*وقال القديس اثناس وس تأك دا لنفس القعنى" :هو (اتبن) بهاء اآلب الذي ين ر به كل
األ اء ،والذي به يعلن نفمه ألولئك الذين يريد شخ يعلن لهم .وشيضا هو (اتبن) كله (القعبر
عنه) وصوهللاته التي ها يرى ويعرف ،لذا إنه هو واآلب واحد ،وألخ من يرى اتبن إنه
يرى اآلب شيضا"

13

كلقة "إيكوخ" ي القاموس:
}'εἰκών,n \{i-kone
1) an image, figure, likeness 1a) an image of the things (the heavenly
things) 1a1) used of the moral likeness of renewed men to God 1a2) the
image of the Son of God, into which true Christians are transformed, is
likeness not only to the heavenly body, but also to the most holy and blessed
state of mind, which Christ possesses 1b) the image of one 1b1) one in
whom the likeness of any one is seen 1b2) applied to man on account of his
power of command 1b3) to Christ on account of his divine nature and
absolute moral excellence

St. Gregory of Nazianzen: The Fourth Theological Oration.2nd (On the Son) (XX), 11
.N.P.N.F.,2nd ser. Vol.7,1994, P.316&317
 12القديس كيرلس السكندري ،عن القمص موسى واصف :الهوت المسيح (ضد األريوسيين) ،صـ190
St. Athanasius: Four Discourses Against the Arians, Discourse I, 13
.Chap.V(16),N.P.N.F.,2nd ser.Vol.4,1994, P.316

كلقة ختام ة:
تاخ ب ن تعب ري "صوهللا

" الذي ش لقه اإلنج ل على يد الم د القم ن وب ن كلقة

"الصوهللا " التي ش لقها اإلنج ل على البشر ،الفرق ب نهم يتضن من خالل اللغة األصل ة
للكتاب ،قن خالل اللغة تظهر قو الكلقت ن ومعناهقا.
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