
 رد األن�ا ب�شوى 

 على إتهام الكن�سة الق�ط�ة �األوطاخ�ة والمونوفیز�ت�ة
 ٢٠١٨ینایر  ١٢حلقة برنامج حوار مفتوح بتار�خ 

 

م ٢٠١٨ومنشورة في ینایر  ٢٠١٧ینایر  ٩صادرة بتار�خ نترنت على اإلمنتشرة برسالة  لقد فوجئنا

الرسالة  �صفة عامة. هذهلكنائس األرثوذكس�ة الشرق�ة الكن�سة الق�ط�ة �صفة خاصة و إلى اموجهة 

 ، ولدینا الرسالة �الثالثة لغات.واإلنجلیز�ة العر��ةثم ترجمت إلى �اللغة الیونان�ة كتبت في األصل 

 . وٕاتهامها �أنها كنائس هرطوق�ة الرد على هذا الهجوم الشدید على كنائسنا الشرق�ة�ا نلبو ان طو كثیر 

رأى الكن�سة  هنعتبر  الذى الفكره الخاص عن فیها ر عبّ �حد مطارنة الیونان كاتب الرسالة هو أ

 هتم تجر�دالكن�سة الق�ط�ة  منأما من قام بنشر الرسالة �اللغة العر��ة فهو كاهن  .كلالیونان�ة ك

ى عهد مثلث الرحمات ال�ا�ا شنوده الثالث، ولألسف �عد تجر�ده قام هذا المطران فألس�اب عقائد�ة 

أي  مقدم قسوس""كاتب الرسالة �ضمه إل�ه وجعله قس�سًا فى إی�ارشیته وأ�ضًا قام بترقیته من قس إلى 

؟ وقد عام من كتابتهاما الذى جعله ینشرها �عد ال نفهم لكن  .ما �عادل رت�ة القمص فى كن�ستنا

ولو وصلت للكن�سة السر�ان�ة أو األثیو��ة  .ثارت ضجة شدیدة جدًا في األوساط الق�ط�ة األرثوذكس�ةأ

سوف  أو األرمن�ة سوف �كون لها ردود فعل شدیدة جدًا ألنه ذكر هذه الكنائس �اإلسم أنهم هراطقة.

 العقائد�ة. ناح�ةال نملرد لى اعونركز  مؤقتاً  األمرهذا نترك 

  :علیهاإتهامات والرد 

مجمع "ولكنھا جماعة دينیة  "كنیسة"لیست الكن�سة الق�ط�ة "قوله أن  أوًال: •

 .من الترجمة العر��ة) ٣الصفحة " (ھرطوقى

 )وطاخيأإفتیخیوس (زعماء ھرطقتكم مثل  دانأمجمع خلقیدونیة "قوله أن  ثان�ًا: •

 ".ساويروسوديسقوروس و

قد لم �كن  م٤٥١سنة  خلقیدون�ةمجمع وقت  ساو�روسالقد�س أن  نقولة سا�قالالنقطة تعقی�ًا على 

لم �حكم على  خلقیدون�ةن مجمع فإ و�التالى ،م٤٦٥ولد عام القد�س ساو�روس إذ أن �عد ولد 

 ساو�روس.  القد�س

۱ 
 



لحاح إس�اب إدار�ة بأل إنما تم عزله�الهرطقة  فلم �حكم عل�ه مجمع خلقیدون�ة د�سقوروس أما القد�س

یتدارك أن  حاولال�ا�ا د�سقوروس ن أ إذ سابق بینهما. �سبب خالف األول �ا�ا رومامن ال�ا�ا الون 

 هذه في مساع�هف ،والقد�س كیرلس عمود الدینم ٤٣١مجمع أفسس الذى أرساه �مان اإلت ثبِّ �األمر و 

الذى رأسه ال�ا�ا د�سقوروس  م٤٤٩�سبب مجمع أفسس الثانى  ،خالف مع ال�ا�ا الون األول دثح

ناطول�س �طر�رك القسطنطین�ة رئ�س أ لكنلمجمع خلقیدون�ة إعتراضات عل�ه. لل�ا�ا الون و  وكان

  .ألس�اب إدار�ة إنمان عزل ال�ا�ا د�سقوروس لم �كن ألس�اب عقائد�ة إقال  مجمعال

 إدراجه مثلمن الناح�ة التار�خ�ة  �ة حتىق�حق أمورًا ل�ستعى یدّ التي نحن �صددها كاتب الرسالة إذن 

 .األنطاكى سو وهو القد�س ساو�ر  خلقیدون�ةمجمع إنعقاد وقت ولد قد لم �كن شخص  اسم

 (مونوفیز�ت�س)دة ی�الطب�عة الوحنؤمن أننا  ىأ "ن ویمونوفیز�ت"ن ووطاخیأ أنناإتهامنا � ثالثًا: •

�األحرف واللغة  القد�س كیرلس الكبیر ع�ارة وذكر، (م�ا فیز�ت�س) الطب�عة الواحدةول�س 

طب�عة وترجمتها {} ساركومینيسى لوغو  ثیئوم�ا فیز�س تو { العر�يفي النص حتى  ةالیونان�

  .}واحدة متجسدة لله الكلمة

مونو تعنى ( "فیزىمونو"بارة القديس كیرلس ھذه بشكل ال يجب فھم ع"كتب �قول ف

الطبیعة "ألن  نا)�قصد( كما تفھمونھا أنتم) الطب�عة الوحیدةى وحیدة ومونوفیزى تعن
 "متجسدة"ما نبی ،تشیر إلى الطبیعة الالھوتیة التي لله الكلمة "الواحدة

وعن طريق ھذه العبارة يتم اإلعالن ھكذا  .تشیر إلى الطبیعة اإلنسانیة لله الكلمة
وفى نفس الوقت يتم التأكید على  .واقعیة الطبیعة البشرية لله الكلمةوة حقیقعن 

 ".واقعیة وحقیقة االتحاد في شخصه الواحد

إلى الطب�عة الالهوت�ة"؟! هل في فقط أوًال ما معنى أن "الطب�عة الواحدة تشیر  للرد على ذلك نقول

ط�عًا هذا لم یردده أحد حول  ؟!وهل هناك الهوتین أو ثالثة ؟!أو أكثر الالهوت هناك طب�عتین

غیر الصح�ح تفسیر اللم �كتبها القد�س كیرلس بهذا المعنى مطلقًا! هذا هو الهوت المس�ح ولذلك 

 لتعل�م القد�س كیرلس.  المطران الیونانىهذا الذى أورده 

أن و فرق الطب�عتین قصد أن �" إن كان �طب�عة واحدة متجسدة لله الكلمةلما قال القد�س كیرلس "

عى "متجسدة" مقصود بها الطب�عة اإلنسان�ة كما یدّ كلمة ع�ارة "طب�عة واحدة" مقصود بها الالهوت و 

 كاتب هذه الرسالة لصار الكالم �ال معنى. المطران
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كما إدعى  معاً ا دن اتحاد على أن السید المس�ح ل�س شخصنؤكّ أ�ضًا  فإنناموضوع الشخص  من جهة

 ال یوجد .(ألنه ط�عًا لم �كن عنده إنفصام في الشخص�ة) شخص واحد وحید هلكن ،نسطور في بدعته

مولود من اآلب قبل كل النفسه لكن شخص الله الكلمة  ،لهى وشخص �شرى إشخص في المس�ح 

من  هذا الذى" فنقول في قانون اإل�مان .المولود من العذراء في ملء الزمانالدهور هو هو نفسه 

 "هذا الذىع�ارة " ".أجلنا نحن ال�شر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس

معلمنا و  .من العذراء مر�مل الدهور هو نفسه الذى تجسد تعنى هو نفسه المولود من اآلب قبل ك

: ١٣" (عب ُهَو ُهَو َأْمسًا َواْلَیْوَم َوإَِلى اَألَبدِ بولس الرسول في رسالته للعبرانیین �قول "َ�ُسوُع اْلَمِس�ُح 

٨(. 

 !كیرلسعقیدة القد�س فى  فحرّ  بهذا الكالم �كون قدأن الكاتب  نرد على االتهامات السا�قة فنقول

ط�اعة الجامعة  الط�عة اإلنجلیز�ةمن  ئل القد�س كیرلس عمود الدینرسا وسوف نورد هنا الرد من

رسائل "كتاب  من الط�عة العر��ةمن و  ١،الیونان�ة Migne "نىیم"عن مجموعة  مترجمال الكاثول�ك�ة

ترجمة د. مور�س تواضروس أستاذ اللغة الیونان�ة والعهد الجدید فى  "القد�س كیرلس عمود الدین

ومعنا أ�ضًا صورة لهذه  .١٩٩٥ط�عة د�سمبر  ،. نصحى عبد الشهیددومعه  ،كل�اتنا اإلكلیر�ك�ة

 (�اترولوج�ا جر�كا). Migneالرسالة �اللغة الیونان�ة من مجموعة "مینى" 

 إلى سكسینسوس الرسالة الثان�ةهى (في عداد الرسائل من وٕالى القد�س كیرلس)  ٤٦الرسالة رقم 

من القد�س جوا�ًا نجد حیث  -اصر�ن للقد�س كیرلسعوهو أحد األساقفة الم- أسقف ق�صر�ة الجدیدة

 ةضد ع�ارته األساس�ة "طب�ع ،الكبیر إلى تعل�م القد�س كیرلسال�عض اإلدعاءات التي ینسبها على 

واحدة مع الالهوت. وهو  ةبدعوى أنه یجعل الناسوت یتالشى بتكو�نه طب�ع ،مة"لسدة لله الكواحدة متج

  شرق�ة حتى في هذه األ�ام.الثوذكس�ة ر إلى كنائسنا األ هنفس الهجوم الذى یوج

 :  ٧فقرة  ٤٦في الرسالة  �قول القد�س كیرلس

1 The Fathers of the Church, St. Cyril of Alexandria, Letters, Vol. 76, Catholic University Press, Washington D.C., 
1987, Translated by John I. McEnerney (Villanova University, Pennsylvania), pp. 201, 202; Patrologia Graeca, 
Vol. 77, Epistola XLVI, p. 241, 243. 
 

                                                           



مستعمًال استعماًال  "الواحد"ألنه ل�س في حالة ما هو �س�ط �الطب�عة �كون فقط تعبیر "

وهو  ،نسان هو كائن واحدمثلما أن اإل ،یبكمع �حسب التر �ًضا من جهة ما قد جُ أبل  ،حق�قً�ا

 ".من نفس وجسد

هنا �شرح ألصدقائه من األساقفة والشخص�ات الكبیرة في جیله ما هو قصده  القد�س كیرلسح: �وضت

ال تستخدم في  )�الیونان�ة "م�ا(" "ةواحد"�قول أن كلمة ف ".طب�عة واحدة متجسدة لله الكلمةمن ع�ارة "

الثالوث أى الله ف ،طب�عة الله طب�عة واحدة وطب�عة �س�طة غیر مرك�ةف .حالة الط�ائع ال�س�طة فقط

مركب من فاإلنسان أما  .المالك میخائیل طب�عته طب�عة روحان�ة �س�طةو . من عدة ط�ائع اً ل�س مرك�

في حالة ما هو فقط  ة"واحد"طب�عة ال نقول القد�س كیرلس أننا �قول  .جسدالروح و هما الطب�عتین 

مركب أي روح وجسد هو نسان اإل ، فمثالً طب�عة مرك�ة" على ةمن الممكن أن نقول "واحدولكن  ،�س�ط

وال  ،الروح لم یتحول إلى جسد .مًعا طب�عة واحدة هي الطب�عة ال�شر�ة ننا�كوّ  همالكن ،من طب�عتین

 سمى الطب�عة ال�شر�ةت ،اطب�ع�ً  ااتحادً لكن �سبب اتحاد الطب�عتین مًعا  ،الجسد تحول إلى روح

 .الواحدة

عن  الثالثشنودة  ال�ا�امثلث الرحمات قال  ن�ا ب�شوى ور�نتا في دیر األ لمؤسسة برو أ في مؤتمر

 :ل�قنعهم �مبدأ الطب�عة الواحدة المتحدة من طب�عتین ندونیییر�ن من الخلقضلحالطب�عة السید المس�ح  

ألن ناسوته ف�ه  ،ثالث ط�ائع أو تقولوا طب�عة واحدة �عد االتحاد ف�هن تقولوا أن السید المس�ح أ إما

ثالث  ف�كون بناء على ذلك في تجسد الكلمة .الناسوت معاً  ناكونّ �حى وجسد �شرى عاقل روح �شرى 

الجسد ال�شري والروح ال�شري فلماذا تعتبرون  .والالهوت ،�شرى الجسد الو  ،�شرى الروح الط�ائع: 

 ؟بدون اختالط الطب�عتین مًعا�طب�عة واحدة للكلمة المتجسد  االعتراف ترفضون و  ،طب�عة واحدة�كونان 

 .یتحول إلى روحالجسد ال تتحول إلى جسد و  الروحال ف ،نال یختلطا جسدالروح و الاإلنسان  ما فىمثل

�الطب�عة ال�شر�ة  هر عننعبّ  بین الروح والجسد في اإلنسان طب�عيٕاتحاد و اتحاد حق�قي  وجودلسبب 

  هما.نسان ع�ارة عن طب�عتین منفصلتین عن �عضفهم أن اإللئال �ُ 

لكن �النس�ة لالهوت  .ف�ص�ح طب�عتین عند موتهتنفصل روحه عن جسده �النس�ة لإلنسان العادى 

أن  إذ ،على الصلیب جسدهال�شرى حتى عندما فارق روح المس�ح هما ینفصال عن �عض والناسوت ال

 إال ،أحدفیها مع  خالفال النقطة وهذه  ،والروح ال�شرى) ،الجسدأي كال ( الالهوت لم �فارق الناسوت

 مع نسطور.
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 : من بدایتها ٧؛ الفقرة نسوسیفي رسالته إلى سكس �س كیرلسدالق

 ،مستعمًال استعماًال حق�قً�ا "الواحد""ألنه ل�س في حالة ما هو �س�ط �الطب�عة �كون فقط تعبیر 

وهو من  ،مثلما أن االنسان هو كائن واحد ،یبك�ًضا من جهة ما قد جمع �حسب التر أبل 

في خر تلفین وال یتساو�ان أحدهما مع اآلألن النفس والجسد هما من نوعین مخ .نفس وجسد

على الرغم من أنه من جهة  ،طب�عة واحدة لإلنسانولكن حینما یتحدان یؤلفان  ،الجوهر

 .یب فإن االختالف موجود �حسب طب�عة تلك األش�اء التي أتت مًعا إلى الوحدةركاعت�ارات الت

إن كانت هناك طب�عة واحدة متجسدة  :وت�ًعا لذلك فإنهم یتكلمون �اطًال أولئك الذین �قولون 

قد حدثا كما  سیت�ع ذلك أن اختالًطا وامتزاًجا �كونانكل جهة ومن كل طر�قة  فإنه من ،للكلمة

 ".سلب لطب�عة اإلنسانلو كان تم تصغیر و 

المعارضین لتعبیر "الطب�عة الواحدة أنه �حسب رأى هؤالء : یوضح هنا القد�س كیرلس الكبیر الشرح

إننا  وهو یرفض هذا الرأي و�قول .الالهوتقد ذاب في  هكأنو الناسوت س�كون المتجسدة لله الكلمة"، 

طب�عة �شر�ة  ان�كونمختلفتین من طب�عتین فهو  :ل اإلنسانامث" وعندنا متجسدةنقول "طب�عة واحدة 

 ،خرى ذابت في األ قدقصد أن طب�عة أال  "لله الكلمة متجسدةطب�عة واحدة " هكذا عندما أقول .واحدة

 أن . �معنىكل طب�عة احتفظت بخصائصهاف ،أي أن الناسوت لم یتالشى وال تالشت ،هاوال اختلطت ب

أ�ضًا  أللم وقا�الً ل �الً اق ظلو  ،طفولةالمن العذراء في  كان یتغذىو  ،الناسوت ظل یجوع و�عطش

وت داس الم ذلكو�عد  ،مؤقًتا من أجل خالص ال�شر�ةكان �الجسد (الموت  �ال خط�ةو للموت 

 .)األمواتوانتصر وقام بجسد ممجد من 

 :  من نفس الرسالة ٧مع إعادة الجزء األخیر من الفقرة  ل القد�س كیرلسو�كمّ 

إن كانت هناك طب�عة واحدة متجسدة  :وت�ًعا لذلك فإنهم یتكلمون �اطًال أولئك الذین �قولون "

 فإنه من كل جهة ومن كل طر�قة سیت�ع ذلك أن اختالًطا وامتزاًجا �كونان قد حدثا ،للكلمة

رأ�ه  هذافي رسالة المطران الیوناني ولكن  وردو یتهموننا �ه  الذىالكالم هو نفس وهذا (

تنفي هذا االتهام) كما  ننا و�ین كنائس الروم األرثوذوكساتفاق�ة الهوت�ة بی هناكالخاص ألن 

�عد ذو�ان الناسوت في الالهوت المنسوب  أى( "تصغیر وسلب لطب�عة اإلنسان ثمةلو كان 

 ،غرّص من جهة لم تُ  ،ألنها" و�ستطرد قائًال: )أ�ضاً تحرمه و ن�ستنا ك وهذا ترفضهخى ألوطاذلك 
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هذا  یهاجمنا ماومثل(من یهاجمون القد�س كیرلس  "سلب كما �قولون ومن الجهة األخرى لم تُ 

ألن القول �أنه قد صار جسًدا هو كاٍف كأكمل " و�ؤّكد القد�س قائًال: .)حال�اً المطران الیوناني 

لكان هناك مجال  ،ألنه لو كان هناك صمت عن هذا من جهتنا .عن كونه صار إنساًناب�ان 

فهل �كون  ،دالء �ه كما هو الزمقد تم اإل ،لكن حیث أن القول �أنه قد صار جسًدا .الفترائهم

 "؟هناك مجال للتصغیر أو السلب

- سى ساركومینى(طب�عة واحدة متجسدة " قولؤكد أنه �ی وهو یدافع عن نفسهالقد�س كیرلس : الشرح

 بت الجسدقد أذ تهم �أنىأُ مع ذلك و  "طب�عة متجسدة" كیف أقول أنهاو�قول " )تعنى جسد :ساركس

 "ىساركومین يس لوغو یئوم�ا فیز�س تو ث�حتوى كالهما " الذى وضعتهنص ال انإذا ك والشیته؟

تعبیر  ."متجسدة" ف�هو  "الله"ف�ه  نصالأى أن تعنى متجسدة)  "ركومینىاسو" تعنى الله "ئوثی"(

هوت استمر �عد تؤكد أن الال "لله الكلمة"ع�ارة و  ،لم یتالشىوأنه ؤكد استمرار�ة الناسوت ی "متجسدة"

في االعتراف  اإللهى في القداس نقولنحن ولذلك  .�غیر اختالط وال امتزاج وال تغییر االتحاد ط�عاً 

 .... لهنا ومخلصنا �سوع المس�حإ الذي أخذه ابنك الوحید ر�نا و  الجسد المحیيهذا هو : {األخیر

الهوته لم �فارق  أومن أنفى الحق�قة  ....اختالط وال امتزاج وال تغییر�غیر  جعله واحًدا مع الهوتهو 

 ،اختالط وال امتزاج وال تغییربدون هو أن االتحاد  نؤكدنا . أي أن}ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عین

 الهوته لم �فارق أن  وأ�ضاً  ،طب�عة واحدة متجسدة لله الكلمة مكونین معاً ا تاتحدعتین �الطب نأرغم 

  .ال�شر�ة ةى طب�عأناسوت  إذًا نعترف بوجود ،ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عین

 )عن الهوته( ر�ناخذه أالذى  )ناسوته عن( "الجسدهذا هو " ع�ارة االعتراف نقولهذا في بدا�ة و 

  ٢!!!! هذا محض افتراء؟!إلینا أننا نلغي ناسوت السید المس�ح ن ینسبوفلماذا 

وقد وصلت بهم الجسارة إلى النشر بواسطة مطران رسمى فى الكن�سة الیونان�ة �التواطؤ مع كاهن مشلوح من ۲ 

شترك إهذا الكاهن بترقیته، وواضح أن المطران �ضمه أو س�امته كقس�س ثم ، وقد قام منذ سنوات طو�لة كن�ستنا

معنا عن هذا المطران كیف لم یتفاهم  .االتهامات والدلیل على أنه ذكر مقال نشر فى مجلة الكرازة معه فى ص�اغه

لكنه تحجج �أن عنده  �القاهرة، أس�اب تجر�ده. وهذا الكاهن دعوناه للمساءلة في المجلس اإلكلیر�كى الخاص �الكهنة

فى ثان�ة مرة إعادة المحاكمة  الثالث �ا شنودةقداسة ال�امّنا السفر إلى مصر. فطلب  تمنعه منصعو�ات خاصة �ه 

الطائرة  ون له تذكرةرتبمجلس الكن�سة أنهم سوف یأبلغه إلى روما أنا ون�افة األن�ا برنا�ا، و  نستدع�هنا لأورو�ا. فأرس

لكنه رفض الحضور. فأتصلوا بنا وأبلغونا أنه رفض  ؛الم�عاد محدد والجلسة جاهزةالیوم و إلى روما وأن  من أثینا

                                                           



۷ 
 

 :من نفس الرسالة ٨الفقرة رقم  �قول القد�س كیرلس فى

إنه إله كامل، وٕان كان ُ�عرف أنه هو نفسه إنسان إن كان المس�ح �قال عنه . [ IIIأ�ضًا و "

�حسب ال�شر�ة هو من نفس ، وٕان كان من نفس الجوهر مع اآلب حسب الالهوت، ولكن كامل

وأین هى الوحدة فى  ؟الجوهر معنا، فأین �كون الكمال إن كانت طب�عة اإلنسان لم تعد قائمة

 "]لم �عد قائًما؟ ،الذى هو طب�عتنا ،الجوهر معنا إن كان الجوهر

ى عدم استمرار الطب�عة.. ألن الطب�عة هى مجموع صفات �عنط�ًعا عدم استمرار الجوهر : تعلیق

 وهر.الج

 :من نفس الرسالة إلى سكسینسوس ٩الفقرة رقم 

    ف�قول:في هذه الفقرة �ستمر القد�س كیرلس الكبیر 

ألننا لو كنا قد  .�كفى الحل أو الرد الذى ورد فى القسم السابق كتوض�ح لهذه األسئلة أ�ًضا"

كما لو كان قد وضعنا جانً�ا تدبیر  "متجسدة"قلنا طب�عة واحدة للكلمة وصمتنا �عدم ذكر 

 ":...كما یتظاهرون أن �سألوا قائلین ،ن قولهم �كون مقبوًال �النس�ة لهمإف�ال شك ف ،تجسده

 "متجسدة" ضفأوسكت ولم  "للكلمة طب�عة واحدة" قلتلو القد�س كیرلس �قول أنه نالحظ أن : تعلیق

 نؤكد استمرار�ة وجود الطب�عة ال�شر�ة فى االتحاد. أننا ال قولهم فيعذر  لكان لهم

 ـأنف القد�س كالمه في الفقرة نفسها من الرسالة:تو�س

أین هو الكمال فى ال�شر�ة أو كیف صار الجوهر " :�سألوا قائلینكما یتظاهرون أن "

ولكن حیث أن كمال �شر�ته والدلیل على جوهر مماثل لنا قد قدمناه  "؟".المماثل لنا قائًما

(قص�ة معرضة للكسر  أن �ستندوا على قضیب من القصبعن ل�كفوا ف ة"متجسد"�قولنا 

تهم �حق أنه سلب االبن من سقط التدبیر وأنكر التجسد فین�غى أن یُ أألن كل من  .�سهولة)

.. ومنذ أن ضمه إل�ه بدأ : لم �حدثهل هذا المطران أتصل بنا لكى �عرف أس�اب التجر�د؟ الونتساءل الحضور. 

إ�اها �المونوفیز�ة أي عقیدة الطب�عة  متهماً األرثوذكس�ة على اإلنترنت یهاجم الكن�سة الق�ط�ة هذا القس المشلوح 

 .واتمن سنوات عدیدة تبلغ حوالى عشر سنحیدة الو 
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یوجد اعتراًفا  ،ى القول عنه أنه قد صار جسًداأن كان ف ،ولكن كما قلت .�شر�ته الكاملة

حیث أنه هو  :واضح وغیر ملت�س �أنه صار إنساًنا، فلم �عد هناك شیًئا �عوق المعنى �أنه

فهو إله وٕانسان، وكما أنه كامل فى الهوته هكذا هو أ�ًضا  ،االبن والمس�ح الواحد والوحید

قد شرحتم �كل نسوس) یاألسقف سكس (�كلمفإن كمالكم  ،و�اإلضافة إلى ذلك .فى ناسوته

بدفاعكم �قوة أن ابن الله الوحید كما  ،األمر الخاص �آالم مخلصنا ،صواب و�فهم كامل

 (أي أنلم �حتمل آالم الجسد فى طب�عته الخاصه  ،الله ،وكما هو فى الحق�قة ،ُ�عرف

 ."بل تألم �الحرى فى طب�عته األرض�ة ٣،)الالهوت لم یتألم

تهموه بهذا اما حینالقد�س كیرلس عن نفسه فیها لم تكن هذه هى الفقرة الوحیدة التى دافع : تعلیق

 .ع�ارتهوقام �شرح الیوم �ه  نتهماالتهام الذى 
 

  ١٩٩٠اإلتفاق�ة الالهوت�ة مع الروم األرثوذكس في شامبیزى 

قبله  والذى ١٩٩٠سنة  فى سبتمبر �سو�سرا مبیزى اش تفاقنا الالهوتى مع الروم األرثوذكس فىإفى 

من جانبهم وعدد الكنائس في العائلة ( كل الحضور من العائلتین لكن�ستنا وموّقع عل�هالمجمع المقدس 

. وتجدون توق�عى علیها أقول ذلك فقط ألوضح إنى أتكلم بنفس كنائس) ٦كن�سة ومن جانبنا  ١٤

كن�سة من كنائس العائلتین (ر�ما غاب  المفهوم الذى ورد في هذه اإلتفاق�ة. وهناك توق�ع إثنین عن كل

تجدون توق�ع مندو�ى الكن�سة لكن غ�ابهم لم �كن سب�ه رفض الحوار) و من كنائسهم أعضاء كن�ستین 

وهو أكبر  رومانیدسجون الدكتور األب البروف�سور ، مطران ن�كو�ول�سمیلیتیوس المطران الیونان�ة (

توق�ع تجدون سبیل المثال . وعلى لكنه توفى مع األسف) ،في الیونانوقتها أستاذ الهوتى 

قبل أن �صیر كاثول�كوسًا وٕانما رئ�سًا لألساقفة  بلبنان األرثوذكس األرمن سرام كاثول�كو آالكاثول�كوس 

  والدكتور جوز�ف مور�س فلتس. في بیروت

تعد من  ،التي نحن �صددها المنشورة هتفى رسال �النص المطران التي یهاجمها هذا ،هذه اإلتفاق�ة

 أقوى اإلتفاق�ات الكر�ستولوج�ة التى تمت فى تار�خ الكن�سة منذ مجمع خلقدون�ة.

 :من هذه اإلتفاق�ة ٥و  ٤الفقرة رقم  ورد فى

 أي مؤلمى الالھوت.  "الثیئوباسخایت"ھناك ھرطقة تسمى ھرطقة ۳ 
                                                           



4. Both families agree that the natures with their proper energies and wills are united hypostatically 

and naturally without confusion, without change, without division and without separation, and that 

they are distinguished in thought alone (τη θεορια µονη). 

5. Both families agree that He who wills and acts is always the one Hypostasis of the Logos 

incarnate. 

  :ترجمتهاو 

�طاقاتهما وٕارادتهما الخاصة بهما قد إتحدتا إتفقت كلتا العائلتین على أن الطب�عتین -٤

�ال إمتزاج وال تغییر، �ال إنقسام وال إنفصال، وأن التمایز بینهما في الفكر  أقنوم�ًا وطب�ع�اً 

 فقط.

 لكلمةل الواحد األقنومهو الذى یر�د و�عمل على الدوام إتفقت كلتا العائلتین على أن -٥

 ".المتجسد

ما معنى ع�ارة  ن. لكرادة الواحدةدائمًا إله الكلمة المتجسد االتفاق ینص على أن أقنوم توض�ح: 
أن وتفسیر ذلك  ."الطب�عتین �طاقاتهما وٕارادتهما الخاصة" أي ما یخص الطب�عتین من طاقات وٕارادات

 ى القرار. ه الشخص�ةأو رادة األقنوم�ة واإل ،القرارول�س  الرغ�ة هى natural willاإلرادة الطب�ع�ة 
ش ورفض الخ�انة واآلالم طمثل الجوع والعله رغ�ات �شر�ة  تنحن ال ننكر أن السید المس�ح كان

في اإلنجیل في صالته  للنص من اللغة الیونان�ة الترجمة الصح�حةحتى حب الح�اة.. لكن الظالمة و 
أنا بل كما أنت"  أرغب"إن شئت أن تعبر عنى هذه الكأس ولكن ل�س كما  ث�مانىجلآلب في �ستان 

رغبتى أنا إن لكنه �قول  ،وهذا ما حدث ،یتمم الفداء هو أنن قراره أ�معنى  .)٣٩: ٢٦(أنظر مت 
، خط�ة �الوأ�ًضا حبى للح�اة كطب�عة �شر�ة  ،فى تحاشى العار واأللم والخ�انةال�شر�ة الطب�ع�ة 
َحتَّى  َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاعَ َوإِْذ ُوِجَد ِفي اْلَهْیَئِة َكِإْنَساٍن، " بولس الرسول �قول معلمنا لذلك ،سأخضعها

ِلیبِ  ا َتَألََّم ِ�هِ "، وقوله )٨ :٢(في  "اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ من ). ٨: ٥" (عب َمَع َكْوِنِه اْبنًا َتَعلََّم الطَّاَعَة ِممَّ
عنى أنه مارس ت "تعلمع�ارة " لكن .متساو�ین اطاعة بینه و�ین اآلب ألنهم حیث الالهوت ل�ست هناك

. حتى لو كانت من حیث إنسانیته أخضع رغ�اته ال�شر�ة �الكامل للرغ�ة اإلله�ةأنه أى  .الطاعة
الذى ألن األلم  یهاغلی لم الالهوت لكنتقبل العار والمسامیر والكرابیج والموت.  ال�شر�ة ال اتالرغ�

�معنى إرادة أقنوم�ة  . هنا استطعنا أن نحل مشكلة اإلرادة واإلرادتین.تمث�الً ول�س  حق�ق�اً تألم �ه كان 
للرغ�ات اإلله�ة التي دائمًا رغ�ات ال�شر�ة خضعت في القرار الواحدة ورغبتان إله�ة و�شر�ة للمس�ح و 

 .هي واحدة مع رغ�ات اآلب السماوى 

۹ 
 



 :في االتفاق الكر�ستولوجى ٧النقطة 
7. The Orthodox agree that the Oriental Orthodox will continue to maintain their traditional Cyrillian 
terminology of “one nature of the incarnate Logos” Μια φυσις του Θεου Λογου σεσαρκωµενη, 
since they acknowledge the double consubstantiality of the Logos which Eutyches denied.. The 
Orthodox also use this terminology. 

 :اوترجمته
وافــــق األرثــــوذكس علــــى أن �ســــتمر األرثــــوذكس الشــــرقیون فــــى الحفــــاظ علــــى إصــــطالحهم  -٧

ـــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــدةالتقلیـــــــــــــــــــــــدى الكیرلســـــــــــــــــــــــى: " ـــــــــــــــــــــــه الكلمـــــــــــــــــــــــة" طب�ع  متجســـــــــــــــــــــــدة لل
Μια φυσις του Θεου Λογου σεσαρκωµενη ، فــى الجــوهرحیــث �عترفــون �الوحدان�ــة المزدوجــة 

Consubstantial هـــــذه  ن .. واألرثـــــوذكس أ�ضـــــًا �ســـــتخدمو للوغـــــوس األمـــــر الـــــذى أنكـــــره أوطـــــاخى
   التعبیرات.

 
 :في االتفاق الكر�ستولوجى ٢النقطة 

2. Both families condemn the Nestorian heresy and the crypto-Nestorianism of Theodoret of 
Cyrus. They agree that it is not sufficient merely to say that Christ is consubstantial both with His 
Father and with us, by nature God and by nature man; it is necessary to affirm also that the Logos, 
Who is by nature God became by nature man, by His incarnation in the fullness of time. 

 وترجمتها:
. لقـد والنسطور�ة الخف�ـة التـى لثیئودور�ـت أسـقف قـورشتدین العائلتان البدعة النسطور�ة -٢

مسـاو لنـا فـى الجـوهر، أنـه أ�ضـًا مسـ�ح مسـاو إلب�ـه و إتفقتا على أنه ال �كفى مجـرد القـول �ـأن ال
�الطب�عــة هــو اللــه، و�الطب�عــة هــو إنســان، إنمــا یلــزم �الضــرورة التأكیــد علــى أن اللوغــوس، 

 الذى هو �الطب�عة الله، قد صار �الطب�عة إنسانًا بتجسده فى ملء الزمان.
 

 اإلتفاق�ة الكر�ستولوج�ة مع الكنائس األنجل�كان�ة
 :٢الفقرة 

2. Following the teaching of our common father Saint Cyril of Alexandria we can confess together 
that in the one incarnate nature of the Word of God, two different natures, distinguished in thought 
alone (τη θεωρια µονη ti theoria moni) continue to exist without separation, without division, without 
change, and without confusion. 

 :وترجمتها

۱۰ 
 



�مكننـا أن نعتـرف معـًا �أنـه فـي  أبونا المشترك القد�س كیـرلس السـكندرى  لتعل�م. في ت�ع�ة ٢
الطب�عة الواحدة المتجسـدة لكلمـة اللـه، طب�عتـان متمایزتـان فـي الفكـر فقـط �سـتمران فـي الوجـود 

 �غیر إنفصال أو تقس�م أو تغییر أو إختالط.
للقــد�س كیــرلس إلــى  )٤٦ الثان�ــة (رقــم الرســالة نفــس  : اإلســتمرار فــي الوجــود نجــده أ�ضــًا فــيتعلیــق

 .مشیئة الله�وف نقدمه في حلقات تال�ة وس سكسینسوس
للــدفاع عنــا بنــاء علــى  إضــافتها فــي اإلتفاق�ــة �ــة فــي العــالم كلــهاألنجیلكان ت الكنــائسهنــاك فقــرة طالبــ

 :٧لفقرة وهى ا اإلتفاق�ة الموقعة بیننا و�ینهم،
7. The term ‘monophysite’, which has been falsely used to describe the Christology of the Oriental 
Orthodox Churches, is both misleading and offensive as it implies Eutychianism. Anglicans, together 
with the wider oikumene, use the accurate term ‘miaphysite’ to refer to the Cyrilline teaching of the 
family of Oriental Orthodox Churches, and furthermore call each of these Churches by their official 
title of ‘Oriental Orthodox’. The teaching of this family confesses not a single nature but One 
Incarnate united divine-human nature of the Word of God. To say ‘a single nature’ would be to 
imply that the human nature was absorbed in his divinity, as was taught by Eutyches. 

 :وترجمتها

ــــدة" (٧ ــــق الخطــــأ لوصــــف monophysite. تعبیــــر "أصــــحاب الطب�عــــة الوحی ــــذى �ســــتخدم �طر� ) ال

ألنــه یتضــمن األوطاخ�ــة. األنجل�كــان،  مضــلل وأ�ضــًا مهــین هــوكر�ســتولوج�ة الكنــائس الشــرق�ة 

) miaphysiteمــــع االتســــاع المســــكونى �ســــتخدمون التعبیــــر الــــدقیق "أصــــحاب الطب�عــــة الواحــــدة" (

، كمـا أنهـم یلقبـون لإلشارة إلى التعل�م الكیرلسى الخاص �عائلـة الكنـائس األرثوذكسـ�ة الشـرق�ة

رثوذكســ�ة الشــرق�ة". إن تعلــ�م هــذه العائلــة مــن الكنــائس الكنــائس بلقبهــا الرســمى "األ هكــل مــن هــذ

. أن نقـول ال �طب�عة وحیدة لكن �طب�عة واحدة متجسدة إله�ة �شر�ة متحدة لكلمة الله�عترف 

 "طب�عة وحیدة" یتضمن أن الطب�عة ال�شر�ة ذابت فى اإلله�ة كما عّلم أوطاخى.

ـــدة: تعبیـــر "مونوفیز�ـــت" �عنـــى "الطب�عـــة تعلیـــق  الوحیـــدثلمـــا �عنـــى تعبیـــر "مونـــوجین�س" االبـــن " مالوحی

الجـــنس. األنجیلكـــان أنفســـهم �قولـــون إن هـــذه إهانـــة وتضـــلیل أن �قـــال عـــن األرثـــوذكس الشـــرقیین أنهـــم 

نجل�كــان �ســتخدمون عنــا أننــا أصــحاب الطب�عــة الواحــدة إشــارة أن األ�قولــون یت�عــون الطب�عــة الوحیــدة، و 

ــ�م الكیرلســى. و�ســمونا الكنــائ س األرثوذكســ�ة الشــرق�ة بینمــا الرســالة التــى تهاجمنــا التــى نحــن إلــى التعل

فــى نفــس النقطــة مــن  .أرثــوذكسح أن نســمى كنــائس ألننــا هراطقــة ولســنا صــتقــول أنــه ال ��صــددها 

�شــر�ة ذابـت فـى اإلله�ــة التتضـمن أن الطب�عـة  "وحیــدة ةأن ع�ـارة "طب�عـ تاإلتفاق�ـة مـع األنجل�كــان ورد
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. وتـوق�عى موجـود هـذه اإلتفاق�ـةنفس األوطاخ�ة والنسطور�ة في معًا أدنا قد ونحن  كما عّلم أوطاخى

ـــرئ�س ال ـــى كـــل صـــفحة مـــن صـــفحات هـــذه اإلتفاق�ـــة �صـــفتى ال ـــة كنائســـنا فـــشـــارك للحـــوار معل ى عائل

 األرثوذكس�ة الشرق�ة.

�عترفون فیها �أننا نت�ع تعل�م األب المشترك لنا القد�س كیرلس كمـا ذكـر هذه إتفاق�ات دول�ة ورسـم�ة 

 .  ٢في الفقرة 

هــذه اإلتفاق�ــة أرســلت إلــى كــل الكنــائس األنجل�كان�ــة وأرســلوا مالحظــاتهم علیهــا كمــا أن كنائســنا أ�ضــًا 

أكتــو�ر  ١٥ تــم توق�عهــا فــي القــاهرة بتــار�خو أرســلت مالحظاتهــا ثــم تمــت صــ�اغتها �الصــ�غة النهائ�ــة 

ووعـدوا بإرسـال المز�ـد.  فـي إنجلتـرا نسـخ�عـض القاموا �ط�اعتها في كتاب فخـم أهـدونا منـه ثم  ،٢٠١٤

 وقد قدمت نسخة منه لقداسة ال�ا�ا األن�ا تواضروس الثانى اطال الرب ح�اته.

كاتــب الرســالة ال یهــاجم القــد�س كیــرلس إنمــا �قــول أن القــد�س كیــرلس ال �قصــد مــا نقــول. لقــد إعتــرف 

(مـــع أنهـــم لـــم  وقـــالوا أنهـــم ملتزمـــون بتعل�مـــه مجمـــع خلقیدون�ـــة نفســـه �قداســـة القـــد�س كیـــرلس الســـكندرى 

الواحــدة  ةكمــا أنهــم أدانــوا مــن �قــول �الطب�عــ یلتزمــوا ألنهــم تمســكوا بتعبیــر "الطب�عتــین مــن �عــد االتحــاد"

 .  )وكأنهم أدانوا القد�س كیرلس مع إعترافهم �قداسته

ــى التــي ذكرناهــا یــذكرون  ٧م األرثــوذكس فــي الفقــرة وفــى االتفاق�ــة مــع الــرو  رســائل القــد�س كیــرلس إل

أنها مرجعیتنا معًا. وفى إتفاقیتهم معنا فـي سـنة  أكاكیوس وأولوجیوس وسكسینسوس و�وحنا األنطاكى

 our common father St. Cyril ofفــي دیــر األن�ــا ب�شــوى ذكــر فــي المقدمــة أننــا نت�ــع تعلــ�م  ١٩٨٩

Alexandria ) أبونا المشترك القد�س كیرلس السكندرى(. 

 �قول:  التي تهاجمنا كاتب الرسالةالمطران 

كتـب علـى ن"إذن الصحیح واألرثوذكسى والمستقیم الرأي ھـو أن نقـول ونؤكـد ونتحـدث و
ولـیس عـن  بمعنى طبیعتان كاملتان بعد االتحاد(ديوفیزية) طبیعتین خطى اآلباء عن 

 طبیعة واحدة.. كما تفعلون أنتم."

 .قراره في مجمع خلقیدون�ةإونرفض هذا التعل�م والتعبیر الذى تم  ط�عًا هذا الكالم ل�س صح�حاً 

 

 :المطران الیوناني أ�ضاً  و�قول
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 ل"إن الغیر الخلقیـدونیین حسـب رأى األب الروحـى لـدير القـديس غريغوريـوس فـي الجبـ
 و�هاجمنا...  "األرشمندريت غريغوريوس كابسانیسالمقدس آثوس 

" الـذى كتـب ف�ـه عـن التأله هدف ح�اة اإلنسـاناألرشمندر�ت غر�غور�وس كا�سان�س هو مؤلف كتـاب "

الطاقـة اللـه وقال "أن الله لـ�س جـوهره فقـط بـل طاقاتـه أ�ضـًا". و�هـذا �صـیر اللـه الجـوهر و  تأل�ه الطاقة

 شــمندر�ت الــذى �مدحــه المطــران كاتــب الرســالة عل�ــه مآخــذ عن�فــة جــداً اللــه. فهــذا األر  إثنــانإذن هنــاك 

�اللغـــة العر��ـــة وترجمتـــه �اللغـــة  اً وأصـــدرنا كتا�ـــ "تأل�ـــه الطاقـــة" كتا�ـــه عـــن تحـــدثنا عنهـــا فـــي الـــرد علـــى

 .اإلنجلیز�ة
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