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الجوانب الروحية 
واالجتماعية 

والوطنية في تراث 
األنبا شنودة

يوسف سمير كامل 

على  كبري  ف�ضل  امل�ضرية  للرهبنة  كان 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط وعلى العامل. وا�ضتطاع  الأنبا 
ينقل  اأن  النفرادية،  الرهبنة  رائد  اأنطونيو�س، 
للب�ضرية اأمنوذًجا متفرًدا من الرهبنة امل�ضيحية التي 

مل يعرفها العامل من قبل.

( مدر�س التاريخ الإن�ساين بق�سم العلوم الإن�سانية جامعة دراية باملنيا.  (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�ضرق الأو�ضط، �ضنة 2018درا�ضات يف الت�ضامح
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بع�س  هناك  اأن  فنجد  للغرب،  الرهبنة  انتقلت  م�سر  فمن 
احلياة  من��اذج  بالدهم  اإل��ى  ونقلوا  م�سر  على  وف��دوا  الذين  الن�ساك 
باأحاديثهم  �سواء  م�سر،  يف  باأنف�سهم  راأوها  التي  والديرية  الرهبانية 

و�سلوكهم الرهباين اأو بكتاباتهم، ومن اأمثلة هوؤلء:

زار . 1 حيث  405م(.  )ت:  الرهبان(  ب�ستان  )كاتب  بالديو�س)1(: 
م�سر مرات عدة.

يوحنا كا�سيان)2(: زار غالبية اأديرة م�سر وق�سى بها �سنوات عدة . 2
وتنقل بني الآباء الن�ساك.

تاريخ . 3 كتاب  ترجم  الذي  394م(،  )ت  الأكوبايل)3(:  روفينو�س   
الرهبان اإلى الالتينية.

)1( كان بالديو�س رجاًل من غالطية قام ب�سياحتني اإلى م�سر، الأولى �سنة 388م ودر�س الفل�سفة الن�سكية واأقام 
حتى �سنة 399م، ويف �سنة 400م ُر�سم اأ�سقفا لهيلينوبولي�س. وقد دافع عن القدي�س يوحنا فم الذهب، ثم نفي اإلى 
اأ�سوان �سنة 406م ومكث يف م�سر �ست �سنوات. وعندما رجع اإلى غالطية، كتب تاريًخا حوايل �سنة 420م واأهداه 
اإلى لوزا�س )Lausus( اأمني الإمرباطور ثيوؤدو�سيو�س الثاين وحينما تقراأ تاريخه تالحظ اأن كاتبه مل يتبع نهجًا 
معينًا اأو مدر�سة معينة، كما اأنه مل يكن له اأي مطمح اأدبي، وله كتاب )Historia Lausiaca( اأو ما ي�سميه البع�س 
ب�ستان الرهبان. للتفا�سيل انظر: منري �سكري، )الرهبنة القبطية واآبائه(، �سمن قراءات يف تاريخ الكني�سة، ر�سالة 

مار مينا الرابعة ع�سرة، )الإ�سكندرية 1993م(، �س341 . 

اإن كتابه »املعاهد« )Institutions( له �سمة  اإذ  )2( �سجل كا�سيان جتاربه وم�ساهداته ولكن بطريقة خمتلفة، 
الر�سالة كما اأن »املواعظ« )Conferences( ال�سهرية فيها اأ�سلوب املوؤلفات الدينية اخلا�سة، وتويف يوحنا كا�سيان 
 )Germain( سديقه جرمان� مع  بيت حلم  نا�سكا يف  وكان  الأ�سلي،  وطنه  على  الآن  اإلى  يتفق  ومل  345م  �سنة 
وذاعت يف ذاك املكان �سهرة املتوحدين امل�سريني فذهبا اإليهم. وقد زارا م�سر ال�سفلى وعا�سا على الأخ�س يف برية 
�سيهيت ول يبدو اأنهما ذهبا اإلى م�سر العليا. للتفا�سيل انظر: منري، �سكري، »الرهبنة القبطية واآباوؤه« ر�سالة مار 

مينا الرابعة ع�سرة، �س341 .

)3( يرى البع�س اأن ما كتبه روفينو�س مل يكن �سوى مرتجم لكتاب بالديو�س اإلى الالتينية. ولكن مما ل �سك فيه اأنه 
زار الأماكن نف�سها التي زارها بالديو�س وعرف اأكرث اأبطاله، واإن الت�سابه يف كثري من املوا�سع بينهما هو مما يقوي 

قيمتهما التاريخية. انظر: منري �سكري، »الرهبنة القبطية واآباوؤها«، مرجع �سابق، �س341 .
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بول، . 4 الرومانية  الراهبة  ت�سجيل  385م(  )ت  جريوم)4(:  القدي�س 
وزار وادي النطرون وقام بنقل ما عرفه عن اأنظمة باخوميو�س اإلى 

الالتينية �سنة 404م.

اأ�سقف  وغريغوريو�س  الكبري  با�سيليو�س  القدي�س  اإلى  بالإ�سافة 
ني�س�س وغريغوريو�س الناطق بالعجائب، وكذلك كل من يوحنا ذهبي 
الفم)5( اإيالري اأ�سقف بواتية الذي نفي اإلى اأ�سوان دفاًعا عن الإميان 
على املذهب الأرثوذك�سي، وبف�سل هوؤلء الرجال انت�سرت الرهبنة يف 

الغرب باملنهج والأ�سلوب امل�سري نف�سه.

حياة األنبا شنودة وتكوينه الفكري

اإذا نظرنا لق�سة وحياة الأنبا �سنودة رئي�س املتوحدين، نالحظ 
على  انعكا�س  الن�ساأة  لتلك  وكان  الفكري،  تكوينه  يف  اأثرت  ن�ساأته  اأن 
تكوين �سخ�سيته، فمولده -كما جاء بال�سنك�سار اأو جامع �سري واأخبار 

للكتاب  تف�سريه  يف  الغرب  اآباء  اأعظم  من   )St. Jerome  ( جريوم  القدي�س  اأو  اإيرونيمو�س  القدي�س  يعترب   )4(
يو�سابيو�س  انظر:  ور�سائل.  الهراطقة  �سد  وجدلية  ن�سكية  مقالت  مع  املجال  هذا  يف  عظيم  تراث  له  املقد�س، 

القي�سري، تاريخ الكن�سية، ترجمة، القم�س مرق�س داود، )مكتبة املحبة القاهرة 1998 (، �س265. انظر اأي�سًا:
Kazhdan and others، The Oxford Dictionary of Byzantium، Vol.II، Oxford 1991، p.1033.

)5( ُولد يوحنا فم الذهب مبدينة اأنطاكية نحو �سنة 347م. ت�سرب روح احلق على يدي اأمه التقية التي اأر�سعته لنب 
تعاليمها منذ الطفولة. لكنها مل تكتِف بهذا بل اجتهدت يف تثقيف عقله بالعلوم واملعارف، فاأودعته لدى ليبانيو�س 
يتدرب على البالغة واملنطق، ولدى اأندروغاثيو�س Androgathius يدر�س الفل�سفة. وكان يبكت اخلطاة وكل ذي 
زلة مهما كان مقامه. وتنّيح ب�سالم �سنة 407م. من كلماته: تاأملوا هذا التقدم العجيب! اإنه ير�سل مالئكة اإلى الب�سر، 

ويقود النا�س اإلى ال�سماويات. هوذا �سماء تقام على الأر�س لكي تلتزم ال�سماء بقبول الأر�سيني. للتفا�سيل انظر:
Kazhdan and others،The Oxford Dictionary of Byzantium، Vol.II. (Oxford 1991)،pp.1057-1058. 

)القاهرة  ج2،  كن�سية،  �سخ�سيات  بع�س  مع  وقدي�سيها  الكني�سة  اآباء  قامو�س  يعقوب،  تادر�س  القم�س  عن  نقاًل 
 .)1995
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القدي�سني- كان يف قرية �سندويل اأو �سنالل اأي »بلدة الكرم«)6( اإحدى 
اأعمال اأخميم ب�سعيد م�سر عام 333م)7(- ولذلك عرف بالأخميمي)8(  
�سنودة  كرُب  وملا  والرثاء،  والغنى  والف�سيلة  بالتقوى  اأبواه  ا�ستهر  وقد 
�سلمه اأبوه رعاية الغنم، فكان يرعاها ويعطي غذاءه للرعاة، ويظل هو 
�سائًما طوال يومه، وقد اأثر ذلك على �سخ�سية القدي�س �سنودة، مما 
جعله يحب اخلري وال�سالة وال�سوم وال�سدقة كوالديه، فالن�ساأة هنا 
يف و�سط بيئة حمبة و�سالح، انعك�ست على تكوينه النف�سي والوجداين 
والعقيدي هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى وجود خاله الأنبا بيجول 
الذي كان من الرهبان ذائعي ال�سيت يف جمال الرهبنة الباخومية)9(، 
فكان له خري قدوة ومثال على التق�سف والتقوى وحب اجلهاد الروحي 
لزيارة  معه  والده  ا�سطحبه  عندما  بالفعل  ذلك  وحتقق  به،  والتمثل 

)6(  بانوب، حب�سي، �سنودة )333-451م (، �سور من تاريخ القبط، العدد الرابع، �س112. 

يف  وامل�ستعمل  وال�سهداء  والر�سل  الأنبياء  لأخبار  اجلامع  القبطي  ال�سنك�سار  واآخرون،  اجلميل  بطر�س،  اأنبا   )7(
كنائ�س الكرازة املرق�سية يف اأيام واآحاد ال�سنة التوتية، ج2، �س292؛ انظر اأي�سًا:

 Amlineau،E، Les Moines Egyptiens، Vie de Schinoudi،،pp.13-10.     

)8( ليلى، عبداجلواد اإ�سماعيل، تاريخ م�سر وح�سارتها يف احلقبة البيزنطية القبطية، القاهرة، 2008. �س92.

احلياة  لهذه  ي�سع  اأن  ا�ستطاع  فقد  الديراين،  النظام  اأ�س�س  وا�سع   )346-292( باخوميو�س  القدي�س  يعد   )9(
الرهبانية نظمها وطرائقها يف �سورتها اجلماعية وقد اأورد املوؤرخ الكن�سي �سوزومني تف�سياًل كاماًل لالأ�س�س التي 
 ))panopolis( قرب اأخميم )Tabennesi( كانت تقوم عليها العالقات بني اأفراد الدير الباخومي يف )طبان�سني
ويذكر اأن باخوم ق�سم جماعته التي حتيط به والتي يبلغ عددها نحو األف وثالثمئة اإلى اأربع وع�سرين جمموعة. ميز 
ال�سبعة.  اليونانية، وقد تكاثر عدد الرهبان الطبان�سيني بعد ذلك حتى بلغ الآلف  كال منها بحرف من الأبجدية 
ويتبني من حديث �سوزومني اأن النظام الباخومي كان ي�سبه اإلى حد كبري الت�سكيالت الع�سكرية يف دقتها وان�سباطها 
اأب  -حلد كبري- وهذا راجع لكونه يف الأ�سا�س جنديا وثنيا اعتنق امل�سيحية. للتفا�سيل عن نظام القدي�س باخوم 

ال�سركة انظر:                                   
Dom،C.Butler،The Lausiac History of Palladius،،pp.233-236;Amlineau،E.، Les Moines Egyptiens، 
Vie de Schinoudi، pp.42-43; Goehring،E،J، Pachomius and the white monastery in Christianity 
and Monasticism in upper Egypt،Vol.I، pp.47-50.

وانظر اأي�سًا: اأنبا بطر�س اجلميل واآخرون، ال�سنك�سار القبطي اجلامع لأخبار الأنبياء والر�سل وال�سهداء وامل�ستعمل 
يف كنائ�س الكرازة املرق�سية يف اأيام واآحاد ال�سنة التوتية، ج1، �س179-178.
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خاله، فباركه خاله وو�سع يده على راأ�سه وقال: »بارك علي اأنت لأنك 
رداء  خاله  واألب�سه  وم�سى  اأبوه  وتركه  كثرية«.  جلماعة  اأًبا  �ست�سري 
اأوعز اهلل له فى روؤيا، ثم  »اإ�سكيم الرهبنة« وهو يف �سن �سغرية، كما 
للحياة  حب  من  الطفل  يف  وجده  ملا  وتثقيفه  تعليمه  على  خاله  عكف 
الرهبانية -الذي �سيكون ابنه يف الروح)10(- فعني اأول ما عني بتدري�سه 
الوا�سح  اأثره  لهذا  وكان  م�ستفي�سة،  عميقة  درا�سة  املقد�س  الكتاب 
اللغتني  بتعليمه  خاله  اهتم  كما  البليغ،  والكتابي  اخلطابي  اأ�سلوبه  يف 
القبطية واليونانية)11(، وانتظم �سنودة يف �سلك الرهبنة، وبلغ من �سدة 
تق�سفه اأنه كان ل يتناول طعام اإفطاره الذي يحتوي على قليل من اخلبز 
وامللح واملاء اإل وقت الغروب يوميًا)12(. ويف الأربعني املقد�سة كان يقتات 
كان  اأنه  املقريزي،  الدين  تقي  املوؤرخ  عنه  ذكر  كما  فقط.  بالنباتات 
مراًرا يطوي يف الأربعني املقد�سة. وحدث بعد ذلك اأن اأثرت عليه تلك 
املعي�سة ال�سيقة التي كان يحياها، اإذ �سعف ج�سمه ونحل حتى ل�سق 
الن�ساأة والرتبية و�سط  الأولني: عامل  العاملني  جلده بعظمه. هذا عن 
اأما العامل  اأمامه.  البيئة ال�ساحلة التقية، ووجود خاله كقدوة ومثال 
الثالث فهو: الدعوة الإلهية له، فكان �سماعه ذات يوم �سوت من ال�سماء 
قائاًل: »قد �سار �سنودة رئي�سًا للمتوحدين«. وكان لذلك تاأثريه القوي 
والعبادة  الزائد  والن�سك  والأ�سوام  ال�سلوات  يف  نف�سه  فاأجهد  عليه، 

)10( انظر: 
Amlineau،E، Les Moines Egyptiens، Vie de Schinoudi، p.48f. 

)11( كانت املدار�س ملحقة بالعهد الفرعوين باملعابد، بينما اأحلقت يف الع�سر امل�سيحي يف م�سر بالأديرة، وحاليًا 
تلحق بالكنائ�س لتعليم الأطفال اللغة القبطية والأحلان وغريها. 

 وانظر اأي�سًا: منري، �سكري، »الرهبنة القبطية واآباوؤها« �سمن قراءات يف تاريخ الكني�سة، ر�سالة مار مينا الرابعة 
ع�سرة، �س386؛ الأنبا مارتريو�س، الرهبنة القبطية الأم لرهبانيات العامل، )القاهرة 2002(، �س44-38 . 

)12( رءوف حبيب، الرهبنة الديرية يف م�سر، �س177. 
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نظام  فاتبع  حمله  �سنودة  حل  بيجول  الأنبا  خاله  تنيح  وملا  الكثرية، 
ال�سركة الرهبانية الذي و�سعه القدي�س باخوميو�س، واأ�ساف اإليه تعهًدا 
يوقعه الراهب قبل دخوله الدير، وبلغ عدد الرهبان فى اأيامه )1800( 
راهب، وبنى الأنبا �سنودة ديًرا اآخر، بلغ عدد رهبانه )2200( راهب، 

ومازال حتى الآن ي�سم كني�سة ويعرف بدير الأنبا �سنودة)13(. 

لألنبا  الرهباني  التراث  في  الروحية  الجوانب 
شنودة رئيس المتوحدين 

»ظهر يف م�سر من �لقدي�سني �لأقباط ما مل يعرف �لعامل �أقوى 
منهم �سكيمة يف تثبيت امل�سيحية والكفاح �سد الوثنية، وكانت اأقوالهم 
واإين  الوثنية،  �سد  كفاحهم  عند  العامل  يف  امل�سيحيون  احتذاه  مثاًل 

اأذكركم بواحد من هوؤلء وهو الأنبا �سنودة«)14(. 

ترك لنا الأنبا �سنودة تراًثا اأدبًيا وروحًيا رائًعا ويعترب من اأروع 
�سفحات الأدب القبطي على الإطالق، التي ما زالت موزعة على عديد 
كان  التي  ال�سعيدية  باللهجة  وجميعها  العامل،  ومكتبات  متاحف  من 

يف  وامل�ستعمل  وال�سهداء  والر�سل  الأنبياء  لأخبار  اجلامع  القبطي  ال�سنك�سار  واآخرون،  اجلميل  بطر�س  اأنبا   )13(
القدي�س  ونظام  ن�ساأة  عن  وللتفا�سيل  ؛  �س293-292  ج2  التوتية،  ال�سنة  واأحاد  اأيام  يف  املرق�سية  الكرازة  كنائ�س 

�سنودة الرهباين انظر:
 Amlineau،E.، Les Moines Egyptiens، Vie de Schinoudi، pp.60-68.

وانظر اأي�سًا: رءوف حبيب، الرهبنة الديرية يف م�سر، �س177-180؛ ليلى، عبداجلواد، تاريخ م�سر وح�سارتها يف 
احلقبة البيزنطية القبطية، �س92-106؛ حامد زيان غامن، تاريخ م�سر وح�سارتها يف الع�سر البيزنطي )احلقبة 
)القاهرة  العربي،  الفتح  اإلى  الإ�سكندر  من  م�سر  العبادي،  م�سطفى  �س91-94؛   )2010 )القاهرة  القبطية(، 

1999(، �س350-344. 

مينا  مار  جمعية  جملة  )الإ�سكندرية،  اخلام�سة،  الر�سالة  العاملية،  احل�سارة  ركب  يف  القبط  كامل،  مراد،   )14(
العجائبي 1954(، �س17. 
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القدي�س يكتب بها ل بغريها)15(. 

واحد  منها  اخلطابات،  من  جمموعة  املخطوطات  هذه  وت�سمل 
لالإمرباطور ثيوؤدو�سيو�س الأول )347-395م()16( وبع�سها للبطريرك 
والعظات  اخلطب  من  كبري  وعدد  )380-385م(  الأول  تيموثاو�س 
موجهة للرهبان وملكافحة �لوثنية وظلم كبار �ملالك و�حلكام و�لدعوة 
واأدبية  دينية  مو�سوعات  يعالج  ما  بينها  ومن  بالفقراء،  الرفق  اإلى 
من  خم�س  تالوة  على  حمافظة  القبطية  الكني�سة  تزال  وما  خمتلفة. 

عظات الأنبا �سنودة يف اأ�سبوع الآلم. 

اأما عن اجلوانب الروحية يف كتاباته، فرنكز هنا على اهتمامه 
وما  باملوالد،  واخلزعبالت  والبدع  واخلرافات  الوثنية  على  بالق�ساء 
يجري فيها من متاٍد يف التم�سح بالقبور وعلى دينونة اهلل وعقاب اخلطاة 
ال�سهداء  موالد  يف  اأقواله  ومن  التوبة،  على  ا  واأي�سً اأحكامه  وعدالة 
وكيفية الحتفال بها بطريقة مثلى: »جميل جدًا اأن يذهب الإن�سان اإلى 

)15( للتفا�سيل عن ذلك وعن مكانة القدي�س �سنودة يف تاريخ احلياة الرهبانية انظر:
Stephen Emmel،Shenoute›s place in the history of Monasticism in Christianity and 
monasticism in Upper Egypt، Akhmim and Sohag، Vol.I، (Cairo 2007)،pp.31-45.

انق�سمت  حيث  املوحدة  الرومانية  لالإمرباطورية  اإمرباطور  اآخر  الأول  ثيوؤدو�سيو�س  الإمرباطور  يعترب   )16(
الق�سطنطينية،  وعا�سمتها  ال�سرق  يف  اأركاديو�س  ولديه  بني  وفاته  بعد  �سطرين  اإلى  الرومانية  الإمرباطورية 
وهونوريو�س يف الغرب وعا�سمتها ميالنو باإيطاليا، وُعني ثيوؤدو�سيو�س الأول اإمرباطورا للدولة الرومانية 378م. تبنى 
الإمرباطور ثيودو�سيو�س الأول امل�سيحية يف عام 380م، وجعل منها دينا وحيدا لالإمرباطورية عام 391م للتفا�سيل 

انظر:
Walford، The ecclesiastical history of Sozomen، translated from Greek،(London 1855)، 

pp.313-316; Kazhdan and others، The Oxford Dictionary of Byzantium، Vol.III، pp.2034-2035.

عبد  بي�سوي  القم�س  وتعليق:  ترجمة  م�سر،  العرب  ودخول  القدمي  العامل  تاريخ  النقيو�سي،  يوحنا  اأي�سًا:  وانظر 
يف  درا�سة  مع  والرببرية  الدين  بني  الرومانية  الإمرباطورية  عبيد،  اإ�سحق  �ص93-100؛  د.ت(،  )دمياط  �مل�سيح، 

مدينة اهلل، )القاهرة  1971( �س76-77؛ ه�سي . ج.م: العامل البيزنطي، �س97.
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هيكل ال�سهيد، وي�سلي ويقراأ وين�سد املزامري ويطهر نف�سه، ويتناول من 
الأ�سرار املقد�سة يف خمافة امل�سيح، اأما من يذهب ليتكلم وياأكل وي�سرب 
ويلهو، �أو باحلري يرتكب �جلر�ئم نتيجة لالإفر�ط يف �ل�سر�ب و�لبغي 
والف�ساد وبالإثم، فهذا هو الكافر بعينه)...( وبينما البع�س يف الداخل 
ميالأون  اخلارج  يف  باآخرين  اإذا  ويتناولون،  ويقروؤون  املزامري  يرتلون 
واأنتم  يدعى  ال�سالة  بيت  »بيتي  املو�سيقية:  الآلت  ب�سخب  املكان 
جعلتموه مغارة ل�سو�س، يا للغباء؟ اإذا كنتم تذهبون ملواطن ال�سهداء 
لتاأكلوا وت�سربوا وتبيعوا وت�سرتوا وتفعلوا ما يروق لكم«. اإذا فاأية فائدة 

لبيوتكم التي يف مدنكم وقراكم ويا لعقولكم املغلقة؟ 

لهم  وك�سفو�  �لنا�ص  لبع�ص  ظهرو�  �ل�سهد�ء  بع�ص  �أن  »وزعمو� 
هذه  اأن  وجدوا  البحث  وعند  فيها عظامهم،  دفنت  التي  الأماكن  عن 
ا اأن بع�س املباين والتوابيت التي  البقايا هي عظام كالب. وزعموا اأي�سً
ت�سم  اأنها  يظن  كان  الهدم،  اأو  البناء  اأعمال  عنها خالل  يك�سف  كان 
اأج�ساد ال�سهداء. اإمنا هي لل�سياطني التي كانت تظهر لهوؤلء النا�س يف 
اأحالمهم يف ثياب ال�سهداء، وبذلك كانت تبني لهم الهياكل احلقيقية 
–اإذن- ملجازفة عظيمة اأن ُتبنى الهياكل على عظام ل  قيمتها، واإنها 

ُيعرف كنهها اأو م�سدرها«)17(. 

�سنودة  القدي�س  وموعظة  خلطبة  ال�سابق  الن�س  وبتحليل 
اأنه ل ميانع يف ذهاب املرء ملوالد ال�سهداء  رئي�س املتوحدين، نالحظ 
بال�سهداء  يليق  روحًيا  الحتفال  يكون  اأن  يجب  ولكن  بهم،  والحتفال 

)17( رءوف، حبيب، الرهبنة الديرية يف م�سر، مرجع �سابق، �س185.
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ولي�س بالكالم الكثري والأكل وال�سراب، وبالبيع وال�سراء وفعل املوبقات 
وما يغ�سب اخلالق، كما يتحدث القدي�س �سنودة عن بع�س اخلزعبالت 
�لكالب  عظام  �أن  وظنهم  ور�ءها،  �لكثريون  جرى  �لتي  و�لتخيالت 
ذكر  ولكن  وقدي�سني،  ل�سهداء  عظام  هي  والتوابيت  باملباين  املوجودة 
القدي�س �سنودة اأنها ل�سياطني تظهر لهم يف هيئة �سهداء، ون�ست�سف من 
هذا الن�س مدى انت�سار تلك اخلرافات واخلزعبالت من جهة، ومدى 
تف�سي ظاهرة �لبدع و�لأفكار �ملغلوطة �لبعيدة كل �لبعد عن �لحتفالت 
الروحية بال�سهداء والقدي�سني، وهذا رمبا يكون مرجعه انت�سار الأمية 

واجلهل من جهة، والأفكار الوثنية املحيطة بهم من جهة اأخرى. 

وقال يف مو�سوع اآخر يف باكر يوم الأربعاء من اأ�سبوع الآلم عن 
ول  الكالم  هذا  »اأقول  اأحكامه:  وعدالة  اخلطاة  وعقاب  اهلل  دينونة 
اأتركه وهو هذا ل تظنوا بعد عزل التنب من احلنطة يح�سل اخلطاة 
روؤ�ساء  اأو  واإن كان املالئكة  اإنه  الكتب  واأقول لكم ك�سهادة  على راحة، 
املالئكة ي�سمتون جميعًا وكذلك القدي�سون اأي�سًا ي�سمتون جميًعا، فاإن 
لكلمة اهلل احلكم الكامل القاطع يف اليوم الذي يفرز فيه الأ�سرار من 
اأتون النار املتقدة. هل اهلل  ُيلَقى اخلطاة يف  اأن  بني ال�سديقني، وقت 
كالب�سر حتى يجعل له م�سرًيا اأو جلي�سًا ي�ساأله، ما هو الذي ين�ساه اهلل 
لكي يجيب به اآخر اأو يطلب عنه كلمة اإل هذا القول فقط اأن يقال من فم 
واحد: اأيها الديان احلق اأحكامك عادلة، اأنت املعطي كل واحد ح�سب 

اأعماله، ولي�س لنا اأن نذكرك بهذا لأنك اأنت عندك كل الراأفات«)18(. 

)18( يو�سف، حبيب، عظات اأ�سبوع الآلم للقدي�س العظيم اأنبا �سنودة رئي�س املتوحدين، )القاهرة 1971(، �س19 
نقاًل عن املخطوطة رقم )408( املتحف القبطي بالقاهرة 1342 �س /1636م وواردة بطبعة 1921، 1949. 
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ون�ست�سف من العظة ال�سابقة لقدي�سنا اأن اهلل �سيجازي كل اإن�سان 
ح�سب اأعماله اإن كانت خرًيا اأو �سًرا، ول يحتاج لأحد لتذكريه باأعمال 
كل فرد فهو عامل بكل �سيء، ول يخفى عليه اأي منها، فحا�ساه اأن يكون 
ا-  يف حاجة ملعرفة ذلك؛ لأنه يرى وي�سمع وي�سجل كل �سيء، وهو -اأي�سً

قادر على كل �سيء. 

وعن التوبة يقول يف عظة له يف ال�ساعة التا�سعة من يوم الأربعاء 
من اأ�سبوع الآلم: 

»اأمران اأقولهما لكم: اإن جميع الذين يفرح بهم يف ال�سماء من 
اأجل توبتهم وهم على الأر�س، لن يروا حزًنا ول وجًعا يف ذلك املكان، 
على  وهم  توبتهم  عدم  لأجل  ال�سماء  يف  بهم  يفرح  مل  الذين  واأولئك 
تتكا�سل  متى  فاإلى  املكان،  ذلك  يف  راحة  ول  فرًحا  يروا  لن  الأر�س، 
الدموع،  تقبل  دامت  ما  نف�سك  على  ابك  اإليك  اأطلب  الإن�سان؟  اأيها 
اأعماًل يحق عليها البكاء فابك على نف�سك  اإذا كنت عملت  وبالأحرى 
وحدك، مادام جميع القدي�سني يبكون معك لأجل خال�س نف�سك، طوبى 
ملن امتالأ بكاًء على نف�سه وحده، ههنا فاإنه �سينجو من البكاء و�سرير 
اأحبائي قبلما يقفل  الأ�سنان الدائم ويفرح فرًحا �سماوًيا، فلنتيقظ يا 
دوننا اخلدر وباب التوبة، ون�سرع اأمام الباب فن�سمع ل�ست اأعرفكم كل 

هذه واأرداأ منها ن�سمعها اإذا متادينا يف خطايانا«)19(.

)19( يو�سف، حبيب، عظات اأ�سبوع الآلم للقدي�س العظيم اأنبا �سنودة رئي�س املتوحدين، �س20 غري موجودة بطبعة 
1921 وثابتة بطبعة 1949 وباملخطوطة رقم )90( مبكتبة الفاتيكان ورقة رقم )125( و)126(، تاريخها 1440�س 

�سنة 1721م 17، ويالحظ اأن هذه العظة متاثل عظة باكر يوم الثالثاء يف ابتدائها مع بع�س الإ�سافات عليها.
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وتت�سح يف الن�س ال�سابق اجلوانب الروحانية لرتاث الأنبا �سنودة 
رئي�س املتوحدين، وحر�سه على روحانية وتوبة ومنفعة الآخرين، وحثهم 
على التوبة والبكاء على اخلطية، واأن ال�سماء تفرح باخلاطئ التائب، 
وهي مكان ال�سعادة والفرح الدائم وطوب القدي�س �سنودة من يبكي على 
خطاياه، ويتيقظ دوًما قبل اإغالق باب التوبة و�سماع عدم املعرفة من 
اهلل، ون�ستنتج من هذا الن�س كذلك مدى حب الأنبا �سنودة لالآخرين 

واحلر�س على خال�سهم. 

 الجوانب االجتماعية والوطنية في تراثه

نالحظ اأن الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ال�سيئة 
بالغري  اإح�سا�سه  مبداأ  من  ينطلق  لكي  قدي�سنا؛  حركت  الذكر  �سالفة 
وحبه ملجتمعه ووطنه؛ ليقف يف وجه الوثنية من جهة، ويف وجه احلكام 
عن  اأما  اأخرى.  جهة  من  الأر�س  مالك  وكبار  الظاملني  البيزنطيني 
جهاده �سد الوثنية فرناه يخو�س �سراعًا مريرًا وعنيفًا لقتالعها من 
بالعمل، فكان  تعليمه  النهاية، وقرن  الن�سر يف  له  جذورها حتى كتب 
ُيطعم اجلائع، ويك�سو العريان، ويداوي املري�س، ويوؤوي الغريب. وفوق 
اإلى �ساحة  بنف�سه مع املظلوم من امل�سريني  هذا كله فقد كان يذهب 
توجه  العدالة  اإقرار  يف  يفلح  مل  فاإن  �سخ�سًيا،  عنه  ليرتافع  الق�ساء 
املظلوم  ينال  حتى  بال  له  يهداأ  ومل  راأ�ًسا،  الإمرباطور  اإلى  بال�سكوى 
حّقه، وهذا يو�سح كيف اأنه مل يكن اأنانًيا اأو نفعيًا يفكر يف نف�سه فقط، 
وخري مثال على ذلك وقوفه يف وجه احلكام امل�ستبدين الظاملني الذين 
يقول عنهم: »قد امتالأت قلوبهم اإثمًا وزورًا وق�سوة وطمًعا و�سًحا، فهم 
اأ�سبحوا ل يتورعون  اأيديهم حتى  اإلى ما كانت يف غري  اإل  ل يتطلعون 
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لهما  فلي�س  و�سلفهم  �سفاهتهم  اأما  ربح م�سروع.  وراء كل  عن اجلري 
اأنف�سهم، هم الذين ي�سعون لإثارة الفنت  حدود. يا لعار هوؤلء احلكام 
والعبث بالعدالة وهو اأمٌر هني على اأنف�سهم ما داموا يكرهون الفقراء 
ول يظهرون اأمامهم اإل وقد انتفخت اأوداجهم زهًوا وخيالء. اإن الق�سوة 
�ساربة اأطنابها، واإن الأر�س كلها متوج بال�سرور، واأ�سبح كل من اعتلى 
يكون  والويل ملن  والنحا�س،  الف�سة  اكتناز  اإل  له  كر�سي احلكم ل هم 
وحتى  الكفاف،  العي�س  يلتم�س  به  فاإذا  ومي�سي  ي�سبح  اإنه  ال�سحية، 
اآخر  جنودهم ي�سجون بال�سكوى حلرمانهم من رواتبهم«. ويف مو�سع 
اأنه مل  »واأح�سب  بيئته املحيطة يقول:  الفقراء من  واأحوال  اأو�ساع  عن 
يتبق �سوى اأن يجعلوا منهم عبيًدا في�سدون النري على كواهلهم ليدوروا 
بال�سواقي لريوا حدائقهم. من الذي يجهل اأن الإقليم اإن مل تكن البلد 
كلها مالأي بعظام احليوانات التي نفقت خالل الأوبئة التي اأر�سلها اهلل 
من  روؤو�س  على  العظيمة  الدينونة  هذه  فلتقع  خطايانا.  ب�سبب  علينا 

يظلمون الفقراء«)20(. 

متاأنية،  فاح�سة  نظرة  اإليه  ونظرنا  ال�سابق  الن�س  حللنا  اإذا   
ال�سيا�سية  اأن الأنبا �سنودة كان متابًعا جيًدا وعاملًا بكل الأو�ساع  جند 
عالًيا،  بالغري  اإح�سا�سه  وكان  به،  املحيطة  والقت�سادية  والجتماعية 
فهو ي�سف احلكام وكبار املالك بال�سلف والغرور وحب جمع املال اإلى 
الذهب  اكتناز  ب�سهوة  الراعي  لنهم  الرعية  حال  و�سوء  احلدود،  اأبعد 
ج�سع  وانعكا�س  الكرمي،  العي�س  �سبل  من  الفقراء  وحرمان  والف�سة 
احلكام وكبار املالك على اأو�ساع اجلنود الذين يحرمون من رواتبهم 

)20( رءوف، حبيب، الرهبنة الديرية يف م�سر، �س183-182. 
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الأمر الذي يجعلهم ي�سطون وي�سلبون القرى واملنازل والأديرة املحيطة 
بهم. ويت�سح من هذا الن�س ال�سابق اجلانب الجتماعي الغريي ال�سديد 
يف هذا املجال من كتابة القدي�س �سنودة وتراثه الرهباين، فهذا الن�س 
اآلمهم،  تخفيف  وحماولة  بالآخرين  الإح�سا�س  وهو  اجتماعي  بعد  له 
فيفرح مع الفرحني ويبكي مع الباكني، وله بعد �سيا�سي هو مدى فداحة 
اجتماعًيا  رعيتهم  اأو�ساع  و�سوء  البيزنطيني،  البالد  حكام  وق�سوة 
واقت�سادًيا. كما يت�سح من خالل ثنايا هذا الن�س اأن القدي�س �سنودة 
املظلومني، ومواجهة طغيان  الدفاع عن حقوق  �سبيل  ياأُل جهًدا يف  مل 
بل  البيزنطيني،  املالك  وكبار  واحلكام  الروؤ�ساء  من  والظاملني  الظلم 
حلاكم  �سكايتهم  يرفع  بل  واملظلومني،  الفقراء  عن  بالدفاع  يكتفي  ل 
الأمر  يرفع  فاإنه  ذلك  تعّذر  واإن  اأمكن،  اإن  العام  احلاكم  اأو  الإقليم 
اأي: القدي�س �سنودة ينبه  للق�سطنطينية لالإمرباطور نف�سه وهو بهذا، 
مواطنيه وبني وطنه للمطالبة بحقوقهم وعدم اخلوف من احلكام حتى 

ولو كانوا هم امل�سكو يف حقهم. 

ومتثل اجلانب الوطني والقومي يف كتاباته وتراثه يف بثه الروح 
وجه  يف  وقف  عندما  امل�سري،  ال�سعب  نفو�س  يف  والقومّية  الوطنية 
�سعبه  على  الواقع  الظلم  مبدى  ومعرفته  الظاملني  امل�ستبدين  احلكام 
ما  بكل  واإمدادهم  لهم  وا�ست�سافته  الرببر،  غارات  من  لهم  ورعايته 
ورعايتهم  لهم  وا�ستقباله  ودواء،  وك�ساء  وغذاء  موؤن  من  يحتاجونه 
اأوقات الأوبئة واملجاعات، فوثقوا به وبثوا �سكواهم لديه فرناه ينربي 
للدفاع عنهم وعن حقوقهم، فهو بهذا خمل�س لوطنه وقومه مندد بظلم 
وقوميته  وطنيته  ومظاهر  اأمثلة  ومن  وم�ساوئهم،  البيزنطيني  احلكام 
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بها  الرهباين  تراثه  كل  ليكتب  قلمه  و�سخر  القبطية،  باللغة  اهتمامه 
ويطهرها من كل ما علق بها من األفاظ يونانية، بل اإن تراثه الرهباين 
ومكتبات  متاحف  على  وموزع  �سعيدية،  بلهجة  قبطية،  بلغة  كله  كتب 

العامل كافة)21(. 

جعل الأنبا �سنودة من الدير الأبي�س معًهدا دينًيا واجتماعًيا منذ 
اإليه  الوافدين  الأهايل  جموع  ل�ستقبال  م�سراعيها؛  على  اأبوابه  فتح 
من خمتلف جهات ال�سعيد الأعلى عمومًا، ومنطقة اأخميم خ�سو�سًا، 
مل  التي  واملعونة  امل�سورة  للتما�س  واإما  العظات  وا�ستماع  لل�سالة  اإما 
اأدى هذا لإيجاد �سلة م�ستمرة بينه وبني عامة  اأبدًا، وقد  تكن ترف�س 
ال�سعب الذي ا�ستهوى عقولهم ب�ستى مواهبه وميزاته، فهو حري�س على 
العناية ب�سوؤونهم والدفاع عنهم وعن م�ساحلهم، فاطماأنوا اإليه وبثوه 
�سكواهم وك�سفوا له اآلمهم واآمالهم. وجتلت نزعته الوطنية منذ  دخول 
الأجانب الإغريق الدير الأبي�س وق�سره على امل�سريني فقط الذين كان 
يخاطبهم قائاًل: »اأيها الهللينيون والهراطقة من كل نوع« وكان �سدى 
روح ال�سعب املظلوم؛ فيعرب عن م�ساعره املكتومة، وي�سور طموحه اإلى 
احلق والإن�ساف، ويدعو اإلى ا�سرتداد حقوقه امل�سلوبة واأرزاقه املنهوبة، 
كما  املالك)22(.  وكبار  احلكام  على  �سعواء  حملة  حمل  هذا  اأجل  ومن 
كان القدي�س �سنودة ل يقنع ب�سيء يف �سبيل خري مواطنيه، فرناه يرفع 

)21( يتنوع تراث الأنبا �سنودة بني قوانني ور�سائل وعظات، وتنق�سم كتابات الأنبا �سنودة لثالثة جملدات: واحد 
مبتحف اللوفر واثنان باملعهد الفرن�سي لالآثار ال�سرقية بالقاهرة. للتفا�سيل عن الرتاث الرهباين الأدبي والديني 
القبطية  اللغة  تاريخ  القبطي  الأدب  تراث  واآخرين،  اإ�سحق  ماهر  �سنودة  انظر:  املتوحدين  رئي�س  �سنودة  للقدي�س 
القبطية  الرهبنة  �سكري،  منري،  �س101-109؛   ،)2003 )القاهرة  ومبادئه،  القبطي  الأدب  م�سادر  ولهجاتها 

واآباوؤها �سمن قراءات يف تاريخ الكني�سة، ر�سالة مار مينا الرابعة ع�سرة، �س402.

)22( املرجع نف�سه، �س401-400. 
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�سكواهم للحكام وكبار املالك بالإقليم، واإن مل يرجع احلق لأ�سحابه 
بل  نف�سه،  والإمرباطور  للق�سطنطينية  و�سكواهم  مظلمتهم  يرفع 
والدفاع عن حقوق  املظامل  لرد  الإمرباطورية  للعا�سمة  بنف�سه  يذهب 
امل�سريني املظلومني، وبهذه الأفعال واإ�سراره على اأخذ حقوقهم اأيقظ 
فيهم ال�سعور الوطني والقومي و�سرورة املطالبة باحلق؛ لأنه ل ي�سيع 
حق وراءه مطالب، و�سرورة ال�سكوى من الظلم واملطالبة باإقرار العدل، 
حتى ولو كان املغت�سبون حلقوق امل�سريني الأباطرة اأنف�سهم، كما كان 
القدي�س �سنودة قوي ال�سخ�سية ف�سال عن ات�سالته القوية بالأباطرة 
وحكامهم وقوادهم وبالبطاركة، ول نن�سى ات�سالته وا�سرتاكه مبجمع 
زعامة  اأك�سبه  هذا  فكل  الكبري،  كريل�س  البابا  مع  431م  عام  اأف�س�س 
انطباًعا  يعطي  وهذا  امل�سري،  ال�سعب  جموع  بني  قويًا  �سعبيًا  ونفوذًا 
رهبانها  وقومية  ووطنية  جهة،  من  امل�سرية  الكني�سة  وطنية  عن  قوًيا 
ممثلة يف قدي�سنا القدي�س �سنودة من جهة اأخرى، وعلى الرتابط القوي 
واملجتمع  امل�سري  بال�سعب  ورجالتها  ورهبانها  امل�سرية  الكني�سة  بني 

املحيط من ناحية ثالثة. 

قبل  الثالث  القرن  منذ  الأولى  للمرة  امل�سريون  وجد  وهكذا 
الرهبان  من  كثري  كان  ولقد  م�ساعرهم.  للتعبري عن  متنف�سًا  امليالد، 
اأ�سبح  اأن  ذلك  نتيجة  وكانت  م�سري.  اأ�سل  من  ينحدرون  والن�ساك 

للكني�سة امل�سرية طابع قومي قوي)23(.  

)23( ه� . اإدري�س بل، م�سر من الإ�سكندر الأكرب حتى الفتح العربي لها، ترجمة: عبداللطيف اأحمد علي )القاهرة، 
دار النه�سة العربية، 1973 (، �س171.
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رئيس  ش��ن��ودة  األن��ب��ا  رهبنة  نظام  سمات 
المتوحدين)24( 

رئي�س  �سنودة  لالأنبا  الرهباين  الرتاث  يف  النظر  اأمعنا  واإذا 
املتوحدين نالحظ اأنه: 

كان متنوًعا غزيًرا مل يركز فقط على اجلانب الروحي داخل  -
العقائدية،  كني�سته  وق�سايا  وطنه  بق�سايا  ان�سغل  بل  فقط،  الأديرة 
وكانت له كتابات لهوتية عميقة اأ�سهم بها مع اآباء الكني�سة العظام يف 

مواجهة الهرطقات التي هددت اإميان الكني�سة و�سالم املوؤمنني، مثل:

 اأزلية اهلل الكلمة.. 1

 �سر تاأن�س كلمة اهلل من العذراء.. 2

 دقة م�سطلح والدة الإله )�سد ن�سطور(.. 3

حقيقة حتول اخلبز واخلمر )�سد الأوريجانيون(.. 4

املتوحدين  الن�ساك  من  الكثريين  على  �سنودة  القدي�س  فر�س 
الكبري  الدير  اإلى  احل�سور  �سرورة  لديره،  املجاورة  واجلبال  باملغائر 

فردية  وجعلها  بال�سالة  فائقة  عناية  ووجه  الباخومية  الرهبنة  بال�سدة عن  �سنودة  القدي�س  رهبنة  ات�سمت   )24(
وجماعية، كما اهتم بتعليم وتثقيف رهبانه، للتفا�سيل راجع: بانوب، حب�سي، �سنودة )333-451م(، �سور من تاريخ 

القبط، العدد الرابع، �س119-127. انظر اأي�سًا: 
Cf.Bentley Layton، The ancient rules of Shenoute›s monastic federation، in Christianity 
and monasticism in upper Egypt، Akhmim and Sohag،Vol.I، (Cairo 2007)، pp.73-79;Nina 
Lubomierski، The Coptic life of Shenoute، in Christianity and monasticism in upper Egypt، 
Akhmim and Sohag، (Cairo 2007)،Vol.I،،pp.91-97. 
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على  يحتم  وكان  املقد�سة.  الأ�سرار  من  للتناول  �سنويًا  مرات  اأربع 
حديثي العهد اأن مي�سوا اأوًل زمنًا خارج الدير لختيارهم. ثم ي�سرح 
ثبتت مقدرتهم على معي�سة  ال�سركة متى  اإلى  بالدخول  بعد ذلك  لهم 
الن�سك الطاهرة، وي�سمح للراهب منهم بالإقامة يف غرفة خا�سة. وكان 
يتعهدهم بنف�سه جميعًا ويحتم عليهم التخلي عن كل ما ميلكون. وكانت 
�لطاعة و�لعفة من �ل�سروط �لأ�سا�سية �ملهمة �لتي �إذ� مل تتو�فر للر�هب 
وبذلك  �سواء،  والأكل  الزي  يف  جميعهم  اأن  كما  ال�سركة.  من  يطرد 

انعدمت اأية فوارق اجتماعية بينهم)25(. 

ومن الأ�سياء اجليدة التي حت�سب للقدي�س الأنبا �سنودة، اإدخاله 
نظام العمل على حياة الراهب، ومل يجعل عمل الراهب مقت�سًرا على 
املقد�س  الكتاب  وقراءة  وال�سوم  كال�سالة  فقط  الروحية  النواحي 
با�ستمرار، ولكن جعل الراهب ي�ستغل وقت فراغه يف �سيء مفيد، وتعلم 
مهنة �سرورية تعينه على احلياة انطالًقا من الآية التي تقول: »من ل 
معتمدين على  اأو  عالة  يعي�سون  الرهبان  يعد  اأي�سًا« ومل  ياأكل  ل  يعمل 
للدير  املجاورة  البالد  ل�سكان  والعينية  النقدية  التربعات  اأو  الإعانات 
املقيمني به، ولكن انت�سرت حرف ومهن خمتلفة بينهم، واأن�سئت العديد 

من امل�سانع الالزمة لهذه احلرف وال�سناعات.

)25( رءوف حبيب، الرهبنة الديرية، �س179-178. 
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