
555المسبار

البتولية في فكر 
القديس أثناسيوس 

الرسولّي
بنيامين المحرقي 

الر�سويل  اأثنا�سيو�س  القدي�س  عظمة  ترجع 
ي�ِسنَي«. فعلى  ًة ِلْلِقدِّ اإىل حفاظه على »الإِمَياِن اْلُ�َسلَِّم َمرَّ
هذه  على  احلفاظ  �سبيل  يف  الكثري  حتمله  من  الرغم 
الرعوية  بالنواحي  يهتم  ذلك،  و�سط  نراُه  الأمانة، 
هذه  من  وواحدة  الإ�سكندرية.  لكني�سة  كبابا  كافة 
البتولية، كما  الهتمامات رعاية الأديرة. فكتب عن 

كتب ر�سالتني اإىل العذارى. 

( راهب بدير ال�صيدة العذراء باملحرق، ومدر�س بالكلية الإكلرييكية للأقباط الأرثوذك�س بالأنبا روي�س )م�صر(. (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق الأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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وقد ت�صمنت الر�صالة:

1 – مفهوم البتولية.

2 – البتولية بني الفكر اليوناين، واليهودّي وامل�صيحّي.

3 – العذراء القدي�صة مرمي كنربا�س حلياة البتولية.

4 – ما بني البتولية والزواج.

5 – اأهمية الإميان ال�صليم يف طبيعة امل�صيح حلياة البتولية.

أصل الرسالة

يرجع اأ�صل هذه الر�صالة، اإلى ترجمة قبطّية فقط، موجودة يف 
خمطوط وارد من الدير الأبي�س ب�صوهاج، وقد حققها ون�صرها العامل 
هذه  ترجمت  وقد  باري�س،  يف   1929 عام   )L. Th. Lefort( لوفور 
 ، )Le Muséon( »الر�صالة اإلى اللغة الفرن�صيَّة يف جملة »لوميزيون
حتت عنوان »يف البتولية للقدي�س اأثنا�صيو�س«)1). واأعاد لوفور ن�صرها يف 
فرن�صا عام 1955، يف جمموعة كتابات م�صيحية �صرقية، حتت عنوان 

»القدي�س اأثنا�صيو�س، ر�صائل ف�صحية ورعوية بالقبطية«)2).

اإلى الإجنليزية)3). واملخطوط القبطي  وقد متت ترجمة الن�س 

(1( L. Th. Lefort, «s. Athanase, sur la Virginite», in Le Muséon 42 (1929), p. 197 264.

(2( L. Th. Lefort, «s. Athanase, lettres Festales et Postorales en Copte», CSCO 150 (1955) p. 
73 -99 (Textus); CSCO 151 (1955) p. 55 -80 (Translatio), Louvain, 1955.

(3( OXFORD EARLY CHRISTIAN STUDIES, General Editors, Henry Chadwick& Andrew Louth, 
Published in the United States. by Oxford University Press Inc., New York , Oxford, 1995. 
274-291.
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ا�صم  اإلى  ي�صري  ل  وبالتايل  م�صوهة،  مقدمته  لوفور  به  ا�صتعان  الذي 
القدي�س  اأن  اأثبتت  املدققة  الدرا�صات  اأن  اإلَّ  املقالة.  املوؤلف ول عنوان 

اأثنا�صيو�س هو موؤلفها احلقيقّي.

ومما يوؤكد �صحة ن�صب الر�صالة للقدي�س اأثنا�صيو�س:

1– اقتب�س القدي�س اأمربو�صيو�س )339-397م( منها يف كتابه 
»عن العذارى«، لكن دون اأن يذكر امل�صدر الذي اأخذ عنه.

وقد  مطولة،  فقرة  منها  اقتب�س  الأتريبي  �صنودة  القدي�س   –2
اأ�صار اإلى اأنه اأخذها من ر�صالة لرئي�س الأ�صاقفة اأثنا�صيو�س.

اإلى العذارى«  اإلى »ر�صالة  اأ�صار  3– اإفرامي الأنطاكّي )544م( 
للقدي�س اأثنا�صيو�س)4).

4- تتوافق مع ر�صالة القدي�س اأثنا�صيو�س »عن البتولية«. 

– هناك علقة �صديدة بني كتاب حياة القدي�س اأنطونيو�س،   5
التي  هي  اأنطونيو�س  للقدي�س  ذكرت  التي  فال�صفات  الر�صالة،  وهذه 

يقدمها يف حياة البتولية يف هذه الر�صالة.

اآباء كني�صة الإ�صكندرية، الكتابات القبطية، ط1،  اأثنا�صيو�س )راهب من الكني�صة القبطية(، فهر�س كتابات   (4(
يوليو/ متوز 2007، �س102.
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محتويات الرسالة

اأوًل: مفهوم البتولية

1-  البتولية هي احتاد باهلل:

فاإذا كان الزواج هو احتاد: وتعرب عنه الكلمة املكتوبة: »َفالَِّذي 
اإِْن�َصاٌن« )مت19: 6))5)، فكم بالأكرث يكون احتاد  ُقُه  ُيَفرِّ َل   ُ َجَمَعُه اهللَّ
وغري  انف�صال  بغري  يكون  اأن  ينبغي  الحتاد  فهذا  بالكلمة،  العذارى 

خا�صع للف�صاد )1 :1))6).

َعِظيٌم« )اأف5  رُّ  ال�صِّ »َهَذا  للكلمات املوحى بها من اهلل:  اآذانكم  الر�صويّل: لتفتحوا  اأثنا�صيو�س  )5) يقول القدي�س 
:32( كما قال املغبوط بول�س. فاإن كل من احتد باإمراأة، فاإنهما ي�صريان الثنان ج�صًدا واحًدا؛ بولني تدري )ترجمة 
عن الأ�صل اليونايّن(، تعليم عن البتولية اأو الن�صك، للقدي�س اأثنا�صيو�س الكبري، يف جملة: الكرمة اجلديدة، ال�صنة 

ال�صابعة )القاهرة: رابطة خريجي الكلية الإكلرييكية للأقباط الأرثوذك�س، 2010(، 220. 
فل  عليها،  يقوم  التي  اأ�صراطه  جميع  امل�صيحّي  للزواج  توافر  اإذا   :)2001-1967( غريغوريو�س  الأنبا  نيافة  يقول 
 )...( بينهما  يربط  الذي  القد�س  الروح  بفاعلية  الزوجني  بني  واحتاد  مقد�س،  �صر  امل�صيحية  الزيجة  اإن  طلق. 
اهلل طرف ثالث جمع بروحه القدو�س بني الزوجني الأنبا غريغوريو�س، مو�صوعة الأنبا غريغوريو�س، ج9: اللهوت 

العقيدي، اجلزء الرابع: يف اأ�صرار الكني�صة ال�صبعة )2(، )مكتبة الأنبا غريغوريو�س، 2005(، �س164.

ويكون  اأر�صي متاًما،  �صيء  كل  ويرتك  عفيًفا  يكون  اأن  ينبغي  كم  البتول  الر�صويّل:  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يقول   (6(
َج�َصدًا  �َصًة  ُمَقدَّ ِلَتُكوَن  بِّ  ِللرَّ َما  يِف  َتْهَتمُّ  َجِة  امْلَُتَزوِّ »َغرْيُ  بقوله:  الر�صول على كلمي  وي�صهد  بالرب وحده.  ُملت�صًقا 
ي َرُجَلَها« )1كو7 :34( بولني تدري، تعليم عن البتولية اأو الن�صك،  َجُة َفَتْهَتمُّ يِف َما ِلْلَعامَلِ َكْيَف ُتْر�صِ ا امْلَُتَزوِّ َوُروحًا. َواأَمَّ

للقدي�س اأثنا�صيو�س الكبري، يف: الكرمة اجلديدة، )2010(، 220. 
الرهبنة زواج روحاين بني  اإن  ا. نعم  اأي�صً اأن الرهبنة هي يف حقيقتها زواج  الأنبا غريغوريو�س: اعلم  نيافة   يقول 
اأ�صمى مرتبة يف الزواج، وهو حال املتبتلني والرهبان  امل�صيح والنف�س البتول الطاهرة )...( الزواج الروحاين هو 
ممن ينحلون عن الكل للرتباط بالواحد، وهو اهلل. هذه الرابطة الروحانية هي زواج؛ لأن الزواج جمع بني اثنني، 
والبتوليون والرهبان حققوا رابطة الزواج بني نفو�صهم وبني اهلل. هوؤلء الذين يحيون على الأر�س كاأنهم خ�صيان، 
خ�صوا اأنف�صهم لأجل ملكوت اهلل )مت19 :12(. هذا النوع من الزواج ميكن اأن ن�صميه بزواج امل�صتوى الأول، وزواج 
امل�صتوى امللئكي، اأي م�صتوى الذين ارتادوا الطريق الأف�صل، طريق الذين ارتفعوا باأرواحهم واأفكارهم فوق م�صتوى 
الأنبا غريغوريو�س، مو�صوعة  اأو ب�صر �صمائيون  اأر�صيون  اإنهم ملئكة  الرهبان:  الب�صرية. لذلك قالوا عن  الطبيعة 

الأنبا غريغوريو�س، ج9 : اللهوت العقيدي، اجلزء الرابع: يف اأ�صرار الكني�صة ال�صبعة )2(، 134.
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2- البتولية فوق م�صتوى الطبيعة:

اإذا كان الزواج يحكمه قانون، وهو الأمر الطبيعي للإن�صان، لكن 
البتولية ل تقع حتت القانون، بل قد �صمت وارتفعت اأكرث منه يف الواقع، 
الإن�صانّية، فكل  الطبيعة  اإلى  تنتمي  النوع )الزواج(  الف�صيلة من هذا 
ي�صهد عنها  والقانون  للقانون،  تتم وفًقا  النا�س  بها  التي يقوم  الأفعال 
يهملوا  فمن  ذلك،  من  والأكرث  بل  ووفاء.  باإخل�س  تتم  كانت  اإذا  ما 
القانون، يدنهم القانون على هذا. لكن البتولية ارتفعت اأعلى كثرًيا ول 
تقع حتت القانون، بل قد �صمت وارتفعت اأكرث منه، اإذ لها �صهادتها يف 
ذاتها. وكرامتها تاأتي من الكلمة )البن( )1 :2(، فالبتولية جتاوزت 
ُت�صرع النف�س  حدود الطبيعة الب�صرّية)7)، وت�صبهت بامللئكة)))، ففيها 
ا  الب�صرّية وت�صعى لللت�صاق بالرب، كقول القدي�س بول�س الر�صول: »َواأَمَّ

بِّ َفُهَو ُروٌح َواِحٌد« )1كو6: 17) )1 :3، )1، 19). َق ِبالرَّ َمِن اْلَت�صَ

)7) يقول القدي�س با�صيليو�س الكبري: ذلك الذي يرغب جًدا يف اأن يكون حًرا من قيود العامل، يتجنب الزواج، كما 
اأنه يعطل م�صريته، ويكر�س حياته هلل، ويتعهد على احلر�س على النقاوة والطهارة، واأن ل يرجع عن تكري�صه.  لو 
)موؤ�ص�صة  الكبري،  با�صيليو�س  للقدي�س  اآبائية  تعاليم  اإبراهيم،  الطبيعية. جورج عو�س  يجاهد �صد غرائزه  ا  واأي�صً
 1324 .PG31 =39(- 369 ، س73. عن� )القدي�س اأنطونيو�س للدرا�صات الآبائية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2016

 ΕΠΕ  13259 –
بلغة عادية ما هو  ي�صرح  اأن  البتولية يف قوانينها. َمن ميكنه  نف�صها مل ت�صع  الطبيعة  اأمربو�صيو�س:  القدي�س  يقول 
اأمربو�صيو�س، عن  القدي�س  اأن تقتدي به على الأر�س  ال�صماء ما ميكن  اأح�صرت من  البتولية  فوق م�صار الطبيعة؟ 
العذارى )الكتاب الأول(، )ترجمة د. ن�صحي عبدال�صهيد، بيت التكري�س خلدمة الكرازة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

.12 ،)2016

))) يقول القدي�س اأمربو�صيو�س: اإن الذين ل يتزوجون هم مثل امللئكة يف ال�صماء )مت22 :30(. لذلك، ل ينبغي 
اأن ن�صتغرب اأن الذين ارتبطوا برب امللئكة، يقارنون بامللئكة القدي�س اأمربو�صيو�س، عن العذارى )الكتاب الأول(: 

.12
رفيقة  فرياها  والأر�س.  ال�صماء  اإلى  فيتطلع  وعظمتها،  البتولية  �صمو  عن  ال�صروجّي  يعقوب  مار  يتحدث  كذلك 
امللئكة، واأختًا ملزمة للطغمات ال�صمائية، فلي�س بينهم من هو متزوج، فمع �صركتهم مًعا يجدون �صعادتهم يف اهلل 
الكلي املجد. القم�س تادر�س يعقوب ملطّي، البتولية عند القدي�س مار يعقوب ال�صروجّي، )كني�صة مار جرج�س – 

�صبورتنج، الإ�صكندرية، الطبعة الأولى، 2011(، 9.



المسبار 560

البتولية في فكر القديس أثناسيوس الرسولّي

3- البتولية �صورة من النقاء امللئكي:

ت�صبهت حياة البتولية يف نقاوتها، بحياة امللئكة )1 :3(، لذلك 
تعني امللئكة املتبتلني يف جهادهم. وبالتايل كيف ي�صود العدو الآن على 
هوؤلء الذين لهم هذا اجلمهور احلار�س من امللئكة، وخ�صو�صًا م�صكن 

العذارى )1 :32). 

ويف الأبدية كم �صيكون مقدار الفرح هناك بني امللئكة عندما 
يرون �صورة نقاوتهم يف اأج�صاد العذارى! لذلك �صت�صفع امللئكة يف اآباء 

اأولئك العذارى، لأن بناتهن �صرن يف �صورة نقائهم! )1 :21).

امللئكة  روؤ�صاء  جمد  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يعطي  النهاية  ويف 
للمتبتلني، فيقول: »البتولية، جمد)9) اهلل وكرامة روؤ�صاء امللئكة«.

ثانًيا: تاريخ البتولية

1- البتولية يف الديانات الوثنية:

ل يوجد يف ال�صعوب الوثنية عموًما حياة البتولية)10)، فلي�س ممكًنا 

)9) كرامة ونعمة وعطية من اهلل.

)10) كانت احلياة الرهبانية معروفة يف اإطار الديانات ال�صرقية. كذلك بطليما جريو�س الذي من اأخميم، كان قد 
غادر املدينة ليمار�س الفل�صفة، وليكون ال�صيف املحلّي للإله بان )Pan(. كما كانت املنطقة التي بالقرب من متاثل 
ممنون بالأق�صر، التي �صارت فيما بعد باخومّية، كانت مركًزا ن�صكيُّا ملعابد ممفي�س. وبالقرب من هذه التماثيل 
زار اأبوللونيو�س فل�صفة ُعراة عا�صوا يف منا�صكهم يف وحدة تامة، وقد امتنعوا عن تناول حلم احليوان، وال�صهوات 
ية واحلياة الن�صكّية،  اجل�صدية، واحل�صد، وكان نومهم على الأر�س اجلرداء بل اأغطية. �صعيد حكيم يعقوب، اآباء الربِّ

)جذور للن�صر، ط1، 2012م(، 6. عن:
The Roots of Egyptian Christianity, Philadelphia, 1986, p. 387.
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ملثل هذه الف�صيلة اأن توجد فيما بينهم، وُيرِجع القدي�س اأثنا�صيو�س ذلك 
لكونهم يجهلون متاًما معرفة اهلل، الذي بدون نعمته ل يقوى الإن�صان 
على هذه احلياة )1 :4(. حتى واإن ُوِجَدت عذراوية فهي كاذبة، ويذكر 
يتنباأن  اللواتي كن  الن�صاء  كثرًيا من  فيثاغور�س)11)،  اأتباع  بني  اأن من 
مل  منهن  اأًيا  ولكن  وال�صمت،  النف�س  �صبط  ميار�صن  كن  ككاهنات، 
ميار�صن حقًا البتولية )1 :4(. والوحيدة بني الرومان التي اأُطِلق عليها 
تكن  -مل  العذارى  من  تبعها  ومن  تريتون(  )ابنة  بال�س  هي  عذراء 

عذراويتهن حقيقية )1 :5).

كما ي�صتنكر القدي�س اأثنا�صيو�س:

1. البتولية التي توجد لفرتة وبعد ذلك يتم الزواج، حيث يعترب 
هذا نوعًا من النفاق.

2. البتولية التي يحياها البع�س جمربين بغري اإرادتهم. بل وحتت 
لأنف�صهن  ليخرتن  بالقوة  معلموهن  يجربهن  حيث  الآَخرين،  مراقبة 

�صيًئا �صد اإرادتهن. حيث يعترب ذلك بتولية زائفة )1 :6).

)11) ذكر اأن فيثاغورث قد زار الكهنة امل�صريني ليتعرف على طريقة حياتهم. وقد ذكر هيبوليت�س اأن فيثاغورث 
حاكى الكهنة امل�صريني يف تداريب ال�صمت عن الكلم، وجعل تلميذه يحيون حياة الوحدة والعزلة يف غرف حتت 

ية واحلياة الن�صكّية: 6. الأر�س. �صعيد حكيم يعقوب، اآباء الربِّ
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2- البتولية يف العهد القدمي)12):

يذكر القدي�س اأثنا�صيو�س وجود حياة البتولية يف العهد القدمي، 
ولكن لي�صت ب�صورة قوية. فيقول عنها: ]كانت البتولّية �صاحلة و�صهادة 
نادرة لأنها كانت موجودة يف عدد قليل جًدا من الب�صر. فاإيليا العظيم 
كان بتوًل، وكان مثل امللك، لأننا مل جند �صيًئا عنه ومل يكتب اأحد اأنه 
ا اإرميا،  تزوج، اأو اأجنب اأطفاًل اإطلقًا، كذلك األي�صع املحب هلل. واأي�صً
الذي عرفه )اهلل( وقد�صه قبل اأن ُي�صور يف الرحم )اإر1: 5(. واأي�صا 
من هو اأعظم مواليد الن�صاء، يوحنا املعمدان )مت11: 11)[ )1 :7).

)12) الرهبنة يف اليهودية:
ِذيَن َيْحَفُظوَن  َياِن الَّ بُّ ِلْلِخ�صْ ُه َهَكَذا َقاَل الرَّ : َها اأََنا �َصَجَرٌة َياِب�َصٌة. لأَنَّ يُّ �صِ يقول اهلل يف �صفر اإ�صعياء: »َوَل َيُقِل اخْلَ
اْلَبِننَي  ِمَن  َل  اأَْف�صَ َوا�ْصمًا  بًا  اأَ�ْصَواِري ُن�صُ َويِف  َبْيِتي  اأُْعِطيِهْم يِف  اإِينِّ  ِبَعْهِدي:  ُكوَن  َوَيَتَم�صَّ يِن  َي�ُصرُّ َما  َوَيْخَتاُروَن  �ُصُبوِتي 

َبِدّيًا َل َيْنَقِطُع« )اإ�س56 :3 5) َواْلَبَناِت. اأُْعِطيِهُم ا�ْصمًا اأَ
واحلياة  ية  الربِّ اآباء  يعقوب،  حكيم  )�صعيد  الإ�صكندرية.  من  بالقرب  تقع  التي  ال�صحراء  يف  اليهودّي  فيلو  عا�س   

الن�صكّية: 6).
 من النذور التي يقدمها اليهودي هلل يف العهد القدمي، تكري�س الذات، كما جاء يف )عدد6(، ملا ُيلزم به من نذر نف�صه 
هلل العلّي، �صواء كان رجًل اأو امراأة. وت�صمى تلك الفئة النذيرون )عا2 :11(. ويف الهيكل ُخ�ص�صت لهم حجرات 
�صغرية يف باحة الن�صاء. ويكر�س لهم كتاب امل�صنا مقاًل كامًل. على النذير اأن يلزم حياة التقوى مدة �صهر على الأقل 
يتعهد يف اأثنائه بثلثة نذور: اأن ميتنع عن العنب بجميع اأ�صكاله، اأي من الطازج اإلى الزبيب، وكل منتجاته، اأي من 
الع�صري اإلى اخلمر واخلّل. واأن يحلق �صعره قبل بدء النذر اإن اأراد، لأنه مُينع عن ق�س �صعرة من ج�صمه يف اأثنائه،. 

واألَّ يقرتب من جثة، حتى واإن كانت لأبيه.
 ما الذي يدفع النا�س اإلى النذر؟ رمبا الرغبة يف نيل اأمر ما من الرب، ورمبا لتطهري اجل�صد والنف�س. ويذكر التلمود 
ق�صة لراٍع �صاب و�صيم داهمته التجربة حني راأى �صورته على �صفحة املياه، فهرع اإلى الهيكل وحلق �صعر راأ�صه ونذر، 

لكي ل يفخر بج�صد م�صريه طعام للدود واحل�صرات... 
املكان  هي  فال�صحراء  ال�صحراء.  يف  الن�صاء  اأو  الرجال  بع�س  يختلي  اأن  العادة  جرت  الناذرين،  اإلى  بالإ�صافة   
ا ت�صلم مو�صى ال�صريعة .  الذي عا�س فيه الأجداد اأربعني �صنة، وفيه اختربوا رعاية اهلل ل�صعبه، ويف ال�صحراء اأي�صً
فال�صحراء اأف�صل مكان يتخلى فيه الإن�صان عن جميع مغريات العامل ويكتفي بالي�صري للعي�س يف �صبيل التقرب من 
اإلهه. وتدوم العزلة يف ال�صحراء اأربعني يوًما، وهي مدة اإقامة مو�صى يف جبل �صيناء وم�صرية اإيليا حتى جبل حوريب 
 ،)1999 الأولى،  امل�صرق، بريوت، الطبعة  ي�صوع تقاليده وعاداته، )دار  )1مل19 :)(. الأب �صامي حلق، جمتمع 

.7( ،77
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3- البتولية يف العهد اجلديد:

البتولية بعد التج�صد)13):

التج�صد  ثمرات  ثمرة من  البتولية  اأن  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يوؤكد 
الإلهّي، فيقول: ]عندما جاء الرب اإلى العامل، بعد اأن اتخذ ج�صًدا من 
العذراء، و�صار اإن�صاًنا، يف ذلك الوقت ما كان �صعبًا على الب�صر، اأ�صبح 
اأ�صبح ممكًنا. ما كان  النا�س. وما كان من امل�صتحيل  ال�صهل على  من 

نادًرا �صابًقا الآن ينظر اإليه على اأنه وفري، وانت�صر[. )1 :)).

ثالًثا: العذراء القدي�سة مرمي كنربا�س حلياة البتولية

الذي كان  لعازر  له احلياة يف ذاته، ينادي  الذي  امل�صيح  ال�صيد 
يرقد بني العديد من اأج�صاد املوتى، فلم يقل له »اأيها امليت لك اأقول قم« 
واإلَّ لُكنا وجدنا اأج�صاد الأموات يف كل مكان ت�صمع �صوت القيامة املحيية، 
ويقومون قبل الآوان، وقبل اأن يهزم املخل�س لعنة املوت والهلك )راجع 
2تي1 :10))14). لذلك دعاه با�صمه: »ِلَعاَزُر َهُلمَّ َخاِرجًا« )يو11:43). 

وبهذا يوؤكد اأن املولود من العذراء هو الإله املتج�صد )1 :9).

1- العذراء مرمي دائمة البتولية:

الإله  والدة  باأن  يقول  من  هناك  اأن  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يذكر 
تزوجت! 

والتي ل  ال�صماء،  اأن هذه الطريقة يف احلياة، م�صدرها  ينكر  اأن  ي�صتطيع  َمن  اأمربو�صيو�س:  القدي�س  )13) يقول 
جندها ب�صهولة على الأر�س اإلَّ بعد اأن نزل اهلل و�صار يف ج�صد اأر�صي. القدي�س اأمربو�صيو�س، عن العذارى )الكتاب 

الأول: 11): 12.

يِل. ُلوَد ِبَوا�ِصَطِة الإِجْنِ َياَة َواخْلُ َنا َي�ُصوَع امْلَ�ِصيِح، الَِّذي اأْبَطَل امْلَْوَت َواأََناَر احْلَ لِّ�صِ ا اأْظِهَرِت الآَن ِبُظُهوِر خُمَ َ )14) َواإِنَّ
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ويرد عليهم بالآتي:

1 – هوؤلء لهم هدف يف ذلك؛ لكي يربروا رغباتهم واأفعالهم، 
زيادة يف توغلهم يف متعة الزواج مثل الفري�صيني.

2 – لي�س لهم دليل على �صحة ما يّدعونه. )1 :11).

بتولية  دوام  على  الآتي  الدليل  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يقدم   –  3
العذراء: ]اأكد املخل�س دوام بتولية اأمه مرمي، حني �صعد على ال�صليب، 
َقاَل  ُثمَّ  اْبُنِك«.  ُهَوَذا  اْمَراأَُة  »َيا  لها،  قال  عندما  ليوحنا،  اأمه  اأعطى 
ِتِه«  َخا�صَّ اإَِلى  ْلِميُذ  التِّ اأََخَذَها  اَعِة  ال�صَّ ِتْلَك  َوِمْن  َك«.  اأُمُّ »ُهَوَذا  ْلِميِذ:  ِللتِّ
)يو19: 26، 27(، بقوله هذا اأعلمنا اأن مرمي مل حتمل طفًل اآخر اإلَّ 
املخل�س  جتاهلهم  ملا  اآخرون،  اأبناء  لها  كان  لو  لأنه  وحده.  املخل�س 
زوجها  عن  تتخلى  تكن  مل  كذلك  وهي  لآخر.  اأًما  لتكون  واأعطاها 
واأبنائها. لكن نظًرا لبتوليتها، وخدمتها له كاأم، فقد اأعطاها لتلميذه 
اأنها لي�صت والدته )باجل�صد(، وذلك لعظمة  كاأٍم له، على الرغم من 

نقاء عقلها وطبيعتها غري الدن�صة وبتوليتها[ )1 :10).

2- القدي�صة مرمي نوذج للبتولية:

لكن مرمي، خادمة اهلل، ل تزال عذراء ]لدرجة اأنها نربا�س[ لكل 
من ياأتي بعدها. فاإذا ف�صلت اأي بنت اأن تظل عذراء وعرو�صًا للم�صيح، 
ت�صتطيع اأن تتاأمل يف حياة القدي�صة مرمي وتتمثل بها، وتقتدي يف حياتها 

بالعذراء، وهذا يكفي لكي تعي�س يف بتوليتها )1 :11).
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]�صورة  مرمي  العذراء  حياة  اأن  اأثنا�صيو�س  القدي�س  فيذكر 
ومثال[ حلياة البتولية. لذلك يجب على كل من يريد حياة البتولية اأن 

يقي�س حياته عليها. )1 :12)

اأن  البتولية  حياة  يريد  من  على  العذراء  حياة  يف  ف�صائل   -3
يقتنيها: 

1 – ف�صيلة التوازن والعتدال.

2- لأنها كانت ترجو الأعمال ال�صاحلة، وال�صلوك بال�صتقامة، 
مع الإميان احلقيقّي والقلب الطاهر)15). كما كانت فرحة القلب غري 

م�صطربة.

3- مل تكن ترغب يف الظهور اأمام النا�س، بل كانت ت�صلي اأمام 
الكتب  يف  تنظر  بل  النافذة،  من  للنظر  تتطلع  تكن  مل  الديان.  اهلل 
اجليد  وفكرها   .)13:  1( انفراد)16)  على  ال�صلة  ودائمة  املقد�صة. 

)15) يقول القدي�س اأغ�صطينو�س: لئل ُيظن اأن العفة التي نرجوها من اهلل تقف عند تلك التي تخ�س �صهوة اأع�صاء 
اجل�صد.. يتغنى املزمور قائًل: »�صع َيا َربُّ َحاِر�صًا ِلَفِمي. وَباًبا ح�صيًنا ل�َصَفَتيَّ )مز141 :3(، فاإن اأدركنا مفهوم كلمة 
»فمي« كما يلزم، لعرفنا ما هي عطية اهلل من جهة العفة التي يهبها لنا؛ فاإنها ل تعني »الفم اجل�صدّي«، فُيحفظ لكي 
ل يخرج منه �صوت �صرير، اإنا يوجد يف الداخل »فم القلب« الذي يريد –ناطق هذه الكلمات وكاتبها لكي ننطق نحن 
بها– اأن يحر�صه اهلل وُيقيم عليه باًبا ح�صيًنا عفيًفا القدي�س اأغ�صطينو�س، العفة:2، )تعريب القم�س تادر�س يعقوب 

ملطّي، كني�صة ال�صهيد مار جرج�س باإ�صبورتنج، الطبعة الأولى، 2010(، 20.

رق يف قلوبنا، ونهرول خلف العظائم  )16) يقول الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين: 6 لقد قلُت ذلك الأمر اأننا كلنا نتحَّ
اأن اهلل �صوف  اأما الأعمال فنهملها جًدا، ول يهمنا  والألقاب ال�صامية، حتى تلك التي تخ�س الأ�صقفّية والكهنوت، 
ي�صاألنا عن كل الأعمال التي تغافلنا عنها اأو مل تخطر على بالنا. 7– كلنا ن�صب اهتمامنا على اللقب ولي�س على 
يعرف  اأن  اأحٌد  يقدر  لن  بدونه  والذي  التقوى،  الرا�صخ يف  الإميان  اأن  مكتوًبا  كان  اإن  اأنه  اأبًدا  نفكر  ومل  الأعمال، 
اهلل، بدون اأعمال ميت )يع2 :17(. فكم باحلري يكون اللقب اأكرث بطلًنا وموًتا اإن مل يكن له اأعمال بارة وطاهرة 
يراعون  للذين  طوبى  »عظة:  الأول،  اجلزء  قوانينه،  عظاته،  �صريته،  املتوحدين،  رئي�س  �صنودة  الأنبا  وحقيقية. 
الأولى2009(،  الطبعة  القاهرة،  باناريون،  مكتب  النا�صر  معو�س،  قزمان  الق�س  �صموئيل  )ترجمة:   ،»7 العدل:6، 
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الذي كانت متتلكه كان يحر�صها ويعلمها، وهذا قد اكت�صبته من البداية 
نتيجة ل�صلواتها. )1 :15).

4- كان ال�صوم)17) بهجتها كما يبتهج الآخرون بالولئم. وبدًل 
كان  النبيذ،  من  بدًل  احلق.  بكلمات  تتغذى  كانت  املنظور  اخلبز  من 
�صرورها بتعاليم املخل�س، فكانت اأطيب لها من اخلمر، حتى اإنها تلقت 
َك اأَْطَيُب ِمَن  ْلِني ِبُقْبَلِت َفِمِه لأَنَّ ُحبَّ اأي�صا تعاليم مربحة، اإذ قيل: »ِلُيَقبِّ

ْمِر« )ن�س1: 2). )1 :14). اخْلَ

5- فلم تكن ترتك منزلها وت�صري يف ال�صوارع على الإطلق، بل 
على العك�س كانت مقيمة يف منزلها بهدوء. )1 :13(. فلم تكن تدخل 
وتخرج، ولكن فقط لل�صرورة، حينما تذهب للهيكل لأنها مل تق�صر يف 

الذهاب اإليه )1 :15).

6- مل تكن كثرية الكلم، كانت كلماتها هادئة و�صوتها معتدًل، 
ت�صرخ  وقت  اأي  يف  اأحد  �صمعها  وما   .)13:  1( اأبًدا  ت�صيح  تكن  ومل 
وبدًل من ذلك كانت ت�صلي، وكان والداها وغريهما من الن�صاء معها 
يتعجبون منها. لأنهم مل ي�صمعوا �صوتها، ولكن من حركة �صفتيها، كانوا 

.251 ،250

وال�صلة  بال�صوم  جًدا  نحتمي  لأننا  كثرًيا،  ال�صوم  نحب  �صوف  اإننا  الر�صويّل:  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يقول   (17(
وال�صدقة، فاإنهم ينقذون الإن�صان من املوت. لأنه بوا�صطة التمرد على الطعام ُطرد اآدم من الفردو�س، ولذلك فمن 
وبتوليتك حتملك  الف�صيلة،  بهذه  زيِّن ج�صدك  بال�صوم.  والتذلل  فعليه اخل�صوع  الفردو�س  اإلى  الدخول  يرغب يف 
عري�ًصا اإلى ال�صماء. لأن الذين يت�صبثون بالعامل واأطيابه وعطوره، ويزينون اأج�صادهم بالذهب وبامللب�س الفاخرة 
فاإنهم يتجردون من اإن�صانيتهم، ويكونون غري حاملني لقوة اهلل)...( هل اكت�صفتم فعل ال�صوم، فهو ي�صفي الأمرا�س، 
ويطفئ احلركات اجل�صدية، ويطرد اإبلي�س وكل اأفكاره ال�صريرة، ويجعل العقل اأكرث اإ�صراًقا، ويطهر القلب، ويقد�س 
اجل�صد، ويجعل الإن�صان كله عر�ًصا مكر�ًصا هلل بولني تدري، تعليم عن البتولية اأو الن�صك، للقدي�س اأثنا�صيو�س الكبري، 

يف: الكرمة اجلديدة، )2010):222. 
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يفهمون ويدركون اأن تلك حركة اأفكارها الداخلية املقد�صة )1 :15).

العمل  وقتها يف ممار�صة  تق�صي  الن�صيطة.  كالنحلة  ولكنها   -7
اليدوّي ب�صكل لئق، خلدمة الفقراء )1 :13). 

الأفكار  اأنها ل تدع  الأمرين:  )- كما كانت حتر�س على هذين 
يعرف  ومل  الف�صول.  تعرف  تكن  مل  واأي�صًا  قلبها.  يف  ت�صكن  ال�صريرة 
ول  اأحد.  على  اتهامات  ت�صمع  اأن  لنف�صها  ت�صمح  ول  الق�صاوة.  قلبها 
ح�صودة يف روحها. ومل يعرف قلبها ال�صر، بل كانت يف قمة الت�صاع))1)، 

.(13: 1(

9- ومل تكن ت�صمح لأحد اأن يكون بالقرب منها اإلَّ ويكون ج�صدها 
م�صترًتا)19). )1 :13(. كانت تخرج مع والديها، ما�صية ب�صورة لئقة، 
ا، حتى يخيل ملن يراها اأن  مبلب�س حمت�صمة، ويف نظرات عينيها اأي�صً
اأن تفعل  اأحًدا يراقبها، مما يجعلها تتذكر وتركز باهتمام فيما تريد 

.(15: 1(

))1) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س الر�صويّل: الت�صاع هو اأعظم دواء للخل�س من الأفكار ال�صيئة، لأن رئي�س ال�صياطني 
اإلى  ا بالكربياء الذي طرحه بالأكرث من ال�صماء  اأو النجا�صة، واأي�صً باأفكار الزنا  اأو  ي�صرق منا ال�صمائيات بالك�صل 
ِ َواأَْجِل�ُس  ي َفْوَق َكَواِكِب اهللَّ َماَواِت. اأَْرَفُع ُكْر�ِصيِّ َلى ال�صَّ َعُد اإِ اأ�صفل الهاوية، لأنه هكذا قال عنه: »َواأَْنَت ُقْلَت يِف َقْلِبَك: اأَ�صْ
« )اإ�س14 :13، 14( وبهذا  رُي ِمْثَل اْلَعِليِّ َحاِب. اأَ�صِ َعُد َفْوَق ُمْرَتَفَعاِت ال�صَّ َماِل اأَ�صْ ي ال�صِّ اأََقا�صِ َعَلى َجَبِل اِلْجِتَماِع يِف 
تعليم عن  بولني تدري،  املتوا�صعني  الأبدية)...( لأن اهلل يكون يف  النار  الهاوية و�صار مرياثه يف  الكلم ُطرح يف 

البتولية اأو الن�صك، للقدي�س اأثنا�صيو�س الكبري، يف: الكرمة اجلديدة، )2010م(، 222. 

)19) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س الر�صويّل: ثيابك الأ�صا�صية ل تكن ثمينة للغاية، ورداوؤك اخلارجّي ليكن اأ�صود اللون، 
ول ت�صف له �صبغة الألوان، واجعله يغطي اجل�صم والأظافر، والأكمام تغطي الأذرع اإلى اأ�صابع اليدين، وتغطي �صعر 
الراأ�س املن�صدل بغطاء من وبر، وتربط ال�صعر املن�صدل برباط يغطيك اإلى الأكتاف، حتى اإذا تقابلت مع اأي �صخ�س 
اأثنا�صيو�س الكبري، يف: الكرمة اجلديدة،  اأو الن�صك، للقدي�س  يكون الوجه مغطى. بولني تدري، تعليم عن البتولية 

 .226 ،225 ،)2010(
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بل  غ�صبها،  يف  تتحكم  اأن  ت�صتطيع  قوية  اإرادة  لها  كانت   -10
وتطفئ الغ�صب)20) يف اأعماق اأفكارها )1 :13).

املدنية.  باأمورها  يتعلق  فيما  اإلَّ  اأمور حياتها  11- ل جتادل يف 
ْدَرْكُت.  ينِّ َقْد اأَ جتاهد يف يومها، »اأَيَُّها الإِْخَوُة، اأََنا َل�ْصُت اأَْح�ِصُب َنْف�ِصي اأَ
اُم«  ْن�َصى َما ُهَو َوَراُء َواأَْمَتدُّ اإَِلى َما ُهَو ُقدَّ َنا اأَ ي اأَْفَعُل �َصْيئًا َواِحدًا: اإِْذ اأَ َوَلِكنِّ

)يف3 :13) )1 :13).

كانت  التي  الرحمة  واأفعال  احل�صنة  اأعمالها  تن�صى  كانت   -12
تفعلها �صًرا)21)، ولكن كانت تتذكر الرب. جتاهد لكي تزيد من اأفعالها 

من قبل )1 :13).

املوت،  من  قلقة  تكن  مل  ال�صبا.  اأفعال  قلبها  من  واأزالت   -13
بل على العك�س كانت تتنهد يومًيا لأنها مل تنطلق بعد لأبواب ال�صماء. 

)1:13(. ومل تهتم اأبًدا بالأمور ال�صكلية )1 :15).

كانت  اجل�صد)22)،  �صهوات  قهرت  الن�صك:  يف  العتدال   –14
تعي�س فقط على القوت ال�صرورّي جل�صدها، فكانت تاأكل وت�صرب، لي�س 
وعلوة  اأوانه.  غري  يف  فيموت  ج�صدها  تهمل  ل  حتى  بل  ولذة،  برتف 

)20) جاء يف كتاب املراقي: ل يبلغ اإلى الكمال من يلعن، اأو يغ�صب، اأو يوجد فيه خطاأ ومل يقتلعه اخلوري فرن�صي�س 
البي�صرّي )معرب عن ال�صريانية(، كتاب املراقي، )من�صورات املكتبة البول�صية، الطبعة الأولى، 9)19(، �س25، 26.

)21)  ل تخرب عن ن�صكك.

)22) يقول القدي�س با�صيليو�س الكبري على الذي يرغب يف التحرر من قيود العامل،.. اإنه ا�صتطاع اأن ي�صنع �صركة 
مع اهلل بذهن نقي ومتحرر من قيود الأفكار املادية ومن ممار�صة ال�صهوات اجل�صدية، ول ينبغي اأن َي�صتَّم الأبخرة 
التي ت�صعد من هذه ال�صهوات؛ حتى ل تت�صبب يف اإظلم اأعني النف�س كما من ُدخان كثيف وحتى ل ي�صقط من الروؤية 

)امل�صاهدة( الإلهية والروحية. جورج عو�س اإبراهيم، تعاليم اآبائية للقدي�س با�صيليو�س الكبري، 73.
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على ذلك، مل تكن تنام دون ح�صاب، ولكن فقط لراحة ج�صدها، وتقوم 
لتمار�س عملها وقراءة الكتاب املقد�س )1 :14). 

15 – كانت خا�صعة لوالديها: اأوًل اأن ت�صلي اإلى اهلل، وبعد ذلك 
اخل�صوع لوالديها. ولكنها كانت تعرف اأن خلفها مع والديها مكرهة 
لوالديها  لديها رغبة ت�صعها ن�صب عينيها، وهي: اخل�صوع  هلل. وكان 
اأكرث من خ�صوع العبيد )1 :16(. كان اأبواها يقدمان ال�صكر اإلى اهلل، 
لي�س فقط لأنه قد اأعطى لهما ابنة، ولكن لأنه اأعطاهما ابنة مثل هذه، 

م�صدر نعمة وفرح لهما )1 :16).

)با�صتثناء  يعرفها،  العبيد  اأو  الرجال  من  اأحد  يكن  مل   –16
هيئتها(. والإجنيل ي�صهد لهذا القول: اإنه عندما اأُر�صل جربائيل رئي�س 
امللئكة لها، يف �صورة اإن�صان، جاء اإليها وحتدث معها، قائًل: »�َصَلٌم 
تعتد  لأنها مل  الفتاة،  َمَعِك« )لو1: )2(.  بُّ  َالرَّ نَعُمة  املمتلئة  ُتَها  اأَيَّ َلِك 
من قبل �صوت الرجال، ا�صطربت جًدا. واأخذت تدافع يف نقاوة الفكر، 
للهروب اأو املوت اإل اأن ال�صخ�س الذي يتحدث معها، اأزال خوفها باأنه 
عرفها با�صمه، قائًل: »ل تخايف يا مرمي اأنا جربائيل« )لو1 :30(. بعد 
ذلك ا�صتعادت قواها، وت�صجعت من حتية امللك لها، لأنها عرفت اأن 

كلم رئي�س امللئكة حقيقّي موجه اإلى عذراء باحلقيقة )1 :17).

ليت  القدي�صة مرمي.  عليها  كانت  التي  البتولية  �صورة  هذه هي 
اختارها اهلل  الأمور  ملثل هذه  لأنه  بها.  يت�صبه  اأن  البتولية  ي�صتهي  من 
الكلمة، لياأخذ منها ج�صًدا، وي�صري اإن�صاًنا لأجلنا. )1 :17(. كما يذكر 
القدي�س اأثنا�صيو�س اأن الر�صول بول�س عندما كتب يف ر�صالة كورنثو�س: 
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ِني اأُْعِطي َراأْيًا َكَمْن  بِّ ِفيِهنَّ َوَلِكنَّ ا اْلَعَذاَرى َفَلْي�َس ِعْنِدي اأَْمٌر ِمَن الرَّ »اأَمَّ
بُّ اأَْن َيُكوَن اأَِمينًا« )1كو7 :25(. كتب و�صّرع من خلل معرفته  َرِحَمُه الرَّ
عن  براأيه  اأدلى  عندما  نوذًجا  اتخذها  فقد  مرمي،  القدي�صة  بحياة 

البتولية.

رابًعا: ما بني الزواج والبتولية

البتولية لي�صت عك�س الزواج، ولكنها طريق اآخر. بينما الزنا هو 
عك�س الزواج.

1- البتولية اأمر مرتوك للإرادة احلرة:

ياأمر  مل  فالنامو�س  البتولية،  �صورة  ظهرت  مرمي  القدي�صة  يف 
بول�س  القدي�س  النامو�س. وباحلقيقة  اأنها تخالف  نعتقد  بها، فحتى ل 
مرمي  حياة  خلل  من  واإنا  النامو�س،  خلل  البتولية  عن  يعلم  مل 
كاأنوذج، واأو�صى بالأمور ال�صابقة كما ذكرت. اأو اأن الزواج الذي يتفق 
مع طبيعتنا الب�صرية، يقف عائقًا اأمامها، معطًل النا�س عن البتولية. 
لذلك لن يدان ال�صخ�س لكونه مل ينفذ الو�صية، ومن هنا، ترك الأمر 
اإلى الإرادة احلرة، للذين يرغبون يف ذلك. لكن حياة البتولية ل تخ�صع 
لنامو�س. ويف احلقيقة، الإن�صان الذي مل ي�صر عذراويا ميكنه اأن يكون 
ورًعا يف الزواج )1 :)1(. ذلك اأن اأحًدا لن يت�صرف عن ا�صطرار يف 
القيام ب�صيء ما، ثم بعد ذلك يف�صل وي�صبح متعديًا وهذا يقوده اإلى اأن 

يكون غري موؤمن )1 :19).
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2- الزواج و�صية اإلهية:

اأنه عك�س الزنا الذي  للنامو�س، طاملا  الزواج له و�صية ويخ�صع 
ُه  َفاإِنَّ َقِريِبِه  اْمَراأَِة  َمَع  َزَنى  َذا  َفاإِ اْمَراأٍَة  َمَع  َرُجٌل  َزَنى  يجلب املوت »َواإَِذا 
َطِجعًا َمَع اْمَراأٍَة  اِنَيُة« )ل20 :10(، »اإَِذا ُوِجَد َرُجٌل ُم�صْ ايِن َوالزَّ ُيْقَتُل الزَّ
رَّ  َطِجُع َمَع امَلْراأَِة َوامَلْراأَُة. َفَتْنِزُع ال�صَّ ُجُل املُ�صْ َزْوَجِة َبْعٍل ُيْقَتُل اِلْثَناِن: الرَّ

ِمْن اإِ�ْصَراِئيل« )تث22 :22). 

3- ما بني البتولّية والزواج:

َج َفَح�َصنًا  ح�صٌن هو الزواج، ولكن البتولية اأف�صل)23): »اإِذًا َمْن َزوَّ

)23) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س يف ر�صالته اإلى اآمون: هناك طريقان للحياة يف هذه الأمور: الأول هو الزواج، وهو 
طريق العامل املعتاد والأكرث اعتداًل، والآخر هو البتولية، وهو طريٌق ملئكّي واأكرث كماًل. فاإن اختار اإن�صان طريق 
ا  العامل املعتاد، اأي الزواج، فاإنه يكون حًقا بل لوم، ولكنه لن ينال مثل تلك النعم التي للطريق الآَخر؛ وكما اأنه اأي�صً
يعطي ثمًرا ف�صياأخذ ثلثني �صعًفا )مر4 :20(، اأما من يعتنق الطريق املقد�س غري الأر�صي فتبقى له النعم الأكرث 
اأي مائة  اأن حتقيقه �صعٌب وم�صن باملقارنة بالطريق الآخر، لأنه يعطي الثمر الأكرث كماًل،  �صمًوا على الرغم من 

�صعف. انظر:
 The monastic letters of Saint Athanasius the Great, translated with an introduction by Leslie 
W. Barnard. Athanasius, Saint, Patriarch of Alexandria, -373.

 يقول القدي�س اأغ�صطينو�س: العفة العظمى واملمجدة بالأكرث، تلك التي بها ُت�صبط النف�س عن رباط الزيجة، يقول 
الرب: 

ِذيَن اأُْعِطَي َلُهم« )مت19 :11(. القدي�س اأغ�صطينو�س، العفة:1: 19. ِميُع َيْقَبُلوَن َهَذا اْلَكَلَم َبِل الَّ  »َلْي�َس اجْلَ
يف الر�صالة الأولى اإلى كورنثو�س يحاول القدي�س بول�س اأن يغري اجتاه الأعمال الن�صكية التي ترف�س الزواج، وذلك 
من منظور اأنها تعوق احلياة الروحية. فالزواج عند القدي�س بول�س لي�س �صيًئا �صريًرا وخاطًئا، حتى من وجهة نظر 
اأننا يف الأيام الأخرية )حتت �صغط الت�صديد على البعد الإ�صخاتولوجي والعتقاد ب�صرعة جميء الرب( فهو يعطي 
ُه َيْعَمُل  َجِت اْلَعْذَراُء مَلْ ُتْخِطْئ)...( َوَلِكْن اإِْن َكاَن اأََحٌد َيُظنُّ اأَنَّ ْجَت مَلْ ُتْخِطْئ. َواإِْن َتَزوَّ ْن َتَزوَّ َك َواإِ ن�صيحة �صهلة »َلِكنَّ
َجا« )1كو7  ُه َل ُيْخِطُئ. َفْلَيَتَزوَّ رَي َفْلَيْفَعْل َما ُيِريُد. اإِنَّ اَوَزِت اْلَوْقَت َوَهَكَذا َلِزَم اأَْن َي�صِ ِبُدوِن ِلَياَقٍة َنْحَو َعْذَراِئِه اإَِذا جَتَ
�سَّ اْمَراأًَة« )1كو7 :1(، اأنه ل يعرب عن راأي بول�س  ُجِل اأَْن َل مَيَ :)2، 36(. فكثري من الدار�صني يرون يف »َفَح�َصٌن ِللرَّ
ِتي َكَتْبُتْم  ا ِمْن ِجَهِة الأُُموِر الَّ الر�صول، ولكنه تعبري ن�صكي لأهل كورنثو�س قد اأر�صلوه يف ر�صالة اإلى القدي�س بول�س«َواأَمَّ
يِل َعْنَها«، والقدي�س بول�س اأراد اأن يواجه هذه احلالة بفهم عظيم وحكمة رعوية. جيوؤرجيو�س باترونو�س، »الزواج 
والبتولية عر�س لتف�صري الآية 1كو7 :1«، درا�صات اآبائية ولهوتية، املركز الأرثوذك�صّي لدرا�صات الآباء، ال�صنة الثالثة، 

العدد ال�صاد�س، يوليو/ متوز 2000، 60.
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ُج َيْفَعُل اأَْح�َصَن« )1كو7: )3(. مبارك ال�صاب الذي يدبر  َيْفَعُل َوَمْن َل ُيَزوِّ
ِريَن  بيته ويحافظ على قد�صيته، ويلد الأطفال، كما يقول الر�صول »ُمَدبِّ
اأْوَلَدُهْم َوُبُيوَتُهْم َح�َصنًا« )1تي3: 12(. ولكن مباركة بالأكرث ملن حتيا 
ا »اأَْكرَثُ ِغْبَطًة اإِْن  البتولية، وتظل عرو�ًصا للم�صيح متاًما، كما ُكتب اأي�صً
ينِّ اأََنا اأَْي�صًا ِعْنِدي ُروُح اهلِل« )1كو7:  ِيي. َواأَُظنُّ اأَ َلِبَثْت َهَكَذا ِبَح�َصِب َراأْ

.(19: 1( .(40

- فالزواج يتفق مع الطبيعة. 

اأف�صلية  وترجع  الإن�صانّية.  الطبيعة  عن  ت�صمو  البتولية  ولكن 
البتولية لأنها �صورة حياة النقاوة امللئكية.

- الزواج يدبره قانون: فتتحكم فيه اأوقات معينة، وتدابري خا�صة 
متعلقة به، يجب األَّ يتعداها اأحد ويخطئ. 

بالإر�صاد  وتقودهم  باأنف�صهم،  النا�س  يقتنيها  البتولية  ولكن 
ا اْلَعَذاَرى َفَلْي�َس  والن�صح مثلما ين�صحنا القدي�س بول�س الر�صول: »َواأَمَّ
بُّ اأَْن َيُكوَن  ِني اأُْعِطي َراأْيًا َكَمْن َرِحَمُه الرَّ بِّ ِفيِهنَّ َوَلِكنَّ ِعْنِدي اأَْمٌر ِمَن الرَّ
لأَْجِل  َبْل  َوَهقًا  َعَلْيُكْم  اأُْلِقَي  ِلَكْي  َلْي�َس  ُكْم  رْيِ خِلَ اأَُقوُلُه  َهَذا  اأَِمينًا)...( 

بِّ ِمْن ُدوِن اْرِتَباٍك« )1كو7 :25، 35). اللَِّياَقِة وامْلَُثاَبَرِة ِللرَّ

- اإن و�صايا اهلل تتفق مع بع�صها البع�س. حتى اإن كانت البتولية 
تعد اأمًرا ا�صتثنائًيا، واإن كانت الأف�صل، حيث ياأتي الزواج بعدها، ولها 

كرامة خا�صة. 
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- العذراء يكون نذرها وا�صًحا، وجتعل هدفها اأن تكون بكاملها 
اأوقات  القانون ويف  الزواج يظهر بتدبريه من خلل  ذبيحة هلل. ولكن 
بول�س  القدي�س  اأو�صى  كما  عدة،  مرات  ي�صلي  اأن  ي�صتطيع  الفراغ)24) 
ِحنٍي  اإَِلى  ُمواَفَقٍة  َعَلى  َيُكوَن  اأَْن  اإِلَّ  الآَخَر  اأََحُدُكُم  َي�ْصِلْب  »َل  املتزوجني 
َبُكُم  َتِمُعوا اأَْي�صًا َمعًا ِلَكْي َل ُيَجرِّ َلِة)25) ُثمَّ جَتْ ْوِم َوال�صَّ ُغوا ِلل�صَّ ِلَكْي َتَتَفرَّ
الزواج  يكون  ل  وبذلك،   )5 )1كو7:  َنَزاَهِتُكْم«  َعَدِم  ِل�َصَبِب  ْيَطاُن  ال�صَّ
ا، ويف املقابل تكون البتولية متتعًا باحلياة مع اهلل ب�صورة اأكرث  مرفو�صً

 .(19: 1(

4- دور الإرادة الإن�صانّية احلرة يف احلياة

من  احلرة،  الإن�صانّية  الإرادة  دور  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يناق�س 

)24) يقول القدي�س الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين: ما اأجمل ال�صيام، وما اأجمل وقت تن�صكك عن زوجتك، وح�صنة 
ا،  هي كل اأمور التغ�صب الذي من هذا النوع. كذلك ما اأح�صن فلحة احلقل، وما اأح�صن الأكل، وما اأجمل الزواج اأي�صً
وح�صنة هي كل الأ�صياء التي توجد لحتياجنا. اأما الزنا وعدم �صبط النف�س وخداع املاديات وكل ما �صابه ذلك، فهو 
رديء. اأنا اأحتدث عن العلمانيني الذين يف زيجة طاهرة، ول اأتكلم عن الرهبان الذين حملوا �صليبهم وتبعوا املخل�س 
ح�صب و�صية الإجنيل )مت10 :)3، 16 :24، مر) :34، لو9 :23، 14 :27(. واأحبوا طهارة ملئكة النور، لكي ي�صريوا 
ا بهذا مع امللئكة يف ملكوت اأبيهم الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين، �صريته، عظاته، قوانينه، اجلزء الأول،  هم اأي�صً

»عظة: ما اأح�صن وقت انطلق ال�صفينة للإبحار: 2«: 354، 355.

)25) يقول نيافة الأنبا غريغوريو�س: منذ القدمي منعت الكتب املقد�صة ذلك، والأوامر الكن�صّية اأمرت بعدم الزفاف 
َدِعِه َواْلَعُرو�ُس ِمْن َحَجَلِتَها  ْومًا. َناُدوا ِباْعِتَكاٍف )...( ِلَيْخُرِج اْلَعِري�ُس ِمْن خِمْ �ُصوا �صَ يف الأ�صوام. يقول الرب: »َقدِّ
وُم  َي�صُ »مِلَاَذا  َلُه:  َوَقاُلوا  َفَجاوؤوا  وُموَن  َي�صُ نَي  ي�ِصيِّ َواْلَفرِّ ا  ُيوَحنَّ َتَلِميُذ  »َكاَن  16(. وكذلك قال الإجنيل:  )يوؤ2 :15، 
وُموا  َي�صُ اأَْن  اْلُعْر�ِس  َبُنو  َي�ْصَتِطيُع  »َهْل  َي�ُصوُع:  َلُهْم  َفَقاَل  وُموَن؟«  َي�صُ َفَل  َتَلِميُذَك  ا  َواأَمَّ نَي  ي�ِصيِّ َواْلَفرِّ ا  ُيوَحنَّ َتَلِميُذ 
اٌم ِحنَي ُيْرَفُع اْلَعِري�ُس َعْنُهْم َفِحيَنِئٍذ  وُموا. َوَلِكْن �َصَتاأِْتي اأَيَّ ْن َي�صُ َواْلَعِري�ُس َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِري�ُس َمَعُهْم َل َي�ْصَتِطيُعوَن اأَ
اِم« )مر2: )1 -20(. واملعنى وا�صح اأن هناك تعار�صًا بني ال�صوم وبني الزفاف والعر�س، انظر  وُموَن يِف ِتْلَك الأَيَّ َي�صُ
)دا 6 :)1، 1كو7 :5(. جاء يف قانون جممع اللذقية الذي انعقد �صنة 364: ل يجب يف )�صوم( الأربعني اأن ي�صنعوا 
عر�ًصا ويف قوانني البابا خر�صتوذولو�س )1046 1077(: والأربعون يوًما ال�صوم، ت�صام بالزهد والتوا�صع وجتنب 
اجلزء  العقيدي،  اللهوت   : غريغوريو�س،ج9  الأنبا  مو�صوعة  غريغوريو�س،  الأنبا  تزويج  فيها  يكون  ول  ال�صهوات، 

الرابع: يف اأ�صرار الكني�صة ال�صبعة )2(، )15.
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والبذور  اللوغو�س،  وهو  واحدًا  الزارع  كان  فاإذا  الزارع.  مثل  خلل 
الزارع؟  األي�س  وثلثني؟  و�صتني  مئًة  تنتج  فلماذا  واحدة،  املزروعة 

)مت13: 3-)(؟! 

وُيرجع القدي�س اأثنا�صيو�س ال�صبب يف ذلك اإلى اأن البذور نف�صها 
تختلف يف ثمارها من �صخ�س لآَخر، فتاأتي مبئة و�صتني وثلثني، هو اأن 
الب�صر لهم اإرادة حرة يف اختيارهم، ونحن جميًعا نوؤتي بثمارنا للرب 
للعذارى،  يقول  الذي  نف�صه  الرب  فاإنه  ذلك،  على  وعلوة  زرع.  الذي 
»ْلَيُكْن َلَك �ُصْلَطاٌن َعَلى )اأكرث من( َع�ْصِر ُمُدٍن«، وللمراأة املتزوجة، »ُكْن 
َكِثرَيٌة«  َمَناِزُل  اأَِبي  َبْيِت  »يِف   .)19  17: )لو19  ُمُدٍن«  َخْم�ِس  َعَلى  اأَْنَت 

)يو14 :2(. ولكنه زمن ثابت للجميع. 

كل من يجاهد قانونًيا، ويكون نقًيا يف الإميان �صيكون يف ملكوت 
اإذا  وفًقا مبا �صنعه يف احلياة، حتى  �صيكلل  اأحد  كل  ولكن  ال�صموات. 
اختلف جنم عن اآخر يف املجد، فجميع النجوم هم يف نف�س ال�صماء)26) 

)1كو15: 4) )1 :20).

ا يف ال�صموات  )26) يقول الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين: َمن من امللوك غري املوؤمنني واخلطاة يقدر اأن ميلك اأي�صً
بالقهر والطغيان، كما اعتادوا اأن يقوموا على بع�صهم البع�س على الأر�س، فيقتل اأحدهم الآَخر ويغت�صب ُملكه؟ 
اأن يدفع ذهًبا وف�صة حتى  ا، �صيقدر  اأم موظًفا كبرًيا من الذين يخلفون بع�صهم بع�صً َمْن ِمْن النا�س، حاكًما كان 
يجد راحة يف ملكوت ال�صموات، كما اعتاد اأن يفعل على الأر�س؟ َمن ِمن املتكربين واملرائني واملفتخرين �صوف يقدر 
ا اأن يدفع ذهًبا وف�صة حتى مُينح راحة يف ال�صموات، كما اعتاد اأن يفعل على الأر�س لي�صري كاهًنا يف بيت اهلل؟  اأي�صً
بون رغًما عنهم على مثل هذه الوظائف الكهنوتية، اإذا متموا الواجب )املفرو�س عليهم(  طوباويون هم الذين ُيغ�صَ
ح�صًنا. وبوؤ�صاء جًدا هم الذين يغت�صبون تلك الوظائف الكهنوتية هكذا مقابل ف�صة وذهب. وويل لهم بزيادة اإن مل 
يتمموا ما يليق بالزي واللقب الذي ح�صلوا عليه بالر�صوة، بقر وعربات وهدايا اأخرى من هذا النوع للإكرام، ولكي 
يطم�صوا عيون من يتلقاها، مثل �صخ�س قد انطم�صت عيناه من كرثة الغبار، باأن ميلأ الإن�صان يده من الرتاب ويذريه 
يف عينه. فكما هو مكتوب، فاإن الهدايا تطم�س عيني املب�صرين )خر23 :)(. الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين، �صريته، 

.2(( ،2(7 :»53 :A26 عظاته، قوانينه، اجلزء الأول، »عظة: بدون عنوان
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5- منظر من اللقاء ال�صمائي )1 :21):

البتولية  بني  مفا�صلته  اإطار  يف  اأثنا�صيو�س  القدي�س  لنا  ي�صور 
والزواج، لقاءات متعددة:

1 بني العذراى مع العذراء والدة الإله، فيقول:

»كم من العذارى �صيلتقون بالعذراء مرمي؟! وكيف �صتحت�صنهن 
وتقدمهن اإلى الرب!«.

2-  لقاء امللئكة بالعذارى:

 كم �صيكون مقدار الفرح هناك بني امللئكة عندما يرون �صورة 
نقاوتهم يف اأج�صاد العذارى)27)!.. كيف �صت�صفع امللئكة يف اآباء اأولئك 

العذارى، لأن بناتهن �صرن يف �صورة نقائهم!.

3 – لقاء رب املجد بالعذارى:

كيف �صيثني الرب عليهن لأبيه عندما يراهن، قائًل: »كل هوؤلء 
قد اأ�صبحن مثل العذراء مرمي، التي يل )اأمي(! هذا هو ثمر ال�صلح 

الذي حل من خللها يف الأر�س. 

4 – لقاء اإبراهيم واإ�صحق ويعقوب، بالن�صاء املتزوجات: 

ا بهذا مع  )27) يقول الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين الرهبان .. اأحبوا طهارة ملئكة النور، لكي ي�صريوا هم اأي�صً
امللئكة يف ملكوت اأبيهم. الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين، �صريته، عظاته، قوانينه، اجلزء الأول، »عظة: ما اأح�صن 

وقت انطلق ال�صفينة للإبحار: 2«: 355.
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وراحيل،  ورفقة،  �صارة،  مثال:  على  الن�صاء  من  الكم  لهذا  يا 
ناهيك عن  اإثر بع�صهن!  ياأتني يف  واإلي�صابات �صوف  و�صو�صنة،  وليئة، 
الن�صاء اللئي حفظن التقوى يف الزواج: يا لل�صعادة التي �صي�صتقبلهن 
بها الآباء: اإبراهيم واإ�صحق ويعقوب، وي�صهدون لهن اأمام الرب: هوؤلء 
�ٍس« )عب13 :4(. اإلى  َجُع َغرْيَ جَنِ هن اللواتي حفظن نامو�صهن و»امْلَ�صْ

جانب ذلك، متاًما، كما اأمرت، قد اأكملن حياتهن يف التقوى. 

5- لقاء العذراء مرمي بوالدتها:

كيف �صتقابل العذراء مرمي والدتها وت�صيد بها؟! 

منظر عبور الن�سرة يف ملكوت ال�سموات

البحر، عندما ترنت مرمي  وبعد ذلك، كما حدث يف )عبور( 
)اأخت هارون( بالدف والن�صاء معها )خر15: 20(، هكذا �صيكون يف 
ح�صبما  عظيمة،  بقوة  املقدمة  يف  البتوليون  �صيكون  ال�صموات،  ملكوت 
يف  واحدة  و�صيمفونية  واحدة،  جوقة  جميعا  يكونون  و�صوف  اعتادوا، 
َبْهَجِة  اهلِل  اإَِلى  اهلِل،  َمْذَبِح  اإَِلى  »َفاآِتي  وقائلني،  الإميان، م�صبحني اهلل 
اأَْذَبُح  »َلَك   ،)4  :(43( )مز42  اإَِلِهي«  اهلُل  َيا  ِباْلُعوِد  َواأَْحَمُدَك  َفَرِحي 
�َصْعِبِه«  ُمَقاِبَل  بِّ  ِللرَّ ُنُذوِري  اأُويِف  اأَْدُعو.  بِّ  الرَّ َوِبا�ْصِم  َحْمٍد  َذِبيَحَة 
َفَرِح  َلى  اإِ »اْدُخْل  هذا:  و�صي�صمعن   .)1(  ،17  :(116(  9-( )مز115: 

ِدَك« )مت25 :21،23). )1 :21) �َصيِّ
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6- الهرطقات:

القلوب  اأ�صحاب  الهراطقة،  عن  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يتحدث 
ال�صخرية  كالأماكن  و�صاروا  �صقطوا  احلرة  باإرادتهم  فهم  ال�صلبة، 
)مت13: 3-)(. ف�صمعوا الكلمة ب�صغف، وقبلوها، ولكن بعد ذلك وقعوا 
يف ياأ�س، لي�س من قبل طبيعتهم، ولكن ب�صبب ال�صطهاد ومتاعب احلياة. 
�صاروا  اأجلها  من  التي  الأمور  الزمنية،  وال�صهوات  الإهمال  ب�صبب  اأو 
مهملني كما فعل يهوذا اخلائن، لأنه لو كانت طبيعتهم كال�صخور، ملا 
قبلوا الكلمة من البداية. ولكن ب�صبب التواين والإهمال، نت �صهواته 
اْلَو�َصِط  ِمَن  اْن�َصقَّ  َوْجِهِه  َعَلى  »�َصَقَط  اإنه  وقيل:  واجل�صع،  اجل�صدية، 
َوَهْرُموَجاِن�ُس  ِفيَجلُّ�ُس  ا  واأي�صً  .)1( )اأع1:  ُكلَُّها«  اأَْح�َصاوؤُُه  َفاْن�َصَكَبْت 
وراء  النهاية من  ارتدا يف  بينما  البداية،  اإرادة حرة ح�صنة يف  اأظهرا 

بول�س بعد اأن اأحبا العامل )2تي1 :15).

اأوًل: الذين يقولون: اإن الزواج �سر والبتولية ح�سنة

يقدم القدي�س اأثنا�صيو�س دليًل نظرّيًا على ذلك، قائًل: ]بهذا 
امتياًزا  اأكرث  امللك  لأن  �صر،  ال�صم�س  باأن:  نقول  اأن  ينبغي  الأ�صلوب، 
العدد  عنه)...(  امتياًزا  اأكرث  ال�صم�س  لأن  �صر  الإن�صان  واإن  عنها. 
)�صتون( لي�س ال�صر لأنه يوجد عدد اأكرب منه. على العك�س، اإنه جيد، 
)الطبيعة(.  البذور  نف�س  من  فهما  اأف�صل.  هو  الآَخر  الطرف  ولكن 
منري[  هو  امللك  جيدة،  ال�صم�س  اأن  كما  ومتاًما  اأكرب.  هو  والآخر 

.(1:24(
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اأ�صل يف  له  لي�س  الهراطقة  اأن كلم  اأثنا�صيو�س  القدي�س  ويوؤكد 
الكتاب املقد�س، واأمثال هوؤلء الأف�صل لهم اأن يتبعوا املدار�س الوثنية 

 .(25: 1(

ويقدم اأدلة كتابية على اأن الزواج �صريعة اإلهّية: 

1- هناك ت�صريع متعلق بالزواج، اإذ يرى اأن اهلل خلق امراأة مع 
اآدم )تك2: 24-22). 

2 - وقد بارك اهلل ال�صعب لئل يكون بينهم عاقر ل تنجب اأولًدا 
)خر23  اِمَك«  اأَيَّ َعَدَد  ُل  َواأَُكمِّ َك.  اأَْر�صِ يِف  َعاِقٌر  َوَل  ُم�ْصِقَطٌة  َتُكوُن  »َل 

 .(26:

يرون  عندما  الزواج  يحرمون  الذين  الهراطقة  يفعل  ماذا   -  3
زواج البطاركة )اإبراهيم واإ�صحق ويعقوب( اأو غريهم من القدي�صني؟ 

مع  الأمور؟  لهذه  املدرك  غري  الإن�صان  هذا  �صيقول  ماذا   -  4
ح�صن  هو  الذي  )الفردو�س(  النياح  اأماكن  يف  عيناه  تنظر  �صوف  ما 
اآبائه، الذين هم هوؤلء النا�س )روؤ�صاء الآباء والقدي�صني(؟ وبالأخ�س 

اإبراهيم الذي هو متزوج، ويدينه هذا املحتال[ )1 :25).

5 - لقد ذكر الإجنيل اأن امللك اأبلغ زكريا لأول مرة عن ذاك 
الذي �صوف يولد منه، يوحنا )لو1: )-23) )1 :26).

6 - وهو الذي اأعطى النامو�س عن طريق مو�صى، اأي الرب الذي 
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اأو�صى بالزواج )1 :26).

 1: )يو2  اجلليل  قانا  عر�س  اأقيم  امل�صيح  ال�صيد  بح�صور   –7
.(26: 1( (11-

الذي  الفري�صيني  قاوم  امل�صيح  ال�صيد  اأن  ذلك  من  والأكرث   -  (
كانوا يرغبون يف التعدي على النامو�س، بال�صماح بالطلق. بل بالأحرى 

اأو�صى اأن كل واحد يتعامل مع زوجته بتقوى )مت19 :3 9) )1 :26).

9 - البتولية على نحو فردي )لي�س كمو�صوع عام(، لأنه ل ميكن 
ِمْن  َهَكَذا  ُوِلُدوا  َياٌن  ُيوَجُد ِخ�صْ ُه  »لأَنَّ يتحملوا ذلك، وقال:  اأن  للجميع 
ْوا  َياٌن َخ�صَ ا�ُس َوُيوَجُد ِخ�صْ اُهُم النَّ َياٌن َخ�صَ َهاِتِهْم َوُيوَجُد ِخ�صْ ُبُطوِن اأُمَّ
َماَواِت. َمِن ا�ْصَتَطاَع اأَْن َيْقَبَل َفْلَيْقَبْل« )مت19:  اأَْنُف�َصُهْم لأَْجِل َمَلُكوِت ال�صَّ
10 -12(. وهنا الرب مل ياأمر اجلميع اأن يعي�صوا البتولية كقانون، بل 

بالإرادة احلرة للذين يقبلون ذلك فالزواج مل مُينع))2) )1 :26). 

التي  ثماره  يدين  اأن  اإذن  له  الزواج. فلبد  يدين  عندما   -  10
اإنكار  اإلى احلياة، ويكون اإذن �صقط يف خطيئة  اأتى به  باملئات وهو ما 

وجود اهلل )الإحلاد( )1 :29)

الأولني:  واأباحه، وقال للأبوين  الزواج  اأحّل  الزواج، بل  ]اإن الرب مل يحرم  الأنبا غريغوريو�س:  نيافة  ))2) يقول 
َنَع  دًا اأَْن َيُكوَن اآَدُم َوْحَدُه َفاأَ�صْ وا َواْملأُوا الأَْر�َس« )تك1 :)2، 9 :1، 7، مز126 :3-5(، وقال: »َلْي�َس َجيِّ »اأَْثِمُروا َواْكرُثُ
َلُه ُمِعينًا َنِظرَيُه« )تك2 :)1(. بل اإن امل�صيح له املجد رفع من مكانة الزواج وجعله �صًرا مقد�ًصا على نظري الرابطة 
َواْلَكِني�َصِة« )اأف5  امْلَ�ِصيِح  َنْحِو  ِمْن  اأَُقوُل  اأََنا  ِني  َوَلِكنَّ ّر َعِظيٌم،  بني امل�صيح والكني�صة، يقول الر�صول بول�س: »َهَذا ال�صِّ
:32)[. الأنبا غريغوريو�س، مو�صوعة الأنبا غريغوريو�س، 9 – اللهوت العقيدي اجلزء الرابع، يف اأ�صرار الكني�صة 

ال�صعة 2 : 134.
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اأُعطيت  الأ�ص�س  هذه  اإن  التايل:  العرتا�س  الهراطقة  يقدم 
للب�صرية من البداية ولكن الآن قد انتزعت وحرمت.

ولكن يت�صاءل القدي�س اأثنا�صيو�س: متى مت هذا؟ من اأين للرجل 
الذي يرف�س النامو�س اأن ياأتي مبثل هذه الفكرة؟ اأين ومتى عرف ما 

هي البتولية؟ )1 :26).

واإذا كان الهراطقة يوثقون كلمهم، بكلم الفل�صفة وال�صعراء. 
فهم يف ذلك كاذبون، لأن مثل هوؤلء مل تكن البتولية معروفة بينهم، بل 
عون باأنهم يتزوجون من اآلهتهم الكاذبة.  على العك�س من ذلك، هم يدَّ

ثم ي�صيء الهراطقة فهم قول القدي�س بول�س: »اْلَوْقُت ُمْنُذ الآَن 
ِذيَن َلُهْم ِن�َصاٌء َكاأَْن َلْي�َس َلُهْم« )1كو7 :29). ٌر« ثم »ِلَكْي َيُكوَن الَّ ُمَق�صَّ

لديه  من  »اإن  يقل:  مل  بول�س  الر�صول  اأثنا�صيو�س:  القدي�س  يرد 
الزواج. لكنه  لو قال بهذا لكان فعًل يق�صد منع  زوجة يتخلى عنها«، 
ِذيَن َلُهْم ِن�َصاٌء َكاأَْن َلْي�َس َلُهْم« فاملق�صود، اأن ل تكون  قال: »ِلَكْي َيُكوَن الَّ
هناك علقة م�صتمرة بني الرجل واملراأة، بل يكون هناك فرتات امتناع 
اأَْن َيُكوَن  اإِلَّ  َحُدُكُم الآَخَر  اأَ لل�صلة، خ�صية اأن ينتهي الزواج »َل َي�ْصِلْب 
َتِمُعوا اأَْي�صًا  َلِة ُثمَّ جَتْ ْوِم وال�صَّ ُغوا ِلل�صَّ َعَلى ُمواَفَقٍة اإَِلى ِحنٍي ِلَكْي َتَتَفرَّ
ْيَطاُن ِل�َصَبِب َعَدِم َنَزاَهِتُكْم« )1كو7: 5(، هذا  َبُكُم ال�صَّ َمعًا ِلَكْي َل ُيَجرِّ
ْنَت  اَل. اأَ ٍة َفَل َتْطُلْب الْنِف�صَ ا: »اأَْنَت ُمْرَتِبٌط ِباْمَراأَ ما يعنيه. وقال اأي�صً
ا قال: »َفاأُِريُد  ًة« )1كو7: 27(. واأي�صً ٍة َفَل َتْطُلِب اْمَراأَ ٌل َعِن اْمَراأَ ُمْنَف�صِ
ِعلًَّة  ُيْعِطنَي  َوَل  اْلُبُيوَت،  ْرَن  َوُيَدبِّ الأوَلَد  َوَيِلْدَن  ْجَن  َيَتَزوَّ َدَثاِت  احْلَ اأنَّ 
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ْتِم« )1تي5 :14). ِلْلُمَقاِوِم ِمْن اأْجِل ال�صَّ

7- و�صايا للتح�صن �صد الأفكار الهرطوقية:

الهرطوقية،  الأفكار  من  العذارى  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يحذر 
يدعوهم حلياة ال�صلة الدائمة: »وحتدث يومًيا يف كل وقت مع عري�صك، 
كلمة اهلل ول تقطع حديثك معه. وتتكلم معه عن طريق ال�صلة بلجاجة 
وبنذرك، وتكلمه بكل ما يجول بخاطرك. والذي كان ي�صغلك هو زيادة 
لي�س اجلمال اخلارجي  العري�س  يطلبه  ما  واإن   .)30: له« )1  حمبتك 
هذا  احلمامة،  وهدوء  اليمام،  لطف  لها  يكون  اأن  يرجو  بل  لعرو�صه، 
ما يليق بها، واأن يكون فكرهم الداخلي متزًنا كقلدة، واأن يتحدوا به 
هكذا مثل العذارى احلكيمات، حتى يكونوا قادرين على الدخول معه 
اإلى العر�س، حينما ياأتي العري�س، كما هو مكتوب يف الإجنيل )مت25 

:1 -13(. اختموا اأنف�صكم له هكذا، حتى ي�صرق عليكم )1 :31). 

 وبذلك، لن يكون هناك ح�صد بينكن، حتى اإذا حاول ال�صيطان 
اأن يزرعه بينكن. لأن عدو اخلري ميتلئ باحل�صد، عندما يراكن ت�صرن 

يف الطريق اإلى ال�صماء وتدخلن اإلى املكان الذي ُطرد منه. 

ب�صلتكن،  وتخزيه  يطرده،  �صوف  عليه،  تتكلن  الذي  الكلمة«   
الذي فيه يتاأكد نذركن. 

الذي  النقاء  هذا  �صورة  لهم  الذين  امللئكة،  ذلك،  من  واأكرث 
فيكن، �صوف يقدمون لكن املعونة يف جهادكن �صد ال�صيطان )1 :32). 
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 ل جتعلن قانونكن خمتلًفا عن الآَخرين.

واأن  املاديات،  نحو  ي�صعى  مبن  والت�صبة  التمثل  من  يحذرهن   
النا�س  اأن  كما  يقظات،  يكن  واأن  ال�صمائيات.  نحو  ي�صعى  مبن  يقتدن 
الذين يبحرون يف عر�س البحر ل ينظرون اإلى القوارب التي تغرق ول 
ي�صعى  من  كل  فكذلك  بحزم،  قواربهم  يوجهون  ولكن  الدفة،  يرتكون 

ليدرك ال�صماء )1: 33).

بل  والك�صل،  الرتاخي  من  العذارى  اأثنا�صيو�س  القدي�س  يحذر   
مزيًنا  يقدمنه  لكي   ،)27 1كو9:  )راجع  اأج�صادهن  يقمعن  يهتممن 
 1(  .(2: )2كو11  ِلْلَم�ِصيِح«  َعِفيَفًة  َعْذَراَء  َم  »لأَُقدِّ القدو�س  للعري�س 

.(34:

الكمال)29)،  حتقيق  اإلى  ير�صدنا  كي  املقد�س  الكتاب  يكفينا   
و�صبل احلياة ال�صماوية )1 :35(. ويعطي مثاًل حًيا على ذلك، فحينما 
يتكلم عن تعاليم البابا األك�صندرو�س، يعطي تعليمًا معي�صًا عنه، اإنه كان 
 1( قراءته  يف  كبرًيا  وقًتا  يق�صي  اأن  يحب  كان  لأنه  يده،  يف  الإجنيل 

.(36:

)29) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س الر�صويّل: اأيتها النف�س املباركة، باأي طريقة ت�صتمعني اإلى الكلمات املكتوبة يف هذا 
الإجنيل! واإلى اأي حد ت�صهدين لكل اإن�صان بهذه الكلمات، وباأن ا�صمه �صوف يكتب يف �صفر احلياة( بولني تدري، تعليم 

عن البتولية اأو الن�صك، للقدي�س اأثنا�صيو�س الكبري، يف: الكرمة اجلديدة، )2010م(، 222. 
جاء يف كتاب املراقي: يليق بنا اأن نطلب كلمات ربنا واحدة فواحدة، كما قال الر�صول: »اطلبوها بر�صاكم كل الأيام، 
ا: »كونوا مميزين  اأي�صً َفُتبنون بها وتبنون اإخوتكم. وقال  ما دام الوقت يدعى اليوم« )عب3: 13( اأي حتى املوت، 
ورائني اأيَّة هي اإرادة اهلل املقبولة والكاملة« )رو12: 2( )...( اإًذا علينا اأن نطلب احلق، »فاحلق يحررنا« )يو) :32) 
الأولى،  الطبعة  البول�صية،  املكتبة  من�صورات  املراقي،  كتاب  ال�صريانية(،  عن  )معرب  البي�صرّي  فرن�صي�س  اخلوري 

9)19م، 25، 26.
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ول  التلمذة،  حياة  اأهمية  على  اأثنا�صيو�س،  القدي�س  يذكرهن   
�صيما من حياة القدي�صة مرمي اأم اهلل. وكذلك من بينهن قد نون منذ 

القدم يف البتولية )1 :35).

خام�ًسا: اأهمية الإميان ال�سليم يف طبيعة ال�سيح حلياة 
البتولية)3)) 

عظة لأ�صقف الإ�صكندرية عن الكري�صتولوجي)31):

اأو  والديكن  ت�صاألن  لكن  بالن�صبة  اإن�صاًنا،  عري�صكن  كان  »اإذا 
اأقاربكن عنه، بخ�صو�س نوع �صخ�صيته، واأنكن على الرغم من ذلك، 

�صتكونن غري متاأكدات عنه. حياة الب�صر متغرية.

فاإذا كننت قد �صعينت ملجد فوق طاقة الب�صر والرغبة يف الحتاد 
ولي�س  منه،  معرفة  على  ت�صبحن  اأن  لكن  ال�صرورّي  فمن  بامل�صيح، 
بب�صاطة من خلل اأي �صخ�س، ولكن من خلل النا�س الذين يتحدثون 

عن اهلل متاًما كما يفعل الكتاب املقد�س.

)30) اهتم القدي�س اأثنا�صيو�س بالدفاع عن األوهة البن، حيث دافع �صد بدعة اأريو�س، وجند ذلك يف بداية تعاليمه 
»عن البتولية« حيث يبداأ ر�صالته باحلديث عن اهلل الواحد مثلث الأقانيم، خالق الكل بولني تدري، تعليم عن البتولية 

اأو الن�صك، للقدي�س اأثنا�صيو�س الكبري، يف: الكرمة اجلديدة، )2010م(، 219 -233.

)31) قد ي�صتغرب البع�س: ما اأهمية العقيدة بالن�صبة للعذارى؟ يجيب مار فيلك�صينو�س اأ�صقف منبج، يف الر�صالة 
العقيدية للرهبان، قائًل: اأهيب بكم اأن تدافعوا عن احلق وتكرزوا به بالفم امللآن ول تخجلوا من اأحد، ول تكفوا عن 
الغرية والكفاح من اأجله، ول تقولوا »نحن نهتم بهدوء �صريتنا« فال�صرية ح�صنة، واأعمال الرب حميدة، ولكنها اأع�صاٌء 
وراأ�صها هو احلق. فاإن ُقطع الراأ�س، ف�صدت الأع�صاء. ول يقل اأحٌد: »اأحتفظ باإمياين لنف�صي«. فاإنه لن ُيحفظ فيك، 
متى راأيت اأنه ي�صيع يف الآخرين وتغافلت! اأي عذراء حتتمل البقاء يف خدرها عندما ت�صمع اأن بيت اأبيها يحرتق. 
ا. اإًذا دافعوا عن احلق وجاهروا به، دون اأن  فلو تغافلت، �صيحدث اأن تلتهم النريان البيت الذي ت�صكن هي فيه اأي�صً
تفقدوا عفة اعتزالكم الراهب روجيه يو�صف اأخر�س، جمموعة مارفيلك�صينو�س املنبجي، الر�صالة العقيدية للرهبان 

)اجلزء الأول( :30 -32، )دير مار اأفرام ال�صريايّن، مع�صرة �صيدانا، الطبعة الأولى، 2007(، 53، 55.
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الكلمة  هو  الوحيد.  اهلل  وابن  الآب  اهلل  هو  عري�صكن  »فالآن 
واحلكمة وقوة الآب )1كو1: 24(. لأنه والآب واحد، وهو �صورة الآب، 

الذي ي�صبهه يف كل �صيء. وهو الكائن يف ذات جوهر الآب، 

النور.  �صعاع  مثل  الآب،  مع  اأزيل  ولكنه  زمنًيا،  وجوًدا  ولي�س 
بالكلمة اأن�صئت ال�صماوات، وباحلكمة تاأ�ص�صت الأر�س. لأن »ُكلُّ �َصْيٍء ِبِه 

ا َكاَن« )يو1 :3).  ِه مَلْ َيُكْن �َصْيٌء مِمَّ َكاَن َوِبَغرْيِ

وهو الذي يعتني بكل �صيء، وكل �صيء جاء اإلى حيز الوجود من 
خلله، وفيه كل �صيء، هو الديان للأحياء والأموات. اإنه هو الذي ظهر 
ملو�صى واأعطاه النامو�س من الآب. اإنه هو الذي ي�صكن نفو�س القدي�صني 
واأنبياء اهلل. وعندما جاء يف الأنبياء،  اأ�صدقاء  يف كل جيل، ويجعلهم 
�صالح  اإنه  خللهم.  من  اخلا�س  عمله  بخ�صو�س  م�صبًقا  اأ�صار  وقد 
وحمب للب�صر. ويف ملء الزمان، لكيما ميحو اخلطيئة، جاء من خلل 
مرمي العذراء. متخذا ج�صًدا منها، �صار اإن�صاًنا. لهذا ال�صبب يقال عنه 
وكرمه  اتخذ ج�صًدا  لكنه  اأنه هو اخلالق.  الرغم من  على  اإنه خملوق 
لكيما يعطي اجل�صد ن�صرة على املوت، فينقذ كل من كانوا يحيون يف 

خوف من املوت منذ زمن �صقوطهم، وكانوا خا�صعني للعبودية)32).

النا�صوت مل يحد اللهوت، ومل يقلل من الألوهية على الإطلق: 

)32) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س الر�صويل: هدف الكتاب املقد�س وميزته اخلا�صة هو اأنه يحوي اإعلًنا مزدوًجا عن 
املخل�س، اأي اإنه كان دائًما اإلًها واإنه البن. اإذ هو كلمة الآب و�صعاعه وحكمته، ثم بعد ذلك اتخذ من اأجلنا ج�صًدا 
من العذراء مرمي والدة الإله، و�صار اإن�صاًنا القدي�س البابا اأثنا�صيو�س الر�صويّل، �صد الآريو�صيني، املقالة الثالثة :29، 
)ترجمة د. ن�صحي عبدال�صهيد، �صموئيل كامل، وجمدي �صموئيل، موؤ�ص�صة القدي�س اأنطونيو�س للدرا�صات الآبائية، 

الطبعة الأولى 2015(، 331.



585المسبار

بنيامين المحرقي 

هو اهلل ويف اجل�صد كان يعلمنا عن الأمور اجل�صدية، وهذا هو، 
ومات.  وبكى،  وعانى،  وتعب،  وجاهد،  ونام،  اإنه جاع، وعط�س،  فقيل: 
كان يفعل هذه الأ�صياء )باجل�صد( ويعلمنا اأنه يحمل طبيعة اإن�صانّية)33).

بعد  الأموات،  بني  من  لعازر  اإقامة  خلل  من  األوهيته،  واأظهر 
املولود  عيني  وفتح  خمر.  اإلى  املاء  وحتويل  اأننت،  قد  وكان  اأيام  اأربعة 
اأعمى. هو الذي طهر الرب�س. وكان يعلم اأفكار النا�س. وانتهر البحر 
اإن�صان  هو  اأنه  عنه  تعلن  ل  الأمور  هذه  مثل  الآن  املياه.  على  وم�صى 
)فقط(، لكنها تعلمنا اأنه هو اهلل. كانت دلئل هذه املعجزات تك�صف 

اأنه هو اهلل وابن اهلل)34).

انكن ل تدعون باأ�صماء والديكن، لكن �صوف يتم ا�صتدعاوؤكن من 
قبل اجلميع »بنات اأور�صليم« )لو23: )2). 

بركات التجسد

واإذا كان من امل�صتحيل بالن�صبة للإن�صان الحتاد باهلل، فهو قد 
جعل هذا ممكًنا بعد اأن اأ�صبح اإن�صاًنا. 

ا ملا كنا قد  )33) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س الر�صويل: لو مل يكن اجل�صد الذي لب�صه )احتد به( الكلمة ج�صًدا ب�صرَيّ
حتررنا من اخلطيئة واللعنة )حيث اإنه يف هذه احلالة ل يكون هناك �صيء م�صرتك بيننا وبني ما هو غريب( القدي�س 

البابا اأثنا�صيو�س الر�صويّل، �صد الآريو�صيني :املقالة الثانية :70، 262. 

)34) يقول القدي�س اأثنا�صيو�س الر�صويل: قيل عن خوا�س اجل�صد اإنها خا�صة به، حيث اإنه كان يف اجل�صد، وذلك 
مثل اأن يجوع واأن يعط�س، واأن يتاأمل، واأن يتعب، وما �صابهها من الأمور... اإلخ الأعمال اخلا�صة بالكلمة ذاته مثل 
اإقامة املوتى، اإعادة الب�صر اإلى العميان، و�صفاء املراأة نازفة الدم، قد فعلها بوا�صطة ج�صده، والكلمة حمل �صعفات 
اجل�صد كما لو كانت له. لأن اجل�صد كان ج�صده، واجل�صد خدم اأعمال اللهوت، لأن اللهوت كان يف اجل�صد، ولأن 

اجل�صد كان ج�صد اهلل القدي�س البابا اأثنا�صيو�س الر�صويّل، �صد الآريو�صيني :املقالة الثالثة :31، 333. 
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البتولية في فكر القديس أثناسيوس الرسولّي

في مديح البتولية

البتولية ثمرة ناجتة عن �صجرة حلوة غري ندم.

البتولية، فردو�س، وم�صكن للقدير.

اأيتها البتولية، الأ�صا�س الرا�صخ الذي يثبت امللك!

اأيتها البتولية، يا من ي�صرعون اإليِك، ومن يتزينون بِك ي�صتحقون 
املجد!

اهلل  وهبها  التي  العطية  باأفعالك،  اجلميلة  اأنت  البتولية،  اأيتها 
للب�صرية.
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