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  سبعون عاماً ونصف قرن مع كتاب جتسد الكلمة

  للقديس أثناسيوس الرسويل
  

  :عوٌد على بدء
، وذكريات السنوات ٢٠٠٨نوفمرب املاضي  ٢٧عربُت السبعني يوم   

حتمل بني ثناياها تفاصيل رحلة طويلة رتَّب اهللا نفسه مراحلها، كما رتَّب " السبعني"
أيضاً أن يتواجد فيها العديد من األشخاص الذين كان هلم الفضل األول يف توجيه 

  .مراحل مسرية العمر
مصر القدمية، ويف هناية احلارة كان  –حارة عبد اجلواد  ٢١كنا نسكن يف 

وكان كل الساكنني يف . ر، وهو مسجد عمرو بن العاصيقبع أول مسجد ُبين يف مص
وقد رتَّب اهللا أن يكون األستاذ جورج قدسي هو أحد . هذه العمارة من املسيحيني

السكان معنا، ولكنه قرر االنتقال إىل حلوان، وكان مشتركاً يف جملة صهيون اليت كان 
لب مين أن أمجع له يصدرها األسقف األنبا إيسيذوروس، وعندما ترك مصر القدمية ط

وكان أول . كل الربيد اخلاص به واحتفظ به، وقال إنه يسمح يل بقراءة جملة صهيون
ما قرأت فيها هو تاريخ الكنيسة الشرقية للمستشرق اإلجنليزي ستانلي، وقصة حياة 
القديس أثناسيوس، وما احتوته من تفاصيل النفي والتشريد واحملاكمة أمام جمامع 

 أكن أعرف إالَّ القليل جداً عن تاريخ الكنيسة، ولكن اإلعجاب ومل. األريوسيني
بالقديس أثناسيوس مأل قليب، فحاولت أن أجد كتاباً واحداً هلذا القائد العظيم، ولكين 

  .مل أعثر على شيء
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رتَّب اهللا أيضاً أن تكون هناك عالقة صداقة قوية مع زميل يف مدرسة 
ثابت سالمة، وملا عرف برغبيت احلارة يف الفسطاط الثانوية هو األستاذ كريلس 

تاريخ الكنيسة "اإلطالع على تاريخ الكنيسة، أعطاين كتاباً ميلكه عمه هو كتاب 
وبعدها قدم يل األستاذ محصي ثابت . للقس منسى يوحنا، فقرأته يف ثالثة أيام" القبطية

ت أحب كن. سالمة كتاب اخلريدة النفيسة لألسقف ايسيذوروس، فقرأته يف يومني
ومن مكتبة أيب املتواضعة . التاريخ، والزلت أعتقد أنه أحد مفاتيح الثقافة يف أي بلد

جليمس هنري برستيد، ومقاالت اجمللة اجلديدة لسالمة موسى، " فجر الضمري"قرأت 
  .وكان أيب من عشاق اجمللة، وسلسلة األدب العاملي

  .لكن أثناسيوس ظل قابعاً يف أعماق قليب  
أن ألتقي بالدكتور شفيق أسعد إبراهيم يف كنيسة مار مينا مبصر  رتَّب اهللا  

وكان قد درس يف اجنلترا وعاد . القدمية، وكان من أخلص أبناء القمص مينا املتوحد
  .ومعه جمموعة من الكتب، هي سلسلة آباء الكنيسة قبل وبعد نيقية

دن وكان ضمن هذه اجملموعة طبعة خاصة لكتاب جتسد الكلمة صدرت يف لن
م، وقدَّم يل معها الترمجة العربية لألب الفاضل القمص مرقس داود، واليت ١٩٢٤

صدرت عن مجعية املعارف املسيحية التابعة للكنيسة األسقفية يف مصر يف عدة 
  .طبعات

قرأت الكتاب باللغتني اإلجنليزية والعربية، وساعدتين الترمجة العربية، وأعترف   
  :كن ثالثة مالمح أساسية رسخت يف عقلي وقليببأنين مل أفهم كل ما فيه، ول

  .إن اخللق من العدم هو عمل النعمة اإلهلية: أوالً
إن الصورة اإلهلية اليت أعطيت لإلنسان هي عطية مضافة، أو ثانية لنعمة : ثانياً

  .اخللق من العدم
إن اخللق وتدبري اخلالص هو استعالن صالح اهللا، ولذلك جاء التجسد : ثالثاً
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  .اً عن حمبة اهللا اخلاصة للبشرتعبري
عندما أصبحت طالباً يف القسم النهاري بالكلية اإلكلرييكية كانت أول زيارة   

م، وكانت عادة رهبان دير السريان إصدار ميمر ١٩٥٩لدير السريان العامر يف يناير 
 وجاء ميمر عيد امليالد هذه السنة عن جتسد الكلمة، وكان. يف عيدي امليالد والقيامة

). األنبا شنودة الثالث بعد ذلك(كاتب هذا امليمر هو الراهب انطونيوس السرياين 
ولكن عندما قرأ امليمر يف املضيفة يف صباح العيد، كان العرض خمتلفاً متاماً عن كتاب 

  .جتسد الكلمة ألثناسيوس
  :فقد عرض الراهب أنطونيوس السرياين املوضوع على هذا النحو

  .د اهللا خطية غري حمدودةلقد أخطأ اإلنسان ض -
  .وبالتايل يكون العقاب غري حمدود -
  .لذلك جاء االبن ودفع الترضية -
ال شك أن مصدر هذه األفكار هو حماضرات الالهوت النظري لألب   

. الكاثوليكي أوجني دي بليسي، واليت نشرها أستاذنا حبيب جرجس يف جملة الكرمة
كما  -قد قرأ كتاب جتسد الكلمة؛ ألنه  كان واضحاً أن الراهب أنطونيوس مل يكن

يشك يف صحة ما كتبه أثناسيوس؛ ألنه وصلنا عن طريق الكاثوليك  -قال يف حديثه 
  .والربوتستانت

  :التاريخ هو املفتاح املفقود
وهو . االهتام املوجه لكتابات اآلباء بالتزوير، ال يعدو أن يكون حمض خيال  

 ينفصل عن فخ الرواية الذي وقعت فيه الثقافة يف اهتام غري تارخيي وغري موثق، وهو ال
  .العامل العريب بشكل عام

  :صحيح أن التاريخ قصة، ولكن الفرق بني التاريخ والقصة كبري



 ٥

فالتاريخ شهادة موثقة، هو وثائق من شهود عيان أو من معاصرين  - ١
  .إىل تقدمي الوثائق" السرد"ألحداث كتبوا عنها، ولذلك يتجاوز التاريخ 

والتاريخ ليس فقط مدونات من جهة واحدة، بل هو مدونات لكل من  - ٢
  .شاهد أو مسع أو قرأ، هو مجع كل القرائن والوثائق، حىت تلك اليت يسجلها األعداء

  .أمَّا القصة فهي سرد بال وثائق؛ ألن القصة مؤلَّفة يف األساس  
هي زيارة  كانت نقطة التحول لديَّ يف إدراك ضرورة العودة إىل املراجع  

املؤرخ الربيطاين أرنولد توينيب إىل مصر بدعوة من جريدة األهرام، وكان أستاذنا 
الفاضل سليمان نسيم هو الذي اصطحبين إىل حماضرة له ألقاها يف اجلامعة األمريكية 
بالقاهرة، يؤسفين حقاً أنين ال أتذكر تارخيها، ولكين أتذكر أنين كنت وقتها معيداً يف 

إن ". توثيق التاريخ"وبعد احملاضرة قال سليمان نسيم إننا يف حاجة إىل . ريالقسم النها
ليس مثل " فن كتابة التاريخ من الوثائق"، و"سرد"ما نشر عن التاريخ القبطي هو جمرد 

  ".فن السرد"
  ".فن السرد"لقد أتقن الشرق 

القس منسى يوحنا  –وهكذا جاءت الكتب الكربى إليريس حبيب املصري   
ات أستاذنا الفاضل األب أنطونيوس الرباموسي أستاذ التاريخ سرداً حيتاج إىل ومذكر

، ولكننا مل "الراوي"مراجعته والتدقيق فيه، وهكذا اعتمدنا على الرواية وعلى مكانة 
بالتاريخ من مصادره، وما بذله " الراوي"نبحث يف مصادر الرواية، ويف مدى معرفة 

  .من جهد يف حتقيق ما جاء فيها
  فهل ميكن الطعن يف صحة انتساب كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس؟  
يف تلك الفترة، أي الستينات مل يكن لديَّ سوى جواب واحد، وهو أن   

االهتام غري املستند إىل دليل هو باطل ال يستحق البحث، وإن كان أحد األدلة اليت 
كلمة هو أن أثناسيوس ساقها الراهب أنطونيوس السرياين على تزوير كتاب جتسد ال
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يف حني أنك إذا حبثت عن . يكتب عن طبيعتني يف املسيح، وهذا تعليم غري أرثوذكسي
  .يف كتاب جتسد الكلمة ال جتدها باملرة، حىت وال يف الترمجة العربية" طبيعة"كلمة 

أثناسيوس يكتب عن الناسوت وعن الهوت الكلمة، ولكنه مل يستخدم كلمة   
اب جتسد الكلمة، وتعد نفس املالحظة صحيحة أيضاً بالنسبة طبيعة باملرة يف كت

  .للمقاالت األربعة ضد األريوسيني
  .وبالتايل فاالهتام بالتزوير هو جمرد اهتام باطل

  تاريخ العقائد املسيحية هو املفتاح الضائع
الصخرة "تعرفت باألستاذ حبيب سكاكيين، ويف ذلك الوقت كانت جملة   

األستاذ فرنسيس العتر تعد من املصادر الرئيسية يف دراسة  ، وأحباث"األرثوذكسية
وكنت ال أزال طالباً يف القسم النهاري، وقد تزامن . األساس التارخيي لألرثوذكسية

هذا مع يوم روحي بعد رسامة البابا كريلس السادس يف ذكرى األستاذ حبيب 
كان هلا " كسيةالكنيسة األرثوذ"نصحي عبد الشهيد حماضرة عن . وألقى د. جرجس

وعندما سألته عن مصدر احملاضرة تطوع . وقع خاص، فقد جاء الكالم جديداً عميقاً
باللغة اإلجنليزية لألب بوجلاكوف، مث جملد " الكنيسة األرثوذكسية"وأعطاين كتاب 

  .وبدأ السؤال األصلي يظهر بوضوح. أعداد سنة كاملة من جملة النور
تاريخ "شرت ترمجة عربية لكتاب موسهيم كانت اإلرسالية األمريكية قد ن  
رحيانة النفوس يف أصل العقائد "وجاء هجوم حاد عنيف يف كتاب ". الكنيسة
كان هجوم اإلرساليات حاداً، ولكنه كان يقاَبلُ . للقس بنيامني شنيدر" والطقوس

بصمت غريب، هو بكل تأكيد صمت من مل يتخصص يف دراسة تاريخ العقائد، وهو 
  .الدراسة، مل أكن قد مسعت عنه حىت ذهبت إىل بعثة جامعة كامربيدج فرع من أفرع
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  ملاذا نتقدم يف بطء شديد جداً؟
عندما أنظر إىل قرابة نصف قرن من الزمان قبل وبعد رسامة البابا كريلس   

حىت عصر األنبا شنودة أجد أن التقدم حنو معرفة تراثنا يسري يف بطء شديد جداً، 
  .القارئ احلقائق اآلتية وميكن أن نضع حتت بصر

وعلى رأس هؤالء األنبا شنودة  -مقاومة عنيفة من بعض األساقفة : أوالً
وهذه شهادة للتاريخ، فعندما ترمجت كتاب شرح . لكل ما ُيترجم وُينشر -نفسه 

جتسد االبن الوحيد للقديس كريلس السكندري إىل العربية، ظلت خمطوطة الترمجة يف 
وكان ألستاذنا الفاضل وليم . ة سنة كاملة ال يريد أن ينشرهادرج مكتب األنبا شنود

ال (سليمان الفضل األول يف نشر الكتاب، بعد أن تطوع أحد اآلباء الكهنة بالتمويل 
ونفس القصة مسعتها من األب مرقس داود ). داعي لذكر امسه حىت ال يبطش به أحد

ا اليت فُقدت يف أضابري عن خمطوطة عظات القديس كريلس السكندري على إجنيل لوق
البطريركية، ومل تنشر إالَّ بعد مرور نصف قرن على الترمجة األوىل اليت ضاعت كما 

وقد قام بنشرها مركز دراسات اآلباء بالقاهرة يف ترمجة للدكتور . يقول األنبا شنودة
  .نصحي عبد الشهيد

، "ل األربعةاملسيح يف األناجي"عندما ظهر كتاب األستاذ فتحي عثمان : ثانياً
بل مل . مل يكتب أحد رداً" حماضرات يف النصرانية"ومن قبله كتاب األستاذ أبو زهرة 

سوى " حممد الرسول والرسالة"يكتب أحد رداً على كتاب الدكتور نظمي لوقا 
  .القمص مرقس سرجيوس، وكان مشلوحاً بقرار من األنبا يوساب

ولكن . ام التخصص، وتلك حقيقةوطبعاً ال ميكن أن جتد لذلك سبباً إالَّ انعد
  .خلف ذلك تكمن احلقيقة األكرب وهي احنطاط مستوى مناهج التعليم

 ١٩٧٠عندما عدت للتدريس يف القسم النهاري بعد عوديت من البعثة : ثالثاً
ولعل طلبة السنة الثالثة . حاولت تدريس مادة جديدة وهي قراءة نصوص التاريخ
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 –ماكس ميشيل  –الوقت، ميخائيل ادوارد  يتذكرون ذلك، ومن هؤالء يف ذلك
كمال كامل، وهؤالء اآلن خيدمون يف الكنيسة ما عدا ماكس ميشيل  –ممدوح جبانية 

ليقدمه ألستاذنا " اخلطية األصلية"الذي له قصة فريدة، وهي أنه أراد أن يكتب حبثاً عن 
اخلطية "سم األنبا غريغوريوس وساعدته يف البحث، وكانت أهم نقاط البحث أن اال

، هو اسم التيين ال وجود له يف املصادر اليونانية والقبطية وأن االسم اآلبائي "األصلية
وأن اسم اخلطية األصلية يعود إىل . اخلطية األوىل، أو املعصية القدمية –هو خطية آدم 

  .القديس أوغسطينوس
ورسب الطالب ماكس ميشيل وبقى لسنة أخرى بسبب هذا البحث، فقد 

. ذا البحث ضد ما ورد يف مذكرة البيالجية ألستاذنا األنبا غريغوريوسجاء ه
وأحسست بالندم، ولكن بدا واضحاً أن البحث التارخيي مرفوض متاماً؛ ألنه يزعزع 

، وكانت عقوبيت هي قرار من األنبا غريغوريوس مبنعي من التدريس، "الراوي"مكانة 
و قرار مقنَّع بأنين لست من أهل الثقة وه. والسماح يل بتدريس اللغة اإلجنليزية فقط

وإمياين مشكوك فيه، وكان القرار مبوافقة وبركة األنبا شنودة الذي كان قد جلس على 
  .عرش مار مرقس

  :بعض مالمح املوت الفكري
كان ". التقدم للخلف"أذكر اآلن طبيباً مصرياً كان قد كتب قصة بعنوان   

وبعدها توقف . يس عبد الناصر مسح بنشرهاللرقابة وقفة مع هذه القصة، ولكن الرئ
جاء هذا الطبيب مع أحد كبار رجال األمن لزياريت، وكنت ال . الطبيب عن الكتابة

وجاء رجل األمن ومعه ملف جملة الكرازة، . أزال أحد املقربني من األنبا شنودة
قبطية القداسات ال"وقرأ خرباً الحظت أنه أُحيط مبداد أمحر . وكانت تصدر أسبوعياً
وسألين ما معىن هذا؟ طبعاً َمن يقرأ الكرازة كقبطي ليس كمن " تلف الكرة األرضية
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وحاولت إقناع اللواء بأن هذا جمرد دعاية لقيادة جديدة . يقرأها يف األمن املصري
ولكن الرجل . حتاول إبراز اإلجنازات على طريقة وأسلوب الرئيس مجال عبد الناصر

ن بيتكلم مع شعب مصر، ومل يكن زعيماً ألقلية دينية عبد الناصر كا: أجاب حبدة
حتاول عن جهل بعث زعامة دينية قبطية، األمر الذي يترتب عليه خلق زعامة إسالمية 

  .مضادة
  :وكان جممل اللقاء هو حماولة إقناع البطريرك بـ  

  .بإلغاء اجتماع اجلمعة الذي خلق اجتماعات موازية يف املساجد اجملاورة -١
جعة ما ُينشر من أخبار الكنيسة وال داعي كما قال الرجل أن ختلع الكنيسة مبرا -٢

  .مالبسها وتقف عارية أمام جمتمع يلعب فيه الشعور الديين دوراً كبرياً
، وبدأ "التقدم إىل اخللف"وانصرف الرجالن، ولكنين فزت فقط بنسخة من   

رمبا . اخل.... صنع اهللا إبراهيم  –فتحي غامن  –اهتمامي مبا كتبه األدباء جنيب حمفوظ 
  .كانت العودة إىل القصة املصرية هي بعث حركة التنوير

، فقد استقال وكيل "تأيت الرياح مبا ال تشتهي السفن"ولكن كما يقول املثل   
اإلكلرييكية من التدريس، ونكاية يف األنبا غريغوريوس أعادين األنبا شنودة إىل 

  .وكالة القسم املسائي التدريس، بل أعطاين مسئولية
ولكين أدركت يف هذه الفترة أننا دخلنا يف مراحل املوت الفكري البطيء، 

  .وهذه هي مالمح هذا املوت

  :الصراع على القيادة: أوالً
يبدأ املوت البيولوجي عندما تتراجع أجهزة اجلسم عن العمل حىت تتوقف يف   
اع مع جهاز آخر، فإن موت وعندما يدخل جهاز من هذه األجهزة يف صر. النهاية

فرانز فانون يف  –كما يقول  –وعندما تتصارع قوى األقلية . اجلسم يصبح حتمياً
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تتكفل بأن يتسلل  –بشكل خاص  -، فإن الصراعات العقائدية "بؤساء األرض"
كان هذا هو مصري الثورة البلشفية، وبعد أكثر من . الشلل واملوت البطيء إىل الكيان

خائيل جورباتشوف، وحاول التقدم، لكن صراعات أجهزة احلكم نصف قرن جاء مي
وما . والقيادات ال ميكن أن حتسم يف جيل واحد، بل متتد لكي تقتل كل القوى احليوية

. حدث عندنا ال خيرج عن هذا التنظري، فقد سطع جنم األب مىت املسكني يف هدوء
و األب مىت املسكني، فهو وهكذا كان القائد احلقيقي ه. وبدأ يشغل احلياة الفكرية

ورائد التنوير واسترداد التراث، ولكن من ناحية أخرى جاء اهلجوم " املثقفني"معلم 
  .بالشتائم، وقص عبارات ولصقها بشكل خيلق اهتامات يعلم الذي صاغها أهنا كاذبة

  :غياب الوعي: ثانياً
" يعودة الوع"بعد رحيل الرئيس مجال عبد الناصر، كتب توفيق احلكيم   

وكان صرخة السترداد الدميقراطية وحرية التعبري، ولكن كما هو ثابت يف علم 
االجتماع أن األكثرية تتعاىف بسرعة أكثر من سرعة األقلية؛ ألهنا متلك حرية أكثر، 
مصادر أكثر، ثقة أكرب، ونسبة اخلوف والقلق أقل بكثري، لكن األقلية حريتها أقل، 

وحيكم اخلوف والقلق حرية . ينة مبا تقدمه األكثريةمصادرها أقل، الثقة واألمان ره
  .األقلية

  ما هو املقصود بالوعي الغائب يف الكنيسة القبطية؟
كانت . هو الوعي بتراجع برنامج التعليم الديين وإعداد املؤهَّلني واملتخصصني  

الكنائس الشرقية األرثوذكسية قد وضعت أحدث برنامج ملدارس األحد، واشترك فيه 
وطبع . أقباط، وكان أحد هؤالء هو األب أنطونيوس أمني –أرمن  –هنود  –ن سريا

  .املنهج لكي يسجنه األنبا شنودة ومل ير النور
فقد أغلقت مكتبة . وتراجعت برامج التعليم، بل وتأخرت مؤسسات التعليم  
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سنة، ومل يكن مصري مكتبة الكلية  ٢٠معهد الدراسات القبطية أبواهبا طوال 
مثل غريهم من  -وشتَّت القيادة الكنسية املبعوثني الذين . ية أحسن حاالًاإلكلرييك

  .فضَّلوا النجاة بأنفسهم، فلم يعد بعضهم إىل مصر - علماء مصر 
األب الياس مرقس . األنبا باسيليوس مطراناً للقدس: وهكذا، ُرِسَم للكهنوت

  .األب روفائيل خنلة لكندا. لكندا
  .مرقس بولس. د. خلةكرم نظري . د: وهرب كل من -
. د: وعاد ليعيش حتت حزام الفقر بكل ما يف هذه الكلمة من معاين مؤملة -

  .وهيب جورجي. د. رشدي حنا. د. موريس تاوضروس
  .كل املبعوثني إىل اليونان -بال استثناء  –منع من اخلدمة والتدريس  -

ألجهزة وقد انعكس كل هذا على احلياة الفكرية للكنيسة، وذلك النعدام ا
احليوية اليت تضخ الدم يف الكيان فتجدده وتفعمه باحلياة، وسوف نتكلم فقط عن 

  :الدوريات والبعثات: وسيلتني مها
  الدوريات: أوالً

، أرضية واحدةوهلا . ، وهو أقالم املتخصصنيجهاز واحدولكن الدوريات هلا   
ة انعدام هي مؤسسات التعليم، مثل معهد الدراسات القبطية الذي سقط يف هو

اآلثار، وظل قسم الفن يعمل بقدرات الفنان  –القانون  –التاريخ : املتخصصني يف
  .وقسم املوسيقى بالتضحية اهلائلة لألستاذ راغب مفتاح. إيزاك فانوس

  .مث ما هو مصري معهد الكتاب املقدس؟ الذي بال مكتبة وبال أساتذة  
عوين برسوم عن قسم . وليم سليمان قالدة، وكذلك د. وبعد أن مت إبعاد د

باهلجوم  -الذي مل يدرس القانون الكنسي  -القانون الكنسي، يتطوع األنبا شنودة 
  .على اجملموع الصفوي البن العسال، دون أن يقدم البديل

يف غياب اجلهاز واألرض، ليس لدينا إالَّ جملة الكرازة اليت يرأس حتريرها البابا   
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  !!شنودة
  :البعثات: ثانياً

. ر البعثات دائماً ما يكون حمدوداً مبا توفره املؤسسات من فرص كرميةإن دو  
فإذا كانت القيادات الكنسية تبث . ومبا يسعى إليه اجملتمع نفسه حنو التقدم واحلرية

، فهل ميكن أن نتصور أن تنشط البعثات يف هذا اجلو؟ )من الغرب(الرعب يف النفوس 
كم مبعوث أرسلته الكلية اإلكلرييكية : هو إن السؤال الذي جيب أن جند إجابة عليه

  !!!للحصول على درجات علمية من اخلارج منذ ما يزيد عن ربع قرن مضى؟

  بداية السيب
عندما حاولت أن أقول كلمة حق من أجل األب مىت املسكني ومن أجل   

األنبا غريغوريوس، وجدت نفسي أحسب األيام الباقية قبل أن يصدر قرار اإلعدام، 
  .صدر بالفعل عدة مرات من قبلالذي 

  .القرار األول كان ضربةً للكلية اإلكلرييكية فرع طنطا  
فترة صراع يدور حول البحث الدائب عن  ٨٤ - ٨٢فقد كانت الفترة من 

اهتاماً كاذباً أرسلها بيده إىل  ٣٩االهتامات، وعندما مل جيد ما كان يبحث عنه، خلق 
  ؟"هل هذا يرضي ضمريكم: "شنودة األنبا يؤانس، وخبط يده كتب األنبا

 ١٩٧٩ومع ضخامة القائمة مل يتجاسر على حماكميت، فقد حاول ذلك يف   
بعد أن صدر كتاب عن املرأة، نشره جملس كنائس الشرق األوسط وقد تضمن 

، والذي قمنا فيما بعد "النظرة إىل التطهريات اجلسدية"الكتاب الفصل اخلاص بتطور 
وقد حاول األنبا . الدنيا ومل تقعدها حىت هذه اللحظة بنشره يف مذكرات أقامت

األنبا  –األنبا ثيئوفيلوس  –شنودة حماكميت يف دير األنبا بيشوي حبضور األنبا يوأنس 
وأخرياً األنبا بيشوي الذي كان أكثر من أبدى محاسة يف تأييد سيده، يف  –صرابامون 
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ويهمنا . ا من كل قيود الناموسحركة عكسية ملا عمله ربنا يسوع املسيح الذي حررن
  :أن نؤكد أن هذه احملاولة فشلت فشالً زريعاً؛ ألنه

  .مل يكن لديه قرار حمدد باهتام حمدد خاص بالعقيدة -١
الذي ال يوجد بشأنه أي قانون كنسي يف " طمث املرأة"كان حمور االهتام هو  -٢

  .األلف سنة األوىل من تاريخ الكنيسة
بقدسية اجلسد بسبب جتسد الكلمة، وحترر اجلسد من الفساد  وكان تعليم اآلباء -٣

الطبيعي واملوت، مث نوال سر املعمودية واملريون واإلفخارستيا وهي أسرار االنضمام إىل 
املسيح هي دفاعنا الذي قدمناه ومعنا اآلباء، وهكذا وجدنا أنفسنا نعود من جديد إىل 

ني الكيفية اليت يفهم هبا القديس ، حىت يتضح لنا الفارق ب"جتسد الكلمة"كتاب 
أثناسيوس جتسد ابن اهللا، والطريقة اليت يفهمه هبا األنبا شنودة ومن لف لفه من 

  .األساقفة

  :خليط من الفلكلور واهلرطقات القدمية
إذا ما حاولنا تفكيك فكر بعض القيادات القبطية املعاصرة ورده إىل مصادره   

، ميكننا وضعه حتت "موضوعية"صل إليه إنسان من األصلية، فإننا وبكل ما ميكن أن ي
، وبعض عظات األنبا "بدع حديثة"واحد من أربعة احتماالت تؤيدها مقاالت الكرازة 

  :شنودة نفسه

  االحتمال األول
هو النظرة الشخصية الضيقة اليت ترسَّبت حبكم الوالدة والتعليم يف بيئة غري   
مث املرأة مينعها من الصالة حسب مدارس فمن املعروف لدينا مجيعاً أن ط. مسيحية

هكذا يقرأ األنبا . هنا يلتقي اإلسالم مع التوراة التقاًء كامالً وتاماً. الفقه اإلسالمي
شنودة ومعه عدد من األساقفة سفري الالويني والتثنية، أي من خالل ما ترسَّب يف 
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  .وجداهنم من أفكار إسالمية جتد هلا صدى يف العهد القدمي
تيجة اليت ميكن أن تترتب على هذه القراءة هي زوال العهد اجلديد نفسه، والن  

  .ويصبح كأنه مل يكن
فبعد أن طُبعت املذكرة اخلاصة بتطور النظرة إىل التطهريات اجلسدية، أثار   

ومت اللقاء يف مطرانية الغربية، وحدث حوار جاد . بعض اآلباء كهنة الغربية الغبار
  .نبا يوأنسوأمني حبضور املتنيح األ

  :وقد احنصر احلوار كله حول نقطتني  
هل تلغي إفرازات اجلسد سر املعمودية، وهو املوصوف يف كل كتب : األوىل

  ؟"خامت ال ينكسر"و" مسة ال متحى"الطقوس األرثوذكسية بأنه 
بتقدمي  -األنبا يوأنس  -ُدهشت متاماً ملا ساد من صمٍت قطعه الرجل النبيل 

  .الشاي
" سر املعمودية"ؤالء اآلباء بزعامة واحد منهم إىل أهنم يهدمون مل يلتفت ه

وكأن محيم امليالد اجلديد . باإلدعاء بأنه يوجد تطهري باملاء أو تقديس باالغتسال باملاء
  .مل يعد له وجود باملرة" اغتسال الوالدة الثانية من فوق باملاء وبالروح القدس"أي 

ذين يدخلون اهلياكل ويصلون القداسات هل يؤمن كل ال: النقطة الثانية هي  
جسد املسيح املمجد، أم أهنم يتناولون "ويتناولون جسد الرب ودمه، بأهنم يتناولون 

هل حنن نشترك يف . جسد املسيح قبل القيامة؟ وجاء السؤال غريباً على آذان بعضهم
حلظة  جسد آدمي طبيعي، أم جسد ابن اهللا الكلمة الذي مل ينفصل الهوته عن ناسوته

  واحدة وال طرفة عني؟
 -ألننا إن كنا نتناول جسداً آدمياً مثل أجسادنا، فإننا . وساد صمٌت جديد

، وهذا يهدم "آكلي حلوم البشر"نصبح من  -كما قال القديس كريلس السكندري 
  .سر اإلفخارستيا من جذوره
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موضوع انتهى احلوار على أن النظافة شيء ال عالقة له بالتقديس، وطبعاً برز   
، وهو موضوع يدخل يف التقدير الشخصي، وُحكم الضمري، "وقار واحترام األسرار"

  .وظروف من يرغب يف التناول، وليس له عالقة بالعقيدة أو املمارسة الصحيحة

  االحتمال الثاين
هو اعتناق تعليم نسطور، وهو احتمال مبين على نص صريح عند األنبا   

". خذوا كلوا هذا هو الهويت"ناسوت ألن الرب مل يقُل شنودة يقول فيه إننا نتناول ال
وبالتايل مل يدخل جتديد  -حسب كلمات األنبا شنودة نفسه  -هذا االحتمال وارد 

اجلسد يف تدبري اخلالص يف النسطورية اليت أنكرت االحتاد األقنومي هللا الكلمة، واجملد 
" اجلسد احمليي" أنه صار اإلهلي الذي أخذه هذا اجلسد بسبب االحتاد األقنومي حىت

  .حسب اعترافنا يف الليتورجية

  االحتمال الثالث
هو جمرد مقاومة األب مىت املسكني إلضعاف دوره الرائد، وإن كان هذا يتم   

  .على حساب اإلميان والعقيدة، وهو أمر خطري جداً جيب أن يقاوم بكل ما منلك

  االحتمال الرابع
األنبا شنودة وسقوطه يف بدعة وهو أضعف االحتماالت، وهو وقوع   

، وهو ما جتده حتت االعتراضات اليت أبداها على الشركة يف الطبيعة اإلهلية، "أوطاخي"
حيث قال إن الشركة يف الطبيعة اإلهلية تعين حتوُّل اإلنسان إىل إله غري حمدود، بال 

كإنسان؛ اخل كل ذلك من حتوالت تنكر بقاء الطبيعة املخلوقة، أو اإلنسان .. خطية 
الناسوت يف االحتاد األقنومي ظل طبيعة إنسانية رغم اجملد اإلهلي وعدم  –حىت  –ألن 

  .املوت وعدم الفساد الذي ناله باالحتاد
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وهذا االحتمال، رغم ضعفه، جيد سنده فيما كتبه األنبا شنودة من مقاالت 
سيح هو ضد شهود يهوه، كانت قد نشرت يف جملة مدارس األحد، يقول فيها إن امل

يف حني أن احلقيقة اإلميانية تؤكد على أن . اهللا ألن جسده إهلٌي من الروح القدس
اجلسد املولود من العذراء القديسة مرمي ليس جسداً إهلياً، بل جسد بشري حسب تعبري 

دون غريه  -والذي هو وحده  –بدفاعه عن اإلميان  -أبينا العظيم حقاً يف البطاركة 
إنه : ثالث عشر الرسل، الذي كتب عن جسد الكلمة قائالً -ية من بطاركة اإلسكندر

  .جسد قابل للموت مثل كل أجساد البشر

  ختبُّط
بالطبع، ال يوجد يف احلقيقة خط واحد بربط بني هذه االحتماالت، ولذلك 
ترى ختبطاً بني النسطورية اليت تنكر اإلحتاد األقنومي، واألوطاخية اليت تنكر بقاء 

  .انية، وبالتايل ذوباهنا كنقطة اخلل يف مياه البحرالطبيعة اإلنس
بكل أدوات الكذب، يظنون أن عبارة من هنا " سيدهم"والذين يدافعون عن 

وعبارة من هناك تكفي لبناء دفاع حار جميد، لكن ما هو ظاهر لكل من يؤمن باملسيح 
يديه جسد االبن أن إمياننا ليس إمياناً لفظياً ُيرتزق منه، بل هو إميان َمن ميسك يف 

جسد ودم عمانوئيل إهلنا، : الوحيد ربنا يسوع املسيح، ويقول بصوت الكنيسة اجلامعة
وبالتايل عندما يقولون إننا نأخذ الناسوت فقط، فهم مل ينكروا . هذا هو باحلقيقة آمني

  .اإلحتاد األقنومي فقط، بل ينكرون جتسد ابن اهللا نفسه وعمل الفداء




