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 خمتار األخ مينا

ما هو املقصود بأن اآلب بعد أن أشعل النار يف ابنه حىت  حولىته  ر رمىتاد    
 الصىتدر  ، ما الذي ميكن أن تفهمه من هذه العبارة  ال شىتفا   "يتنسم رائحة الرضا"

ن يتنسم رائحة الرضا ويرضىت   أكيف ميكن لإلنسان وليس اهلل اآلب الذي حيب ابنه 
 كتىتب  5كتاب تأمالت يف أسبوع اآلالم ملاذا ال تقرأ   حول ابنه  ر رماد حريٍق نع

 لألنبا شنودة 

"مل يقل خذوا كلوا هىتذا هىتو    :عبارة أنبا شنودة هيأما خبصوص التناول، ف
ما ُكتىتب  وُأحيلك يف هذا اخلصوص منعًا للتكرار  ر سطور. وهي عبارة ن ،الهويت"

ألن الرب مل يفصل  ؛فهو ما حيدث فعاًل ،أما تناول الالهوت Coptic Truthعل  موقع 
 هىتروب   ،  الالقول بأننا نتناول الناسوت املتحد به الالهوتما و عن ناسوته. الهوته

 أي جسده ودمه. ،من الشركة يف الطبيعة السمائية اإلهلية للذبيحة

حيتاج منىتك  ، فهو ما قولك بأن أثناسيوس قال " ن اخلطية ضد عدل اهلل"أما  
ر براهني وأدلة من الكتاب املقدس، مث اآلبا ، مث الليتورجية. وعل  وجه التحديد فإن  

 أثناسيوس مل يقل  ن اخلطية ضد عدل اهلل. عليك أن تقدم النصوص اليت تثبت ذلىتك. 
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راثة اخلطية، فمنعًا من التكرار فإين أحيلك  ر كتابنا عىتن وراثىتة   وبالنسبة ملوضوع و
 اخلطية أم سيادة املوت، وهو منشور عل  هذا املوقع.

أما من حيث ما قاله األنبا شنودة، فها أنا أضعه بني يديك، وأمام ناظريىتك   
 علك ترجع  ر احلق:

اآلالم، مخسىتة   يقول األنبا شنودة الثالث يف كتابه جمموعة تأمالت يف أسبوع
 :  1994كتب، الطبعة التاسعة، مارس 

"نالحظ هنا أنه قال دمي الذي يسفك وليس الذي ُسفك وكىتذلك قىتال    
جسدي الذي يبذل وليس الذي ُبذل ... ذلك ألن دمه قد ُسفك يوم اجلمعة وجسده 
قد ُبذل يوم اجلمعة، اليوم الذي مت فيه اخلالص.  ن حديثه يوم اخلميس، كىتان عىتن   

ص الذي سيتم يوم اجلمعة. والفصح الذي احتفل به يوم اخلميس، كىتان رمىتًًا   اخلال
للفصح احلقيقي الذي للعهد اجلديد الذي ُيذبح عنا يوم اجلمعة. وكأن الىترب أراد أن  
يقول:  ن هذا الفصح الذي تأكلونه اليوم يرمً  ر جسدي الذي ُيبذل عنكم غدًا و ر 

ذين أقدمهما لكم عل  صورة اخلبً واخلمىتر  دمي الذي ُيسفك عنكم غدًا. هذين الل
 (.132وعل  هذه الصورة ستصنعون هذا السر لذكري )ص 

وهنا ليس لنا تعليق  ال لفت نظر القارئ  ر أن ما كتبه البابا شنودة بيده،  منا ينكىتر  
 فيه:

 تسليم جسد الرب يف العلية. -1

 اعتبار ما حدث يف العلية هو رمً. -2

يوم اجلمعة، ذلك اليوم الذي استحال فيه عل  الكىتل   ن اخلالص مت يف  -3
 أكل أي فصح؛ ألن احلمل كان معلقًا عل  الصليب.
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واملشكلة هنا أن هذا الشرح غريب، وبعيد عن التدبري، وهو يف النهاية لىتيس   
هو التسليم الرسويل الذي عرب عنه الالهوت الشرقي، بل هو تعليم الكنائس االجنيلية. 

 ن آبا  الكنيسة أن ما قدمه الرب يوم اخلميس كان رمًًا.ومل يشرح أيٌّ م

 ضافًة  ر ما تقدم، فإن الفعل "يسفك" ليس خاصًا باملستقبل حسىتب فهىتم   
األنبا شنودة، بل هو فعل احلاضر الدائم: "هذا هو دمي الىتذي ُيسىتفك"، والتر ىتة    
العربية مثل غريها صحيحة. ولو كان الدم سيسفك يوم اجلمعة فقط لسىتقط السىتر   
اجمليد، ولكنه ُيسفك دائمًا، وهو ما تؤكده كل قداسىتات الكنىتائس األرثوذكسىتية    

ظيم الذي للتقوى، ألنه فيما هو راسم أن "القبطية واليونانية. "ووضع لنا هذا السر الع
ُيسلم نفسه للموت عن حياة العامل أخذ خبًًا" )الباسيلي(. ويف القداس الغريغىتوري:  
"ألنك يف الليلة اليت أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك. أخذت خبىتًًا".  

م نفسه فيها من ويف قداس ذهيب الفم: "ومن مث يف الليلة اليت ُأسلم، بل باحلري اليت َأسل
ص  1955أجل حياة العامل أخذ خبًًا .." )كتاب االفخولوجيىتون الكىتبري عبعىتة    

(. فقد أسس الرب فصح الكنيسة يف العلية ومل ُيخضع الظل للنور بل أخضىتع  210
بعمله شرح الظل بوجود النور؛ ألن النور هو سبب وجود الظل ولىتيس العكىتس.   

 والظل هو الفصح القدمي.

با شنودة يف ذات اخلطأ مرة ثانية، وهو يشرح موت الرب عل  وقد وقع األن 
الصليب؛  ذ جعل ذبائح العهد القدمي هي املفسر ملا فعله الرب تدبرييًا، وهىتذه هىتي   

( وحتت عنىتوان  167كلماته من نفس املرجع السابق )جمموعة تأمالت ابتدا  من ص 
من اآلبىتا ، ومل يىتذكر   "كان اآلب قد أعد مذبح حمرقة"، وهو عنوان مل يذكره أحد  

أحد من اآلبا  ال هذا االسم: "مذبح حمرقة أعده اآلب"، وال ما توسع فيه خبصىتوص  
شرح احملرقة، بل هو جتديف  صريح عل  اآلب واالبن معًا، مت عن جهىتل، ونتيةىتة   

 لفرض الظل عل  النور. نقول أنه حتت هذا العنوان كتب:
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حة احملرقة .. حمرقة وقىتود رائحىتة   "أما  رضا  قلب اهلل، فكانت ترمً اليه ذبي
(، وألهنا كانت خاصة باهلل وحده، مىتا  168)ص  17، 13-9:  1سرور للرب" ال 

كان يأكل منها أحد وال الالوي، وال مقدم الذبيحة...  منا كانت تأكلها نار املىتذبح  
 وحدها )اليت تشري  ر العدل اإلهلي( وتظل النار تتقد فيها، ح  تتحول  ر رمىتاد، مث 

(  شىتارًة  ر  12-8:  1يأخذ الكاهن هذا الرماد  ر خارج احمللة  ر مكان عاهر )ال 
أن اهلل قد استوىف حقه، ومتت املصاحلة معه، وأخذ مثن اخلطية، وُسرَّ عىتن خضىتوع   

 احملرقة ح  املنته ".

هذا الشرح ال يوجد يف أسفار العهدين، ومل تكن احملرقة ذبيحة خطية، كمىتا   
اجلامح، ومل تكن النار هي نار العدل اإلهلي؛ ألن سفر الالويني مل يىتذكر  قاده اخليال 
 هذا باملرة.

أما ما هو أخطر، أن األنبا شنودة عبَّق هذا عل  االبن له اجملد، فكتب يف ص  
169: 

..  "يف يوم اجلمعة، كان اهلل اآلب قد أعد مذبح احملرقة عل  جبىتل اجللةثىتة  
وتقدم السيد املسيح وهو حيمل حطب احملرقة .... تقدم السيد املسيح وصىتعد علىت    
مذبح احملرقة من ذاته واتقدت فيه النار. وأتت نريان كثرية، أحاعت به نريان من أقطار 
قريبة وبعيدة. ونريان من أجيال عديدة كلها كانت ختص خطايا الناس يف كل مكان، 

ر العدل اإلهلي الواقع عل  كل هذه اخلطايا. وظلت النىتار  وعل  مدى األزمان.  هنا نا
تتقد، ثالث ساعات كاملة. من الساعة السادسة ح  التاسعة. كانت النار تلتهم هذه 
احملرقة اإلهلية وصعد دخاهنا  ر فوق. وتنسم اآلب رائحة الرضا، ومل يرفع يىتده عىتن   

 – هلي ملاذا تركتين".  نىته  احملرقة، كما حدث مع اسحق. لذلك صرخت احملرقة " هلي 
مل يترك حمرقة ابنه الوحيد حلظة واحدة وال عرفة عني.  منا تىترك نىتار    –تبارك امسه 

العدل اإلهلي تتقد فيها ح  النهاية إلرضا  اآلب ومصاحلته عن كل خطية. وعن كل 
أمث وكل سهو لكل أحد، يف كل مكان، يف كل األزمان. وقبل أن تتحول احملرقىتة  ر  
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، قالت لآلب: قد أكمل .. و ذ استودعت روح السيد املسيح يف يىتدي اآلب،  رماد
ووضعه يف مكان عاهر يف الفردوس أواًل  –حسب الناموس  –أخذ اآلب رماد احملرقة 

 مث عن ميني اآلب".

ويف نفس الوقت. وعل  نفس اجلبل، جبل اجللةثة قدم السيد املسىتيح ذاتىته   
له .... سوا  اخلطايا املعاصرة لوقت الصىتلب،  كذبيحة خطية. ليحمل خطايا العامل ك

أو خطايا املاضي منذ آدم، أو خطايا املستقبل ح  آخر الدهور لكل من يىتؤمن بىته   
ويتوب ... هلذا، فإن كل الراقدين عل  رجا  يف اجلحيم، مدوا ايديهم ووضعوها عل  

ين آمنىتوا  رأس هذه الذبيحة، لتنوب عنهم، وقد قبلوها ذبيحة عن خطاياهم. وكل الذ
بالسيد املسيح يف  يع األجيال، يضعون أيديهم أيضًا عل  هذه الذبيحة لتنوب عنىتهم  

 وهم يقبلونه لفدائهم.

ودم ذبيحة اخلطية هذه، ُرش مستديرًا حول الكرة األرضية. وعندئذ حدث  -
أن املالك الذي كان حيرس الطريق  ر شةرة احلياة بسيف من نار .. هذا املالك رأى 

 نازفًا من ذبيحة اخلطية، ليمحو كل خطية، فقال "عندما أرى الدم أعرب عنكم".الدم 

" ن عبارة "تركتين" تعين أن آالم الصليب كانت آالمىتًا حقيقيىتة، وآالم    -
الغضب اإلهلي كانت مربحة .. يف هذا الترك تركًت كل آالم الصليب. وكىتل آالم  

 مث تشتعل فيه النار اإلهلية حىت    الفدا  .. هنا يقف املسيح كذبيحة حمرقة، وكذبيحة
 تتحول الذبيحة  ر رماد، وتويف عدل اهلل كاماًل".

"وهبذا أعلن أن الَطرق أخذ سبيله  ر احلديد احملم  بالنار، أو أعلن أن النار  -
بدأت تلتهم ذبيحة احملرقة .. أو أعلن أن العدل يتقاض  أجره .. فكان أملىتًا كىتاماًل،   

 الرض ". تنسم منه اآلب رائحة
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"وكما كمل عاره كملت آالمه باجلسد، وكمل الغضب الواقع عليه دفىتع   -
الثمن كله، وقدم نفسه فدية، وظلت النار تشتعل يف ذبيحة احملرقة حىت  حولتىتها  ر   
رماد وملا رأى الرب أنه أكمل عمل الكفارة والفدا ، وانه أعط  العدل اإلهلي كل ما 

  نصره قائاًل: "قد ُأكمل".يطلب ومل يعد له شي  بعد، صاح يف

 ور بعض األسئلة: تثوهنا 

ُترى هل  ع يوسف الرامي رمادًا مع نيقودميوس لكي يدفنىته يف قىترب    -1
 جديد حسب الشهادة التارخيية لألناجيل.

و ذا حتول جسد املسيح  ر رماد، فكيف نأخذه يا أنبا شنودة يف السىتر   -2
 اجمليد 

 هل قام الرماد، أم اجلسد  -3

 ما الطامة الكربى فهي تأتينا من ثالثة اجتاهات:أ

تطبيق ما ذكره العهد القدمي عن ذبيحة احملرقة عل  موت الرب احمليىتي   أواًل:
 عل  عود الصليب.

اعتبار ان الشريعة القدمية هي أساس شرح التدبري، ومرة ثانية، الظىتل   
 (.1:  1يشرح النور )عب 

وهر اآلب، ونسب السادية هلل اآلب الىتذي  هو انفصال االبن عن ج 
تنسم رائحة الرضا عندما صعد دخان احملرقة. وهو جتاوز فظيع لكل ما ميكن أن ُيقال 
أو ُيعرف عن حمبة أب ألبنه عل  مستوى البشر. أب حيرق ابنه، مث وهو يف احلريق هو 

وهىتدأت  الذي أعد النار، وهو الذي رض  باحلريق، وهو الذي تنسم رائحة الرضا، 
 نفسه!!!!!
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ها قد ُفتح هذا امللف من جديد، وهناك عدة ملفات من بعده آتية أمام الذين 
ال زالت هلم ضمائر حية، عاينوا أخطا  يف التعليم تقود  ر  نكار اإلميان، ومع ذلىتك  
ظل الذي أخطأ بعيدًا عن احملاكمة، ومل ينقض عليه األب م  املسكني أو كاتب هذه 

 أن اهتمين أنا بالذات بالشرك، وعقد جممع زور حكم فيه عليَّ غيابيًا.السطور  ال بعد 

م  نتةاوز هذه احملنة اليت صنعها األنبا شنودة الثالث، وترك خلفىته هىتذه    
األشواك يف عريق احلياة الكنسية  تلك معضلة عل  قداسة البابا تواضىتروس الثىتاين   

فعل األنبا بيشوي الذي يصىتول  واألساقفة األرثوذكسيني معاجلتها قبل أن تستفحل ب
وجيول يبحث عن فريسة، ومن ورا ه هذا اجليش الذي يقاتىتل بامسىته وحلسىتابه ال    

 حلساب رب اجملد عل  شبكة االنترنت.

 د. جورج حبيب بباوي      


