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  األديرة واإلسهام الرَّهباين يف البحث العلمي
  م٢٠١٣يونيو  ٢٦األنافورا يف يوم األربعاء 

  .دي قداسة البابا تاوضروس الثَّاين بابا اإلسكندريَّة وبطريرك الكرازة املرقسيَّةسيِّ
  .آبائي املطارنة واألساقفة والكهنة اجملتمعني معنا

  .احلضور الكرام

ألنه أيُّ علم ميكنه أن يبحث . هوفرادُت ه اخلاصةالعلمي يف الكنيسة املسيحيَّة، له مساُت البحثُ
ه اهللا من أجلنا قبل تأسيس العامل، كما شرحه القدِّيس بولس الرَّسول يف رسـائله؟ إذ  لَفيما عَم
الرُّوح والقوَّة، لكي كالمي وكرازيت مل يكونا بكالم احلكمة اإلنسانيَّة املقنع، بل بُبرهان «: يقول

احلكمِة املكتومة، اليت . نتكلَُّم حبكمِة اهللا يف سرٍّ... ال يكون إمياُنكم حبكمة النَّاس، بل بقوَّة اهللا 
 كمالَ فأيُّ حبث يستطيع أن يستوعب. )٧-٤:٢كورنثوس ١( »سبق اهللا فعيَّنها قبل الدُّهور، جملدنا

  للطَّبيعة البشريَّة التُّرابيَّة؟ ،اهللا يف تبين الطَّبيعة اإلهليَّة فكرِ

ستعالن معرفـة سـّر   ال يسعىبل العلمي املسيحي ال يبحث فيما هو جديد،  لذلك، فالبحثُ
. أي سّر ما صنعه املسيح من أجلنا، يف التَّجسُّد، والفداء، وامليالد اجلديد مـن اهللا . املسيح والكنيسة

 وأحلاٍن وطقوسٍ وتسابيَح نيع املسيح معها، من صلواٍتويف املقابل، سّر ما قدَّمته الكنيسة عرفاناً بص
كُلَّما انكشف أمام اإلنسـان   صاً للمسيح والكنيسة،وكلَّما كان احلبٌّ ُمخِل. اخل... وأيقونات 

، العلمي يف املسيحيَّة، قاصـراً  فسوف يظلُّ البحثُومع ذلك، . جانباً أكرب من هذا السِّر العظيم
  .، وإالَّ ما بقيت األسرار أسراراًهاكماِلبلوغ  ميكنبحث يف أسرار ال ألنه ي

يشرحها القدِّيس بولس الرَّسـول   ،موهوبة من اهللا نعمةً ليس اجتهاداً عقليا، بل رمألاف
 روَحاملسيح أبـو اجملـد،    إلُه ربِّنا يسوَع كي يعطيكماكم يف صلوايت، ذاكراً إيَّ... «: بقوله

 τῆςكم أذهانِ مستنريةً عيونُ، يف معرفته احلكمة واإلعالِن καρδίας  ὑμῶν )ِكمأي قلوب( ،
مرياثه يف  ، وما هو غىن جمِد)لتعلموا ما يف دعوته من رجاء: أي( دعوته لتعلموا ما هو رجاُء

 )املُعلنة لنـا  :أي( ، وما هي عظمة قدرته الفائقة حنونا)الذي جعله للقدِّيسني: أي( القدِّيسني
  .)٢٠- ١٦:١أفسس ( »اخل... ته الذي عمله يف املسيح ة قوَّحنن املؤمنني، حسب عمل شدَّ
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انظروا إذاً أمهيَّة وُعمق واقتدار صالة القدِّيس بولس الرَّسول من أجلنا، ألنه يطلب مـن  
اهللا املعطـاة يل   إن كنتم قد مسعتم بتدبري نعمِة«: أجلنا ما قد ناله هو فعالً من قبل، إذ يقول

كما سبقُت فكتبُت باإلجياز، الـذي حبسـبه حينمـا    . عرَّفين بالسِّربإعالن ألجلكم، أنه 
  .)٤-٢:٣أفسس ( »تقرأونه، تقدرون أن تفهموا دراييت بسرِّ املسيح

 روَح ،اهللا ومعرفة أسراره، هي أن يهب ملن يريـد معرفة  فالوسيلة الوحيدة اليت تتناسب مع
ها اهللا ال يعرفُ ألنَّ أموَر«ذلك  .باستنارة قلبيَّة )وليس معرفته فحسب( معرفته احلكمة، واستعالِن

املوهوبـة   األشياَء الذي من اهللا، لنعرَف العامل، بل الرُّوَح وحنن مل نأخذ روَح. اهللا إالَّ روُح أحٌد
... القُُدس ة، بل مبا ُيعلُِّمه الرُّوح إنسانيَّ ها حكمةٌُمعلِّم هبا أيضاً، ال بأقوال ُت، اليت نتكلَّلنا من اهللا

   .)١٦ -١١:٢كورنثوس ١( »ألنه من َعَرَف فكَر الرَّب فُيعلَِّمه، وأمَّا حنن فلنا فكُر املسيح

هو البحث يف كلِّ مناحي احليـاة  الدِّيين،  البحث العلميوطبقاً للرؤية السَّابق شرحها، فإنَّ 
 قـانون الثار واآلاريخ وتَّالو علوم الالَّهوت كافة البحث يف أي .، الالَّهوتيَّة منها والكنسيَّةالدِّينيَّة
على يف األساس مبنهج يرتكز بنعمة من اهللا، و فنون وغريها، ولكنالو حلاناألو سراراألو الكنسي
  .تعليم آبائهاالكنيسة، و تقليد

. فأورُد فيما يلي مناذج من ذلـك  حديثنا عن اإلسهام الرَّهباين يف البحث العلمي،زنا وإن ركَّ
وموهبـة مل تعـط    نبع يف األصل من األديرة، هو فنٌّ ،بكافة أنواعها وطرائقها األيقونات رسُمف

هو مـن   على سبيل املثال، دراسة صفات وخصائص األيقونة القبطيَّةومع ذلك، فإنَّ . للجميع
. ةيَّتها الفنكنيسة هبويَّ ولكي حتتفظ كلُّ رتكز رسم األيقونة على أساس علمي،لكي ي األمهيَّة مبكان،

  .وهكذا غري مسات األيقونة األرمينيَّة، غري مسات األيقونة البيزنطيَّة، ،فسمات األيقونة القبطيَّة

هذا يصبح  مع تدريب عملي، دراسات علميَّةللموهوبني من الرُّهبان يف هذا الفن،  رفإن توفَّ
  .العمل والصَّالة يف آن معاًالعمل جماالً خصباً لقضاء الرَّاهب وقتاً هادئاً، يستطيع به أن ميارس 

ـ  ومن اإلسهامات الرَّهبانيَّة يف البحث العلمي أيضاً، ة صـيانة املخطوطـات   دراسة كيفيَّ
وهو ما ُيتاح للرَّاهب يف  رجة األوىل، إذ حيتاج إىل وقت كبري،فهذا عمل رهباين بالدَّ. وترميمها

   .هباينالعمل الرَّطبقاً ألصول  يته،امتة يف أثناء تأدمع توفَّر ممارسة الصَّلوات الصَّ ديره،

العمالن السَّابق ذكرمها على سبيل املثال، ال حيتاجان من الرَّاهب سوى احلصـول   نوهذا
  .يخدم به الكنيسةميتد سنني طويلة، ل على دراسة قصرية األمد، ينطلق بعدها يف عمل
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قبـل   لوب علمي،حتقيق املخطوطات، بأس وهوديره،  آخر يناسب الرَّاهب يف وهناك عمل
 ة حتقيـق دراسة كيفيَّ إىل حيتاج من الرَّاهب عمل فهو .إىل ورقات مطبوعة نصوصها حماولة نقل

اإلملام باللُّغة العربيَّة وإجادهتـا   جانب إىل. ما انتبهنا إليه، قلَّالنُّصوص ونشرها، وهو جمال علمي
وهو  .فقط بتحقيقها مكتوبة باللُّغة العربيَّة الرَّاهب املخطوطات اليت يقوم تإجادة تامة، إن كان

والذي ميتد من القرن العاشر املـيالدي أو قبلـه    ،هجمال واسع يشمل التُّراث العريب املسيحي كلَّ
  .أوائل القرن العشرينبقليل، وحىت 

 ها،أحباث علميَّة دينيَّة أُخرى، ينكب الرَّاهب على البحث في أيَّ وخالفاً ملا سبق ذكره، فإنَّ
  :يلي ما بعض أو كلِّ إتقان إىل ،بادئ ذي بدء منه حتتاجكلٌّ حبسب هوايته، 

  .الكتاب املقدَّس لغة ة، وهياللُّغة اليونانيَّة الكالسيكيَّ -
  .أو إحدامها يها الصَّعيديَّة والبحرييَّةاللُّغة القبطيَّة، بلهجَت -
  .اللُّغة العربيَّة -
  .األملانيَّة أو الفرنسيَّة أو اإلجنليزيَّةمثل  ة،احليَّة واحدة من اللُّغات األوربيَّ -

السـيَّما  و بواسطة أساتذة متخصِّصني، ومن هنا، كانت أمهيَّة توفري دراسة هذه اللُّغات،
   .يكون مثمراً فيهافن، م به السِّاهب املبتدئ، حىت تعينه على اجللوس يف قالَّيته، عندما يتقدَّللرَّ

والبحث يف مصادرنا الكنسيَّة القدمية، واليت تذخر . دراسة كتابات آباء الكنيسةتأيت أمهيَّة مثَّ 
  .املنتشرة يف مكتبات مصر والعامل، ولكن بأسلوب علمي، كما سبق أن أشرت هبا خمطوطاتنا

علـى   وعند هذا احلد، ميكن للرُّهبان يف أديرهتم اإلسهام العلمي يف جماالت واسعة، منها
  :سبيل املثال

ساعة مـن   يق كتاب األجبية، سواء من جهة املزامري، أو قطع الصَّلوات اخلاصة بكلِّحتق -
مع ملحق يف هناية األجبية، ببـاقي املـزامري    .اخل... السَّواعي، وأيضاً صلوات التَّحليل 

  .املزامري تقريباً عدد اُألخرى اليت مل ترد يف سواعي الصَّالة، وهي تبلغ إىل نصف
مـع اإلشـارة إىل    .صلموديَّة املقدَّسة، والسيَّما األبصلموديَّة السَّـنويَّة حتقيق كتاب األب -

  .ثري النَّص اللِّيتورجيالكلمات اليونانيَّة الواردة هبا، وما حتمله من معان ُت
حتقيق نصوص القراءات اليوميَّة يف كتاب القطماُرس، الذي خيـدم قـراءات السُّـنَّة     - 

  .هااللِّيتورجيَّة كلِّ
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  .حتقيق كتاب اخلوالجي املقدَّس، والعودة به إىل األصول اللِّيتورجيَّة القدمية -
  .إليه الكنائس اُألخرى سبقتنانصوص الصَّلوات اللِّيتورجيَّة، وهو عمل كافة حتقيق  -
، بعد ترمجتها من اللُّغات املختلفة سواء اليونانيَّـة أو  حتقيق نصوص كتابات آباء الكنيسة - 

  .آباء الرَّهبنة كتابات ة، والسيَّمالهجتيها الصَّعيديَّة والبحرييَّالقبطيَّة ب
، وباألوىل كتاب بستان الرُّهبـان،  حتقيق سَير قديسي الكنيسة، والسيَّما قديسي الرَّهبنة -

  .وأيضاً كتاب السِّنكسار

يس وخبصوص هذا البند األخري أسوق على سبيل املثال، ما يذكره بستان الرُّهبان، عن القدِّ
  : فيقول البستان. يوحنَّا القصري

فتتلمذ  ،ِةكان مقيماً يف الربيَّ )١(يإنه مضى إىل شيخٍ تبايس :القصري يوحنَّا القدِّيسقيل عن ”
وأمره أن يغرَسه ويسقيه كلَّ يومٍ جبرِة ماء، وكـان   ،معلَِّمه دفع إليه غُصناً يابساً وحدث أنَّ .له

  .“... وجييُء يف الغِد ةاملاُء بعيداً عنهما، فكان ميضي يف العشيَّ

من هذه القصَّة، نعرف أنَّ املقصود منها هو تعليم القدِّيس يوحنَّـا القصـري    فعند هذا احلدِّ
فضيلة الطَّاعة، كواحدة من النُّذور الرَّهبانيَّة الثَّالث اليت ينذرها طالب الرَّهبنة، وهـي الطَّاعـة   

  . والعفَّة والفقر االختياري

فجـاء هبـا إىل   . صُن وأعطى مثرةًلُغوبعد ثالث سنني اخضرَّ ا”: أمَّا بقيَّة القصَّة اليت تقول
، فهي “اعِةلوا من مثرِة الطَّخذوا كُ«: يُخ وجاء هبا إىل الكنيسِة وقال لإلخوِةيخِ، فأخذها الشَّالشَّ

  .على األصل حتتاج إىل توثيق، ألهنا إضافة

نني، عرب السِّ من النُّسَّاخ إضافات هاواليت طال بعُضسَير القدِّيسني اُألخرى،  وهكذا يف كلِّ
  .إىل وضعه الكنسي األصيلمفهوم املعجزة، وعالقتها بالقداسة،  حىت يعوديلزم تداركها، 

 :فنقرأ .والفصالن األوَّل والثَّاين من الكتاب الثَّامن من املراسيم الرَّسوليَّة، يشرحان هذا األمر
ن مل ُيسـتأهل  ممَّ ،ال يدين أحد املؤمنني اآلخرين ،واحد من الذين يعملون آيات وعجائب أيُّ”

هذه، وذاك قد نال  قد نلَت فأنَت. عة، تلك اليت ُتعطى منه باملسيحمواهب اهللا متنوِّ ألنَّ .لذلك
متييز أرواح، أو معرفة ما سوف يكون، أو كالم تعلـيم،   شيئاً آخر، ككالم حكمة، أو علم، أو

                                                                            
  .ومعناها من مدينة طيبة θηβαῖον اليونانيَّةتبايسي من الكلمة  -١

Cf. Amélineau, E., La géographie de l’Égypte à l’époque copte, 1973, p. 234-235 . 
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وليس . )٢(تقيا ،من يتنبأ ليس كلُّ”: وأيضاً. )١٢:١:٨املراسيم الرَّسوليَّة (“ ة حقيقيَّةأو صرب، أو عفَّ
  .)٢:٢:٨املراسيم الرَّسوليَّة ( “قدِّيساً ،خرج الشياطنيمن ُي كلُّ

أي عمل يقوم به الرَّاهب يف ديره، يلزم أن يكـون حتـت    ما يلزم االنتباه إليه، هو أنَّ إنَّو
   .لُص، وليس لكي يعمل أحباثاً علميَّةألنَّ الرَّاهب دخل الدَّير لكي خي .مشورة الشُّيوخ وتدبريهم

ر إن كان مع غروس الفردوس َنَبَت عوُد معرفِة الشَّ... ”: فيقول بستان الرُّهبان يف ذلك
أي (ز فيليق بـاملفرِِ  .أمثاٌر رديئةٌ تولِّد املوَت ،ريفِةواخلريِ، فال َعَجب إن نبتت مع املناقبِ الشَّ

الفضائلُ اجلليلةُ أسـباباً لسـقطاٍت    ألنه مراراً كثريةً تصُريأن يكونَ كلَّ حني حذراً، ) املدبِّر
رأيُت صدِّيقاً هالكاً «: وعلى ما كُتب .ضعة ذات إفرازعظيمٍة، مىت مل حيكمها ُمَحكِّم بنيٍة متَّ

  .“بل العجرفة ،الربَّ مل يكن سبَب اهلالِك ، مع أنَّ»بربِه

علِّمـين  ...  ربُّ أنت العارف بكلِّ األشياِء يا: لإذا صلَّيَت فقُ... ”: أيضاً ستانالُب ويقول
  .»“فعلِّمين كيف أخلُص ،كيف أبدأُ، أنت قد جئَت يب إىل ههنا

ففيهـا   .يف قالَّيتـه اهب يف ديره، أن يعينه على اجللوس ومن النَِّعم اليت يعطيها الرَّب للرَّ
 امـض «: قال لـه ف. فطلب منه كلمةً أضاف أنبا موسى أخاً: قيل” .شيء سوف يتعلَّم كلَّ

  .»“سوف تعلِّمك كلَّ شيء يةوالقالَّ ،قالَّيتكواجلس يف 

*   *   *  

                                                                            
٢- ὅσιος =  مريالضَّ حيُّ -ن متديِّ -ص خِلُم -ورع  -تقي.  

Cf. Liddell & Scott, Greek - English Lexicon, Oxford, 1889, p. 572. 


