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يظن من يتابع احلرب اإلعالمية الدائرة أننا كمن يشاهد فريقني يف ملعب كرة  
وأنناا زاا    ،التصاويب قدم يقذفون الكرة ويهامجون حسب "شطارة" أو "مهاارة"  

 ،آخر .. نسينا أهم ما جيب أن حنرص عليا   ضد حسب على فريٍقتسجيل أهداف ُت
 ".كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية"وهو أننا يف 

كان معلمنا العظيم أثناسيوس يكتب سائاًل عن املعىن الكنسا  أو الشار    
اجاع ضاد   ن هجاوم ارريوسايني  ر  عوهو الشر  الذي غاب  ،الكنس  لألسفار

مث قاعادة   ،عن املعاىن الكنسا    44: 1مث  ،عن التفسري اخلاص 37: 1ارريوسيني 
عتبار الرأي اخلاص هو الرأي الذي جيب أن اوه  حتديدًا  (،52: 1التفسري ارريوس  

لشر  الكنس  هو "جمال ارسافار"  الارد   اوأن  ،يسود حىت على ما جا  يف ارسفار
 .(35، 29، 28: 3 على ارريوسيني

وما  ،وهو شهادة ارسفار ،هو استعالن اهلل الكلمة يف اجلسدالقياس الصحيح  
 ،اساتدَّليس فقط يف الُق ،رننا منارس جتسد ابن اهلل ؛ُطبع يف حياة الكنسية من ممارسة
حيث  ،بل وجودنا ذات  يف مبىن الكنيسة ،يديناأهلنا" بني زحيث "جسد ودم عمانوئيل 

ولذلك السبب كانا    .رننا "أعضا  جسده من حلم  وعظام " ؛"اإلجتماع بالرب"
ىل نصف أعضا  زو ،عام بشكٍل (1 "ىل التطهريات اجلسديةزتطور النظرة "دراستنا عن 

 وهؤال  هن السيدات من ارمهات وارخوات والزوجات "الوارثات معنا نعمة ،اجلسد
رن القيااس هاو    ؛وال هن يف جناساة  ،أقل وال أعظم نوهؤال  لس ،احلياة اربدية"

                                                           
راجع كتابنا: تطور النظرة زىل التطهريات اجلسدية يف الطقوس والقوانني الكنسية من العصر الرسويل حىت  (1 

 .2013القاهرة العصر احلديث، 
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، باحتاد الالهوت بالناسوت يف شخص الارب  س  دِّ"كنيسة واحدة مقدسة" ُق
أي اجتماع  ،رن التقديس ال ينبع من الكنيسة : .ت السرائرَدِلحتاد ُوومن هذا اال

 (.10: 12بل من الرو  القدس الذي يعط  "قداست  لنا"  عب  ،املؤمنني

أو عان   ونسى عن جهٍل ،هو ذلك الذي انفرد باملرأةأما القياس املكسور، ف
 جا  من تعليٍم والكسُريف جسد املسيح.  ننا زاا  عضٍوأ -الرب يعرف القلوب- عمٍد
ب وَهوالذي ُي ،تجسدهأساس  ب الربُّ َعَضشيطاين ينكر تقديس اجلسد الذي َو ٍفمزيَّ

 ،"اإلفاراا"  هو كسُر ،القياس س مبسحة املريون. وكسُرويقدَّ ،يف "محيم امليالد الثاين"
أي مان   ،وال ه  من اإلمياان  ،هو حماولة وضع عوائق ال عالقة هلا بالتعليم املسيح 

 مها لنا الرب يسوع بنفس .البشارة السارة اليت قدَّ

دون  ،الدسقولية :يصرخ ،يف ملعب احلرب الدائرة فريٍق نسمع صراَخعندما  
أم  ،دسقولية؟ هل ه  الوثيقة اليت أفىن د. وليم سليمان حيات  يف حبثها ةأن يقول لنا أي

ومع احتراما    ؟أم الدسقولية السريانية ،النص املختصر الذي ُترجم وُنشر عدة مرات
هل القانون الكنسا  فاو     :القياس الصحيح ىلزأعود  ،الشديد هلذه الوثائق جمتمعة

وهو  ،أو ألغى تقديس اجلسدوحذف  فإذا جا  قانوٌن ؟وفو  املمارسة اإلميانية ،اإلميان
ويعطى باالرو    ،بل هبة اهلل اآلب يف يسوع ،نع اإلنسانليس من ُص ،أبديٌّ تقديٌس
اإلمياان   ينشأ مهما كان مصدره؟ أمل ،فهل جيب أن نأخذ مبا جا  يف القانون ،القدس

بقانون أو بشريعة؟ وزذا وضع هذا ال  ،باستعالن يسوع املسيحاملسيح  باإلل  املتجسد 
 ؟ًاسليم ًافهميعد فهل هذا  ،مهما كان  ،اإلستعالن حت  أحكام القوانني

 ،ولكن اإلميان نفس  ل  اسم "قاانون اإلمياان"   :مسع  شيطانًا صغريًا يقول 
حسب كل ما لدينا من خمطوطاات   ،"ارمانة" :رن اإلسم الليتورج  هو ؛هش وُد

من كثرة مطالعتنا رداب الغرب  "Creedقانون اإلميان "وقد نقلنا اسم  .وكتب طقسية
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: يقاول  234ص  ،وتركنا اإلسم القبط  "ارمانة"  راجع مثاًل خوالج  الدير احملر 
 .ك بني قوسني  أي قاانون االمياان(  مث أضاف بعد ذل ،الشعب ارمانة اررثوذكسية

زذ مل  ؛القاانون  اإلمياُن بل سبق  ،فهو ليس شريعًة ،وحىت مع االحتفاظ باسم "قانون"
: 3تيمو 1بل استعالن يسوع املسيح اهلل الذي ظهر يف اجلسد   ،اإلميان  يؤسس القانوُن

16.) 

ت اريقوناة حباذف   َرس ا ُكو ،غاب القياس الذي جيعل اإلميان فو  القانون 
وها  غيااب الترتياب     ،مث جا ت الكارثة الثالثة ،تقديس الكنيسة بالرو  القدس

وتعين ترتيب فصول كتاب  راجع النيس  ضاد   άκολουθίαأي  والترتيب .الكنس 
ولكن ارهم  ،على سفر النشيد( 13بل تعاقب الفصول  النيس  عظة  ،(11أنوميوس 

علاى سافر    5ىل التأل   النيس  عظة زهو ترتيب تدبري اخلالص من اخللق من العدم 
ما هاو موافاق    تعين άκολουυθοςأصل الكلمة  ( رن24النشيد وتعليم املوعوظني 
فما هو موافق ومال م حسب جمال ارسفار  ،(1: 4جنيل يوحنا  كريلس الكبري شر  ز

أي حسب ارماناة  قاانون    ،نعترف ب  يف اإلميان وحسب جتسد ابن اهلل وحسب ما
لينا هو شريعة. أمل يكن ترتيب ارسفار نفس  هاو الاذي   ( أن ما لدينا وُسلم زاإلميان

رتفع فو  ما هو حس  ومادي وأصبح ؛ رن اإلنسان اشر  رمزيًاجعل سفر النشيد ُي
ح "التارا""  وعند ذلك يصاب  ،س بالرو  القدسقدَّىل أن ُيز"عشق اجلسد" ل  دعوة 

ن العهد القدمي هاو عهاد   زأمل يقل رسول الرب  ؟فهم مسائيًاورمزًا جيب أن ُي عالمًة
: 8ساتعمال  عاب   قدمي شاخ ومل يعد صاحلًا لال ن  عهٌدزو ،(1: 10الظالل  عب 

 ؟(13

مث أليس  ؟مث بعد ذلك الروحاين أو السمائ ( ،الترا"  اجلسداين أواًل أمل يأِت 
رن  دع   ؛"كما يف آدم ميوت اجلميع" :مات يف آدم أن الكلَّ :هذا هو ترتيب التدبري

-47: 15يضًا وأ 21: 15كو 1"كذلك يف املسيح سُيحيا اجلميع"   :أعظم ىل حياٍةز
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وشارائع الانجس    ،الرسل شرائع التطهريات أبطل اآلباُ  هل ٍّز وعلى أي أساٍس ؟(49
وعبارة "قد رأى الارو  القادس    ؟(29-28: 15لشراب  أع والطاهر يف الطعام وا
وقبول ارمام   ،ن يف يسوع املسيحعِلسُتمبا ا بل اعتراٌف ، َعِضُو وحنن" ليس  شريعًة

عنادما   ،ولذلك .(31-13: 15جنيل حسب شهادة يعقوب الرسول  أع لإلميان باإل
كان لا  مكسابًا   ن كل ما زر شاول الطرسوس  بولس الرسول املتنصِّ ييقول اليهود

 وهو: ،حسب الشريعة

 + ارصل العرق  من سبط بنيامني عرباين.

 + التمسك بالشريعة فريس .

 + حافظ عهد ابراهيم خمتون يف اليوم الثامن.

 + من جهة الرب الذي حسب الشريعة بال لوم.

وخيتم هبذه الصرخة اليت ال جيب أن تضيع يف امحة مباراة الكرة اليت يلعباها  
فقد حسبت  "خسارة من أجال   ،الربَح َبس أي بعد أن َح ،"لكن" :عب نفس فريق يال

فضل معرفة املسيح يسوع ر" الذي من أجل  خسرت كل ارشيا  وأنا أحسبها نفاية 
ولعل تلك الكلمات تصدم ضمائر تكاد متوت . وجد في " ابالة( لك  أربح املسيح وُأ

، الرب ميان املسيحإيعة قبل الذي بالذي من الشر بري"وليس يل  :بسبب سخونة احلرب
"رعرف  وقوة قيامت  وشاركة آالما     :(. والسبب8: 3ميان"  فيليب الذي من اهلل باإل
 (.10: 3فيليب ىل قيامة ارموات"  أصل زمتشبهًا مبوت  لك  

تقابل  مع الراحل الكرمي د. نصر حامد أبو ايد، وكان آخر لقاا  لناا يف   
. وكن  قد 2006انديانا يف مؤمتر عامل  عن علوم القرآن، ُعقد يف  –جامعة نوتردام 
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قرأت بدقة كتاب  "مفهوم النص"، فقد حاول  أن أعرف ما ه  أبعاد مشكلة د. نصر 
أحاط بكتاب د. حمماد خلاف اهلل    حامد أبو ايد. كما حاول  أن أعرف أيضًا ما

"القصص الفين يف القرآن"، وكان كالمها صادقًا ال يهاب احلوار. والسبب الوحيد هو 
العودة زىل دراسة الثقافة العربية اإلسالمية اليت امتدت مثل شجرة كبرية جيلس حتتاها  

ف، وحتتاوي  ارقباط واملسلمون معًا. والثقافة الوطنية املصرية زسالمية التكوين واهلد
على أمناط فكرية وزنسانية ونظرة توافقية. ومهما اختلف مؤرخو الثقافة املصرية حول 
ما كتب  د. نصر حامد أبو ايد، زال أن  كان ثاقب الرؤيا عندما كتب: "ليس من قبيل 
التبسيط أن نصف احلضارة العربية اإلسالمية بأهنا حضارة "النص" مبعىن اهنا حضاارة  

ام  علومها وثقافتها على أساس ال ميكن جتاهل مركز النص فيا .  اثبت  أسسها وق
وليس معىن ذلك أن "النص" مبفرده هو الذي أنشأ احلضارة، فإن النص أياًا كاان ال   
ينشئ حضارًة وال يقيم علومًا وثقافًة. زن الذي أنشأ احلضارة وأقاام الثقافاة جاُدل    

أخرى. زن تفاعل اإلنسان مع  اإلنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع النص من جهة
بكل ما ينتظم يف هذا الواقع من أبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية -الواقع وجدل  مع  

 –هو الذي ينشئ احلضارة "  مفهوم النص، الناشر املركز الثقاايف العار"    -وثقافية
 (.9الطبعة الثانية، ص 

وحَّاد اإلساالم قبائال     الثقافة العربية اإلسالمية ولدت مبيالد اإلسالم، فقد
اجلزيرة وخلق حتالفًا واسعًا ضم كل أمالك اإلمرباطورية الرومانية الشارقية يف ُملاك   
ارمويني والعباسيني. وبعد عدة نكسات، جا  ُملك ارتراك العثمانيني، واساتطاع   
الشعوب أن تضع تراثها الفارس  واملصري واآلرام  يف زطار عر" بادأ يف دمشاق   

قاهرة، ونقل السريان كتب أرسطو، فلم يكن بني العرب من أتقن اليونانية، وبغداد وال
بل كان السريان هم الذين قاموا بالتعريب؛ رهنم كانوا يعرفاون اللغاتني اليونانياة    
والعربية. وحتمًا يف فيض املعرفة الوافد من احلضارات القدمية، كان نص القرآن هاو  

كر الفلسف  اليوناين والفارس  واملصري، ظالَّ  املرجع ارول وارخري. أمام احف الف
نص القرآن هو حصن الدين احلنيف، وهو هنا الوضع الطبيع  والتارخي ؛ رن القرآن 
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جا  بقرا ة متعددة ملا جا  يف املسيحية ويف اليهودية أيضًا، وظل نص القرآن مع تعدد 
والعثمانيني هو القول اخلطاب الديين املسيح  واليهودي يف عصر ارمويني والعباسيني 

ارول وارخري. ورغم اختالف مفسري القرآن، زال أن عصمة التنزيل جعلا  مان   
 النص احملور ارساس .

 والسؤال احلاسم: كيف ُنِقل هذا زىل تراثنا املسيح ؟

 حدث ذلك عرب تطوٍر بط   غري ملحوظ:

 ، مما دفع هجوم على الكتاب املقدس، واهتام عام بأن الكتاب مت حتريف 
الذين كتبوا دفاعًا عن أسفار العهدين، الوصاول زىل ذات املعتقاد اإلساالم ، أي    
االعتقاد بتنزيل الكتاب املقدس، وترى ذلك يف استخدام كلمة "آية" عناد اقتبااس   
كلمات الوح ، وهو بال شك من تأثري الثقافة اإلسالمية؛ رن ما ورد يف القرآن هاو  

لعاملني"، ولذلك جيب أن يكون الكتاب املقادس يف ذات  "آيات"، و"تنزيل من رب ا
 املنزلة.

زن استخدام كلمة "آية" لنص من الكتاب املقدس، مل يظهار زال ماع    
القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ويف منشورات املبشِّرين اإلجنيليني، ولايس قبال   

 جتده عند علماا   ذلك. ومع هؤال ، جا ت فكرة عصمة الكتاب املقدس، وهو ما ال
 ارقباط والسريان والروم يف العصر الوسيط.

القرا ة املغلوطة للتاريخ الكنس ، وبالذات مواجهة الكنيسة للهرطقات،  
اليت رأى الذين كتبوا وال اال يكتبون، أن صراع الكنيسة مع ارريوسية كان صاراعًا  

مل يفطن هؤال  زىل أن اخلالف على شر  أو تفسري نصوص معينة يف أسفار العهدين، و
 كان على:

 + استعالن الثالوث وليس اآلب وحده.
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 + مصري اإلنسان اربدي.

 + الشركة الكيانية بني الثالوث واإلنسان صورة اهلل.

 + السرائر والصالة واحلياة الروحية.

هذه البنود ارربعة ه  استعالنات أو أفعال عبَّرت عنها النصوص، ولكان مل  
النصوص. احلدُث يسبق النص، والنص يشهد للحدث. احلدُث فعاٌل، وقاد   ُتنشئها 

يكون فعاًل دائمًا مثل جتسد ابن اهلل، أو زنسكاب الرو  القدس. هذه أفعال زهلياة مل  
 تنشأ بنصوص.

التجسد هو فعٌل زهل ٌّ دائٌم، وهو الذي أسس الكنيسة، وهو الاذي جعال   
ل وجود النص، ومل يؤسس الانصُّ  الكنيسة جسد املسيح. كان الفعل هو سبب وأص

فعاًل. يف مواجهة الرب مع التالميذ كان وجوده بينهم هو الذي جعل  يقول: "خاذوا  
كلوا هذا هو جسدي"، ولوال العطا  بيدي ، أي الفعل، لفقدت الكلماات معناهاا،   

 ولكن ارهم هو أن الفعل هو الذي أسس الليتورجيا: "اصنعوا هذا لذكري".

دًا"، ومل يقف استعالن الكلمة عند التجسد، بل حرفياًا:  "الكلمة صار جس
"وسكن فينا"، أو "سكن، أو حل بيننا"، أي صار كواحٍد ِمنَّا، ليس كماا قيال يف   
التكوين: "صار كواحد منا عارفًا اخلري والشر"، بل صار كواحد مناا "رأس اخللقاة   

كلمات: "يف الباد   اجلديدة، وبداية تكوين جديد بآدم جديد". ولذلك، صار معىن ال
خلق اهلل السموات واررض"، هو "يف البد  كان الكلمة .. والكلمة صار جسادًا".  
كما الحظ العالمة أورجيينوس يف افتتاحية شر  زجنيل يوحنا أن البدَ  اجلدياد صاار   

 يشر  البدَ  احلقيق  الذي ب  صار للبد  القدمي دخوٌل يف شركٍة جديدة.

دة الشريعة مع االجتاه القانوين ر" الفار  ابان   رمبا حدث التحول حنو سيا
الطيب صاحب كتاب "فق  النصرانية"، وهو املرجع الذي اعتمد علي  أوالد العساال  
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يف وضع القالب القانوين للعصر الوسيط، واجملموع الصفوي. ولكن مل يكن الشار   
يف وحده هو الذي دخل نفق سيادة القانون على اإلميان، زذ حادث نفاس الشا      

كنائس مل تكن لغتها العربية مثل كنيسة اليونان اليت صار "الشرع الكنس " املصادر  
 ارول لديها.

ودخل  احلياة الليتورجية نفق الشريعة يف تصنيف كتب مثال "املينااون"،   
وكالمها ق نَّن ما ُيخدم، وما ُيقال، فصاارت  ، " وارهم هو كتاب "التيبكون

انعدم  فيها احلرية، رغم الغىن الالهويت الفاائق يف ارناشايد    الليتورجية خدمًة ثابتًة
 والصلوات اليت ه  صوت اآلبا  القديسني.

يف عصرنا احلديث، ومع اشتعال حرب النصوص، بدأت مالماح ارسالمة   
بظهور عهد ارئمة، وأهم هؤال : ارنبا شنودة الثالث، مث ارنبا بيشوي، وارب ماىت  

لث مل يكن لدي  أي رغبة أو تطلع رن يكون زمام شيعة، ولكن املسكني. وارول والثا
احملاربون قسَّموا الكنيسة زىل مذهبني: مذهب ارنبا شنودة، احتل في  ارنبا بيشاوي  

امساًا، كاان    19منصب اإلمام اركرب، ومذهب ارب مىت املسكني الذي انضم زلي  
 كاتب هذه السطور واحدًا منهم.

حركة اإلصال . فقد قام لوثر وغريه، بنقٍد حاد وحرب النصوص ه  منهج 
 عنيف لكنيسة روما، وكان شعار هذه احلركة، كما صيغ يف عبارة التينية موجزة هو:

Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia. 

 أي:

 النعمة وحدها. –اإلميان وحده  –الكتاب املقدس وحده 

ها" قد ساقط ، فقاد   زذ كان  كلمات "اإلميان وحده"، و"النعمة وحدو
بقي  الكلمتني: "الكتاب املقدس وحده". من هنا اشتعل  حرب النصوص منذ القرن 
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 السادس عشر.

فقدان اريقونة الكاملة ملوضوع البحث، واالحنصار يف حماور تدمر مجال  
اريقونة. خري مثال على ذلك، هو حرب النصوص الدائرة عن اخلطية ارصالية. ماا   

 الذي ُفِقد من اريقونة؟

ما ُفِقد هو "الصورة اإلهلية" اليت مل َتُم  مطلقًا، بدليل أن ابراهيم ويوساف  
لعهد القدمي، كان هلم زميان ومعرفة باهلل، ونالوا هباات الارو    وأنبيا  وبعض ملوك ا

القدس حسب شهادة سفر القضاة وباق  ارسفار التارخيية. ولكن مل حناول أن نشر  
(، وهكذا ضااع   11تاريخ هؤال  اربطال الذين ُمدحوا بشكل فائق يف  عب ص 
ت العقا"" و"دفع الثمن"، أيقونة تدبري اخلالص باللف والدوران حول "البدلية" "واملو

وغريها من أفكار جتديفية، هدم  صال  وحمبة اهلل. وصار حشد النصوص للادفاع  
 عن أيٍّ من هذه احملاور، هو فقدان للصورة الكاملة.

الف صُل بني اإلميان، وما ُيماَرس يف الليتورجية. وخري مثال على ذلك هو  
ذات الوق  الذي ميسك في  أحد أعضا  هاذا   كيف يكون االبن مثنًا ُيدفع لآلب، يف

الفريق الكروي، بالصينية حاماًل جسد الرب، وأمام  الكأس على املذبح، ليقول زنا   
يعترف "زىل النفس ارخري أن هذا هو اجلسد احملي  الذي أخذه ربنا من والدة اإللا ،  

عنا كلناا"،   وجعل  واحدًا مع الهوت ، وأسلم  عنا على خشبة الصليب بإرادت  وحده
 مث ُيعلِّم بغري ذلك؟ أال يكون بذلك قد هدم املمارسة بتعليم افتراض  ال وجود ل ؟

التشيُّع، زما لألنبا شنودة الثالث، وزما لألب مىت املسكني، والذي انضم  
زلي  قائمة أخرى معروفة ُنشرت امسائهم مقرونًة بالصور، من أجل مزيد من التحريض. 

لتعليم ارنبا شنودة الثالث، هو نقد لتعليم الكنيسة. صار ارنبا شانودة  وصار أي نقد 
الثالث = الكنيسة. وهو ما أصبحنا نراه يف ختام طقس الرسامات، زذ ياؤدي كال   
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كاهن وأسقف هذا التعهد بالوال  للبابا، وهو ما مل يكن معروفًا يف طقسنا، وال وجود 
 كتب اخلدمة(.ل  لدى الكنائس اررثوذكسية ارخرى  حسب 

صارت العقائد أفكارًا بال ممارسة؛ زذ كيف متاِرس دفع الثمن لاآلب؟   
على رشم الصليب، تطورًا  اإلجنيلينيوهو ما جيعلين أرى يف هجوم بعض املتطرفني من 

طبيعيًا العتقادهم بفكرة دفع الثمن، زذ صار الصليُب عالمة اللعنة، وعالماة زرضاا    
 .العدل اإلهل  عندهم

 ولكن جيب أن نتوقف أمام أهم خسارتني: ،قائمة اخلسارة تطول

َخس رنا أن ما ُأعلن هو ما نشارك في ؛ رننا ُدعينا زىل شركة  
حياة الثالوث يف االبن وبالرو  حسب التسليم الذي ذكاره معلمناا اثناسايوس يف    

فيها يف الثالوث؛ رن الشركة رسائل  زىل سرابيون. وصار ما ُأعلن جمرد فكرة ال شركة 
أضح  شركة يف قوة أو طاقة حسب تعليم املطران، وليس  شركة يف اهلل الثاالوث،  

 زذ يظل الثالوث بعيدًا عنا مثل آهلة الديانات ارخرى.

َخس رنا رؤيتنا للتحول الكياين الذي جيعلنا أخاوة الارب،    
ذي جيعل الرب رأس أعضاا  جساده بااملعىن    باعتباره هو "البكر". ذلك التحول ال

احلقيق ، الذي منارس  يف قبول  هو بالذات أقنومًا وقوًة وطاقًة ونعمًة ونورًا وخالصاًا  
وفداً  وقيامًة وحياًة أبديًة؛ رن القوة والطاقة والنعمة واخلالص والفدا  والقيامة واحلياة 

 اربدية ه  صورة أو أيقونة املسيح نفس .

 يتبع،،،،     

 د. جور  حبيب بباوي     


