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 ( 4) ىوأنث اإلنسان ذكر
 إنسان اليوم الثامن                                         

  

 د/ جورج عوض إبراهيم                                      

 يف العلوم الالهوتية ـ جامعة أثينا اهدكتور

 باحث باملركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية 

 

 الكمال األخروي للطبيعة البشرية:

ثنا عن التعليم املسيحي الكتابي خبصوص خلق اإلنسان واملسرية حدََّت

عن املرحلة  فقط ثناحدِّالتارخيية للطبيعة البشرية. واألنثربولوجية املسيحية ال ُت

أي  ا عن غاية خلق اإلنسان؛ثنا أيًضحدُِّت هالكن، واألرضية لإلنسان األوىل

نور ن إنستطيع أن نقول  ،إذن ث عن ألف باء مغامرة احلياة البشرية.تتحدَّ

غاية وهدف ونهاية تاريخ اإلنسان وليس فقط بداية  اإلعالن اإلهلي ينري باألكثر

املرحلة األخرية  هذا التاريخ. إن التعليم عن األنثربولوجية املسيحية اليت تشري إىل

أو األخروية للتاريخ يعطي عناصر غنية خبصوص احلالة البشرية بعد قيامة البشر 

ة يف ليقة املادّياإلنسان وكذلك اخلحالة تجدد تعندما ، العامة وجتديد العامل

 اليوم الثامن األبدي. 

بعض املواضيع األساسية للتعليم املسيحي  ،يف هذه املقالة األخرية ى،إذن سنر

 . كمال الطبيعة البشرية عادةستاعن 

 تطابق اإلنسان بنموذجه:  (1)

 االطبيعة البشرية املتغرية ليست قاطعة وأبدية. لقد وضع اهلل حدًّ حالةن إ

كنهاية للحياة ، فيه تنتهي هذه احلالة املتغرية. هذا احلد هو املوت. املوت ،ازمنيًّ

اجلسدية لكل إنسان وللعامل كله. هذه الوسيلة اليت قصد بها الشيطان فناء 

قد استخدمتها حمبة اهلل لقطع ذيل الشر وجتديد اإلنسان ، اجلنس البشري

وت ليس هو نهاية احلياة ن املإهكذا التعليم املسيحي خيربنا أواًل:  والكون.

 ىعل ى: حالة اإلنسان والعامل املتغرية سوف ال تبقاثانًي ووجود اإلنسان والعامل.

أي سوف جيدد ، ألنه بواسطة املوت والقيامة سوف يغريها اهلل وجيددها ،حاهلا
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 اهلل اإلنسان واخلليقة كلها. اإلنسان واخلليقة سوف ميران من خالل املوت إىل

يدعوه ، ال زمين، واقع جديد أبدي الة السقوط والفساد واملوت إىلمن ح، احلياة

. لذا يقول القديس كريلس «اليوم الثامن»اإلميان املسيحي األرثوذكسي: 

إن ربنا يسوع املسيح ملا ذاق املوت من أجل اجلميع، بل وقام يف “سكندري: اإل

خلقون من جديد اليوم الثالث، قد صار بذلك باكورة للراقدين، وأصاًل للذين ُي

”بواسطته للحياة، كبداية لطبيعة بشرية جديدة قد خلعت عنها الفساد
(1)

. 

، سوف تكتسب الطبيعة البشرية ـ يف اليوم الثامن ـ الشكل النهائي والقاطع

. «حبسب مثال اهلل»هذا ويتم حتقيق  «حبسب صورة اهلل»ستزدهر مثرة اخللق 

كتماهلا األخروي واليت اكماهلا و إىلهذا يعين أن الطبيعة البشرية سوف تصل 

ميكننا أن وهنا، بالتفصيل.  عنهفيها تظهر عليها مالمح منوذجها الذي تكلمنا 

 نذكر بعض هذه املالمح اخلاصة باليوم الثامن: 

  :رتبته امللوكية )أ( إعادة اإلنسان إىل

          .مبوهبة السيادة هحاطلذلك أ، «ملك اخلليقة»خلق اهلل اإلنسان ليكون 

اإلنسان ـ يف مرحلة الزمن التارخيي لليوم السابع ـ بدرجة بسب السقوط مارَّس و

بإشراق  ،نسبية وبطريقة غري كاملة وخاطئة رتبته امللوكية والسيادية. لكن

رتبته امللوكية. امللك  إىل االيوم الثامن اجلديد واألبدي ُأعيد اإلنسان متاًم

تلك املكانة املعينة له من جانب ، عرشه ىعلالساقط سوف ُيتوج مرة ثانية 

 .ادياخلالق قبل خلق العامل امل

حقق فيه امللمح تهذا يعين أن اإلنسان يف احلالة اجلديدة لليوم الثامن سي

وسوف ، أي سيصري الرابطة بني املخلوق واخلالق ؛األول للنموذج اخلريستولوجي

مثل املسيح ـ منوذجه ـ الذي وحَّد يف شخصه الطبيعة اإلهلية  هد العامل خبالقحِّيو

رتبته امللوكية قد أخربنا عنها سفر الرؤيا  إعادة اإلنسان إىل بالطبيعة البشرية.

جني بتيجان من ذهبلنا أناس اليوم الثامن متوَّ امقدًم، انبويًّ
(2)

 .  

                                                 
 . PG 70:588، 12:91سكندري، تفسير أشعياء القديس كيرلس اإل 1
 .1: 1، 4: 4انظر رؤ 2
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رتبته امللوكية  إىلشعياء أيقونة مجيلة إلعادة اإلنسان إالنيب ينا يعط ،كذلك

ومصاحلته مع اخلليقة غري العاقلة يف إصحاحه اخلريستولوجي املعروف 

فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي »اإلصحاح احلادي عشر: 

 . (6: 11شإ) «والعجل والشبل واملسمن وصيب صغري يسوقها

هذا وية. سيستعيد إنسان اليوم الثامن رتبته الكهنوت، اجلانب اآلخر على

يف  ايف شركة مع اهلل مشارًك «بفرٍح»يعين أن اإلنسان سيتناول مثار األرض 

اخلالق ككاهن للخليقةـ  إىل بعرفاٍن . وسوف يقدمها ثانية«العشاء اإلهلي»

  كما حتدثنا يف املقاالت السابقة.

 :كمال الشخص اإلنساني)ب( 

. هذا «ىوأنث ذكر»لقد خلق اهلل الطبيعة البشرية منذ البداية بوجهني 

وإمكانية لكل من  ةجنسني كان دعو إىلالتمييز اخلاص بالطبيعة البشرية 

كما ، ل واحٍد منهما ملء واكتمال شخصيتهالرجل واملرأة لكي يكتسب ك

الذي  منوذجهما: املسيح؛هذا اهلدف يؤكد ، اجلانب اآلخر على .قلنا يف البداية

 مل. تكواملمنوذج اإلنسان الكامل  يف شخصهقدَّم 

( 3)«الوالدة الثانية»شخصيته الكاملة واملكتملة يف  إىليصل ساإلنسان إن 

هذا يعين أن البشر: الرجل واملرأة سيصالن وسيكتسبان وحدة و لليوم الثامن.

كما نعرفهما ، جنسني إىلتوقف جتزئة الطبيعة البشرية تسوف والطبيعة. 

 مأ اذكًركان أسواء  كشخٍصبينما كل واحد سيستمر يف الوجود ، اليوم

سيكون كل من الرجل أو املرأة مبثابة شخص كامل ومكتمل. هذا ، ىأنث

ألنهم يف القيامة ال ُيزوجون وال »: عندما قال املفهوم نراه يف كالم املسيح

 (.33: 22)مت  «يتزوجون بل يكونون كمالئكة اهلل يف السماء

ما كتمال كالحاله الكمال وا إىلسوف يرتفع ـ  ىأنث وأ اذكًرـ فالشخص 

 ابشريًّ اسيصري شخًصـ  ىأنث وأ اذكًرـ  حدث يف شخص املسيح. فكل إنسان

                                                 
 .92: 12انظر مت 3
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البشري  البشر ـ يف اليوم الثامن ـ ملء الكائننال سي : إنسان تام وكامل.كاماًل

 الكتاب. الذي أظهره املسيح وعلَّمه

كمال وملء اكتساب أن هدف كل إنسان هو  علىد القديس بولس يشدِّو

إنسان  إىلبن اهلل اوحدانية اإلميان ومعرفة  إىل اأن ننتهي مجيًع إىل»: هوجود

عندما تبطل يحدث هذا سو. (13: 2)أف «قياس قامة ملء املسيح إىلكامل 

«الكمال األخروي لكل إنسان»حالة بعد السقوط ويأتي الكامل 
(2)

 . 

تامني وكاملني وغري »منا يعقوب بأن هدفنا كلنا هو أن نصري ِليْع ،لذا

ـ  عندما يكتسب الشخص البشري، م هنا(. الكال2: 1)يع «ناقصني يف شيء

األبرار  حينئٍذ يضيء»الوجود املالئكي:  وبهاًء شكاًلـ  ىأنث وأ اذكًر

 . (23: 3)مت «كالشمس يف ملكوت أبيهم

 )ج( التقديس التام للشخص البشري:

القاطع واحلاسم مع  هحتاداسوف ينال اإلنسان ، يف اليوم الثامن مللكوت اهلل

البشري  هالتقديس التام لشخصوسينال أيًضا ، همنوذج وجودهو  الذي ؛املسيح

حبسب ، بنعمه اهلل ـ سيتحد بالعنصر اإلهلي ـحبسب النعمة. أي أن اإلنسان 

حتاد بني هذا االهلل حبسب النعمة. ا وابًن اإهليًّ اصورة املسيح، ويصري إنساًن

 اإلنسان واملسيح هو مبثابة زواج الطبيعة البشرية بالعريس املسيح. 

إن املسيح قد ألفَّ ووحَّد “ويوضح القديس إيرينئوس هذا األمر، قائاًل: 

أن  ااإلنسان مع اهلل، ألنه لو مل يكن اإلنسان قد احتَّد باهلل ملا استطاع أبًد

نتسابه ابسبب  ـ يط بني اهلل والناسيشرتك يف اخللود. لذلك كان ينبغي أن الوس

واإلنسان يقدم  ، حتى إن اهلل يقبل إليه اإلنسانيعيد األلفة والتوافق ـ لكل منهما

بأن حنصل بواسطة  إالَّ ؟نفسه هلل. فبأي وسيلة كان ميكننا أن ننال التبين هلل

لنا، بأن يصري  ااهلل مشارًك كلمةالشركة مع اهلل، وذلك بأن يصري  علىاالبن 

                                                 
 .11: 13كو1انظر  4
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يف مجيع القامات حتى يسرتجع للجميع الشركة  ا؟ لذلك فقد جاء جمتاًزاجسًد

”مع اهلل
(5)

.  

 )د(  كمال الكنيسة كشركة إهلية إنسانية ألشخاص: 

للنموذج  املكوت اهلل األبدي يف مرحلته األخرية والقاطعة تعبرًيسيكون 

ليس » :املفهوم احلقيقي لقول اخلالقلن سُيع عندئٍذوالثالوثي للطبيعة البشرية. 

ألن إرادة اهلل األزلية وخطته ، (11: 2)تك «هأن يكون آدم )اإلنسان( وحد اجيًد

 ألشخاصشركة إهلية إنسانية ك كنيسة إهلية إنسانية تكوينيهدفان ل اكان

يف احلالة األخروية  ،حبسب منوذج الشركة اإلهلية بني األقانيم الثالثة. إذن

إهليني. هذا التحقيق التام  بشريني نيشخص إىلالشخصان البشريان  سيتحول

يف النصوص املسيحية األخروية  ألشخاصللكنيسة كشركة إهلية إنسانية 

حتقيق سيكون ، امع العروس. أخرًي ْلَمُيرمز له بأيقونة الزواج: زواج احَل

 للمسيح.   انتصاًرامع اخلالق ـ حتاد نهائي للمخلوقات اك ـ الكنيسة األخروي

 ر حمدودة حلالة اإلنسان األخروية: صو  (2)

املكتملة يف ملكوت اهلل  عن حالة اإلنسان اتعليمنا املسيحي مسبًقخيربنا 

كما يؤكده التقليد ، . لكن هذا التعليماكما قلنا سابًق األبدي،

إذ  ،تأتي من طريقة احلياة األرثوذكسية اوصوًر ايعطينا رموًز، األرثوذكسي

هذه الصور: األيقونة ومن تقدم حالة إنسان اليوم الثامن الكاملة. أنها 

سريَّ  وخاصة األسرار املقدسة، الليتورجيا اإلهلية العبادة وخاصة ،األرثوذكسية

 . املعمودية والزواج

 يف األيقونة:عادة الكمال اإلهلي البشري ستإ )أ(

حماط بوالدة  لمسيح يف اهليكل وهول ةبيزنطّي عن أيقونههو احلديث هنا 

اإلله ويوحنا املعمدان
(6)

أيقونة . هذه األيقونة ذات األشكال الثالثية تُدعي 

                                                 
 :SC 211 365-367. 3:12:3ضد الهرطقات  :القديس ايرينيئوس 8
أيقونة تجمع المسيح مع والدة اإلله والقديس يوحنا إذ توجد  ،مثل هذه األيقونةب األثريةالقبطية كنائسنا تحتفظ بعض  1

 القرن الرابع عشر.   ىالمعمدان في كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة وترجع إل
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التضرع. احملور املركزي هلذا العرض الثالثي األشكال هو املسيح: اإلله 

ملء  يوجداإلنسان الكامل ومنوذج اإلنسان الكامل. أي يف شخصه ، اإلنسان

الطبيعة اإلهلية بالطبيعة  ال تتكرَّر ـبطريقة فريدة ـ حتدت او،الطبيعة البشرية

 األصل احلقيقي للبشرية.، آدم اجلديد واألزلياملسيح هو ف .البشرية

ر منوذج الشخصي إنها تصوِّحيث  ،والدة اإللهرة وتوجد صوعن ميني املسيح 

األنثوي الكامل للدهر اآلتي. إنها حواء اجلديدة واحلقيقية اليت محلت كل 

أيقونة يف . وتلك املواهب اليت أهدرتها حواء األوىل، الشخص األنثوي مواهب

قبلت أن ختدم اهلل واإلنسان,اليت  يتر الشخص البشري األنثوي الُصوِّوالدة اإلله 

ر ـ وُصوِّ .الدور األبدي للشخص األنثوي الكاملأيًضا ر ُصوِّأحبت اهلل واإلنسان. 

والدور القيادي ، الدور األمومي للمرأةيف منوذج الطفل الذي متسكه بيدها ـ 

يبلور دور العذراء مريم يف  إيرينئوساملسيح. والقديس  إىلللمرأة اليت تقود الكل 

باملوت  اوكما أن اجلنس البشري صار مقيًد“عبارات رائعة وبليغة، إذ يقول: 

 نَّأبواسطة عذراء )مريم(، وك اأيًض حنلَّإهكذا قد  ،بواسطة عذراء )حواء(

”املخالفة العذراوية قد عادلتها الطاعة العذراوية
(7)

. 

يوحنا فريمز يسار املسيح.  علىنري يف أيقونة التضرع يوحنا املعمدان  اأيًض

وم الثامن. إنه يقف جبسارة وليس خبوف يلاالوجه الكامل الذكوري يف إىل 

جبوار شخص املسيح. هذه املكانة ترمز لدور الشخص الذكري الكامل يف 

إنه ، «صديق العريس»ر دعوة الرجل ألن يكون صوِّاليوم الثامن. فاملعمدان ُي

يقف بالقرب منه ويفرح بالعالقة احلميمة بينة وبني املسيح
(1)

اجلانب  على. 

د مقابلة مهُِّيبأن ر الدور املسبق للرجل صوِّفإن يوحنا بكونه السابق ُي، اآلخر

أيقونة ترمز أيًضا،  .(22: 1)يو «اهللهوذا محل »البشر واخلليقة كلها خبالقها: 

الثالثة أشخاص يف ويتضح هذا من ترتيب . ىخراحتاد اجلنسني مرة أ ىلإالتضرع 

 علىوالدة اإلله، و: اليمني وجه أنثوي علىو، تكوين األيقونة: املسيح يف املركز

                                                 
 . 1:12:1المرجع السابق، ضد الهرطقات  3
 .92: 3انظر يو 2
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وحدة  إىلهذه األيقونة تشري ، يوحنا املعمدان. بهذه الطريقة: اليسار وجه ذكوري

 . املكونة من اجلنسني بالسيد املسيح الطبيعة البشرية

 تذوق حالة اليوم الثامن اجلديدة: )ب(

إنها مبثابة تذوق للحالة اجلديدة  .اإلهلية هلا ملمح أخروي واضح الليتورجيا

 اًماوإكر اجمًد» ـمللكوت اهلل األبدي. ومن الواضح أن الليتورجيا اإلهلية تبدأ ب

. هذه البداية تعلن «للثالوث القدوس اآلب واالبن والروح القدس اوجمًد اإكراًم

ملكوت الثالوث القدوس األخروي يف داخل الواقع نتذوق من اآلن أننا سوف 

لطبيعة لجتزئة ال يوجد سبيل املثال،  علىن ضمن هذه احلاالت م التارخيي.

بل  «أنثىال ذكر وال » ألن داخل جمال احلياة الليتورجية جنسني، إىلالبشرية 

يف الليتورجيا اإلهلية يتناول  ا،أيًضو(. 21: 3)غال «الكل واحد يف املسيح»

العشاء اإلهلي، إذ يتغذون ون يف أي يشرتك املؤمن ـ بشكر ـ اخلبز واخلمر؛البشر 

الذي يغذي ومينح احلياة  «طعام كل العامل» يسوع املسيح  ؛باخلبز السماوي

لت املوت يف الطبيعة اليت أدخ «الثمرة احملرمة»يض النق علىجند  األبدية.

 نفصال عن اهلل. البشرية واال

 : جتديد اإلنسان مرة ثانية )املعمودية( )ج(

لطبيعة البشرية وتغريها املقدسة بداية وعربون لتجديد ا املعمودية متثل

جديدة.  العتيقة ويلبس مالبس بيضاًء مالبسه األخروي. خيلع اإلنسان الذي يعتمد

عندما يعتمد  هذا يعين أنه باملعمودية يبدأ مسرية التغري اجلذري والتجديد.و

للطبيعة الساقطة اليت  «األقمصة اجللدية»يرفض و، ااإلنسان يصري مسيحيًّ

ح سبُِّت ،. لذلكةحلالة اليوم الثامن اجلديداليت  «األقمصة البيضاء»ويلبس 

«عتمدمت قد لبستم املسيحاأنتم الذين »قائلة:  الكنيسة مع بولس
(2)

: 3)غال 

27 .) 
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 (:الزواج) حتاد الطبيعة البشريةالصورة املسبقة ال )د(

لطبيعة البشرية يف املسيح. إنه متثيل االزواج هو صورة مسبقة الستعادة وحدة 

املسيح الذي  هذه الوحدة البشرية يف  حيَّ أليقونة التضرع اليت ـ كما قلنا ـ ُتصِّور

حتاد الطبيعة هو صورة مسبقة الفاملسيح  ،ء الكائن البشريهو صورة ملل أيًضا

لكاهن هو صورة للمسيح يف الزواج فهو يوَّحد ا البشرية ثانيًة يف جسد واحد.

 االثنني: الرجل واملرأة. 

يبطل ، وفيه ُتعاش العالقة السرية األخروية بني الرجل واملرأةالزواج يف 

 ال خيتفي، وتبدأ العالقة الشخصية اليت فيها اتدرجييًّ ثننيالتناقض بني اال

الواحد يف اآلخر أو بواسطة اآلخر، لكن الواحد حيتوي اآلخر بدون أن خيتفي 

 ش.أو ُيهمَّ

 :ة(( الشهادة املسبقة للوجود املالئكي )البتوليَّـ)ه

حالة اإلنسان يف اليوم الثامن. الشخص  ار مسبًقصوِّإن البتولية يف املسيح ُت

البتول يف املسيح: رجل أو امرأة، هو صورة مسبقة للشخص يف الدهر اآلتي. 

د احلاضر باملستقبل، حِّ، هي السهم امللتهب الذي يوالبتولية هي حالة أخروية

يعطي  . إن البتولستعداد حلضور املسيح، هي موهبة االنتظار واالالتاريخ باألبدية

البتولية هي الشهادة املالئكي.  شهادة ُأخروية للوجود ،الذي حييا فيه ،منللز

لالحتاد الزواج هو صورة مسبقة بينما ،(13)الفعلية للوجود املالئكي لليوم الثامن

  . الذكوري واألنثويبني العنصرين األخروي 

 :املبادئ األساسية للسلوك األخالقي اجلنسي املسيحي

املتعلقة بهذا  ةاملعطيات الكتابية والالهوتي على يقوم السلوك املسيحي

املبادئ األساسية للسلوك ف .ا يف املقاالت الثالث األوىلاملوضوع كما حتدثنا عنه

اإلميان و نضباط اإلنسان قبل الزواج،اـ هي  ةمعروف ىاجلنسي املسيحي ـ كما ه

ختطي وإدانة اإلحنرافات اجلنسية )الشذوذ(، وإدانة الزنا، وبسر الزواج، 
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 علىهذه املواقف واملبادئ ليست عشوائية بل مؤسسة  العالقة اجلنسية )البتولية(.

  معطيات الهوتية وخربة الكنيسة التارخيية:

   :مبدأ الشخص (أ)

هو أن اجلنسني مبدأ  علىتتأسس املواقف املسيحية جتاه السلوك اجلنسي 

شخصان متماثالن ومتساويان، ميثالن وجهان للطبيعة البشرية. هذا البُعد 

لسلوك املسيحي. لقد رأينا أن بالنسبة لالشخصي للجنسني له أهمية أساسية 

ساهم يف تكميل وملء الكائن البشري سواء العالقة بني اجلنسني كشخصني ُت

نفتاح فردية، ويف االيف ختطي األنا وال الزواجوكما ساهم . ىكان رجاًل أم أنثأ

 اآلخر، فإنه ساهم يف الكمال الشخصي للزوجني. على

لكي يتخطيا امللمح الفردي ان مدعو ـيف حالة الزواج  ـالرجل واملرأة 

 ثنني، لكي ينفتحالستخدام اجلنس كوسيلة لتقارب ااو sexوالغريزي للجنس 

يف »شركة الطبيعة ثنان هما االاآلخر، ولكي يتحد معه وحيققا  على الواحد

، وتتوسع يتم ختطي الغريزة األنانية والعمياءأي طفل، والدة . فعند «جسد واحد

 تقرتب من دائرة اهلل.دائرة احلب و

كمال الُيساهم يف الواحد وال  ىشالألنه عالقة فيها يت ،ُيدانفإنه الزنا أما 

ختالط الا يفإدانة األخالق املسيحية للزنا  ّرِس ينحصرال . لآلخرالشخصاني 

عالقة الزنا ُتهني الكرامة الشخصانية للرجل يف أن ذاته بل  اجلسدي يف حّد

نفتاح اي هالعالقة بني الرجل واملرأة ليست . ألنه يف الزنا، على حٍد سواء واملرأة

    اآلخر بل التمركز األناني لكل واحد حول فرديته وسعادته. علىالواحد 

   :املتكاملة(مبدأ احملبة )العالقة  (ب)

لنسبة للعالقات بني اجلنسنيلنامجة من السقوط باا لقد رأينا النتائج
(11) 

تتصف بالعداوة املستمرة هذه العالقات كانت مكانة املرأة يف اجملتمع.  خاصة

                                                 
، السنة الثانية، مجلة مدرسة اإلسكندريةفي  «(. إنسان اليوم السابع )بعد السقوط(3اإلنسان: ذكر وأنثي)»راجع مقالتنا  11
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حلل الوحيد خبصوص تصادم اجلنسني هو اإللتزام بهذا اوالتصادم بني اجلنسني. 

ال يقوم  ،الرجل ـ املرأة. بالتأكيد ـالتسلسل الذي حدده اإلعالن الكتابي: اهلل 

مبعايري بشرية ونزعة  هنوعي وال ينبغي أن يُنظر إليعلى أساس هذا التسلسل 

 . «ىاألدن»هو  «الثاني»و «األفضل»هو  «ولاأل»أن ال يعين أنانية، أي 

، ألن هذا ااملرأة هو ترتيب روحي متاًم ثمإن الرتتيب يف الزواج البشري الرجل 

نه خيص إننا نستطيع أن نقول إ، حتى «اهلل» الرتتيب يشارك العامل اإلهلي

. الرتتيب يف هذا الثالوث اإلهلي «اهلل ـ الرجل ـ املرأة»الثالوث اإلهلي اإلنساني 

، ىاألدنثم الثاني، األمسى ثم البشري ليس هو عالقة عمودية حيث األول 

حيث ال يوجد  جيمعهم عالقة حمبة، دائرة تكامليةاألصغر لكن ثم األكرب 

 علىكصورة اهلل، يعكس حمبة اهلل  ،الرجل. األول والثاني بل دائرة احملبة

الرجل. بهذا املفهوم  إىلنفس احملبة اإلهلية  ـ تردهلل ا كصورةـ املرأة، واملرأة 

السلوك املسيحي اإلطار السرائري للزواج يربط ـ  ةللمحبة ـ كعالقة متكامل

 ويف هذا اإلطار نستطيع أن نفهم تعبري الرسول  عالقة دائمة بني اجلنسني.ب

 . «أما املرأة فتهاب رجلها»بولس: 

لقد حدَّد التعليم األنثربولوجي املسيحي العالقة الشخصانية للرجل مع املرأة 

أساس احملبة املتبادلة واالحرتام لشخصية كل واحد، كما شدَّد الرسول  على

أيُّها النِّساء اخضعن  .خاضعني بعضكم لبعٍض يف خوف اهلل»: قائاًل بولس

ح أيًضا رأس ياملس نَّرأة كما أ، ألنَّ الرَُّجل هو رأس املبِّلرجالكنَّ كما للر

يسة للمسيح،كذِلك نوهو ُمَخلِّص اجلسد. ولكن كما ختضع الك ،الكنيسة

هِلنَّ يف كلِّ شيٍء. أيُّها الرِّجاُل، أحبُّوا نساءكم كما أحبَّ املسيح االنِّساُء لرج

هًِّرا إيَّاها بغسل املاء طا، موأسلم نفسه ألجلها، لكي ُيقدِّسه ةأيًضا الكنيس

ُيْحِضَرها لنفسه كنيسًة جميدًة، ال دنس فيها وال غْضن أو  بالكلمة، لكي

يٍب. كذلك جيب على الرِّجال أن ع قدَّسًة وبالُم شيٌء من مثل ذلك، بل تكون

ُيْبِغض أحٌد  وا نساءُهم كأجسادهم. َمْن ُيِحبُّ امرأته حيبُّ نفسه. فإنَّه ملبُّحي

 ،الرَّبُّ أيًضا للكنيسة. ألنَّنا أعضاء جسمه امل يقوته وُيربِّيه، كطُّ، بجسدُه ق

 ،من حلمه وِمن عظامه. ِمن أجل هذا يرتك الرَّجل أباُه وُأمَّه ويْلتِصق ِبامرأته



 (4) وأنثى ـ إنسان اليوم الثامن اإلنسان ذكر

 

88 

 

 أنا أقول من حنو نَّينهذا السِّرُّ عظيٌم، ولك ًدا.يكون االثنان جسًدا واحو

أته هكذا ا أنتم األفراد، فليحبَّ كلُّ واحٍد امرمَّأ. واملسيح والكنيسة

 (.33ـ  21:5)أفسس  «اأمَّا املرأة فلتهْب رُجله، وفسهنك

 «أما املرأة فتهاب رجلها»عبارة  علىيعلق القديس غريغوريوس الالهوتي 

الرجل أن يعتين باملرأة بكل  علىلكي تهب املرأة رجلها جيب “قائاًل: 

”حمبة
(12) .  

 : )التحكم يف امللمح الغريزي للجنس( Αγωγὴمبدأ الرتبية   (ج)

املسيحية ظهر بعد السقوط،  ا لألنثربولوجيةإن امللمح الغريزي للجنس ـ طبًق

وأن عالقة اجلنسني ـ بعد السقوط ـ مل تعد تُنظم بواسطة احُلب األول غري 

فيما بينهما قبل السقوط. هذا يعين أن امللمح  االشهواني الذي كان سائًد

احملبة وليس  تهقبل السقوط وظيفsex س هو غري أصيل. فاجلنس ريزي للجنالغ

 جمرد عالقة جنسية بني اجلنسني. 

القاعدة األساسية: هذه تنطلق كل أشكال السلوك األخالقي املسيحي من 

أن ُيخِضع غرائزه أي  نسان أن حييا كإنسان وليس كحيوان؛اإل علىينبغي 

ليست هذه ، طريقة احلياة ولكن احُلرة.ينظم حياته بإرادته أن احليوانية، و

تدريب وتربية ـ حبسب األخالق املسيحية ـ  إىلحيتاج فهو لذلك وسهلة لإلنسان، 

 تكون تامة وكاملة. جيب أن و

 اإلنسان النفسية واجلسدية وخاصة معنية بكل قدرات هذه الرتبية هى

بب توقف ُيسالسابق ألوانه  وخاصةاجلنسي الغريزي فاخلضوع لإلشباع اجلنسية. 

العالقات اجلنسية للشباب  ،سبيل املثال علىللنمو النفسي واجلسدي لإلنسان. 

عطي أفضلية خطرية لعنصر اجلسد، مع احلط من شأن العنصر ُتخارج الزواج 

اخلربات اجلنسية السابقة ألوانها ُتضِعف إرادة الشباب وجتعلهم والروحي األبدي. 

 هارات الكبرية واجلادة يف احلياة. امل علىغري قادرين 
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أهمية الرتبية حتى خيتار الشباب  علىد األخالق املسيحية لذلك تشدِّ

طريقة  ا هىمبفردهم طريقة احلياة املسيحية. إن فرض األخالق املسيحية قسًر

جيب أن تبدأ  الرتبية اجلنسية ـ قبل الزواج ـفُمدانة ألنها ببساطة غري فعالة. 

ة كبيئة داخل األسرمن سوف تبدأ  هاهذا يعين، أنوالطفولة.  ذمن ،اجًد امبكًر

 رتم فيه املبادئ املسيحية.اجتماعية حتتفظ مبناخ ُيح

 : مبدأ االستخدام الصاحل أو الشرير )املالمح احملايدة للجنس( (د)

 ،ة والشرئها اخلطييعلد ُسلقد رأينا، أن طبيعة اإلنسان قبل السقوط مل َت

املقياس اجلوهري وبعد السقوط صارت متغرية وقابلة للمرض والضعف.  هالكن

عمل ول، إذ أن ؤساحُلر وامل اختيارهلنوعية األخالق السلوكية لإلنسان هو 

 كعمل شرير أو صاحل من اهلدف الذي من أجلة صار. ااإلنسان ُيدان سلوكًي

والرغبات الشهوات ف، مالمح الطبيعة بعد السقوطعلى نفس األمر يسري 

فرغبات الطبيعة البشرية بعد السقوط ميكن أن  ،ةئخطيا يف حد ذاتهت ليس

اجلسد شهوات  علىنفس األمر يسري  ،كذلك ُتستخدم ألهداف صاحلة.

 الشهوةأي أن  ة؛ئ. طبيعة الشهوات اجلسدية ليست بها مسة اخلطييةاجلنس

جمرد  االقيًّألخرى ـ هي أخجلسدية والغريزة اجلنسية ـ مثل كل الشهوات اا

،والنوعية «اخلري والشر»الناحيتني  إىلمبعين أنها وظائف متيل  ،وظائف حمايدة

اهلدف الذي من  علىالطريقة اليت يستخدمها اإلنسان و علىاألخالقية تعتمد 

 اصاحًل استخداًماأجله يستخدمها. أي إذا كان اإلنسان يستخدم هذه الوظائف 

 أم ال. 

يصري داخل الزواج، أما ـ  ألخالق املسيحيةل اوفًقـ  ستخدام الصاحل للجنساال

ألنه مل يدخل يف احلياة السامية  ،االستخدام السيئ يتم خارج عالقات الزواج

 هالكه. إىلاألمر الذي يقود اإلنسان  ويصري جملرد اإلرضاء الغريزي،
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   : مبدأ التخطي )احلالة البتولية للوجود( (ـه)

لبتولية املسيحية اليت هى ا sexُتوجد إمكانية ـ يف املسيحية ـ لتخطي اجلنس 

ستخدام الصاحل للجنسى من االطريقة حياة أمس وهى
(13)

فالبتولية هي مبثابة  .

لمرأة ـ هي وجود نبوي لاجلنس. البتولية ـ سواء للرجل أو  ىخطتشخصية تموهبة 

ليت تتحقق يف الوجود األخروي املالئكي. البتولية هي حياة اجلهاد ا ايعلن مسبًق

هم املتبتلون . بشكل عام يف إطار احلياة يف املسيحإطار الرهبنة بشكل خاص و

 .امطلًق يًئاهون اجلنس ويعتربونه شالذين يؤلِّ علىالرد العملي 

 : )شفاء املعاناة اجلنسية( Φιλανθρωπὶα مبدأ حمبة البشرية (و)

سبب مشاكل ليست ُي هـ كما قلنا ـ لكن ايف حد ذاته ليس شًر  sexاجلنس

ؤثر اجلنس يخاصة عندما نضع يف حسابنا أن ـ  للرجل وللمرأة ـ هينة لإلنسان

 الطفولة حتى البلوغ. ذوجود اإلنسان النفسي واجلسدي من على

ستخدام السيئ له. اال علىالغريزي و هملمح إىلمشكلة اجلنس ترجع 

عل اجلنس وظيفة معقدة تلقي بظالهلا جتممارسة العالقة اجلسدية قبل األوان ف

كل من الرجل واملرأة. بسب هذا يسبب اجلنس معاناة هلا وجوه كثرية. لذا  على

 ا،سيًئ استخداًمامن احلاالت اليت ُيستخدم فيها اجلنس  ىيوجد عدد ال حيص

 .لتعاسة احلياة ارئيًس احيث ميثل فيها اجلنس سبًب

ملواجهة األزمة الناجتة من اجلنس تستخدم الكنسية املسيحية عالج حمبة 

ستخدام من أن الكنيسة تدين إحنرافات اال البشر الشفائية. هكذا، بالرغم

شفائي كل شخص  السيئ، إال أنها تواجه بطريقة فيها حمبة للبشر وبهدف

كس شخص وذلك ألن الكنيسة تع .ستخدام السيئ للجنسيعاني من نتائج اال

إمرأة ليشتهيها فقد  إىلمن ينظر »حمب البشر. املسيح الذي كرز بأن املسيح 

غري حمدودة وتسامح  ةأحب البشر حمبوالذي (، 21: 5)مت «زني بها يف قلبه
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، وعندما قبض عليها اليهود، وطلبوا (12)أمام حالة معينة ُأمسكت يف ذات الفعل

 . «منكم بال خطية فلريمجها حبجٍر كان من» :املشهور هرمجها، قال الرب قول

يرتب موقف وسلوك الكنيسة  ا،منذ ذلك احلني ميثل كالم املسيح قانوًن

الكنيسة تواجه بتسامح عظيم وحمبة للبشر الذين وخطايا البشر اجلنسية.  هجتا

الشرط اهلام إن تسبب هلم اجلنس يف مشاكل صغرية أو كبرية. بالتأكيد، 

     اخلاطئني للكنيسة هو التوبة. هكذا الكنيسة الذي مبقتضاه ينضم البشر

دة وتصلي لتوبتهم رتم الشخصيات املنحرفة وامُلبَعال ُتدين ضحايا اجلنس بل حت

               ضنها امُلحب، تلك الكنيسة اليت أسسها حلالكنيسة و إىلردَّهم لو

 السامري الصاحل. ؛املسيح

  : وتذوقه الكمال األخرويمبدأ معايشة  (ز)

جنس سلسلة من الوصايا النظرية واجملردة بالنسبة للليست األخالق املسيحية 

طريقة  افالكنيسة تدعو البشر أن يعايشوا شخصًي .أو جمموعة من احملرمات

تبدو األخالق املسيحية واحلياة املسيحية يف العبادة الكنسية األرثوذكسية. 

ـ خارج العبادة األرثوذكسية ـ ضعيفة وغري جمدية. فاملسيحيون  جنسبالنسبة لل

داخل  يعايشون طريقة احلياة املسيحية داخل جمال العبادة اإلهلية األخروية. 

لبشرية الكاملة حياة حبواسهم الطبيعة ايعايش املسيحيون الليتورجيا اإلهلية، 

 سيح ودمه. يرون بأعينهم األيقونات ويتذوقون جسد املو الدهر اآلتي،

 : خامتة (ح)

جنسني.  إىل، جتزئة الطبيعة البشرية األبديسوف يبطل، يف اليوم الثامن 

هذا يعين أن كل واحد سيظل كما هو شخص ذكري أو أنثوي، لكن و

وحدة العنصر إىل سوف يعربون  ،الرجال والنساء تامني وكاملنيسيصري 

الشخص الذكوري أو لن يتالشى الرجالي والنسائي، أي وحدة الطبيعة البشرية. 

حالة التمام والكمال اجلديدة مثلما حدث  إىلريتفع سيتفوق وس هاألنثوي لكن

 اكل رجل وكل امرأة شخًصسيصري  هذا يف شخص املسيح اإلله اإلنسان.
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د ِحسيتَّ. يف اليوم الثامن ، مثل يسوع املسيحوكاماًل اتاًم اإنساًن ،كاماًل اإنسانًي

العامل املادي من ر سوف يتحرَّمع خالقه. يف ملكوت اهلل األزلي، لعامل املخلوق ا

 عبودية الفساد وسيشرتك يف حرية جمد أوالد اهلل.       

الذي  «املدينة اجلديدة»يف  اثالًي معالقة اإلنسان بالبيئة الطبيعية ستجد حاًل

 جديدة ألن السماء األوىل اجديدة وأرًض ثم رأيت مساًء». صانعها وبارئها هو اهلل

 إن الكنيسة األرثوذكسية حبياتها الليتورجية .«مضتا واألرض األوىل

احلالة »على األرض والسرائرية متنح كل عضو فيها إمكانية أن حييا 

   فيما خيص الطبيعة البشرية وفيما خيص العامل املادي كله. «األخروية
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