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ج جيرن الرحمن عبد د. مقدمة

مقدمة
جيرة الرحض عبد هـ.

 وموالنا سيدنا على وبارك وسلم الله وصلى العالمين، رب لله الحمد

وبعد؛ آله وعلى الله رسول محمد

 االلتفات ثمار من ثمرة الكريم، القارئ أيها يديك بين الذي الكتاب فهذا

 خالف وما أنفهم، النصارى من الكتاب أهل بين الديتي الجدل إلى

 من )البروتستانت( واإلصالحيين والكاثويك( )األرثوذكس التقليدين

 وقدم اإلصالحيين، نشأة قدم قديم إنه بل الحادث، الجديد *بالشي النصارى

 به تغاير تقليدا منهما واحدة كل اختارت فلقد التقليديتين، الكنيستين نشأة

الطقوسية. الفرع وفي االعتغادية األصول في أختها

 محمد الشيخ األستاذ المجد الباحث تلميذنا الكتاب هذا ومؤلف

 عن )الماجستير( التخصص بحث في عهدته وقد األزهري، هنداوي

 األفكار، متشلشل النظر، دقيق المصرية األرثوذكسية الكنية في االختالفات

 على أجلب فلقد هذا، كتابه في عينه والحال مائل، من يبحثه ما غور سابرا

 ونبة مرقس، !لى الكبة نسبة فزيف ورجله بخيله المستلم التقليد دعوى

 والقانون الكتاب من التقليد نقلت التي للمصادر عرض ثم إليه، اإلنجل

 وساق المحاكمة، ساحة إلى بتالبيبها فأخذ *واآلبا والمجامع والليتورجيا

٠مدعيها حجة ويذهب الدعوى ٠هذ يزلزل ما واألدلة الشهود من



الكنسي التقبيل نقد. @١·ل>ى د مب١■ I زئ

 محفى، تخصصي هوكتاب بل شعبوا كتاتا ليس الكتاب فهذا وأخيرا؛

 اشفيه ال المخالفين، لمقوالت التام الفهم إال األزهر علما^ نحن غايتنا وما

 وهوما شرعا، عنه تجينا مما هذا فإن أحد؛ حق ني التجاوز وال السخرية وال

 مقصد وينافي جمعاء، البثرية بين والتعارف والتواصل الرشيد، البحث ينافي

تلميذنا. بحث في تحقق وهوما لتعارفوا«، » -تعالى- الرب

 وأن جديدة، معرفية آفاق فتح في سببنا الكتاب يجعل أن تعالى الله وأسأل

 أن كذلك تعالى وأسأله فأكثر، أكثر دقائقه على تركز ألبحادث طليعة يكون

 هنداوي محمد الشخ تلميذنا وأخص وطلبة، شيوحا الشريف األزهر يحفظ

 البالد عموم في دعوته يثمر وأن وعلمه قلمه ني الله يبارك بأن األزهري

 نبي على وبارك وسلم الله وصلى عليه، والقادر ذلك ولي ربائ إن األوروبية،

 الرغائب به وتال الحوائج به وتقفى الكرب به وتفرج العقد به تحل

وسلم. وصحبه آله وعلى الكريم بوجهه الغمام ويتقى الخواتيم وحن

وكتب
جيرة الرحمن عبد د

 اإلسالمية والثقافة الدعوة أستاذ
سابها بالقاهرة الديئ أصول كلية ووكيل



الريس علي أ. مقدمة

 مقدمة
الريس علي أ.

ϋ
 كله الدين على ليظهره الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي لله الحمد

بعد، أما

 السالغة األمم انحراف أسباب عن كاشفة الغر الشريعة جاءت فلقد

 ألقوال االنقياد كان ولقد فيه، سقطوا فيما التقوط من األمة لتحصين وذلك

 التي الضالل صور أحد من هو تمحيص وال بصيرة بغير وأجدادهم آبائهم

 تبياخبا على عملي بثكل (Ί) الله رسول وحرص الشريعة حرصت

 عئقي وني I الغبى )أتين )-(:حاتم بن عدي فيقول وتصحيحها،

 ني يقرأ وسمعن الوئن(، هذا عقعق اطرح عدي آليا فقال: دهى. من صلب

 ه آئه دربتخ من ررتكابا١ وربثئهم آجكارهم أعتكدوا > ؛*بر! سورؤ

 قهم أحوئا إذا كانوا وتكئهم يعبدوتهم يكونوا لم إئهم »أما قال: [٣١]التوبة:

حرموه«. شيائ عليهم حرموا وإذا استحوئة شيائ

 له وتقديسهم الحالي الصليب لشكل الكنيسة اتخان لتاريخ والمتتع

 فيما آلبائهم ألعمى ا واالنقياد الصيب رمز بين الجوهرية العالقة يدرك

 استخدم عيى الله نبي بعثة وقبل فالعيب وعبادات، أحكام من لهم شرعوا

 عجلة يمثل دائرة داخل الصيب )فكان الشمس لعبادة كرمز تارة وثني كرمز

 الصليب كان الفرعونية ممر وفي الرافدين، بالد في أخرى وتارة الشمس(،



الكنسي التقليد نقد سي و .نيهة

 في القبطي للمتحف الزائر ولعل أيضائ، وثيا رمزًا عنخ مفتاح شكل على

 على عنخ مفتاح مشاهدة البهنا تحت ما مكتشفات في نظره يلفت القاهرة

 أي على داللة ذلك وفي مريم( يا تبلية )ال القبر على كتب وقد المقابر، أحد

 الرثئي الرمز انتقال على الشواهد أقدم من هذا ولعل النصارى ألحد مقبرة

. الحالي الشكل إلى وتطويره تحويره قبل النصرانية إلى عنخ

 والطقوس الليتورجيا مستنوى على اآلن النصارى حال استقرا وعتد

 العمارة وفي واألعياد، المالس في كلها فيها تقريبتا حاضرًا العيب نجد

 )حامل الداخلية والعمارة الكنيسة مبتى فوق الصيب كوضع الخارجية

 رشم اصيح والطفي الشعبي الستوى على وحتى (،*مثال األيقونات

 )لوجو( شعار هو فالصيب القول صح فإن للمسيحية، مالزمائ الصليب

 كما نصرهم سبب للصليب سيتسبون الزمان آخر في أنبم حتى المسيحية،

٠)|( المصدوق الصادق بذلك أخبرنا

 فتنهصرون، عدؤا، ؤهم أنتم تغزون ثلم آمتا، صلحا الدوم ألستصالخكلم

 رجز فيرفلخ تلويا، ذي بمرج تنزلوا حى تتعرفون ثلم وقشون، وتغتموة،

 مئ رجز فيغثت الصاب، غلب فيقول: الغيب، القليب أهل من

ال. للملحمة -ن الولم، تفدر ذيلن فعتن فيدده، إنه فيقو؛ المسلميئ،

 نبينا وعلى )عليه للمسيح الرئيسة المهام من تكون أن إذًا عجب فال

 الخنزير وقتل الصليب كسر هو الزمان آخر نزوله عند والسالم( الصالة

 حكائ مريلم ابئ »ينزز الحق منهج عن لالنحراف العملي المثال باعبارهما

. الخنزير« ويقئئ القليب يكير كشعنا



ؤ الريس علي ٠أ مقدمهن

 الموروث ودراسة الكني التقليد دراسة فإن سبق ما على وتأسيتا

 المتغيم الصراط عن االنحراف لتعحح مدخل هو للكنية اآلبائي

الغالين. من النكون حتى الطريق ء ونبراسائيضي،

 المكتبة إتحاف إلى هنداوي محمد الثح فضيلة عرؤجق الله وفق لقد و

 يكون بحيث االطالع و البحث وعمق العلمية الرصانة من يبحث اإلسالمية

المتخصص. غير القارئ فغألعن والمتخععين للباحثين مرجعا

 يكون وأن به، ينتفع الذي العلم من يجعله أن وتعالى سبحانه الله فأسأل

القيامة. يوم له شفيعنا

 وكتب

 الريس علي

األديان مقارنة ومحاشرفي باحث



الكنسي التقليد نقدالعة١.>ى ح 1٠ج٠ ئ

مقدمة

عامري سامي د.

بعده.. نبى ال من على والسالم والصالة وحده.. لله الحمد

أتابعد..

 وكذلك التآليفيه، الصناعة شروط استيفائه من قيمته يكتسب الكتاب فإذ
 أجاد وإن القيمة، ضعيف كلية، الواقع عن المتفصل فالحديث طرحه؛ راهنية
 على بقدرته العلمية، المكتبة الكتاب يخدم كما موضوعه. دراسة فيه كاتبه

 أو المراجعة أو النظر من جديدة أبواب بفتح المعرفيتين؛ والمراكمة اإلضافة
التعقيب.

 العقبة؛ تلك رأي- -في جاوز قد اآلن أيديكم بين الذي الكتاب وهذا
 المكتبة في البحث من جديد طريق ونحب ملوك، غير النظر من باب بفتع

 السجالي؛ البحث لطبيعة وفاؤه للمؤتف ئحمد كما ملوك. غير اإلسالمية
 عن اإلبانة في حثه المخالف ومنح ومثكلته، الموضع تصوير بحسن
وشهادته. والتاريخ وحقائقه الواقع إلى ذلك محاكمة ثم دعواه،

 يد إيه تمتد أن زمن منذ أطمع كتن الذي الكتاب هذا موضع فما
 عن بعيدا حقيقته، عن لإلبانة البحث، مشرحة على بعناية ليضعه ملم دارس
النقد؟ دون التقريع تحسن التي الخطابية اللغة



طعامري دسامي مقدمة

 المصرية؛ األرثوذكسية الكبة »أرثوذكسية« حقيقة هو الموضوع هذا

 بين شائائ كان الذي الديتي للغم المصرية الكبة أصول وفاب مبلغ أي

 معروفة مرحلة أقدم منذ الكبسة( )إنجيل الجديد بالعهد المؤمتين النصارى

 عرف منذ شتى مذاهب إلى النصارى انقم فقد الكبة؛ تاريخ من

 بحقه حزب كز واستمسك عنهم. المتاحة المادية الوثائق في وجود للنصارى

والتجديف.'. والضالل بالهرطقة مخالفيه متهائ األولى، الكبة تمثيل في

 مدى على وجودها على ئحافظ أن المصردة الكبة استطاعت وقد

 واليف. الكالم بحدي المتناحر الكني العقدي الخضم نمنا في قرون

 خاصة األخرى، الكنائس أصالة نغي على ودفاعيوها الهوتيوها وحرص

 لقال الذي األزل الكنسي الزاث خيانة بتهمة البروتستانتية؛ ثم الكاثوليكية

الالحقة. األجيال بتفوه قد المسح رمل إذ

 »استقامة بطابع االسثثار على المصرية الكنيسة حرص يواكب ولم

 التزامها بإثبات ذلك؛ على العلمي التدليل النصراني-، الفهم -في العقيدة«

 الكتاب أي ل»يسوع((؛ األولى الرسالة حفظ الذي األزل »التقليد« بحغظ

 الكنسي، والفن والليتورجيا، الكنسية، والمجامع األباب، وتراث المقدس،

 تجد ال معتقة، المصرية، الكنيسة دعوى بذلك فبقيت الكنسي. والقانون

 التاريخ، أسفار من مثتتة ونقول عامة، إطالقات في إآل رصينا لنفها

إمتاد. بال ومراسيل

 لدعوى علمية محاكمة تصب إلى هنداوي محمد األستاذ توحه ولذلك

معه وأحذنا ودئتها. المهنة هذه ضخامة على المصردة، الكنية ارثوذكسية



الكنسي التقليد نقد.;ى٠ج ل مع ى

المؤلف مقدمة

i
 وموالنا سيدنا على وبارك وسلم الله وصلى العالمين، رب لله الحمد

وبعد؛ الطاهرين، الطيبين وصحبه آله وعلى النبيين خاتم الله رسول محمد

 المصرية األرثوذكسية الكنيسة — الكنسي التقليد )نقد كتابي فهذا
 الكنيسة منها القلب وني التقليدية بالكنائس المعنيين إلى أزفه أنمونحا(
 ومصادره التقليد أركان مناقشة على عمده أقمت وقد األرثوذكسية، المصرية

 بين المغارقة ومحل الميزان رمانة هو والتقليد خاللها؛ من إلينا نقل الني
إلى: باعتباره منقسمة فإنما المعاصرة؛ المسحية الكنائس

-تقليدية.

-إصالحية.

 واإلصالحية والكاثوليك، األرثوذكس يمثلها إنما التقليدية والكنائس
الغريقين. بين وسط واألنجليكان البروتستانت، يمثلها

 والغتش بالبحث الموضوع هذا يطرق كتاتا العرية المكتبة في أر ولم
 إنما قرأت- ما على التقليد- نقد في البروتستانت كتبه ما إن حتى والتدقيق،
 األرثوذكس بين وتعارضها الكنسية التقاليد تخالف مجرد على فيه اعتمدوا

لتقدها؛ وال وتنوعها التقليد لمصادر منهم أحد يعرضى ولم ،والكاثوليك



م المقدمة

البحث. هذا كان ولذا

 عقائدهم وأن التقليد صدق من يدعونه فيما الكتاب أهل منازلة وغايته:

 زيف ولبيان كابر؛ عن كابزا وتلقوها جيل إلى جيل من ملمة إليهم تفك قد

 ثم تارة وموصائ محلال مصدرا مصدرا التقليد مصادر على أتيت يدعون ما

 والليتورجيا، ،*واآلبا المقدس، للكتاب فعرضت أخرى؛ تارة وناقذا متاقائ

الكتسي. والقانون الكنسية، والمجامع الكنسي، والفن

 الرسول- لمرقس ونسبتها المصرية األرثوذكسية للكنيسة عرضت وقد

 مصر، مرض دخول دعوى مناقائ —ونقدها التقليد لمصادر عرضي قبل

التقليد. ميزان على كله هذا عارصا إليه، المنوب اإلنجيل وكتابته

 تهذه أقدم فيها؛ وعملي التقليدية المصادر لهذه أعرضى أن وقبل

فأقول: التقليد؛ فكرة توضح التي اليسيرات الكلمات

 من عارمة بموجة الماء إلى المستح رفع بعد المسيحية مرت

 األكمل؛ األتم الوجه على اعتقادها تحقيق عن لها شاغآل كانت االضطهاد،

 للمسح، النسبة إال بينها جاهع وال المسيحية إلى المنسربة الغرق فتعددت

 المخفية خالفاتهم طغت حتى أنفهم على المسيحيين قسعلتطين أمن إن وها

 يكون أن قبل كانت كما المرة هذه لتختفي تعد لم لكنها الطح؛ !لى

 ودعوة المجامع بعقد آمرا بنغه اإلمواطور فتدخل دولة، للمسيحية

أختها! العتقاد وتحسين لطانغة إدانة عن المجامع لتنبثق للنقاش، المختلفين



الكنسي التقليد نقد _________________ ،ا7 ثم>ى ي

 مطابقة مميحا وبعده، تبقية مجمع قبل النصراني التاريخ إلى مدهشة رحلة في

 لدعوة والهها به تبت أنها تذعي تقليد لكق المصرية الكنية مقوالت

 مدعومة صادمة، مفاجآت لنا يقدم جديد مبحث كق في وكان األولى. الرمل

 به تفخر ما الكنية هذه تلبا فصيحة، عتيقة ونقول ظاهرة تاريخية بثواهد

الهرطقة. درن من بريئة أرثوذكسية من

 سيجد المصرية، الكنية أبناه ض للحقيقة وني كل أن أشلن ال وإني

 يراجع أن تتدحيه وتاريخية، عقدية محنة أهام الكتاب هذا قراهة بعد نفه

 إليات الكنية إليها تتئد حجة يرك لم الكتاب هذا فإذ أزله؛ من األمر

وجه. من أكثر من نقضها إآل لتها أصا

 إآل اإلسالم، إلى النصارى لدعوة هذا كتابه يدبج لم أنه رغم والمؤتف

 ستظهر كما المجج- لعصر -التالي األزل التاريخ و الكنية أزمة حقيقة أن

 المسجح رسالة أمر ني البحث إلعادة حافز خير التالية، الصفحات ني لنا

 عليها. األمين الوصى أنه النصرانية المذاهب من فريق كق اذعى التي األولى

 وراثة يرفض الذي اليقظ الوعي الستعادة أولى فاتحة —بذلك— والكتاب

 بالحتن(ا سكوا سي؛. كل »انتجوئا شعار: يرضى وإنما العقائد،

(رائذاله.٢١تالوتيكيه/١)

 تناقضات تعثب في »إسرافه« المؤلف على القزاه بعض يعتب وقد

 في المنكرة اللوازم امتخراج في واإلفاضة المصرية، الكنية دفاعيي

 وموق المطموسة، حقيقته لكثف القديم الراث في والتنقير مذهبهم،

 في المتخصصين من القتة إآل يعرفهم يكاد ال للكئية أعالم عن شهادات



ق عامري د.سامي مقدمآل

 الكتابات أن رأي- -في المؤلف ر١وءذ ..Patrology اآلبائية الدراسات

 الطويل، النفس هذا تحتاج ،—-لوعورتها المغمورة المباحث في الراثدة

 في ثغرة للمؤلف المخالف فيها يبرصد سجالي، طابع ذات كانت إذا خاصة

البحث. مباني ترتيب في قصورا أو االستدالل

 ال حتى الفرعية؛ تفيماته في أوضح كان الكتاب أن لو أرجو كنت وقد

 العامة ثقافة عن البعيد التخصصي لطابعه رسالته، فهم في عنتا يجدالقارئ

نحزمها. البذأن ذلك نظرفي وجهة اآلأنلمؤلفه والمثقفين،

 للمتدين بقي هل هذا: المبارك كتابنا قراءة بعد الجاد السؤال ويبقى

 إيمانه على أتى ما قراءة بعد عذر المصرية األرثوذكسية الكنيسة إلى باالنتماء

لنقض؟! با

وكتب
 عامري سامي*د

 اسمي *البحث مبادرة على المشرف
واألدبان المعاصرة للمذاهب

٠٠٠



الكنسي التقليد نقد ?رنم-.،· ن ممج

 للمباحثة محآل تكن لم المجامع أن المسيحي الفكر تاريخ ويشهد
 الكنسية الكراسي بين الغيرة واعزي األهواب تنازعتها بل الخالصة، العلمية

 هذه وضرح وهع بم، وتالعبه بالجمع اإلمبراطور عبث مع يومئذ، الكبرى
ئلبس أن من البد كان القاتمة الصورة

 الكتاب حول المختلفون فتباحث والبحث، العلم بوس المجامع
 لم فالكتاب فألهم؛ خاب ولكن لغهمهم، يثعهد ما فيه ملتمسين ونصوصه

 ض ا٣ يستدل آية من ما بل إشكاآل؛ لهم حم وال كفة، منهم ألحد يرجح
 تبا، األولين استدالل لتذهب بأختها الهراطقة ويتبعها إال باألرثوذكس عرفوا

 »التقليد« وهو الكتاب به يفسر الذي القانون إلى االحتكام من بذا يجدوا فلم

 لهذا صلواتبا ني المسيحية الجماعة وترداد للكتاب اآلباء فهم إال التقليد وما

الفهم.

األباب؟ إلى االحتكام قدم فماذا
 لكالم واحد فهم على يتفقوا لم م٠۴إت إذ ذاتبا؛ الصفرية الدائرة إلى ردنا

 باآلباء المعنيين المسيحية علماء إن بل األباب، من تبم استدلوا من
 الكندري أوريجانوس أن ليقررون اآلبائية؛ الدراسات في والمتخصصين

كالهما! والهرطقة لألرثوذكسية المثال-كانأبا سيل -على

 وس األباب، إلى االحتكام وال بالكتاب االستدالل يسلم فال هذا وعلى
 قامت بل السماء، ني وفرعها ثابت أصلها أعمدة على المجامع تقم فلم ثم

شيائ! يجده لم لجءه إذا حتى ماب الظمآن يحسبه بقيعة سراب على



من المقدمة

وقوته. تعالى الله بحول ٠هذ مقدمتي في أوجزته ما تفصيل وسيأتيك

 منتج إنه حيث هن بالكتاب فافتتحتها التقليد لمصادر عرضت لقد

 إلى ملتفائ التقليد لميزان فعزضته الكتابة، إلى الثغاهة من نقل تقليدي

.الثفهي التقليد قبول شرائط

 تلقي لدعوى عرضت ثم فيهم، يشرط وما ببم وعرفت باآلباب، ثبت ثم

 تقرير ليبدأ المدافعين، إلى الرسوين اآلباء إلى الرسل اآلباء هن التقليد

 اآلبان( مخالائ الرسولى أثناسيوس وباألخص اإليمان عندآباب لالعتقاد جديد

 التطبيقية القضية هو التثليث( أو )الثالوث وجاعآل والمدافعين الرسولين

 الدفاعية األرثوذكسية الكتابات من عدد عن غافل وغير التقليد، تلقي لبحث

 وأبنت فناقشتها األخيرة، السنوات في الكنيسة أخرجتها التي المعاصرة

وفساده. دفاعها وضعف عوارها

 وبالكتب وبمعادرها حجا وعرفت )الطقوس( بالليتورجيا ثلثت ثم

 لقضيتين وعرضت األرثوذكسية، المصرية الكنية تعتمدها التي الطفية

 وأبرزت للعذر(، )التسابيح والثيوئطوكيات يهوذا تناول وهما تبا، متطقتين

خالقا. ترفع ولم إشكاال تحسم لم الليتورجيا أن كيف

 وناقشت والالهوت، بالطقوس وعالقته الكنسي للغن عرضت ثم

 الكتابي الخالف مبررا والتماثيل، األيقونات من األرثوذكسية الكنيسة موقف

 األيقونات بقبول األرثوذكس عند التقليد استقر حتى حرلهما، واآلبائي

فيهما. الخالف جريان األقل- -على أو رفضهما بعد التماثيل، ورفض



لكصدي 1 التقليد نقدب' ؤحى ع

 الكنيسة تقدسها التي الثالثة المسكونية لكجاهع عرضت ثم
 بكل عرفت وقد وأفسس، والقسعلنطيتية تيقية وهم المصرية، اآلرثوذكسية

 الكتاب على مجمع كل إليه انتهى ما عرضت ثم حمائ، تعريقا منها واحد

 الكتاب أن إلى منتهيا اشداللهم، مبيتا و إليه المحتكمين بين الخالف ناصيا
 اآلباء، إلى باالحتكام ثنيت ثم الفصل، وال الحم مادة هو ليس المقدس
 محاكائ فهمه، على ع المتنا ألب 1 لكالم الخصمين من كل فهم فعرضت
 األدلة، تكافؤ من أحوالها أحسن ني المحاكمة إليه تنتهي ما مبررا لغهمهم،

 سموا من وجه في التقرير في ورسوخ غلبة من للهراطقة فكم ألال
 على األرثوذكس قرا*ة قدمت لم مؤداه: تساؤل إلى منتهيا باألرثوذكس،

حامم؟ آبائي إجماع وال قاطع كتابي نص من برهان دونما الهراطقة؛ قراءة

 من كمصدر ثانويته مبررا الكنسي بالقانون التقليد مصادر ختمت ثم
 بعفر مخالفة حول المصرية األرثوذكسية الكنيسة مناقائ التقليد، مصادر
 وال يرد الكتاب يخالف قانون كل أن تدعي أبا حين في للكتاب قوانينها

يقبل.

 على إال قامت ما فالمجامع اآلباء، على ومداره التقليد فلب وبالجملة؛

 إال هي ما والفن والقانون والليتررجيا بغهمهم، إال فهم ما والكتاب أقوالهم
.ثانوية مصادر



المقدمة

ابحث: فى منهجى

 والتقدي، والتحليلي الوصفي كالمنهج هذا بحثي في مناهج عدة أعملت
أخرى. تارة ومغاصآل ومراوخا تارة بينها مزاوحا

 الكتبة تعتبرها التي المراجع إلى إال غابا- كتابي- في أعمد ولم
 المزجم !لى إال أعمد ولم مزجمة، أم كانت بالعربية المصريان األرثوذكسية

 من أكثر له كان إن غيره على له مقدتا األرثوذكسية الكنيسة تعتمده الذي
 العربية، إلى مزجتا به االحتجاج أريد الذي المرجع أجد لم فإن ترجمة،

 وتحتها عبارته —غابا —الكريم للقارئ ناقآل األصلية لفته في إليه أعمد فإني
 النص صحة من الكريم القارئ ستيقن نمنا وكل العربية، إلى النص ترجمة

ذلك. غير أو ترجمة خطأ أو بز من يشين مما وسالمته

 لشهرة جميعهم أستوف لم لكن الكتاب في الواردة لألعالم ترجمت وقد
 يتعلق ال أعالم ترجمة من القارئ على تعود فائدة ولعدم جهة من بعضهم

 ًام يتعلق الذين اآلباه ض علائ تركت ما أني على جهةأخرى، من غرض م٣
له. وترجمت إال معرفتهم على ويعول البحث

 »علم إحياء في الماهمة به قصدت رصدي عمل فهذا الختام؛ وفي

الرصد على القائمة العريقة اإلسالمية العلوم من علم وهو («١ المقاالت)

 كان إن اإللهية، باالحادات المتعلقة الباطلة المذاهب ضبط عن باحث خلم وهو (١)

 انظر: الغرق، مقاالت علم فهر الغرق في أو األديان، مقاالت علم فهو الملل في

٢٩٨/١ العادة مفتاح زاده، كبرى طاش



امي التقليد نقد ____________ج٦بخ س بين

 لبحث مقدمة يكون أن البحث هذا ني األصل كان وقد والتحليل، والوصف

 الكنيسة في »االختالفات عنوانه: والذي )الماجستير( التخصص

 ولكي (١ )٠٠ونقد وتحليل عرض —العشرين القرن في المصرية األرثوذكسية

 مصنف في أفردته ولذا أوضح، وصورة أوسع، نطاق على معالجته رأيت

 إال هذا فما أصب لم وإن الله، فضل فذاك الفرض أصبت قد أك فإن ستقل،

 المشاغل كثرة مع طاقة وال ومتا أدخر لم أي على وذنوبي، نغي من

 من عالئق إقامة في أسعى أني وحبي ينلته، !ال الشرعية والعلمية الدعوية

 الله أمر كما — أحن هي باتي الجدال متخذا الكتاب أهل وبين بيتتا الفهم

 حن، بقبول هذا عملي متي يتقبل أن سبحانه وأمأله وسبيأل، ظريثا تعالى-

ولهم! لي ويغفر وأوالدي وزوجي ومائيخي والدي وعن عتي يتجاوز وأن

 األكبر األخ الكتاب، لهذا قدموا الذين العلماء السادة شكر أسى ولت

 الكتاب مخطوطات »تحريف السائرة التصانيف صاحب األثير والصديق

 أم معجزة المقطم جبل »نقل و القدس(( الروح ألوهية نغي وا) المقدس«

 الذي الريس، علي المتفتن البحاثة األستاذ المقدسة((، »الحرب و خرافة((

 هذه يمس من فيه عز وقت ني المشرفة الملة عن ليذود وجهده وقته من أنفق

 به فتخرج سنة، عشرين ض يقرب ما قبل بالمسيحية المتعلقة المباحث

 البحثية، والمراكز العلمية األكاديميات في يحصى ال عدد به وانتفع كثيرون،

 كنت وقد واألمة، للديانة وسلمه علي عن الله فرضي وخارجها، مصر في

 بامتياز. نيل وقد ۴٢٠١٤ عام األزهر، جامعة — الدين أصول كلية في نوقش وقد (١)



ى المقدمة

 فله يكل، وال يمل فما هذا بحثي في مألة حول الطوال الساعات أراجعه

األجر. عظيم الله ومن الشكر جزيل متي

 العالم جيرة، الرحمن عبد الدكتور األستاذ فضيلة شيخي بشكر وأثتي

 علي وتفضل هذا بحثي طالع فلقد األمبق، الدين أصول كلية وكيل الكبير،

األجر. عظيم الله ومن الشكر، جزيل مني فله بتقديمه

 والمذاهب، الملل علوم باقر المصنف المكثر البحاثة بثكر وأثلث

 تغفل الذي عامري، سامي الدكتور -i - ورله الله دين عن المنافح

 معه النغاش وفتح عديدة، إفادات فأفادني التام، انشفاله مع بحثي وقرا علي

 أن أمأل والله الجميل، ۶والثنا الجزيل، الثكر فله وابتكار، جدة ذات مباحث

به! ويمتع قلمه يديم

 باألرثوذكسية المعنتين المسحين من أصعحابي شكر كذللثط أنسى وال

 معهم أمضيت الذين أفكارهم- وتعدد طوائفهم اختالف هع المصرية-

 وأخص كثير، وهم ومناقشته، نص قراءة أوني سألة تحرير في طواآل ساعات

 يشتري كان هذا- كتابي في تعقبته وقد مصتف باحث وهو منهم- واحد ذكر

 الكريم بيته في ويحفظها أوروبا في وأنا المكتبات من المسيحية الكتب لي

 العرفان آيات أسمى مني فله إلي، بشحنها ويقوم خذها يًا من يأني حتى

 العلم، حق التعقب فإن هذا بحثي في تعقبتك وإن صديقي يا وإني والثكر،

 في ربيت قد وإني بنقيضها، محبتك أكافئ وال حقها، الصحبة أبخس لم لكتي

 يغد ال االختالف أن العالمين-على في مئيخته الله أدام— الشريف األزهر

 لي ويبرز ويتعقبه هذا بحثي يقرأ من لكل لممتن وإنى يذهبه، وال الود بقا»



الكتسي التقليد نقد _______________ز>ف~ح ر ترا .٥;

 وال غاية تعالى غيره إلى لنا ويس غيره، ال الله فالغاية فيه، الخلل مواطن

مذهبا!

 وسلم، وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم الله وصلى

أوألوآخرا! لله والحمد

وكتبه
 األزهري هنداوي محمد

 النرويج اإلسالميذفي األكاديمية على العام المشرف

 أوسلو-الترويج

۶٢٠٢١/٧/١
٠٠٠
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التمهيد

مبحثان: رفيه

إجماال· واعتقادها المصرية األرثوذكية بالكنية التعريف األول: ج
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ليئالج ٧ ®هج التمهيد

االول
 المصرية األرثوذكسية بالكتيسة التعريف

أجماال واعتقادها

 فأقول: الكنيسة بمعئى وأبدًا حزأيها، أوف األرثوذكسية الكنيسة ًاشف أن قبق

 ه االجتماع هومكان والمجمع »مجمع« وتعنى »كنيثتا« اآلرامية للكلمؤ تعريت »الكنيسة

 أو فكعلين في أيامهم أواص عنداليهودني العباد؛ مكائ على هعذااالسر»مجمع« ولقدًاطيق

 المجمع، على للداللؤ االجيماع مكاة أي: هاكنبثت« »بيت كلمة المشنا وتذكر حارجها،

 االجتماعاب أماكق وكانت »كنيتا« أر »بيكتيشتا« كلمة تجذ والتلمود الرجوم وفي

اليهودبؤ. المجامع نمعن على نغامة عهدها آؤل في المسيحيؤ

 والكلمة »إكليسنا« اليونانيؤ الكلمؤ عن مرجمة الجديد العهد في »كنيسة« وكلمة

 الجديد القهد في للكئيسؤ ذكر وأوق محور، لفرص تدعى جماعة أي عموائ تعني اليونانية

٠<«١(> ١٦:١٦)متى ني »كنيستي« دعاها حينما ثغه المسج التيد ض على كاذ

 المعروف، والبائم المؤمنين جماعة :معنيين على باالشتراك تطلق الكنيسة فإن ثم ومن

 أي: »محفل« !لى الجديد العهد كتاب في اليونابؤ الكلمؤ نفس ثرحمت فقد ولذلك

 وعلى حقيقة، األول على تطلق أنها وزاد سالمة يوحنا القس أكده ما وهذا عام، اجتماع

(ال.٢فيه) الحال باسم المحل تسمية باب من المجازي بالمعنى الثاني

 و»العلمانيين» الرجال، من (٣«)اإلكليروس»األفراديشمل من ثتظم اوالكبأككيان

 بتعبرف.١٧٤،١٧ص-ه م،٢٠٠٣المعطلحاتالكشية،الطبعةاألولى، معجم المقاري، اسر (١)

 .٢٦ ،٢ ه—شم شمى، حين مطبعة الكية، ومعتقدات طقوس شرح في ة—التفي *الاللى سالمة؛ يرحنا <٢)
 المصطلحات )قاموس وشامة وكهنة أساقفة ض البي الدس رجال هم االكلتررس رجال ائيررس: ( )

(.٩اسرتالرسيوئبملر؛ص اتكنية،



أنموذجا( المصرية )الكتيبة نقدالتقليدالكنسي قوآلج ٨ جرمة

 والراهبات«، »الرهبان فة وهي والعلمانيين اإلكنيروس بين تففن وفئة واكاء، الرجال من

 . <« وقوانينها)' وواجباتبا، وحقوقها، ،وتسئروليتها وذرجاتبا الفائبئتظيمها هذه من فئه ولكل

ياألررذكسة: التعريف

أي: »أرثردكوس؛ اليونانية للكلمه تعريب »أرثوذكس« كلمه

الرأي. نستغير

 قبل الجامعه الكتيسؤ !يماذ هو الذي المستغير اإليمان معناها: واألرثوذكسيه

<.٢الهراطقة) إيماني مقابل االنثقاي

 في الرئيسة الكناس إحدى على يطللى فإنه األرثوذكسية: الكنيسة نصطلح أماعن

 ورع ألي عام خباثى بشكل الغربية الكاثوليكية الكنيسة عن انفصلت وقد اشمرانيه،

 عليها، روما بابا بمياد؛ تعزف ال ئستقلة كنائس عدؤ في وتمثلت الميالد، من وخمسس

 ومحل فقط، األب من العدس الروح بانيثائ إيماكهم األرثوذكسية الكنائس هذه ويجمع

القبطية«. »الكنيسة وهي األرثوذكسية الكنائس هذه من كنيه بحثنا

المصرية: األرثوذكسية يالكيسة التعريف

 وهوآؤلكارور اإلنجيل الشيرالذيئنسب!ليه مرئى ئؤسثها رسوليه كئيسه هي

 الغربية الكنائس عن الكتبة فمذه وقداستفئت األرثوذكس، مايدعيه على المصرية للديار

خلقيدونية. تجمع لمقرراب زفصها وأربعمائة!ثر وخميرًا واحد عام

الممرية: األرثوذكية الكية اعتقاد

واحد بإله األخرى الكنائس باقي إجماالشل المعرية األرثوذكية الكبة -تؤس

. ١٧ ص-ه المصطلحات معجم (١)
بتصرف. ٦١—م ١ ج الكنية المصطلحات معجم (٢)



سج ٩ سؤ _ا ~ التمهيد

 التيقاوي اإليمان قانون في ورد ما حب على القدس الروح االبن، اآلب، األقاد: مثلث

۴٣٢٥.

 واحد جوهر من أبما على واحد آن في والمح الرب وألوهية بربوية تؤمن كما —

فقط. اآلب من منبثق القدس الروح بأن تؤمن كما األزلية، في ومتاويين واحدة، ومشيئة

البثرية خالص، أجل من المسيح السيد في اإلله بتجئد وتؤمن ٠

 قام ثم لخطاياهم، فداج ومات وصلب مريم من ولد أنه فيعتقدون

الحشر. يوم الخالئق ليحاسب الرب يمين على ليجلس أيام ثالثة بعد

 شفاعة لها وأن البتولية، ودائمة اإلله، والدة العذرا مريم السيدة بأن اإليمان —

توملية.

 مجمع على السابقة المسكونية بالمجامع المصرية األرثوذكسية الكنيسة تؤمن ٠

م.٤ه١ عام المنعقد خلقيدونية

المقدس: الكاب

 من يتضمنه وبما المقدس الكتاب بنصوص المصرية األرثوذكسية الكتبة -تؤمن

 بنصوص تؤمن كما األخرى، األسفار باقي إلى باإلضافة األنييا، وأسفار التوراة امغار

 بقوانين المصرية األرثوذكية الكنية تؤمن وكذلك الرسل، ورساثل الجديد العهد

قانوا(. ١٢٧ الرسل قوانين فصال،٣٩ )الدسقرلية الرسل

واساى المبادات ٠

للكبة: السبعة باألسرار المصرية األرثوذكسية الكنائس تؤمن —

 مر — ه .االعزاف سر - ٤.القربان مر—٣.الميرون مر — ٢٠ المعمودية مر - ١

الكهنوت. مر-٧ -سرالزواج.٦ المرضى. مبحة



انموذجًا( اعرية رللكنيبة العنسي حقدالتقبب I ققآلق ١٠ وهج

إلى: األرثوذكسية في األعياد تقم -األعياد:

 خاصة أعياد المصرية وللكنية صغرى، ميدية أعياد - ٢ كبرى. مبدئة أعياد - ١

والثهدف. القديسين أعياد مثل ا٣

 من السادس اليوم في الميح البيد ميالد بعيد األرثوذكسية الكنيسة تحتفل -

يناير. شهر

 القمامصة، ثم األساقفة، ثم المطارنة، ثم البطريرك، أعالها الكهنوت: درجات ٠

الشمامة. ثم القارسة ثم

ديرية. رهبنة فردية، رهبنة نوعين: إلى وتنقسم روحية، مقامات سع وهي الرهبنة:

 في الدخول قبل تزوجوا إذا الكهنة زواج المصرية األرثوذكية الكنية تقبل -

٠(١فالا> الكهنوت بعد أما الكنسية، الرتب

 األسقف مكاريوص اال'ب األرثوذكية، القبطية الكنية على الالحعر-تعرف المثال سبيل انظر-على (١)
 حلمي يشري القس إعداد األرثوذكسية المسيحية عقائدنا ،٢٠١٠ أكتوبر الثانية الطبعة بالمنيا، العام

 األرثوذكسية القبطية الكبة في األمرار طقوس روحانية متاؤس األنبا م،٢ ٠٠٧ ترنمبر األولى الطبعة

 ألمح في الميحين عقيدة الفرية، اسقف يؤانس األنبا طع، نشروالتاريخ دار ذكر دون األول *الجز

 األديان في البرة المرسرعة ومراجعة، تخطيط الجهي، حماد ين مايع ٠د وانظر م، ١٩٨٥ المحبة ط.

 والتوزع؛ والنثر للطباعة العالمية دارالندوة نشرة: ومراجعة وتخطيط اشراف المعامرة والمذاهب
ه(.٩٨ه:٨٣-م-٢الخامةج الطبعة



صج ١١ دج التمهيد

الثاني
 الزسول بمرقس التعريف

إلبه اإلنجيل نسبة وبحث

الرسول: بمرفس التعريف

وأمرته: اسمه

 ايهودي اسمه أن يفيد ما مرى مرقر عن المسيحية التاريخية المصادر تذكر ال

 الرومانى واسمة الرسل، أعمال سفر من نوصعين في االسم بهذا دكر وقد ^يوحتا!

 في القربئه مدن الخمي إحذى القيروان في »أرسعلوبولره يدعى ألب ويد وقد مرض،

 أقوال من واحد وهذا »برياتولوس«، باسم ئعزف بلدؤ في أبوه يعيز كاذ ححج (١ليبياا)٠

 محررو ويرى (؛٢إليها) والديه وصول عقب أورشليم في ويد أئه يرى من وهنان ثالثة،

 في واستقرارا رواحا األكثر القول فإن حال أية وعلى (،٣قبرص) في ولد أنه المعارف داترة

 الرسول: مرض أن من العراقي الطيب ابن أبوالفرج قرره ما المصرية األرثوذكسية الكبة

 مرنس جبب اإلنجيل ،٢٤—م مغار انبا القديس دير نثرة: مرض، إنجيل تغير السكين، متى األب <١ر

.٨١س الجديد العهد إلى المدخل تاوضروس، موريى د. وانظر: ،٦ص ملطي يعقرب تادرس
 الدكتور التحرير: هيئة المقدس، الكتاب قاموس الالهوتتن، ومن االختصاص ذوي األماتنة من تخبة <٢>

 دار عن صدر العاشرة، الطبعة مطر، طمن-األحاذإبراهيم ألكاندر جون الدكتور—الملك هبد بطرس

.١٩٩/ه١١٧١٨اسفرذماأليداعبدارالكب:
 القس فارس، فايز دكتورالقس حبيب، صموئيل دكتورالقس التحرير: مجلى الكتابية، المعارف دائر؛ <

 دائرة وعبارة ١٢٠ص ،٧الثقافةج دار نشرة: بباوي وهبة وليم جونئناصايرالمحرر تمدادور؛ مجر

.’ىأورشليم1اسرةيوحآمرذساألولكاذفيقبرسذمماجرت موطن ط'فادلر٠'ل



انموذجا( المصرية )الكنية نقدالتقليدالكنسي صج ١٢ جرثدأ

 على المعري الفطر غربي في الواقعة )بتابوليس)'(( مدن يدعى أفريقيا من بإقليم »وك

 ثم الحالية، الغرب طرابلس من الشرقي الجزب وهي المتوسط، األبيض البحر مراحل

.٠(٢’٠ا٠تلميدا البعين برفقة للتلمذة ودعي المح، أعمال وشاهد أورشليم استوطن

 على البربرية القبام لم هوهجو أورشليم إلى القيروان هن أبويه هجر؛ في واب

 المراجخ بعض ورنفي وقد أبوه، »أرستوبولس« كان ديانة أي على واليعزف أمالكهم)؟(،

 لها ليس مختلقًا قصًا تخلة« »كامل تعبير حد على آئها إال يديه، على أبيه إيمان يغين ما

 ونقادهاأة البطاركة«)؛(، »تاريخ في المقلى ابن ساويرس فقدأوزذها ئصيب، الصحة من

 نظرأرسطوبولي فلما ولبؤة أسنا لقيا طريقهما وفي األردن، إلى يوائ أبا؛ أخذ قد »مرقر،

 تخف »ال قائآل: فأجابه بنفسه ينجو أن مرقر ابنه هن طب ؤجؤهما! في الغضى شدة

 صاخ واللبؤ؛ األسن اقزي وعندما سدة، كل من ئتجينا به أؤس كي١ فالمسح أبئ، يا

 نظز فلما طآب، ما تال الحافي وفي ئتئما وئتقعئ ينشائ أن عليهما وذعا مرقر، فيهما

 يد على المسيحية واعتنق آس ولدج، يد على ظهرت التي العظيمة األعجوبة هذه أبوة

توماده(«. عئه وكذلك مرقس، ابنه

 عاجراعداد وقد أورشليم، وتهيكل بغلطين قوية صلة لهم كانت يهودية جالية المدينة هذه ني وقدكان ( ١ )

 كما مرض ق. أمرة المهاجرين *هوال ومن ا،1? واستقروا االول القرن في المقدمة االرض إلى منهم

 بتتابوليى كية اسكندر)تاريخ مكي الدكتورميخائيل :المدينة تاريخ كتاب )انظرفي يوسيغوس يقول
.م( ١٩٧ ه القاهرة .ط الفرية( الخمى المدن

 اإلكليريكية المدرسة ناظر منقريوس يرسف تهذيب المشرقي( )تغير العراقي الطيب بن ايوالفرج (٢)
٠١١صه أألرثوذكس لال'قباط

 (١٣٤٠ ί ١)ج مدبولي مكتبة ط. الدين جمال عبدالعزيز ا ت البطاركة تاريخ المقفع، ابن ماويروس (٣)

 زمان لهماني ماكان جمع اوب »النوبة الوبروالحبش قبيلتي من اونالهمابالياعظيمة وعبارته:
الروم،. ملك قيصر أوغطى

.١٣٨:١٣ه٠ ادايق (٤)

. ٤٢ ، ٤١٠ المحبة مكتبة ط. البثير مرقس القدس تاريخ نخلة كامل الشماس )ه(



ج٠ ١٣ حجرندق التمهيد

 قد يطرس( )القديس بطرس سمعان أن على متففة تكون تكاد المسيحية والمراجع

 المستحيل ض هذافإن وعلى المسيحية)'(، التعاليم متك وتلقن أبيه وفاة بعد )مرتى( تبتى

يده! على ))أرستوبولس» مرقس أبو يهتدي أن

أمه:

 فعلمته وتثقيفه ابنها تعليم أحبنت موسرة امرأة وقدكاتت مريم، تدعى فإنها أمه وأما

 الناموس فدرس الديتي الجانب في ثقفته وكذلك والعبرية، والالتيتية اليونانية اللفات

 بالسيد برتابا القديس آمن لما أنه البشيرا مرقى القديس »تاريخ في ورد وقد (،٢واألذبياب)

 أم عتتها )هي يوحنا أم مريم تدعى التي أورشليم في عمه زوجة أخبر له وتتلمذ المسيح

(.٣به«د فآمنت حثا؛ هوالمح أنه لها وبرهن المستح السيد في رآه بما مرنى(

 محط »كان فقد الوليدة الديانة هذه *بد في كبير أثر مرقى أم مريم لبيت كان -ولقد

 حق منه علية وفي موته، بعد اختفوا وفيه معهم، الفصح أكل ففيه وتالميذه، المسيح رحال

 *(،>،( ١٢ :١٢ )ع كمافي مسيحية كنية أول هذاالبيت ولقدكان القدس، الروح عليهم

قرابته:

 الرسول بطرس كان فقد الرسل ض بعدد وطيدة قرابة بعلة الرسول مرقس ارتبط

 البطاركة« اتاريخ كتابه في فوه أسقف وقدذكراألنبايوماب خاله، أوابئة أبيه عم ابنة زوج

 أي: أبيه، خال بنت هي تكون هذا وعلى بطرس( )زوجة أرسطوبولة عمة ابن اباه ان

)ه(.٠أيقا عمته بمنزلة

.٣٧ود ابشير مرنى الفدس تارخ (١)
 .١١ص- رويس ديراألنبا .ط والشهيد، القدس الرسول مرنى اإلنجيلي ناظراإلله ابابائئردةالثالث، <٢>
.ماه ابشير مرتى القدس تأريخ (٣)

 األهلية المصرية المطبعة .ط والمسيحية، الوثبة عصري ني القبطية األمة مختصرتاريخ مليمان، مايم >ح<
(.٢٧٤طم-١م)ج١٩١٤

= إسكندر، مكي ميخائيل د. دياكرن وتعليق إحداد ابطاركة( )تاريخ م، ١٣ القرن فر؛ منف (



(انموذجا بعرة )الجنيبة التقليدالكنسي نقد غثحثؤ ١ ٤ ج/ترج

 أهل إتى رسالته في اسمه بولس ذكر الذي الرسول برنابا أخت ابن فإنه وكذلك —

 والقبطية والالتينية اليونانية الالجمات بعض أن الثالث شتودة البابا ذكر وقد كولومي)'(،

 البب »ولعل بقوله هذا يعلل ثم برناياال عم دابن وإنما برنابا«، أخت »ابن عبارة تذكر ال

(.٢معذى«) من ألكثر اليونانية الكلمات هواساع هذا في

 ينص كما مرقس حياة عن وعلمائها الميحية مؤرخي علم مبح وبإيجاز هذا،

 شيء يعرف ال » :يقولون إذ المقدس الكتاب قاموس محرري مجموعة صراحة ذلك على

 كان وربما بطرس، مزجم أنه على اتفقوا قد اآلباء أن خال ذلك بعد حياته عن حقيقي

 من يستندل كما الرسول، إرشاد تحت إنجيله كتب أنه أو المواضع، بعض في له يالجم

 مرقس وأن شاهدها، التي الحوادث بعض كتب بطرس أن بعضهم فظن اآليات، بعض

الكابات!()؟(. هذه مطالعة بعد إنجيله كتب

اليه: ✓قس(* )إنجل اإلنجل ب بحث

 ماهيته؟ .ما كتاب. له نسب قد أنه ٠ لكتبهم للمطاح يظهر ما على — اآلكد *الشي

 فلئن والحدس، الخمن على قائم ذاك كل مزجم؟ مجرد أم له هوالئتشئ هل كتبه؟ كيف

 المنوب اإلنجيل صاحب أنه على يقين فال مرقس باسم تعرف شخصية بوجود سلمنا

 األول المسيحية وداعية لمصر كاروز أول ككونه إليه، اإلنجيل غير نسبة عن ناهيك٠ إليه

 بيت في يجتمعون المسيحيون كان الذي — هذا مرفس نفس أن األكد الصعوبة »فمن — فيها

 أسفار بين للربط الثاني القرن مسبحي ميل الى بالنظر أنه غير اإلنجيل، كاتب هو - أمه

مرض يربط التقليدالذي يكون فربما األولى، الكنية في رئيسة الجديدوشخصيات العهد

- ٦م المحبة مكتبة —
 أس إذ وصايا- أللجله أحذئم اثدي اتنألحيدبرتاتا، ومزدس ض، انتأوئذ أوشئذحش غأيؤلم بتئر (١)

(.١٠: دكى؛ ئأبلوه« إلتئلم

.١١٠ص الرسول مرض (٢)
.٨ه٣٠م المقدس الكتاب ناموس (٣)



قجؤيكلخ____________________________ التمهيد

 الجديد العهد في معه تقابلنا الذي مرض فيوحتا الحقيقة عن تماقا بعينا الثاني باإلنجيل

 ٠(١ماه) إنجيل كتابة له تعزى الذي الشخص نوعية من وليى له، كبيرة أهمية ال هوشخص

 القانونية الثالثة األناجيل باقي مثل اإلنجيل »هذأ أن !لى Bruce بروس ويذهب

(.٢مجهول«) كتبه الجديد، العهد في األخرى

 أسفار من سفر من فكم الكتاب؛ صحة عدم الكاتب جهالة من القوم عند يلزم وال

 وال شرقي ذلك في يختلف ال فهوقانوني، ذاك وهع أصآل، كاتبه مجهوز المقدس الكتاب

 األسفار بعض كتبة بمجهولية فيها يصرحون أقباط أرثوذكس *لعلما نماذج وهذه غربي؛

 على٠يعرف الثانية-»لم القانونية األبحفار وهوض — أستير ضفر بقانونيتها؛ الشايم هع

 القديم العهد أسفار خمن وضعه قد الكاهن عزرا كان وإن كاتبه، اسم—الخصوص وجه

 مكاريوس األنبا فيكتب سفريهوديت مع عينه والحال ،٠(٣مجلدواحد) في مائ جمعها التي

 الدقيقة المالحظة بين يجمع يهودي كاتب الغر بكتابة »قام الغر: هذا على تفيره في

معروف«)؛(. غير والكاتب القومية، الوطنية الروح هع للتاموس

 األول: المزمور على شرحه في المسكين متى األب فيذكر المزامير هع عينه والحال

 فتحديد لذلك مناسبة؛ أي حتى أو ما شخصية أي يقعد ال أنه غير عامة حقيقة يشرح أنه

تأكيد...«)ه(. بغير دائائ سيبقى ومؤلفه تاريخه

 الطبعة الثقافة، دار ط. ،٢٤٩ص مالمة نيم تكلس ترجمة األربعة واألناجيل يرع درس، جون (١)

٠م١٩٩٩األولى
.1156 .Bruce, F. F., New International Bible Commentary, p (٢) 

 المحبة ط. وإعداد، ترجمة المقدس للكتاب عامة دراسة إسكندر، مكي ميخائيل د. أرشيدياكون (٣)

.٦٠ص
 عيته والحال ،وه اإلنترنت على متثرر بحث سفريهوديت تغير العام، األسقف مكاريوس أألنبا (٤)

 ممايدل ه بثي يجزم ان دون الكاتب ني فقدذكرالخالف على،يهوديت، تغيره ني ملطي تادرس ع٠

عنده. الكاتب جهالة على

المزمور )من الثاني المجلد وتغير، وشرح دراسة أكاديمية دراسة المزامير المكن، متى ا األب )ه(



ة>عريةاصوذجأ(االذه٦ا.اليتشي يد.ل-بحقدا ___ ؤقجبم ١٦ ححريهج

 وكتبتها القديم العهد أسفار حول إليه وجه سؤال على غريغوريوس لألنبا جواب وني

 بعده أش من بعض أكمل إنه أيضا: ويقال نفه، نون بن يشوع هو يثع سفر »وكاتب قال:

 وكاتب اآلخرين، القفاة وبعض عزرا أو صموئيل هو القضاة مغر وكاتب القضاة، من

 صموئيل مغر كاتب هو صموئيل إن قيل: وكذنك األرجح، على صموئيل هو راعوث

 بأكمله، الغر كتب صموئيل يكون أن يستبعدون المقدسى الكتاب علماء ولكن األول،

 صموئيل يغر يتصل فيما الحال وكذلك أكماله، الراثي وجاد النبي ناثان أن ويعتقدون

 كثيرين، بمعرفة كتب إنه وقيل فمجهول، والثاني األول الملوك لسفري الكاتب وأها الثاني،

وغيرهم.. وإرمياه، ،*وإشعيا وجاد، وناثان، وحزقيا، مليمان منهم

 عزرا، هو كاتبهما أن على *العلما أجمع فقد والثاني األول األيام أخبار سفر أها

 مردخاي، أو نفسها استير يكون أن وهوإما كذلك، مجهول استير مغر كاتب إن وقيل:

(. عزرا. يكون ربما أيثا وقيل

 والريب الظنية فلك في دائرة لمرض اإلنجيل نسبة تصحح أن عليه التأكيد أريد وها

 على تعرفنا مواد من التص يذكره ما أي:— الداخلي فالدليل والقطع، اليقين بابة من وكت

 التي واألماكن المناطق بجغرافيا ودرايته يتقلها التي لألحداث ومعايشته ومصادره الكاتب

 فيقولرن:»أما بضًالته الكتابية المعارف محررودائرة يصرح—وغيرذلك الوقائع فيها جرت

 يبرز ال — فهوكالباقين يبدوضئيال، الداخلي فالدليل إلنجيله، مرض بكتابة يختص فيما

(.٢)8األثر بالغة تصح — ضئيلة كانت مهما — تلميحات أي فإن هذا، ومع — نفه

 الداخلي الدليل يكون أن فيجرز بسيط، األب المعارف دائرة درب على ويسير

 على يدل ما أن التقاد التصور فيقول: العكى يوجد أال المهم كافية؛ وأيا واحدة.. كلمة

.٩مقارم ديراألنيا ط. واألريعتن( الحادي المزمور إلى األول، ح
 العلمي والبحث القبطية، والثقافة الالهوتية، العليا للدراسات عام، اسقف غريفعوريوس، األنبا (١)

.٧٧،٧٦م القبطية والثقافة النشر لجة المقدس( الكتاب )مقاال

.٤٦٣،ى١دائرةالمعارفالكتابيةج (٢)



حليقآلج ١٧ اما3> __ ٠ __________  ٠ التمهيد

 في نهذا ضئيل، أو تليل القدس بالروح وهدونه )اإلنجيل( كاتبه هو مرقس القديس أن

 كلمة ولو حتى كان مهما كاتبه هو أنه على يدل ما فته يوجد أنه كافتد..المهم ذاته حد

العكس!)'(. فيه يوجد ال أنه واألهم واحدة،

.رض: إلى اإلنجل ب علي الداغلي الدبل )ا(

 لمرنس المنوب اإلنجيل هذا كاتب وأن العكى، »وجود يؤكدان والعلم والواقع

 والصورة يتنافى وهوما وجغرافيتها؛ فلطين عن اجبي لهوشخص الداخلية األدلة وفق

أقول: ما تؤكد أمثلة وهاك مرقى؛ ض التقليد يذكرها التي

 الجليل بخ إلى ولجاء ذخذاء، خرن تحوم مرع أنثا حزغ ثم’ مرئى إنجيل في

(.’التئر،) الغذذ حدود زنط بي

 مخالفة وهي صيدا« عبر »ذهب هي: الغرب في التقاد عامة اختارها التي والقراءة

 يكون أن اليسوعية الزجمة اختارت حين في التعس، هذا متها نقلنا التي الغاندايك لزجمة

 ومجتارا الجليل بحر الى قاصنا بصيدا ومر صرر أراضي من »وانصرف كاألفي: النص

العثر«. المدن أراضي

 وهي عبر»صيدا«، »بحرالجليل« !لى »صرر« من قدذهب المسح أن »يخبرنامرقس

 أن المتأخرة المخطوطات ليبدوفي النص؛ يحرفون الناخ جعلت مبررة؛ غير ملتوية رحلة

 اإلنجليزية الزجمة تبنته وهوما الجليل، بحر إلى معا وصور صيدا تخوم غادر قد المسح

 »صرر«، كلمة بعد »وصيدا« ة۶قرا باخيارة «The King James Version» التقليدية

(.٣.«!)صيدا. عبر جا► )و( صرر منطقة من »غادر تقول: المخطوطات أقدم أن رغم

.٧٣إلذجياللثانيى١هلكتبمرض (١)

.٣١/٧مرض (٢)
 الثانية، الطبعة واإلنجيل، التوارة واخطا، الكريم القرآن مالمة وحقائقه..بين العلم عامري، ساي *د (٣)

 ه وانظر: ،٣٣٦ص م،٢٠٢٠ الكريت رواسخ،



قخيآلج ١ ٩ حجرتدج التمهيد

 الجليل بحر عر أن بمجرد المسح أن فهويذكر فلطين، جغرافية يعرف ال-يبدو _كما

 وأدخل الشباطين، منهما فأخرج مجنونان له خرج الجدرين قرية في اآلخر |لشاطىء وعلى

 البحر، في يتفسها ملقية واطلقت الخنازير فهاجت الخنازير، ض قطع في الشياطين هذه

 يعتي مما الجليل، بحر عن أميال ستة حوالي تبعد الجدرين قرية أن هو هنا والمشكلة

 آبا، يجد فلم األحالم« في »وال أمر وهذا الهوا،، في أميال ستة حوالي قفزت الخنازير ان

 يتصحح وقاموا القدس الروح فيه فشل)'( ما في يعدلوا أن سرى حل من أمامهم الكنيبة

.’(”الجليل بحر !لى األقرب القرية وهي الجرجيين، قرية إلى التص

 إذ المقدس للكتاب الحديث التغير صاحب له، ويشهد الريس كالم ويعضد

القرية: مكان على محاثا يقول

 المدينة وال جدرا ال ألنه أوريجانوس؛ بواسطة غابا أدخلت جرجيين كلمة »إن

البحيرة»)؟(. شاشء على كانتا جراسا الرومانية

 زلة يشكل ما وهر الجراسيين، ة*قرا النقاد عامة اختار فقد مرقس نص إلى وعوذا

الجدرين!)؛(. قرا،ة على حتى مشكآلجغرافائ يبقى واألمر جغرافية،

 بعد على جراما »تقع بقولهم: الجغرافي الخلل هذا على يسوع ندوة *علما علق وقد

٠( )٠٠٠ الخنازير. لخرق الموائم المكان وليست الجليل، بحر شرقي جنوب تقرسا ميال ثالثين

 من قول على صحيحا الزمه كان الن ،،*اإلسا منه يفهم قد ما ترك واألولى علي، األسان عبارة هكذا (١ )

الموضوعية. ال للكتاب اللفظية بالعصمة يقول
.١٣٢—ص النافذة، مكتبة المقدس، الكتاب مخطوطات تحربى الريى، علي (٢)

٠١٧٤لثقافة،ص_١الضيرالحدبىللكتابالمقدس،إذجيلمتى،دار (٣)

.٣ه ١ى العلموحقائقه، (٤)

Funk, Robert w., The Jesus Seminar, The Acts ofjesus: What did Jesus )ه( 
79 .Really Do? Harper San Francisco, 1998, p



ةاسبريةانموذجا(٠..لهد١)ب.ا...يانحقدالتمي اخقحيم ١٨ ©/قيأ

 أن لو كما »يبدواألمر قائال: جويل دونالد الناقد يشرحه ما على الغرابة وموطن

 في صيدا.. عبر يمر أن العثر والمدن الجليل بحر إلى صور من ينتقل حتى *المر- على

 والمناطق صور، من الجنوب أقعى في الجليل بحر ويقع صور، شمال صيدا تقع الواقع

 دراية على كان مرقس أن التعليق ئظهر ال الجنوب، في أبعد العثر المدن هن الغربية

(.٦’المذطقة« بخفرافية

 وهي فلطين، بجغرافية مرقس جهالة تظهر أخرى نقطة أكتماير بولج. ويضيف

 المدن وسط في يقع الجليل، »بحر أن اليوناني النص ويزعم:»فيقول الجليل ببحر المتعلقة

 إلى ليخلص العشرة للمدن الغربي الشمال أقصى في يقع الحقيقة في أنه حين في العشر،

 كانت إذا يهتم يكن لم ببساطة أوأنه فلطين، بجغرافية يعرف كان ما مرقى أن »إما أنه:

 الجغرافية اإلحاالت استعمال بإمكاننا يس الحالين؛ كال في ال، أم صحيحة جغرافيته

((ؤم سوع رحالت لتحديد لنا قدمها التي

 كذلك: مرقر إنجيل فغي األوحد الجغرافي هوالخطأ هذا وليس

الجدرين')؟(. كورة إلى البحر عبدة اوجاءواإلى

 على نظرة نلقي أن ويكفي فاحائ، اختالائ البلدة امدم في الترجمات اختلفت وقد

 في نفه الزجمات اضطراب ونجد بالجدول، موضح هو كما للنص العربية الزجمات

 لتحريف ظالل هوإال ما االضطراب وهذا ٢٨/٨ متى في مرقس لتص الموازي النص

 *وآبا الناخ »أن الريس: علي األستاذا يذكره ما على ذلك وعلة وتغييرها، المخطوطات

متى إلى المشوب اإلنجيل فكاتب عليه، يحسدون ال مأزق في أنفهم وجدوا قد الكنيسة

Metzger, Bruce, A Textual Commentary on the Greek New Testament, ρ.82. =

(١) Mark, D. H, Jel, Augsburg Commentary on the New Testament, Augsburg, 

Mineapolis, 1990, ρ.109.
(٢) Achtemeier, Paul ل., Invitation to the Gospels, Paulist press 2002, p. 118.

. ١/٥مرض (٣ )



.حالمصريةاموذجأًا ;حزاكنم..ي ٢ه.د١ليدقالت حقد- _________ ئلج١١٠ق ٢٠ جرما

 ولوهماير ،Klostermann مان كلومز مثل التقاد)'( من عدد ذهب وقد

Lohmeyer، وشتك Schenke، وشميثالز Schmithals وجد قد مرقى أن إلى 

 وسوات (٢الجراميين) عبارة بإضافة فقام وقوعها، مكان ذكر دون والخنازير يسوع قصة

(.٣أخطاأ فقد غيره، عن نقلها أم كبه من الجراسين مرض أضاف

 الشرقي الشاهر، طول على قرى أو بلدات أي توجد فإذه:»ال حال أية وعلى

 ارتفاع على المياه من الغريبة المرتفعات ألن القصة( !ليه تنسب )الذي للبحيرة الضيق

(.‘األقدام«) األف

النص: هذا حول العرية الزجمات الختالف عرض وهذا

(( وحقائقه )العلم كتاب من لها متقينا كت وإن بالذكر أفردتها ولذا المصادر هذه إلى عددن وقد (١  

ساهيعامري للدكتور .
٢)) Guelich, Robert A., Word Biblical Commentary: Mark 1-8:26, Word 

Books, Dallas, 2002, ρ.275.
(٣) Ibid.
(٤) Rademacher, Earl D., Allen, Ronald B., House, H. w.. Nelson’s New 

Illustrated Bible Commentary: Spreading the Light of God's Word info 
Your Life, Thomas Nelson, 1999, Mk 5/1.

ترجمة كل بحب ١:ه مرض الترجمة اسم

الجدرين كورة الى البحر عبر وجا،واالى دايك فان

الجراسين تاجة البحر من اآلخر الناطئ ووملواإلى المثزكة العربية الزجمة

الجراستن ناحية الى البحر من األخر الناطئ ألى دوملوا الكاثوليكية الشخة

الجرجين بقعة إلى البحر عبر واتواالى ابرعيين األبا،

الجرسين بلدة إلى البحيرة، من المقابلة الضفة وملوا!لى ئم :1-.11 كتاب

البحيرة من اآلخر التاطي، على الجدريين منطقة وجا،واالى المبطة العربية الزجمة



قحكلدي ٢١ Ιχ2/Ο> _____________ ___ بكيب.

 الذي هومرنى ليس اإلنجيل كاتب أن في ويقويه الشك يعضد مما ذكرناه، وما

 اإلنجيلي التص في شء ال الغغالي«أنه األب ويرى المسبح، حواري من التقليد يهجعله

الثاني،)'(. القرن بداية في وضع فالعنوان اإلنجيل، هذا صاحب اكتشاف على يعاعدنا

 عن جهالة ترفع مرنى( بحب )اإلنجيل العبارة هذه إضافة أن الغغالي يرى وال

 ويشايعه (،٢ االنتثار واسع روماني اسم على وتدل متأخرة عبارة ا٣الإ إذ: اإلنجيل كاتب

 المخطوطات أقدم في اإلنجيل عتوان في موجودا مرنى امم كون »رغم فيقول: ميلر

 استا كان مرقى فامم هوالمقصود، مرقى أي على يدل ما هتاك فليس وصلتنا، التي

(.٣شائائفيالقرناألول،)

لمرض: اإلنجيل نبة على الخارص الديل )ب(

 »وفي يقوالن: إذ اإلزائية« األناجيل »دراسة مؤلفا ذكره بما الخارجي للدليل ولنمهد

 ذلك في مكتربة األغلب على كانت األناجيل أن من بالرغم م١ه٠م-٩٠ بين ما الغزة

 الغزة.. تلك في مهمة، غير اعتبارها تم أو معروفة تكن لم الكتاب *أسما أن إال الوقت؛

 تقليد لوجود إشارة توجد وال الكاتب، امم ذكر بدون يتم األناجيل من االقتباس كان

؛(.’’ولوقا.-. ومرض متى الى األناجيل يب متمر

قد وكوخهم الثاني القرن لميحي ننبه ما بأن القول تكرار !ذا »علينا ويقوالن:

. ١٣٤^٢١٩٩٣ المئرق-يروت دار ط. اإلزائية األناجيل الغغالي، بولى األب. (١)
 األولى-يروت البة البرب. الكبة ط. الفدس الكتاب الى الدخل اسالي، بولى األب. (٢)

(.٤.٣،ى٤م)ج١٩٩٤
 اولى طبعة — الثقافة دار وهبة، ويم ترجمة المقدس الكتاب تاريغ هوس، وروبرت ميلر سفن (٣)

.١٧٦مص٢٠.٧

 وهو ،٢٨ص فرج سمير باب ترجمة االزانية، األناجيل دراما دايغس، مارجريب ساندرز، يي. اي. (٤)
كتاب: ترجمة

E. p. Sanders, Margaret Davies, Studying the Synoptic Gospels.



انموذجا( المصرية )الكنية الكنعي التقليد نقد هج ٢٢ جرها

 األناجيل كتاب أسمام عن الستنتاجات للوصول البوليسية التحقيقات أسلوب استخدموا

 ال فإيا الحال بطبيعة ولكن مفهوم، ترتيب في األدلة وضع منها الفرض فرضية هومجرد

 بنام األناجيل كتاب حول الدائر الجدل نرجع عندما فرضية، من أكثر تكون أن يمكن

 الحقيقة هو المجهول والتداول المجهول المؤلف أن نجد فإننا الخارجية، األدلة على

 أسمام وأن المؤلف، مجهولة حائ كانت األناجيل هوأن حكمنا فإن ولذا رواحا، أكثر

المباشرين»)'(. معارفهم دائرة خارج معروفة تكن لم الكتاب

 وعلمائها وكتاتبا الكنيسة آبام بشهادات وهرالمتعلق الخارجي للدليل وسعرنى

يحثين: تحت األولى القرون في

لمذكراته. مترجائ كان وأنه بطرس مرقس تابعية األول:

اليعين؟ من مرئس هل الثاني:

هم؟ من البعون، الرسل البحث.. في الشرع قبل لنعرف ولكن

 اإلصحاح في جام كما الناس، لدعوة أرملهم الذين المسح تالمذة هم والجواب:

 عشر االش بخالف أي - آخرين سبعين الرب عين ذلك »وبعد لرقا انجيل من العاشر

 مدينة كل إر ولجهه أتالم ائس اقس وأرسلهم - دعوته بداية في الممح أرسلهم الذين

 بوصايا دعمهم أن بعد للخدمة أرصلهم وقد ،٠(٢يآتي) أن ثريتا هو كاذ حكلى وتوضع

 باهرا نجاحا األولى !رمابتهم نجحت خدمتهم،وقد إلنجاح متعددة ومواهب كثيرة

 لنا قحصع الغيافين حز »ائزت، وايرع: ئتح الئإوئذ »ئزحغ قائأل: لوقا يخبرنا كما

(.٣الثتاع«) مرئ بزق٠ا مثل يطح 1ك لئيائذ١ !زأيته لهلم: ل١قع ٠باكملثا!<

.٣٧ص_ اإلزابة األناجيل درة (١)

.١/١٠لرقا (٢)
.١٨:١٧/١٠لوقا (٣)



خليقج ٢٣ @امج _____ _ _____ - ٠ الكيد

 يتقل شوئده البابا نجد اإلنجيل)'( في أسمائهم على نعى وجود عدم من وبالرغم

 البعين أحد مرقى أن األولين-ءلى الكتية *آبا ال—المتأخرين المؤرخين من كثير اتفاق

 أن ذكر العاشر القرن في اإلشمونين أسقف («٣د المقفع ين »ساويرس »إن قال: فقد رسوال؛

رسرأل، البعين *يأسما قائمتين في (ا٣كبر) »ابن وضعه وقد رسوال، البعين من مرقى

 إشارات وردب إنما تذكرأسماؤهم فلم البعون أط تلميذا، عثر االثائ هم نثا اإلنجيل في المذكورون (١)
 وغيرذلك، ١:ه١،ع٣٣:٢٤ لوقا ، ٩ : ٢٤ لوقا أمغارالعهدالجديدكمافي من متعددة مواضع في عنهم
 بالئكار سترشنا — العامر الريان دير أسقف - متاؤس األنبا البعين *أسما جمع على توفر وقد

 البحث اورغم* الجمع: في منهجه موضخا ويقول *البعين. *فيهاأمما وردت اتي والجداول وبالكتب
 لعلها متواضعة محاولة مجرد ولكنها الماثة، في ماثة صحيحة الغانمة هذه أن وأقول أجرؤ ال والتدقيق

 المقدس والكتاب الكني التاريخ في ومتعمغين مختصين أناس من أخرى لمحاوالت بداية تكون
 )الرمل رسوآل البعين *أسا كتاب: انظر البعين. *هزال لير ومل وأدق أعمق بحث لعمل

العامر. ديرالريان أسقف متاؤس األنبا البعون(،
 كتب وما نفه، عن هو كتب مما له نترجم وإنما لساويرس، التراجم أصحاب من أحد ينرجم لم (٢)

 بعد فيما أصبحت التي الشرقية منف في م٩ ١ ه عام حوالي ولد البطاركذه، *اآلبا. سير* كتاب في عته

 مالت ثم اإلخئيدية، عهدالدولة في المناصب أعلى في يرقى لئن أهلته علمية تربية وقدتربى القاهرة؛

 المقدس الكتاب علرم أجاد رهبئته فرة وفي رهبنته، تاريخ ندري ال كتا وإن فرهين الرهبنة )لى نفه

 ال فمما وفاته تاريخ عن وأما األشمونين، مدينة على أسقعا اختير حتى العظيمة، التصانيف وصنف
 المعز الفاطمي الخليفة زمن حتى عاش أنه اليطاركة *سيراآلبا في كب مما يتضح ولكن كذلك، يعلم
 من مصر تاريخ لكتاب التحقيق مقدمة )انظر الميالدي العاشر أواخرالفرن حتى أي: الفاطمي لدين

 الدين، جمال العزيز عبد د. وتحقيق إعداد المقفع ابن ناويرس البطاركة تاريخ مخطوطة خالل
(.٣١ :٢٣ص- من سررالثقافة العامة الهيئة ط.

 األول تعليمه تلقى المعلقة، فيى كبر بابن الثهيد التركات أبر الريامة شمى المؤتمن الشبخ هر (٣)

 إلى ومل حتى الدولة كتاب ملك في انخرط فيها التعليم من تطا نال أن وبعد القبطية، الكتاتيب في

 على وماعده متغيفة، درامة القديمة الكنية الكتب درامة على انكب تم األمير كاتب متصب
 م ١ ٢ * ٠ سنة وفي الثمانون، البطريرك الثامن يؤانس السيماالبابا المعاصرين الباباوات من تقربه ذلك

 الكاتدراية هي آنذاك وكانت المعلقة كية على قتا ورمم ءلىاختيارهكاهذا الثعب أجمعأراختة

بل= والعربية القبطية باستين عظيم إنتاج وللرجل الثالثين، سن تجاوز قد وقتئذ وكان البطريركية،
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 يقول حيث »المشرقي)م األرثوذكس غير وس آمد، أسقف الصليبي»)'( »ابن وكذلك

السبعين)؟(. برفقة للتلمذة دعي !نه مرقى: إلنجيل تفيره مقدمة في

 والقمصى المتح)؛( العلمي ابحث أسقف غريغوريوس األبا شتودة البابا ووافق

 الكبة مفري أكابر من وهما (٦فكري) أنطونيوص والقس ملطي)ه(، يعقوب تادرس

 حيث الخير أبو بسيط المسبح عبد القمعئى البابا وافق وكذلك المصرية، األرثوذكية

 المسيح، تالميذ من هم أمغارالعهدالجديد وبقية األناجيل ومدوني كتاب جمع »إن قال

الكنبة، الطقوس ترتب معرنة فى البق له وكان والريانية، والعبرية القديمة اليونانية باللفات ألف :

 )انظر: المعلقة الكية فى األرجح على ودفن التاكع ايابايؤانس عهد فى ١٢٣٤ مايو ١٠ يوم وقدتوفي

(.٣٠١ :٢٩٨ص ٣القبغية،ج الكية قمة ألمصري، حبب !يرس

 الريانية المخطوطات بعض وردفي كما أو)الئليبي(، )القليبي( بابن الملقب مليبا بن هويعقوب ( ١)

 منطقيا كان وقد عثر، الثاني القرن في ومات وتدعاش الشهيرة، الريانية مالطية موايدمدينة وهومن

 الريان. األبا، انغ من وهو المنطق، علم شرح وله واألبائيات، الالهرت في عدة مؤلفات له فيلوفا

 -٩٩١) القادر الخليفة أيام على بغداد في وعاش األزل إينا الجاثليق سكرتير البب بن هوعبداهـ (٢)

 العضدى، ن1ططاومشافياييعرست كان الربة، الساللة (من١٠٧-ه١٠٣١(والقاتم)١٠٣١

 حمل ورئ كائ *شي كز تجل كان ولكته الغلبة، بشروحه سينا ابن جارى عظينا يلوائ وكان

 النصرانية. فقه وباألخش والقانوني واألدبى العقائدي المجال في كتب هذا أجل ته،ومن٠٠كي هم

 الئحة يورد النصرانية فردوس مقذمة فغي المقدس. الكتاب تفتر التي بمؤتفاته بخانة انتهر ولكته

 على تفاسيره جمع ثم الرسائل. شيركبيرللمزاميرومقدمة تغيراإلنجيل، :هذاالمجال في بماكتب

 واألبائية- الكتابية بيبلية_الخالمة دراسات )راجع العرية اللغة والعهدالجديدفي العهدالقديم كتب

(. ١ ه ف ا٢ ج الففالي بولس الخورأسقف

.١٦٠١ ص-ه الرمول مرنى (٣)

 عطية، منير األكليريكي ؛عداد المقدس، غريغوريوس-الكتاب األيا مرسوخة غريغوريوس، األيا (٤)

.٢١٧—م ،٣ ج غريفوريوس األنبا جمعية نثرة:

.٦ش مرنى تغيرانجيل ملطي، يعقرب تادرس القمص )ه(

.٣ص_ بالفجالة العذرا► كية نشرة: مرض تغير؛نجيل فكري، انطويوس القس (٦)



ود ٢٥ جرمج التمهيد

 شاهدوه وما بآذانهم، سمعوه وما بأنفسهم، عايثوه ما وكتبوا دونوا الذين العيان، شهود

لوقادا(«. القديس عدا فيما أيديهم، لمته وما بأعيتهم،

 كان وإن العيان، شهود من يى لوقا أن من بميط القمص ذكره ما وصرات قلت:

القول! هذا قبله أحد يقل لم إذ عيان، شاهد يولس جعل في أخطأ قد

األول: اليحث

لمنآؤاته زلجا كان وأته بطرس /ش بية

فاألقدم: األقدم إياها مرتبين الشهادات برد ونبدأه

م(:١٦٣م-٧٠) باياس شهادة )أ(

 مرقس إن أيصا: )يوحنا( القى يقوله ما »وهذا يوحتا: يدعى قس عن نقآل يقول

 قاله عما تذكره ما كل ترتيب، غير من ولو بدقة، كتب لبطرس، الناطق اللسان كان إذ

 بطرس اتع — قلت كما-بعد فيما ولكنه اتبعه، وال للرب سهع ال ألنه أوفعله، الميح

 الرب أحاديث يجعل بأن يقصد أن دون سامعيه، الحتياجات مطابقة تعاليمه جعل الذي

 ألنه تنكره؛ ما - الوجه هذا على - كتب إذ خطأ أي يرتكب لم ولذلك ببعضها؛ مرتبطة

 ..خطأ. ب أي يقرر ال وأن سمعه، مما شيائ يحذف ال أن واحد: أمر على يحرص كان

<.١مرفراهل عن بابياس دونه ما هذا

 الشهادة وهذه اتبعه وال الرب سمع ال مرئس أن يوحنا الثخ عن يتقل فبابياس

لبطرس! التبعية مرقى أمر غاية أن وتظهر السبعين، من كونه تنفي

 األحد مدارس بيت ط. إلينا، وصل وكيف كتب كيف اإلنجيل الخير، أبر بيط السح عيد القمص/ (١)
.١٣٣٠ص

المحبة مكتبة ط. داود، مرقس القمعى ترجمة (١ ه :٣٩ :٣) الكتبة تاريخ القيصري يومايوس (٢)
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(:۴١٦٥٠۴١٠٠) الثمد شهادةيوميتوسى )ب(

 عنوان تحت اإلنجيل هذا ذكر فقد الشهيد يوستينوس هع عينه الحال وكذلك

 مدون الحدث وهذا بطرس، إلى رمله أحد امم غير إنه »قيل: فقال: بطرس« المذكرات

مذكراته«. خل

(:۴٢٠٢م-١٤٠دةإرطؤس)1)ت(ذه

فيقول: كذلك القيصري يومابيوس لنا ينقلها إيريتاؤس)'( وشهادة

 يرتب لم لكئه يذكر، كان ما كل بدقة كتب لبطرس، ناقال أصبح فقد مرئى »أها

 تع يقول، كما الحعا، لكنه يتبعه، ولم الرب ض يسمع فهولم عمله، أوما الرب قاله ما

 ٠<٢>٠ببعضها مرتبطة يسوع أحاديث يجعل بأن يقصد أن دون يديه على وتتلمذ بطرس

م(:٢١٥٠۴١٥٠) االسمكتدري كليمندس شهادة )ث(

 إنجيل »أما فيقول: الكنية تاريخ في كليمندس شهادة القيصري يومابيوس ينقل

 وأعلن روما، في جهارا بالكلمة بطرس كرز لما هكذا؛ كتابته مناسبة كانت فقد مرقس

 الزمه ألنه أتواله، يدون أن مرض إلى الحاضرين من كشرون طلب بالروح، اإلنجيل

علم ولما طلبوه، لمن سلمه اإلنجيل، كتب أن وبعد يتذكرها، يزال ال وكان طويأل، وة

 وقد تقريا، ١٤٠ عام ولد وقد الصغرى، آسيا من وأصله الثاني، الفرن الهرتي أهم إيريناؤس يعتبر ( ١)

 لكبة تتا أصبح وقد اإلنجيل(، )كاتب الحواري بوحتا تلميذ برليكاربوس إلى حداثته في استمع

 عرراسها مزلفات عدة بابونانبة ايريتاؤس كي وقد ويرس، مرض اإلمبراطور فيذض يرن
 اشهرها لعل رماثل عدة وله الفوئية، الهرطقة فيه مهاجائ )ضدالهراطقة( باسم المعروف كتابه

 بمصدر يس الع ان او الوحدانية« اعن وعترايا بريكاربرس القدس تلميذ إرفلوريوس الريالة
 عام حوالي شهيدا مات أنه جيروم ويعتقد الغنوة، مقاومة ص كذلك بعيدة لبت وهي للشرور،

م.٢٠٢

٠١٤٦٠ص الكبة تاريخ القيصري، يوسايرس (٢)



ج١د ٢٧ دة التمهيل-

(ى. عليها...) شجعه وال الكتابة من يمئعه لم تهذا بطرس

م(:٢٢٠ بعد ما - م ١٦٠ ) تدان العالمة )ج(

 متهما اثتين إن’ فقال: مركيون« فد’ كتابه في األربعة األناجيل سلطان عن تحدث

 لالنجيل بطرس »ويتماشهد للرمل«.. كتبهمارفيقان األخرين واالثتين كتبهمارسوالن،

(.”مترجمه« كان والذي مرض نئره الذي

م(:٢ه٣م-١٨٤) نوس أوريجا شهادة )ح(

 «واالني متى«: إنجيل على’ األول كتابه في فيقرل األربعة األناجيل عن ويتحدث

 يعزف الجامعة رسالة في الذي يطرس تلقاهامن التي وفائللتعليمات كتبه وقد مرض كتبه

<. )“ابتي مرض كذا و معكم، المختارة يابل في اش عليكم تلم قائآل: ابتا به

م(:٣٣٩ - م٢٦)ه القيصري يومابيوس شهادة )خ(

 بطرس سامعي عقول التقوى جاالل وأضاه’ الكنسي أبوالتاريخ يوسابيوس،’ يقول

 اإللهي اإلنجيل بتعايم يقنعوا ولم فقط، واحدة مرة يمعوا بأن يكتفوا لم أنهم لدرجة

 والذي بطرس، تابعي أحد مرض، إلى التوسالت أنوع بكل توملوا بل المكتوبة، غير

 وصلتهم أن سبق التي التعايم عن مكتوتا أثرا لهم يزك لكي أيدينا، بين إنجيله يزال ال

 الذي اإلنجيل لكتابة الفرصة ستحت وهكذا الرجل، تغلبواعلى حتى يكتفوا ولم شفوائ،

مرض«)؛(. اسم يحمل

.٢٦٢٠ الكية تارخ الغجري، يرمايرس (١)
.5 .Adversus Marcionem, Book 4, Ch (٢) 

.25 .Origen's Commentary on Matthew, Book 1, Ch (٣) 

. ٢٧٤—م الكبة، تاريخ القيصري، يومايوس
.٧٢م- الكبة، تاريخ القيصري، يرمابيوص (٤)
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م(:٤٠٣م-٣١٠) سالميى أسقف أيفاتهوس شهادة )د(

 في يطرس القديس تابعي من مرئس أصح !ن مباشرة، متى اوبعد يقول: والذي

(.١معره) يطرس؛لى القدس أرطه عمله، أكمل وإذ كتابة؛نجيل، إليه أوكك روما،

م(:٤٢٠ م-٣٤٧) جيروم شهادة )ن(

 امرض ونعه المخلص؛ يع يرالرب لم أنه مرض عن إذيقول <،٢لجيروم>٠ شهادة

 ولكنه المخلص، ير لم نفه الذي اإلسكئدرية على أسقف وأول الرسول، يطرس جم مز

 هو فها (، ترتيبهاه) من أكثر ذاتيا لألعمال أمانة مع ييا يعظ معلمه سمع األمورالتي قص

بطرس! من سمعه ما نقل إنما المخلص المسح ير لم مرض أن كابقيه يؤكد جيروم

تسعة: شهادات فهذه

 خالف على مذكراته، مدون أنه و لبطرس مرض تبعية على اتفاق جميعها في - ١

ال؟ أم ألكتابة على شجعه وهل وفاته، بعد أو حياته في بطرس بإذن كتبها هل فيها:

 من كل شهادة وهي اتبعه، وال )الممح( الرب ير لم مرض أن منها ثالثة في - ٢

 بمب شهادتتن أقدم هما وإيريائؤس( )باياس وشهادة وجروم، وإيريتاؤس باياس

 من مرض يكون أن فاليتأتى ثم ومن جيروم شهادة وهي متأخرة ثالثة شهادة ثم التقليد،

الممح. أرملهم الذين البعين الرسل

.6-10 .The Panarion of Epiphanius of Salamis, Book 2, p (١) 

 األدراتجكي الحم من حدوددلماتجابالقرب على متريدون تمى بلدة في م٣٤ ه سنة حوالي جيروم ولد (٢)
 أشهرها عدة ترجمات له ونامكا، مجادال مزجتا، المقدمة، دارتاللكتب كان أكويال، من وبالقرب

 األمل ع* البعينية الزجمة مقارنة كذلك وله )الفولجاتا(، الالتجنية إلى المقدس الكتاب ترجمة

 المزاميروايوب، عدامغري هذاالعمل فقداغلب وقد اوالجانرس، سداسية على اعتمادا العبري

م. ٤ ١ ٠ عام وقدتوفي والرهبانية، والتغيرية والدفاعية التاريخية أعماله إلى ؛ضافة

.٣٤—م مغار أنيا القديس دير نشرة: مرتى انجيل تفسير المكين، متى األب (٣)



قئكعؤجثج_____ ____________________ - التفهيد

منه. لماعه وال للرب مرقس لرؤية فيها ذكر ال الباقية الستة اوالثهادات٣

 التسعة الشهادات هذه الكنية ندردت إذ يعجب؛ أن له الله داء الناظرما وليعجب

 تحرك أن ودون٠بطرس لمذكرات مدون إال هو ما مرقس وأن لبطرس مرئس تبعية دني

جفتا!

الزب! ضربة هكذا..

إليه!! األمر وترد عليه، تتكى-« أب لها يكرن أن دون

التع: الشهادات ورد المعرية الكبة

!المعتقة؟ التقاليد وتلك المبينة الشهادات هذه المصرية الكية ت٢جا إدا فكيف

 الكندري كليمندس قاله ما فجعلت ببعضهما؛ منها تقليدين ضربت والجواب:

 في إنجيله كتب مرقس القديس بأن يقول كليمندس »فالعالمة إيريتاؤس، قاله ما هع متضاربا

 المعدرين وكال استشهاده، بعد كتبه !نه يقول: إيريناؤس والقديس الرسول، بطرس حياة

 وبعفها المبكرة الكتابات هذه بين وقع الذي التضارب الزمن..وهذا نفس إلى يعودان

 جعلها قد أخرى، جهة من الجديد العهد كتاب أحداث وببن بعضها وبين جهة، ض البعض

(.١محلشكه)

 هذه رد إلى السابق، النقل صاحب المقاري أثناسيوس األب شنود البابا سبق وقد

 وكليمندس، إيريناؤس شهادي بين الواقع التناقض وهي الحجة: بذات العتيدة التقاليد

قائال: البابا عقب ثم

 استشهاد بعد اإلنجيل كتابة مع اإلنجيل على بطرس القديس موافقة تتفق ،فكيف

·*ذرفش؟!)أ( وأيهما تصدق الرواين هاين فأي بطرس؟!

 نرون الثالثة في اإلسكندرية لكنية والبتورجية الوثائقية المالمح المقاري، أثتاسيوص الراهب/ (١)

.٤م،ئ٢٠١١ األولى، البة األولى،

. ١٢ ه—م الرسول رض* شنردة، البابا (٢)
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 نبة وهو رأسه ستما ال بالبطالن، كله البحث على يكر التخلعى هذا أن شك وال

 تقليدي؛ عليه متفق باإلنجيل اختص *شي من فما نفه! مرقس بله الرسول لمرقس اإلنجيل

 ما فإذا تعلق، به له فيما عليه اختلف مما ذلك وغير األناجيل بين ترتيبه وال كتابته مكان ال

 أن فراجب شك، محل يجعله المتقول التقليد ني الخالف مجرد أن من القاعدة هذه اطردنا

 إليه يلتفت وال يعبأبالتقليد أال بل يقررون؛ ما مع اشاقا لمرقس اإلنجيل نسبة دعوى يردوا

ذاتها! التناقض أماللعلة

الون: ين الزيق

 مراعاة الكبة لوأرادت يير، وإكليمندس إيريتاؤس روايتي ين التوفيق أن على

 قد اإلنجيل أن إيريناؤس مقصود يأن البعض رأى »افقد نقضه وعدم التقليدي االتفاق هذا

 كريتوفرمجون ذلك على وافق وقد موته، بعد إال ينثر لم لكنه و يطرس، حياة في كتب

Christopherson كلمة وتنقح يتصحح رأيه ودعم ekdosin έκδοσιν: اش 

 وعلى االسالم، أو الرحيل، تعتي التي εχο٥οη:εξοδων كلمة إلى الموت تعني

 أن إلى منتهين وآخرين Mi!! و Grabe من كل وافقه وقد ايريتاؤس، كالم يوجه هذا

هذا .تبرية. مهام في روما مغادرته الى وإنما بطرس موت إلى يثر لم إيريتاؤس

التوفيق. في أول وجه

 وهوالرسالة وإكليهندس: إيريتاؤس روايتي ين التوفيق في اليغفل ثان وجه وهناك

 سابا مار دير في م ١٩٣٧ عام Morton Smith سبن مورتون العالم اكتثفها اش

 م(٢١_ه١ه٠) الكتدري كليمندس للعالمة وثائقي خطاب عن عبارة وهي بغلطين،

الذين المبتدع، كريوكرات أتباع تعاليم من فيها يحذره ثيؤدور، يدعى شخص الى أرسله

International Standard Bible Encyclopedia, James Orr General Editor, (١) 

.7 ,2 ,Vol 7, The Gospel According to Mark



ؤأليآل© ٣١ b@ _________- ٠ ____________ الصهب-

 باكاذيب ماهوحق وخلطوا الرسول، مرض كتبه دري انجيل من وجدوانخة ادعواأمم

 زمان رخصوص يعرفه ما اإلسكئدري كليمئدص يقرر الرسالة هذه ض وفي اسدعوها،

 »اإلنجيل كتابه في الخطاب هذا نص سميث وقدنشر الحقيقي، مرض انجيل كتابة ومكان

 لكتابة ذكر الرسالة هذ وفي لمرض،)'(، طبعا الري اإلنجيل وشرح اكتثاف الري،

 في المبتدوئن يقرأه مرض كتبه وقد يطرس، حياة في روما في مرة مرتين؛ مرض إنجيل

 ويرفع اإلشكال؛ يحل وبهذا اإلسكتدرية في روحانية أكثر بصبغة أخرى مرة وكتبه اإليمان،

وإكليمتدس. ايريائؤس روايتي بين التناقض

التقليد: رد* الكية

 مجرد لير مرئى أن في٠ ها لتقليد األرثوذكية الكئية انتصار فان وبالجملة؛

 مرطن إذ فيه؛ والطعن بل التقليد، برد اال يتم ال = لمذكراته رمدون لبطرس ئزجم

 يفترنى الذي األرثوذكي الكني والتقليد اآلباء شهادات بين «وجودالتعارضى اإلشكال

 المبح، بوع هورمول مرقى أن يشددعلى والذي األرثوذكي اإليمان يعضد أن فيه

 تقليد عن الدفاع يحاول شتودة نجداألتيا ولذلك له، خادننا وال يطرس تلميدا يكن ولم

 الكتاب ثبوت على بهم يستدل أنه لع األولين األباه وأقوال يتوافق ال الذي الكتية

 األباه في الطعن أسهل فما الكئية، إليمان مخالائ األمر يصبح عندما ولكن !!المقدس

(.”األباء» كالم وفي

 لمرض؛ اإلنجيل نبة على الشهود هم أنفهم األباه هؤاله فإن عنان؛ نطق وبالحق

له! مترجم مجرد وأنه يطرس مرقى تبعية في ونردها اإلنجيل في شهادتهم نقبل نكيف

يقول: فتارة نفه؛ التقليد حساب على كتيته لتقليد ينتصر البابا حلفق ثم ومن

The Secret Gospel: The Discovery and Interpretaion of the Secret (١) 
.1973 ,Gospel According to Mark, New York, Harper & Row

. ٧٤د العلمية التحقيقات دار .ط وخاتمته مرتى إلنجيل بحثية نظرة الزيف، إخوة عنان، محمد (٢)



انموذجا( المصرية )الععنيسة التقليدالكنسي نقدؤد ٣٢ جرمة

 عقيدة نكذب أن عليتا لزاتا كان تبعه، وال الرب سمع ال مرقى أن ني بابياس »ولوصدقنا

 ليلة الرب تتع الذي الثاب وأنه تلميذا، السبعين من كان أنه ونعتقد مرتى، هار في كنيستنا

سمع ال مرتى مار إن الكالم هذا أغرب ما (، عريه) على إزارا يلبس وكان عليه، القبض

عري: على إلزار’ دالبس (١)
 العدد هذا على تقيره في الصليبي ابن فهذا فيه، المرقف سيد والخمن قطعي، عليه ديل ال هذا ركل

 يكن لم يوحا إن آخرون: وقال اإلنجيلي، هريوحا هذاالثاب إن قوم اقال يقول: مرئس بثارة من
 يذكر لم ولذلك اإلنجيلي مرقى إنه بعضهم وقال التالميذ! من غيره وال سيدنا »ع وهر عرياتا يمثي

 تغير في الدرالغريد آمد، مديئة مطران العيبي، ابن يوس—ديوني مار )العالمة/ *اإلنجيل في اممه
 السريانية، الدراسات دانرة مرقع على مصور والكتاب الطبعة ذكر دون ،٦٤٦ص- الجديد، العهد

 ابن ان نؤكد ان المهم من وارى األرثوذكس(، للريان المثرق وماتر أنطاكية لبطريركية التابعة
 تأكيدا العدد هذا في ير ولم ومترجمه، بطرس تلميذ وأنه رسوال السبعين من مرقى أن يرى الصليبي

مرنى- هرية على
 المغرين من كثير بل مرقى هرية على التأكيد العدد هذا في يرى ال الذي فقط العبي ابن وبى

 ربما هر الثاب هذا أن المفسرين بعفى ايعتقد مثآل: فيقولون الشاب هذا تعيين عند الخالف يسرقون

 م(، ١٩٨١ البوليسية المكتبة نثرة: هافت الغرد مرئى، في كما يرع هيط، )جوزيف نفه« مرئى

 عريه، على إزارا البتا شاب ،وتبعه التص: هذا في المذكور الشاب هر مرقى إن يقرل: من وهناك’
 الكتاب الى )مدخل ذلك، على لديغادليل ليس لكن عريانا، منهم وهرب اإلزار فزك الثبان فأمكه

 طبعة الثقافة، دار .ط الياس نجيب ترجمة وآخرين ايغانر ماري كوتريل، بيتر بالكين، جون المقدس،
(.٤٠٧^٥۴١٩٩٣ القاهرة أولى،

 افهذاالشخص مجردرمز، يكرن اليعدواالان عري اإلزارعلى لس هذاالذي ان الى آخرون: ليرى

 الثي الصرر أن غير عريانا، المرت يواجه أن معلمه، شان شانه اضطر، الذي للتلميذ صورة اللغزي
 شاؤا بان نالحظ أن يجب عمثا، أكثر بعدرمزي إلى تثيرباألحرى الخبرالقمير، لهذا مرئى استعملها

 هذا شل بسيط قماشا’ملفوقاد سرع جثمان وسيكون (، ه : ١ ٦) عتدالقبرالمفتوح القيامة، أعلن أيثا

 عليه قبضوا أب يرتع خصوم ظن يلى: ما إلى الصغير الخي هنا يرمز أن المحتمل فمن (، ٤٦ : ١ )ه

 مرئى، أن نعرف نحن الفاع! الكفن سرى ايديهم بين يزك ولم وقام، أفلت ولكنه المرت، في وسجتوه
 كأن هذااليناريوالصغير، كشب فحين سواه، والفي خيراألألم الفي األحداث، هن تقريرادقيقا اليقدم

شك= أي دون ومن الميتاريو، هذا يوحي وهكذا له، نصبوه الذي الفخ من منتصر وخرج تام قد سوع



I■٣٣ حعرجاج____________________________________ لتمهي

يفخا؟!>م. والتبعه! الرب

.للمناة» العيدة بالنهاية ه

 الغغالي، الخرري تعرب هيرفيو، جاك مرقس، بحب اإلنجيل المقدس الكتاب في )اختصاصيين
 للنثر، يبليا دار نشرة: وحياة، ابيبلية،إنجيل الخدمة عن يالغرنية صدرت تفاسير سللة وهي

<.٢١٢ص" كيةمارتوما،المومل-العراق

الجرة: حامل
 فيالفيكما المدينة، إلى ،اذهبا ١٣ عدد ١٤ اصحاح مرئس انجيل في إيه المشار هر يكون أن وكذا —

 لكون هوأمرغريب، ماه جرة رجآليحمل يكون أن إعطادهماعالمة فإن اتبعاه، ماه. جرة حامل انان

 للغثر النوراألرثوذكية تعاونية موس، طوان للمطران سراالآلم، )انظر: خاصابالمرأة« هذاالعمل

 في برحناكرافيذويولوس من كل الرأي ويرافقه (،٨٨ص- م،٧٠٠٢ األولى، البة يرون، واتوزبع،

 هذه رد في الحديث التغير تحرير مجلس ويفيف (،٢٤٣ص- وتعليق، قراهة — مرتى )إنجيل كتابه

 ال مما هوخادم انما حال أية على الرجل هذا نإن ماه، جرة يحمل رجل وجود صح لو أنه الدعوى

 تعريب: كول اآلن ر. مرض، انجيل - الحديث )التغير البيت. صاحب مرض وضع مع يتناسب

 ١١ :١٠ /٢٢ اإلصحاح لرقا على لمطكين1األبمتى شير وفي (،١٩٠برمرمص- إلياس نجيب
 التديةضئذتلغتاإذتاةحاذحرةتا؛.إستا:إر 1ذحك قا'ل'لبتا:إةا نعث؟ >كاأللة:أوئعئرتًاذ

 سبق المح الن لهما، قال كما ،ووجدا آية: آخر في موجود الكالم هذا صط تنحز،، حت التكي،

 هوالذي أنه وواضح اإلنجيلي. مرض رأيناهوق. بحب الذي البيت، صاحب سرامع شى فأعدكل

 أائ اسمه. يذكر أن دون فيه شارك وهوالذي تالميذه، ومع المح عمله الذي للفصح صورة أول وضع

 .الناء هم الجذة في الما، يحفرون الذين ألن أورشليم، في نهوأمرمتغرب الما► جرة حامل اإلنان

 لعمل الما، من ليتقي ابيت أوصاحب كبير يذهب وفيه الفطير عمل طقس اسمه طقس يوجد ولكن

 وتغير، ورح فرا،ة لرقا، القديس بحسب اإلنجيل المكين، متى )األب التقليد، حب الفطير

 وال اتفاق عليه وليس المصرية، للكنية اوكرأي له كراي الكالم هذا يرق المكين فشى (٦٨٢ص-

جرة! يحمل رجل كون من هوستغرب ثم االبا►، من أحد كالم يانده
 جهة على الهارب-هومرض اإلزار الاليس—الثاب أن يعين ثنودة ابابا أن كله: هذا من والمقصرد

 التقليد به يرد حجة القطع هذا من يجعل ثم يعدوالخالف، ال أحواله أحن في واألمر والقطع، الجزم
لها! محل ال االستغراب من موجة في ويدخلنا والسمعه، الرب الرأى مرض أن في

.١٢٤٠ص الرول مرض شنودة، البابا (١)



(جا اموك اسرب ح دددس)ر■،;االقب٦أ.ا اب ،٠٠٠٠ه٠ل٠أ قحى\§ ٣٤ حنرجرا

 إلى تحتاج االبا، إلى مصمودة عديدة أقواآل أن صحيحا ليس »أو يقول: وأخرى

 عقيدة هع سافى لوكانت وبخاصة وساطة، سهولة في نقبلها أن نستطع وال كثيرة، مراجعة

(. الموضوع«) هذا على أمثلة من عندي ما أكثر ما كنيستنا؟!

 تقليد خالفوا الذين االبا، فيتهم خطوتين؛ أو بخطوة الجايا سابعا السكين ويًاني

 على قوله عرضى دون بابياس تابعوا قد المقلدين، العميان من مجموعة بأنبم كنيسته

 القداس المؤرخين كل ان لائ يتضح التحقيقات فونه »ومن فيقول: واإلنجيل التحقيق

 اإلنجيل واقع على األقوال فمذه مضاهاة أو تحقيق دون أعمى أخذًا بابياس عن أخذوا

 تلميذه على اإلنجيل أملى هوالذي فبطرس وروما، يطرس ناحية جميائ وانتحوا نفه،

(.٢ا)٠)مرقس(فيروما...

 الله- رحمه— عنان محمد األستاذا البحاثة عن هذه متى األب إشارة تعزب وال

 الكنية ض برمته، الكالم لهذا تماائ مغايزا اتجالها نجد طريف، تعارض »وفي فيقول:

 الرسول، يطرس كرسي على قائمة أنبا تعلم والتي الكاثوليكية، الكنيمة العالم، في األكبر

الرسول«)؟(. لبطرس وتابغا تلميدا، كان مرقس أن الكنية تلك لدى التقليد فإن ثم ومن

 ما—االبا، لشهادات الموافق—الكاثوليك تقليد في مرش أن ض عنان ذكر ما وحقيق

 وعليه البعين، أحد وليس لمذكراته، ومدون ألقواله، مهرجم لبطرس وتاى تلميذ هو!ال

 البعين، أحد بأنه األقباط تفرد يقرر الذي بسيط األب بحسب األقباط، إال الجمع إجماع

غيرهم)؛(. دون األقباط مؤرخي إجماع هر السبعين؛نما أحد كونه على اإلجماع وأن

.١٢ ه حس الرسول مرنى شنودة، البابا (١)
.٣ص-ه وتحليل وشرح دراسة مرنى بالقديى—بح االنجيل السكين، متى األب/ (٢)

.٧٧٠ص الزيف إخوة (٣)

 وسب ووحي صحة إثبات ؟الثاني االنجيل مرنى كتب هل أبوالخير، يعيط عبدألمع القمص/ (٤)

.٨٨لمرذىص االنجيل



Η٣٥Η - — - _____ الصهه·

القول: ومالك

 أقراله؛ والمزجم تابتالبطرس يى مرقى أن على األقباط لألرثوذكس الدليل -أن

ذاك. قولهم على يوافقهم األوين األبا► من أحد ال وأنه نفه، التقليد في الطعن إال

 ثهادتين-أن أقدم وإيريآؤس-وهما هيرابوليس، اسقف باياس من كل شهادة -أن

 القرن في متأخر تقليد اليعين بالرسل مرضى يلحق تقليد وأول السبعين، ض يى مرنى

 المعارضة هذاالتقليدمن يسلم ولم أئبماقاالبه، (٦ وايغانيوس) ألوريجانوس ينسب الرادع

(.’ايعين) الرسل من يى مرقى أن خالفه على يتمان وأغطيتوس جيروم نجد بل

 الثاني: ايحث

البجن؟ من بس هل

 فيقرر—شيائ الحق عن يفتي ال والظن—الظن إدا األمر ففاية ماذكرناه؛ ضو► وعلى

 يظن لكن تلميذا، عثر االثي واحذاض يكن الم مرقى أن فارس فايز اإلنجيلي الغى

 االفزانات ه نمن لكن المح، أرسلهم الذين تلميذا ايعين من واحذا كان أنه البعض

 ولوكان اإلطالق، على ذلك إلى إشارات األواثل كتابات في توجد فال دليل إلى تفتقر

(.٣م(«)٢ ٠). عام الكئدري إكلبمذس األقل على لذكره محقائ أمرا هذا

 »أن يرى إذ الحاسمة ملر أندرو الكبير الميحية مؤرخ شهادة مرامه عن تبعد وال

 أثنا► المبارك لربنا رفيعا يكن لم وأنه البعين، من واحذا وال رسوال يكن لم ا نعذ مرقى

قعد ولذا للرب، العمل في ويرغبا الخدمة، إلى يميل كان ولكنه هنا؛ الجهارية خدمته

.٦ى سرنى، إنجيل تغير ملطي، يعقرب تادرس القمص (١)
.Catholic Encyclopedia.vol. IV, SMark (٢) 

 ٢١٩٨٤ القاهرة أولى، طبمة ائقافة، دار ءاىاالهالحاالذجيلي،٠أضا فارس فايز القى/ الدكتور (٣)
.٨٥ ،٨٤ى



 مرفض إلى المصرية األرثوذكسية الكنيسة نسبة
ونقد عوض

 مبحثان: وفيه

مطلبان: وفيه المسيحية مصر األول: المبحث ٠ غ

Θ أورشليم. خارج المسيحية الدعوة األول: المطلب ©

مصر. ني المبكرة والمسيحية الفنوسية الثاني: المطلب ■

مطلبان: وفيه مصر مرئس ودخول التقليد الثاني: المبحث ٠ \

؛ * والتاريخ التقليد بين مصر مرئى دخول األول: المطلب

مصر. ني مرقس أعمال الثاني: المطلب



لكنيسةالمصريةانموذجًا( ألتقليدألكنسي نقد قرئالج ٣٦ )جنمهؤ

 احتمال على يقر دم أنه األعمال مغر رواية من يتفح كان وإن وبرنابا، ببولس االلتحاق

التبشر«)'(. صعوبة على التغلب في رفيقه درجة يبلغ لم وإيمانه الخدمة، مائق

٠٠»

.ماه ۴٢٠٠٣ القاهرة، رابعة، طبعة اإلخوة، مكتبة الكبة، مختعرتاريخ أندروملر، (١)



t-



Μ٣٩μ - الآلول٠اكم

 األول المبحث
مصر في المبكرة المسيحية

أورشليم: خارج الممحية الدعوة األول: المطلب

 فرار إثر على «اليهودية و» »فلطين» حدود خارج المسيحية الديئية الدعوة نثطت

 التالميذ دعي وفيها أنطاكية، في خصبة تربة الدعوة وألفت مكرهين، أورشليم من التالميذ

 إلى عاد ثم برنابا أنطاكية في الموجودين بين من وكان المسح، السيد إلى نية سيحبين

 فقررا بطرس وسجن زبدي، بن يعقوب قتل فيها وبولى هو اقامته *أثنا وفي أورشليم،

 فيه توسم لما مرقى، الشاب معهما وأخذا أنطاكية إلى والرحيل أورشليم، من الخروج

 من وشاول برنابا »ورجع الرسل)'( أعمال مغر ويوضحه ذلك يذكر كما للخدمة نفع من

 أيصا رافقهما كما (،٢بمرقس») الملقب يوحنا معهما وأخذا الخدمة أكمال يعدما أورشليم

 ولكنه الصغرى، وآسيا قبرصى إلى فيها وصلوا التي إرمالتيهما في أيقا مرقى القديس

 الرسول هع بولس القديس اختلف وحينما (،٣أورشليم) إلى ليعود Perga برجه في تركهما

 برنابا الرسول عاد الثانية)؛(، التبشيرية الرحلة في معهما مرقى القديس اصطحاب في برنابا

 مرقستاربخًااوموضوءًاا،الطبعة إلنجيل نقدية تحليلية دراسة أبوالعد، معطفى الحليم محمدب د. (١)

 اإلسالمية-يكنية والثقافة الدعوة نم إلى قدمت عدمية ،وهيرمالة٢٢١،٢٢٠ص-١٩٨ األور

 واألستان عتيد، عبداهـ الدكتورا األستاذ عليها أشرف وقد األزهر، جامعة —)القاهرة( الدين أصول

شامة. عبدالفئي محمد الدكتورا
 .٢/ه١٢(اءمال٢)

.١٣:ه/١٣أءمال (٣)
 على الثاب حملت التي البواعث ما ندري اولحا:يقول المغارقة سب بيان في سعيد حبيب يجتهد (٤)

 اللصوص؟ وهجمات مخاطرالحمى أم رجفته أم أورشليم؟ في أمه إر أحتيئه :*عقبي على الكوص

بعدد ولكنه مجتمعة؟، كلها هذه أم قريبه؟ وانزوبرنابا ازعماه مكانة بولس احتالل على حقته ام



(انموذجا المسربت ».ة٠ر٦أك١ر ه-'ب١انقدالتقليد مج ٤ ٠ جثمهج ■ —١٦ ■■ ٦.س__

 فاختار (،٢برذابا) أقرباه أحد هر مرقس والقديى أ، ١ مرقى) القديس معه آخذا قبرص، إلى

 مغر في نلك بعد مرقى ذكر يرد ولم ، برائبا من بدآل سيال الرسول بولس القديس

 وهكذا لبطرس، األولى والرسالة بولس، رسائل في مرات عدة عنه سمع حتى األعمال

 وروما، العفرى وآسيا وقبرص وأنطاكية وأورشليم الرسول مرض ين اإلنجيل فقدربط

الغربية! الخمس المدن وال مصر ذكر يرد ولم

مصر: في المدة والمسيحية الفوئية الثاني: المطلب

 يهودي رجل ختر (٤الرمل) أعمال في ورد فقد مرقى، قبل المسيحية مصر عرفت

 المنتظر، بالمسيا الناس ليبثر أفس؛ إلى اإلسكندرية ض قدم أبولوس يدعى سكندري

 الدعوة بلفته قد أنه على دليل بالسيا للتبثير أنى !لى اإلسكندرية من وخروجه

 اإلسكندرية في يهودية جماعة بوجود نعتقد يجعلنا مما اإلسكندرية؛ في وهو المسيحية

 عن شيها يعرفوا أن بدون لكن الكتب، فحصوا أن بعد الصيح، هو يسوع بأن »أيقنوا

 م٣ خاص مجمع اإلسكندرية ليهود كان وقد < الخمسين») يرم وحلوله القدس الروح

 حبيب )بولى(، الجهاد رسول )ميرة الشرف» ميدان من هارب كجندي الجهاد سالح ألقى ذلك =

 شك* وهو خامائ احتماال باركلي وليم انابقات االحتماالت هذه على ويفيف ه،٦ص_ سعيد
 المجلد الجديد، العهد شير باركلي، اوليم أورشليم ض *جا ألنه لألمم الكرازة جدوى في مرنى

 بولى لديوة المعارض اليهودي الجناح على محوبا كان مرنى فإن حال أية وعلى ا،٨ًا—م الثالث
 األمر هذا رأسي من قريب وأنه سيما ال عليها، والضرة بعلقوسها العتيقة اليهودية إلى والماثل األمم

 ذكرته. مما قرا كالتا ذكر فقد ، ٦ ١نخلةص- لصايح البشير مرنى تاريخ وانظر: وبرنابا، بطرس
 .٣٩/١أعمااللرسله (١)

.١٠كوسا٢(٢)
 .٤٠/٢٧:١أعمااللرسله (٣)

 .٢٤ ا١٩الرسل )،(أعمال
 .٢٤لوثائقيةرااليتورجيةلكبةاالكئدريةفيًالثالثةقروناألولى،ى١)ه(المال-ح



فمحج ٤١ صة االول اسعل

 أن بعد ألنه الدوام؛ على متصلة وأورشليم اإلسكندرية بين الصلة وكانت أورشليم، في

 الصلة تتقطع أن البهل من يكن لم وتعمدوا، بالمسيحية اليهود ?الء من بعض آمن

 المقاري أثتاسيوس األب يستبعد وال الجديدة؛ وديانتهم القديمة، اليهودية عوائدهم بين

 يوحنا عمل ثمار من ثمرة بالمسيح المؤمنة اليهودية الجماعات هذه وجود يكون أن٠

 بل وحدها فلطين في ال المسيحية أمام الطريق بالمسمح بشارته مهدت فقد المعمدان،

 بالمسيح المؤمنة اليهودية الجماعة هذه تكون أن اليستبعد إنه بل أقطارأخرى، تعدتها!لى

(. األسنييين«) بجماعة صلة على اإلسكندرية في

 الصلة وثيق الميحية أشكال من شكل أنها اليهودية المسيحية في »ويفآزض

 األفكار ونرذه اللغة هذه خصائص وأن والال?مت، واألفكار اللغة جهة من باليهودية،

 منطقة أي في المسيحيون وطوعها تبناها التي اليهودية لثكل طبعا تتغير الال?ت، وهدنا

(.٢فيها«) يعيشون

 — ق.م ١٣) اليهودي الغيلرف فيلو قلم من الجماعات هذه لحال وصائ نعدم وال

 يدعوهم األتقياء من جماعة عن »المتضرعين» في أو التأمل« »حياة كتابه في ب.م( ه ٠

 اإلسكندرية نواحي في ميما وال مصر أنحاء كل في انتشروا مصر« »عباد أو مصر« »ساك

فيقول: القيصري يومابيوص فيلو شهادة ويتقل

االبق. (١)
 الميالدي، الثاني القرن حتى قائمة وظلت الميالد، قبل الثاني القرن في تكونت جماعة وأألسيتيون:

 الخوري ديب مرمى مقدمة راجع: قمران، وادي سكتت وتد فلطين، حدود عن تخرج لم وهي
 نون، ط. فيلوتتكر، مارك مرمر دويون، ألندريه قمران« مخطوطات في قراة - األسينية على،التوراة

.٢١:١٨م
A.F.J Klijn, Jewish Christianity in Egypt, in The Roots of Egyptian (٢) 

James E. Goehring, U.SA,. ؛Christianity, Editors, Birger A. Pearson 
.162 .1986, p



فمآل© ٤٣ .هخب_ ______-______يالأل_بي بى؛
 هو لما والناظر صبفها، قد يومئذ اليهودية صبغ الذي الفنوسي الملمح أن إال القديمة؛ ب

 الميحية إن نقول: أن وباإلمكان المعنى؛ هذا يلمس السابق التصى في المثقل بالخط ن

 ولم غنوسية)'(، يهودية تأثيرات من محيط وط نثأت قد األولى بواكيرها في ممر في م

 ثورة حتى اإلسكندرية في اليهودية عن تنفك أن الصغيرة المسيحية الجماعات لهذه يكن .ة

 الثورة فمذه نتائج من وكان م، ١١٧ تراجان اإلمبراطور حكم آخر في جرت والتي اليهود ،٠١

 من وبابرغم (،٢باإلسكذدرية) موجودة كانت يهودية جماعة ألي أثر أي على قضت أن ة

 العالمة أن القيصري فيذكر متتالية، قرون !لى لليهودية الوجداني التأثير امتد فقد هذا ،1

 يثبت وفيه أو»المتهودين»، الكنسية، »القوانين عن مؤلثا كتب قد اإلسكندري كليمتدس م

(.٣الميالدي) الثالث القرن بداية في الكنية على كبيرا خطرا تزال ال كانت اليهودية أن ع

 يهودية، مسيحية إلى األول القرن في مصر في المسيحية قمة شاعت فقد هذا؛ وعلى

 عن والثالث الثاني القرن في خالفهم نما و اليهود(، غير من األمم إلى )سبة أممية ومسيحية

 العلمية األكاديمية Bauer باور العالم وقدتصدررأي مصر، على خيم الذي المسيحية نوع ت

 مصر في المبكرة المسيحية نع أن مغادها والتي م، ١٩٣٤ عام الشهيرة نظريته طرح أن متن ،

 اعتمد فيما باور اعتمد وقد غتوسًاا"ا، وبالتحديد هرطوقىا كان والثالث الثاني القرنين في ،

 لقد فمثال المصرية؛ بالكبة تتعلق تفاصيل أي عن المبكرة المصادر صمت على عليه،

أن ياور رأي وكان الرسول، مرض القديس بعد األوائل بطاركة العشرة تفاصيل عن صمتت

.165 .Klijn, A.F.J., Jewish Christianity in Egypt, p (١) 

79٠ .Bell, Η.Ι., Cults and Creeds in Graeco Roma and Egypt, p (٢) 

. ٢٦٠٠ص الكية تاريخ القيصري، يرمابيوس (٣)
 يؤكد رالمادة، الروح تنائية تؤيد أوأل: — افالطون مثل بغالمغة متأثرة - أساسين على الفنوسية تقوم (٤>

 الفنوسن فان المبق، هذااالفزاض ونتيجة مالحة، والروح بطبيعتهاشريرة، المادة أن الفترسيون
 النطاق في هي الحقيقية الحياة ألن له معتى ال الخطايا، أثر حتى الجد، في يفعل *شي أي أن يؤمنون

كثيرا. الكبة ارتت اتي الهرطقات من وهي فقط، الروحي



(1/Z/Q منبريةانمونجا '!□،■'..!ي غععر.نقداي ________ 3خليحىآل ٤٤(

 عدم وأن المسيحية، عن أكفا.« مدافعين يكونوا لم العثرة هوال« أن إلى مرده الصمت هذا

 كتية ني المبكرة المسيحية على المبطر الطاح أن إلى مرده التاريخ مرح على ظهورهم

دخان)'(! ونفخة صدى مجرد كانوا العشرة هؤاله وأن الفوئسي، هوالطاه يومئذ مصر

 تاريخ تجالمل والثالث الثاني القرنين في مصر ميحي تعمد إلى ليذهب باور إن بل

 على العلماه من عدد هذا رأيه في أيده وقد الفغوسية، هرطقتهم إلخفاه األول؛ القرن

 أن من —باور إليه ذهب ما إلى ذهب فقد وبالجملة؛ (،٢) Grant جرانت العالم رأمهم

 العلماه من عدد = هرطوقبة كانت الثالث و الثاني القرن في مصر في المبكرة المسيحية نوع

 الميالدي الثاني القرن في الفنوسبة وجدت »لقد قال: فقد Leitzmann ليتزمان منهم

(.٣ا) اإلسكندرية كتبة في عميقة عالمة وتركت مصر، لهافي خصبة تربة

 عالم Colin Roberts روبرتس كرين طرحه باورفيما ناش اشهرمن ومن

 يراكير والدينية االجتماعية الحياة لدراسة »وثائق بعتوان له كتاب في األشهر، البرديات

من وبالرغم الحاشية)®(، في لباور مناقثته من ه لثي عرضت وقد معر؛)((، في الميحية

Davis, Stephen The early Coptic Papacy, The Egyptian Church and Its ( ١) 

.16 .Leadership in Late Antiquity, Cairo-New York, 2004, p

.1970 ,the Bible, Cambridge مره Grant, R. M., History (٢) 

.98.H. Lietzmann, The Beginnings of the Christian Church, ρ (٣) 
Colin H. Roberts, Manuscript, society, and belief in early Christian Egypt, (٤) 

.1979 ,London-New York
امرين: على حجاجه باور وتدرب )ه(

 العبرانيين، وإنجيل المعرين، خموطاإنجيل ممر، في قديمة غنوسية أناجيل على الثور األول:

 ٠ انتقالهالألرثوذكسية بل نيها، للميحية شكآل رأيه-يمثالن بحب - اللذان وهمااإلنجيالن
 وهما الميالدي، الثاني الفرن أواخر قبل اساهمابممر ارنيط تاريخيتين شخصيتين أكر أن هو الثاني:

سن. كانا Basilids وباسيليدس،Valentinus فاتوس

= ويعتمد القانونية، الثالثة جيل األتا يثيرالى المعرين، وتدذاقشروبرتسااليراضاألول،بانإذجيل



/®U قسي ٤٥ االول سل

 ضمن من أنه على روى يؤكد .ثم العبدانين. وهوإنجيل الثاني اإلنجيل في نجده ما شى وهر عليها،
 توجد ال —الغزة هذه عن المكثفة البرديات كل وهي—م٢ ا ٠ قبل ما إلى تعود التي بردية عثرة األريع
 *أجزا فتحوي البرديات هذه بقية وأما توما، إنجيل من شذرة وهو غترمي، نعى ما فقط واحدة مرى

 — متها نعترص ثالثة هناك عثرة، األربع البرديات هذه بين وس والجديد.. القديم العهد أمغار من

 المقاري األب ويتتهي الفنوسعن.... عند أهمية يمثل ال الذي الخر وهو المزامير، لغر األقل على
 تحمل واحدة بردية مرى اآلن حتى يكتثف لم هوانه مائ، آن في واناطع القاطع البرهان »أن إلى

 عثرة ثالث اكتثغت يغما مصر، كنية في للميالد واكاني األول القرتين إلى ترجع غنوسية نصرتا

 لكبة والليتررجية الوثائقية المالمح البكرا الزمن هذا في الصحيحة للعقيدة تشهد أخرى بردية

.١٦١ص. اإلسكندرية
روبرتس: مناقشة

 أرثوذكسية على دليآل ليس غنومية تعوصى وجود وعدم العهدين نعرص كثرة ؛ن )أ( )محمد(: أقول

 عوجوا وإن بنصومها، محتفظين القانونية، األربعة فداستخدموااألناجيل الغزسين اذإن أوهرطقة؛
 المنحرف بتفيرهم اتهامهم يقدر هر القديم، العهد أمغار بمعاداة اتهامهم يكن لم أنه كما معانيها،

الهرطقات: ضد )كتابه في إيريناؤس يذكره ما على-عليها لكتاباتهم وتقفيليهم لها،
Adv. Haers.» Ill, 11:9).

 كتية على الغتومية تأثير يقاس أن سفي ال »أنه (١٢٩ص )المالمح تفه المقاري األب نيه وكما
 بكئرة يتثهد أن يتأتى ال فكذلك ،*األخرى البرديات إلى الغنوسية عددالبرديات بنية اإلمكنرية

 إنجيل برديات فكثرة أولى فالهرطقة كذلك؛ كان وإن أوهرطقة، أرثوذكسية على الجديد العهد برديات

 به؛ *اعتنا للغنوسية كان فقد وقوتجا الغنوسية اتتثار على دليل — برديات عثر بلغت يحيف - يوحنا
 اليهودية، الفنوصدة، الهليندة، متنوخة: أومالمافكرية تقابل تقاليدمختلفة كاتبه يرحتاقداستعمل »فإنجيل

 تصرمها يورد أن دون استلهمهاالكاتب وقد خفى. بشكل بل التظهربوضرح تقاليد هي المسيحية.

 أبحاث عزان تحت ١٩٩٨ الثاني العهد—الكتاب رحاب في بيبلية، حرامات الغغالي )بولى بصراحة،

 فقد الثاني، القرن في األطالق على أشهرالفنوستين فالينتيوس فقداعتمدعليه ئم »ومن يوحا( إنجيل في
 غزسية ، ه ج ،الكتابية المعارف )داثرة الغزسي، والفكر يوحتا إنجيل بين الحق، »إنجيل كتابه في جمع

 األولى رمالته وفي وكولومي كورتثوس في الفنوسية بولى القديس مهاجمة من وبالرغم (٤٢٦ص

 من تثكلت فلفية فكرة وهي—ذكراأليونات مؤكداأنه رماتله فالتتينوس استخدم افقد لتيموثاوس؛
آ حينما ترتيبهم ليراعي بولى إن بل شديد، وبوضرح كثيرة مرات - واألفالطونية العناصرالغيثاغورية



(k/Q ٤٦ )1يرصهةاعريةاموذجإ٠نضدالتقبيبالطع هة

 أنه !ال عشرا، إال سنة ماثة الطرح هذا على مضى بحيث وخصومه بارر بين الجال طول

 المسيحية نشأة حول الراكدة المياة حركت التي الجدل روح ذهبت وال حضوره تالشى ما

 (،١) Bart Ehrman ايرمان بارت الشهير التاقن ياور كتبه ما طور فقد مصر، في المبكرة

 الغربي كاديمي٠اال البحث صبغت الفرضيات من مجموعة على يطرح ما مجمل في معتمدا

 ليس ما األثر من لهما كان إشكاليتان منها القلب وفي المبكرة، المسيحية تاريخ حول كله

 ولنعد التاريخي(.. المسح )إشكالية و الهرطقة( األرثوذكسية/ ثنائية )إشكالية لغيرهما:

 مقصود من ليس المبحث هذا في اإلطالة إذ اإلسكندرية؛ ودخوله الرسول مرقى إلى

 — إليها مرض قدوم قبل المسيحية مصر معرفة هن بدأناه لما تتميما له تعرضنا وإنما بحثتا

أصال! إليها قدومه صح ؛ن

٠٠٠

 لوجودموصىفاإلشكالص اذا؛(Adversus Haereses ا.ا٠يقول!لىجمعدهراكهررا)ا

فحسب. القانونية والرمائل لألناجيل محض تأويلي !نمااإلشكال كفنومسن ٢٠٢ مختصة

 أما لما غنوسية أناجيل والعبرانيين المعمرين إنجيل جعله في باور على رد روبرتس أن ذكرنا )ب(
 ذب وقد بديل، هذايى أن بقة الط النقطة في أشرنا وقد وتثيرايها، األربعة األناجيل على تعتمد

 عليه اعتمد الذي هوالمصدر ٠ غنوسيته على المتفق-توما إنجيل أن إلى Koaster كوسر العالم

العبرانيين: و الممريين !نجيل من كل
(2000 ,Helmut Koester, Introduction to the New Testament, Vol 2, De Gruyter؛) 

 فرع الثاني إذ أألول؛ الفرض هذا بمناقثة أكتفي وأنا علمية، وجاهة لرأيه ان اال هذا في خولف ولئن
,األول إلى جدابالتسبة اوثانوي عته

Bart D. Ehrman, Lost Christianities: The Battles for Scripture and the (١) 
.2005 ,Faiths We Never Knew, New York: Oxford University Press



ه® ٤٧ ومأ ا_ ~ الفمبدالول

 الثاني المبحث
مصر مرقس ودخول التقليد

واالج: التقيد بحن مصر صس٠ دخول األول: المطلب

 ثم الغربية، مدن الخمس ني ستتين أمغى قد مرض القديس أن تقليدائ الملم من
 وانطلق أورشليم إلى عاد وبعدها ستوات، سع لمدة فيها وكرز اإلسكندرية إلى انحدر

 روايارتع ثالث المؤرخين تبجياللت بحب لدينا ويوجد رومية، في الرسول بولس لمالقاة
 »الرواية الروايات هذه من يعنينا وها يودها ما منها ولكل لإلسكندرية مروس زيارة عن

 سأقتصر فإنني ثم رمن القدم؛ في الموغلة المراجع حسب القبطي للتقليد لمرافقة الثالثة،

:وفيها مصر= مرض دخول دعرى — ذلك بعد — أناقثى ثم عليها،

 في كرز وبعدما أفريقيا، شمال في الخمس المدن إلى تبرص من انحدر مرض »أن

 اإلسكندرية إلى اتجه سنتين، فيها ومكث أساقفة ورمم فيهاكنائس وأسسى الخمس المدن

 غادر ثم سنوات، فيهاسع وبقي الكنيسة وكرزفيهاواسس الشمالي، اداحل طريق عن

 إلى جنودا اتجه ثم استشهاده، حتى روما في وبقي بولس، مع أسفاره وأكمل اإلسكندرية

 زيارة، لثاني اإلسكندرية ثم الثانية للمرة الخمس المدن إلى ومنها فسيا، أي: أكويال

وستين«)'(. ثمانية عام استشهد وفيها

 واضحات؛ اختالفات اإلسكندرية إلى مرقس وصول زمن في المؤرخون وقداختلف

 لحكم الثالثة السنة في اإلسكندرية إلى وصل قد مرقس القديس أن يومابيوس فيرى

لألنباساويرس المنوب البطاركة، »تاريخ أماكتاب (،٢م) ٤٣ سئة أي اإلمبراطوركلوديوس

 مقار أتبا ديوالقديس ٠ ط وتحليل وشرح دراسة مرض القديس بحب اإلنجيل المكين، متى األب/ (١)
.٤١،٤٠—ص

. ٩ ٠—ص الكبة تاريخ القيصري، يومابيوس (٢)



!

المصريةانموذجا( ة—)المكني نقدالتقليدالكشيصة ٤٨ جرقدؤ

 من عشرة الخامة السنة في اإلسكندرية إلى مرقى وصول زمن حدد فقد المقفع ابن

 ذات *سوا مختلفة، كتسية مصادر وهناك ا،١م)٤٨ ستة أي: المسجح السيد صعود بعد

 إلى مرض وصول تاريخ رجحت قد المتوسطة، القرون بداية إلى أوتعود مبكر، تاريخ

 مرض القديس أن شنودة البابا ويرى م، ه ٠ أو م٤٩ ومنة م٣٩ ستة بين ما اإلسكندرية

 الرأي هو »ولعله يقول: حيث م٦١ أوسة م ٦٠ ستة اإلسكندرية إلى وصل قد غاب

 إقامة مدة يجعلون الذين األقباط المؤرخين *آرا- غالبية مع يتفق !ن الحقيقة؛ إلى األقرب

 ب٠اال ويرى ، أشهره وثمانية سنوات سح األسكندري الكرسي على البشير مرقى مار

 وتت وفي األولى المرة في اإلسكندرية إلى وفد أن بعد مرقى أن احتماآل هناك أن المقاري

 أسقعا، أنيانوسى رسم أبايتها وفي سنوات، عدة ئبا قفى م، ه ٠ سئة تتعدى ال ربما مبكر،

 ألن هناك؛ يطرس القدس وقابل روما، سافرإلى ومبها الغربية، مدن الخمس عادالى ثم

 بطرسى الرسولين استشهاد وبعد م،٦ ه ستة حدود في إال روما إلى يذهب لم األخير هذا

 التي الكنيمة أن ليرى أخرى، مرة اإلسكندرية إلى مرتى القديس عاد م، ٦٧ ستة وبولى

 على يعتمد وهواستنتاج م، ٦٨أو م ٦٧ ستة الشهادة إكليل نال حيث ازدهرت، قد أسسها

. (ال٣كافية) وثائقية براهين تدعمه ال ولكن القيصري، يومابيوس يرويه لما ة قرا

والتارع: اتقيد

 المذكورة هي ألما القبطية؛ الكنبة تصححها التي هي الثالثة الرواية ماكانت وإذا

 المكين-)؛( متى تعبيراألب حد على القدم في الموغلة المراجع بحسب القبطي اتقليد ني

الكاذبين؟ من كان أم المرة هذه التقليد أصدق فلتتظر

(.١٥١/١) ابطاركة تاريخ المقفع، اين (١)
 األولى الطبعة القبطية، الكتبة قعة المعري، حبب إيريى وانظر: ،٥٤ ،٥٣—م الرسول مرقى (٢)

(١٩/١.)
ه.٣ص_ الوثائقية المالمح (٣)

. ٤١ص- مرنى بحب االنجيل (٤)



لإللية ٤٩ ®هج ____ ٠٠٠ بدايل

)ويقال(: القيصري يومايوس

 ز«إذجيل تغسيره في مصر مرقر! دخول خبر اليسوعي" ماسون الجاك األب ناقش وقد

 — مؤكدا أهزا مصر مرقس القديس دخول يعتقد من لكل صادم الحقيقة في ورأيه لل، مرمى

قال: قد إذ

 لم اإلسكندرية، كنية في المسيحيين الكتاب قدماب من أحذا أن المدهش »من

 م،٢ ١ ته السكندرى« »إكليمئدس ال ..المصرية للكنية كرائد مرئس القديس عن يحدثنا

 أسقفيته دامت الذي (٦د ى اإلسكندري »ديونيسيوس البابا وال م،٢٥٣ ت *»أوريجانوس وال

 هو »يقال« بلغظ مصر إلى قدومه يذكر مسيحي كانب أول كان وقد م،٢٦٤م_٢٤٧ من

 أول كان مرقس إن اليقال م،٣ ١ * عام تاريخه كتب الذي القيصري» وابيوس ال المؤرخ

 ، ه اإلسكندرية مدينة من ابتداء الكنائس فيها وأسس بإنجيله فيها بشر وأنه مصر إلى رسول

 مرجعه خبر إلى تشير وهي »يقال«، اللفظ هذا أوسابيوس استمد أين من علم لدينا ليس

معروف. غير

 في الجمع أيد أومابيوس تاريخ في الواردة هذه اليقال« إلى استنادا حال كل على

 نسميها أن سفي ما مرورالزمن مع واكتملت وتطورت ممر، إلى مرئى قدوم الحق وقت

 أن عليه المتفق من إنه وذلك؛ *اليسوعي الجاك لألب يزال ال والكالم ٠ مرقى أسطورة

ستة، وخمين مئة ثالث بعد إال تتحدد ال تفاصيله لكن األول، القرن إلى يرجع حددا

 يعبد الصابنة مذهب من كان غنيين، وثين ألبوين م١٩ا سنة ولد الكبير: دينوسيوص القدس (١)
 الرسول بولس لرماثل مخلوطة وريقات عجوزبعض ميحية امرأة باعته أن إلى١وثتًا عاش الكواكب،

 بالمدرسة التحق ثم يدالباباديمزيوس وصاربزاعلى تعلم حيث الكنية إلى سألهاالمزيدفقادته
 كتب الهراطقة، من التائبين ع*أظهرتعاطثا خلعاياروكالس، االسكندرية مدرسة قيادة تولى الالهوتية،

 يومابيوس ماعداماأشاراليه جمينا فقدت لكن أورسائل مغاالت سراه الالهوتية الكتابات العديدض
 كتب، أربعة في الثالوث بعقيدة اخاص ودفاع تفنيد الطبيعة، في المواعيد، في منهان األوائل والكتاب

التوبة. الى الراجعين قيول في لوقا، انجيل و تفاسيرسفرالجامعة



(انموذجا المصرية )الكنيسة نقدالتقليدالغني قعآلج اه جريية

 لائ تتوفر ريثما أسطورة، يلفظ الحديث هذا نذكر البب ولهذا تاريخي؛ آساس له ليس

وأوثق. أوضح إثباتات

 ولكن الرسول(، )مرئس استشهاده عن «٣٤٢٠» إيرونيموس القديس يحدثتا

 فيرة القديسين، لير تحريره في الدقة كل يعتمد ال القديس ذا أن المعروف من

 تفاصيل تظهر لم أنه إلى إضافة ابتكاره، من كلها وهي المتوحدين« أول بولس »القديس

 اإلسكافي معجزة مقدمتها وني اإلسكندرية في مرئس القديس صنعها التي المعجزات

 نجد لكننا حدوثها؛ من وسبعمائة سنة خمسين بعد أي الميالدي التاسع نحوالقرن !ال

 صاحب أي: ا »ميتافراست ب الملقب »سمعان« اسمه يوناني مؤرخ لدى التفاصيل هذه

 لقراب محبب مزخرف بأسلوب وكتبها القديستين سير سبك أعاد ألنه المزخرفة؛ األقوال

 قريب عهد في التفاصيل هذه معظم نجد كما م، ١٠٢٥ :٩٦٠ نحو هذا وكان عبره،

 النكار)'( وفي المقفع، ابن الويرس المنسرب تاريخ في وذلك الكاتب هذا من جذا

 لكاتبها المصريين« القديسين »سير نقرأ حيث العشرين القرن إلى نعل ئم القبطي،

 له تنى »من مرئس: عن يقول فهو بالروايات، الحافلة دورليان خنو الغرنستسكاني

 نبيل القامة، طويل رجال لثاهده اإلسكندرية مرفأ أرض على يتحول أن العهد ذلك في

أمامناآلم!(, وكأنه الشعر«، أسمر الطلعة،

 ينهما للربط ظهور أول وأن اإلسكندرية، وكتيسة مرقس ين عالقة فال هذا وعلى

مرئس بين الربط هذا من والغاية تؤيدءدم(، وثائق ودون الميالدي الرابع القرن في كان

 المئة. ايام حب مرتب واألصرام األعياد وتذكارات القديسين سيراألباب يحوي كتاب النكار: (١)

(.٢ ٦حس ملطي، يعقرب تادرس القمعى الكنسية، المصطلحات )قاموس
 العربية الى نقله وشرح« دراسة مرض للقديس الميح يسرع إنجيل’ ابرعي ماسون جاك األب (٢)

. ٢ ه ، ٢٤٠ص الطع، تاريخ وال النشر وال المطبعة ذكر دون الغرنيكاني، ستريح منصور ا األب
Birger A. Pearson» Earliest Christianity in Egypt: Some Observations, (٣) 
in the Roots of Egyptian Christianity» edited by BA Pearson and J٠E.

.65 145 .Goehring (Philadelphia: Fortress Press» 1986), p



قهآلج ٥١ جرنا

(. رسولي أساس على تاريخها اإلسكندرية لتؤسس هو إنما رية

الكتدري: ذدس٩

 الكتدري، كليمندس للعالمة وثاثقها خطابا <٢>لسميث|ا) اكتشف م ١٩٥٨ عام

 ثيؤدور، يدعى شخص إلى رسالة يكتب فالكاتب للجدل مثير الخطاب هذا

 أنم ادعوا الذين تائهة، نجوم هم الذين المبتدع، كاربوكرات أتباع تعاليم من

 بأكاذيب حق هو ما فيها وخلطوا الرسول، مرقس كتبه مري إنجيل من مخة

 إنجيل كتابة ومكان زمان بخصوص يعرفه ما كليمتدس يقرر الرسالة نفس وفي

 اإلسكندرية؛ في كان لما أيدينا بين الي األخيرة الصورة في كتبه مرقس وأن تقيقي،

 تقليد من وأقدم أسبق اإلسكندرية مرقس بدخول يشهد تقليد هناك فيكون ا

 الكندري؛ لكليضدس نسبتها تصحح في مختلفة الرسالة أن إال المظنون، ،1

 كليمتدص العالمة يكون أن ليرفضى M. Smith سميث موروئن الرسالة شف

في ۶العلما بين مستعر والخالف والمحتوى)؟(، واألسلوب اللغة على اعتمادا ؛

.7 .Davis, The Early Coptic Papacy, p ل. Stephen (١) 

 طبعا الري اإلنجيل وشرح اكتشاف الري، »اإلنجيل :*كتاب في هذا *اكتشاف عن تقريره ندم

را:
The Secret Gospel: The Discovery and Interpretaion of the Secret Go 

According to Mark.

(٣) M. Smith, Clement ofAlexandria and ٥ Secret Gospel of Mark, Camhri 
Harvard University Press, 1973.

 كآل الغربي للتقليد والمناقض بمرنى المتعلق األرثوذكي التقليد عن فالمدانعرن فائدة:

 قالوااهناك األمرأن مافي غاية بل الرسالة يفيدصحة إجماع تقل على يجرأأحدمنهم الم’
 أقل ولكنه قليآل.. هستيرية األحيان يعفى وفي فيه، مبالغ الرسالة ئب اصالة على الهجوم ٠

 = أودين، )توماس سميث...، مورتون للباحث قدرها من تحط التي التخمينات من بكثير ة



انموذجا( المصرية )الكنيسة الكني التقليد نقد رؤحآلج ٥٢ جرثدج

كليمتدس)'(. إلى الرسالة نبة

بض: أحمال وسمقة

 في التبشيري مرض نشاط عن الشفهية التقاليد من مجموع عن عبارة وهي

 بعفى ويرجح اإلسكندرية، في مرئس عمل عن تاريخية ثغرة *لتمال برزت اإلسكندرية،

 على يعرف وال ا،٢الخامس) أوأوائل الميالدي الرادع القرن أواخر إلى تعود أخها *العلما

 واحد؛ تقليد في تقليدين الوثيقة وتدمج القبطية، أم اليونانية هل دونت لغة بأي الجزم وجه

 أنيانوس هع ولقائه الرسول، مرئس بواسعطة اإلسكندرية كنية بتأسيس هوالمختص األول

 شرح هع باستشهاده، المختص والثاني اإلسكندرية، كنية رائسة في خليفته أصبح والذي

الوثيقة لهذه أثر ال أن شك وال اإلسكندرية؛ ضواحي في استشهاده مونع في كتيسة تشييد

(.١٤٩ص اإلفريقية الذاكرة ني الرسول مرئى مار ;
 للقدس الري اإلنجيل مناقشة حرل الباب سيفتح الرسالة ذ،٣ اإلقرار أن فالظاهر حال؛ أية وعلى

 معظم في تنترك وهي عتيا؛ ت قرية في مبت لفتي يسوع *!حيا قعة ترد الري هذااإلنجيل وفي مرض؛

 أقامه الذي والفتي يع ين طغية بخلوة تتتهي ولكئها العاذر، للفتى يرع *احيا قعة "ع عناصرها
 معه، يبقى أن اب وتوساى من صحوته بعد يرع الفتى أحب فلقد يوحتا، في!نجيل ترد لم األموات من

 طغى ممارسة في ألليلة االثنان وقفى العاري جده على الكتان مئزرامن وهويرتدي *ما ه*جا ثم
 *يطرح الذي المفصلي الؤال ولربماكان الله. ملكوت عارائبأمرار يجعله أن شانه من معين تنسيي

 يقبلها بينمالم مرض، !نجيل عن ومضرته رسالته وهواألبعدفي يوحتاالقعة لماذاتبتى!نجيل البراح

 يفهم أن ندخانامن ولرقا( ض أنهما)اعتى: الواح يرى مرض؟ إنجيل من القريبون وهم لوناوشى
 فراس وقدترجم إنجيله، في وضعها نقدهذبهائم يوحنا وأها غيروجهه، على اضايق الطقس المبتدوئن

 والرحمة للتأليف التكوين دار ط. السراح فراس اإلنجيل )ألفاز ريةفيى*ال الى الرسالة البراح
(.٢٤:١٩ممنص٢٠١٢دمشق-األولى والنثر

M. Smith, Clement of Alexandria and the Secret Mark: The Score at the End (١) 

.4,1982 .of the First Decade, Harvard Theological Review Vol. 75, No
 (٢) Birger A. Pearson, Earliest Christianity in Egypt, p. 145, Stephen ء

.10 .Davis, The Early Coptic Papacy, p



هج ٥٣ جرمةفمداالول

 ربط للكنيسة ليكون كتبت لقد فيها نقول أن ونستطع متأخرة وثيقة هي إذ بحثنا؛ طى

٠< الصلة) هذه إثبات عن العتيقة التقاليد عجز بعد رسولي؛ أماس

اإلفريقية: والنآؤة ✓ض

 األحداث ككل األفارقة ا۴ت طرح اتي الكيفية اإلفريقية: بالذاكرة والمقعرد

 خصانصه له بشكل يتذكروخبا اآلن حتى يزالون ال أيم وكيف تاريخأ، األشخاصى

 توافر من بد ال اإلفريقية، »الذاكرة عنوان تحت داخل لحدث وصفنا وشرط لمميزة،

الحدث؛ هذا في التالية لميزات

األفريقية. القارة كل في مشاركة عامة ذاكرة للحدث٠

تقرسا. المتشاحة التفاصيل بتغس الحدث تذكر يتم ٠

الحدث. على اإلجماع في إكراه ال -

األفارقة. من أجيال عدة عبر الحدث تذكر -يتم

األفريقية. للقارة المحلية اللفات من بالعديد الحدث روايات اتتم

 هناك كانت أفريقيا؛ في وموته وحياته ميالده لمرض، األفريقية الهوية حالة وفي

منها: مهمة مالمح

.األماسية المصادر نفس ذكر مع الطريقة ينفس القصة تذكر يتم -

كاملة. وبحرية طوعي الرد ني -اإلجماع

كاملة. قرون بتة اإلسالم وقبل تقريبا، عام ألفي مدي على الحدث سرد -تم

أفريقيادم في الرئيسية المحلية اللفات معظم في -

.٧١ ه:٩انظرالمالمحاليرةمنص_ (١)

 جرجس د. ترجمة األولى، تقيدالكبة تأصيل )عادة اإلفريقية الذاكرة في مارمرقى أودين، توماس (٢ل

= .١٧،١٦م طبعة ذكر دون اض، حتا متير المطران/ وتقديم كامل،



الكنسي التقليد نقد ٤٣٢ ج -

٣٥٩ ............................................الخلفيدوني والتفنيد نطرر الرابع: المطلب

٣٦٦ .....................................................األرثوذكسية معيار الخامى: المطلب

٣٧٥..................................- ونقد عرض - الكنبي الغانون الثالث: المبحث ٠

 ٣٧٥ ...٠............... المعتمدة مرجعه - الكنبي القانون تعريف األول: المطلب

٣٧٨ ................................................والتزوير المجامبع قراتين الثاني: المطلب

 ٣٨٢..........أنموذحا األساقفة( )زواج والكتاب الكني الغانون الثاك: المطلب

٣٩١ ................................................والعقيدة الكبي الغانون الرابع: المطلب

٣٩٥.................................................................والمراجع المصادر قائمة ٠

٤٢٥ ...........................................................والترصيات.......... الخاتمة٠

٤٢٨..الكتاب تصحيحات ٠

٤٢٩.......................................................................الموضوعات فهرس ٠

٠٠٠
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(k/Q بخجن1ةاعبيةص٦)1)اكريلتقلبا1ضمل - ٥٤

 والنسخ لمرقس القديمة الليتورجيا على مرض؟ عن اإلفريقية »الرواية وتعتمد

 مرقس، استشهاد باسم الثالث القرن من األمل مجهول ض وفي للنكار، األولية

 فحصها تم قد وكلها وكيرلس، وأثناسيوص وأوريجانوس اإلسكندري، كليمندس وكتابات

 تاريخ في الكل إدماج ويتم اآلن، عنه الكشف يتم والكثير أيقا، أخرى ووثائق هي مؤخرا،

ماويرسبنالمقغعه.

 ؟تبا وبثارته مصر مرقس دخول حول الخالف األفريقية الذاكرة ترفع هل والسؤال:

 المقفع ابن ساويرس تقليد في دمجت التي اآلباء وكتابات والنكار مرقس ليتورجيا وهل

النزاع؟ مادة حاسمه — عثر الحادي وأوائل العاشر القرن أواخر في المتوفى -

 الكاثوليك أن ،وبالرغم فيقول: أودين توماس وهر الطرح هذا صاحب يجيينا

 األفريقية للمسيحية كمؤسس بمرنس احتفالهم في اليوم يتوحدون والبروتستانت واألقباط

 وهم توحدهم، مرقى ذاكرة لكن أفريقيا، في المسيحيين تقم عديدة أمورا هناك أن إال

التالية: لألسباب مشممون

 القبطي )الليتورجيا( القداس أن تزعم التي البروتستانتية الفكرية والقوالب الشكوك—

زائف. وأنه الرثائق أردأ من أو الزمن عليه عفا

واألقباط. الكاثوليك بين الميالدي الخامس منذالقرن األن حتى القائمة -الصراعات

 الرسولى التتاح إسباغ من مقياس أية يرفض أن يستنكف الذي القبطي، -الكبرياه

والكاثوليك)'(. البروتستانت ض لكل

 والصراع والخالف عندالبروتستانت، زائغة المزعومة مرقر ليتورجية كانت ما وإذا

اإلنجليزي: ألمل١ءن وهومزجم ع

Thomas c. Oden, The African Memory of Mark: Reassessing Early Church 

Tradition, Downers Grove, III, rvp Academic, 2011.
. ١٨ص اإلفريقية الذاكرة في مارمرض (١>



ؤخج ٥٠ ®نمهجاألول اسل

 القبطي التقليد الكاثرليك ومخالغة لبطرس، مرض تبعية ومته واألقباط الكاثوليك بين قائائ

! األفريقية! الذاكرة حسم ففيم الكندري، الكرسي مؤسس مرقس أن في

 االشتهار جهة على كله األفريقية الذاكرة تحويه ما تصحح من مانتا أرى ال وأنا

 شيوع مع الخامس، أو الرابع القرن في كامآل شاع لربما المشهور؛ فرنا شاع متى ولكن

 يشخ كأن األول؛ القرن في — مثآل — شاع قد بعغه يكرن كأن ذلك، قبل فشيتا شينا بعغه

 مصر إلى رحلته بالقصة يلحق ثم للخدمة، وسفره بالتالميذ وعالقته مرقس عن الكادم

 فيه والزيادة استشهاده خجر ثم )يقال( أو )لربما( جهة على تها ويلحق الثالث القرن في

 قصة مثكلة كلها العناصر تنصهر فشيائ،ثم شيائ فيه يزاد وهكذا الرابع، أو الثالث في

 هو كما التقليد وذاك القصة هذه وئنقل العاشر، القرن ني اآلن الشائع هع مترافقة شكاملة

أيامنا! حض العاشر من

 ني لنا الحاصلة — تفاصيله بكافة مرنى خجر يشع أن يتآتى ال — قلنا كما — إنه ثم

 في تأكيده غاية يكرن حض األولين عن ويغيب د ويم األول القرن في إفريقيا في-زماننا

أويقال! لربما الراه القرن

القول: وخالصة

 القرون في له يشهد معتجر واحد دليل يوجد ال ا٢ وتبشيره لمصر مرقس دخول -أن

الرابع. القرن في يرد إنما مصر في تبشيره خجر فيه يرد تقليد وأول األولى، الثالثة

 وأيا ردها على وأكثرهم التقاد؛ بين فيها مختلف السكندرى كليمندس رسالة أن —

سميث. مورتن الرسالة مكتشف ردها على ويوافقهم له ليمت

 دليل ال فإنه مرنى؛ بامم تعرف شخصية هناك أن سلمنا فلو ..سبق ما ضوء وعلى

 لير فإنه !ليه؛ اإلنجيل بنية سلمنا ولئن إليه، المنوب اإلنجيل صاحب أنه على جازم

 كربا أس أنه على يقين ال فإنه البعين الرسل من أنه سلمنا ولئن البعين، الرسل من

المصرية الكبة فتسبة هذا وعلى .مصر. دخوله على دليل ال إنه إذ مصر؛ في يطريركائ



سض)'دحبثيحبثبذ|التصحب جع سج ٥٦ جرندفي ع و ~ ح - — ■ ' — . , ®/·هج

 باطل طى بئي وما المرخية؛ الحجة وتحوجها األدلة، تعوزها نبة الرسولية الكناس !لى

باطل. فهو

مصر: في قس حص أعمال األني: المطلب

 مرتى أن من األرثوذكس األقباط يدعيه ما إلى اإلشارة القول نافلة من أرى وأنا

منها: دخلها أن لما اإلسكندرية في بأعمال قام

 لتصلي المرقي؛ وهوالقداس باسمه؛ سمي الذي للقداس األولى األسس -وضع

بقريب. ليس أمد منذ استخدامه بطل قد ولكن الناشئة؛ الكنيمة به

والشماسة. القوس يعاونه اإلسكندرية، لكنية أسقف رسامة ٠

 القديى برراسة أورشليم، كنية لنشأة معاصرا مرقس وقدكان الكنية أمور تنظيم —

اإلسكندرية. كنية إلى الكثير عنها فئقل الرب، أخي الرسول يعقرب

لهم)'(. دونه الذي اإلنجيل المؤمنين -سلم

 مدرسة تأسيسه مصر في مرتى أعمال من أن وغيره المكين متى األب ذكر وند

موريال »عزيز الدكتور القبطي المؤرخ العالمة ذكر وقد الالهوتية)؟( اإلسكندرية

. ٤٦ص مرنى بحب اإلنجيل ،٧١صل الوثائقية المالمح (١)

 شملت ما مرعان ولكن األساقفة. ثم اإلكليروس ثم المعئدين تعليم هو منها األول الفصد وكان (٢)

 مبادئ وتلقين اإليمان أصول تعليم اي: الكاتثزم"* مدرسة بمثابة ومارت بالميحية، المؤمتين كل
 ورثت اش المنهورة سفية الوثنية اإلسكندرية لمدرة منانة فجا-«ت والطفى، والعبادة اإلنجيل
 وبرت متارة صارت حتى الالهوتية الميحية المدرسة عتمت ما ولكن محلها، وحثت أثينا عن الغلفة

 وكان والموسيقى، والغنون والهندسة الطب شملت نيهاحتى العلوم وتأثيراوصيتاونوعت شهرة الوثنية

 والجواب الزال — بالكاتغزم عندنا المعروف األول أثينا كتظام الحرار على يقوم الغلغي التعليم
(.٤ ٦م وتحليل وشرح دراسة مرنى القديس ب٠بح اإلنجيل المكين، متى األب/ )انظر:



جمك١قق ٠٧ ندبركهج _________ __ ٠الوي٠اسيا

<:١طة«>

 اإلسكندرية مدرسة مؤسس أن المعاصرة القبطية الكنيسة *علما من كثير رأي الأن

 »بتتيتوس») هو علمائها أشهر ألن وذلك دليل؛ بغير رأي هو ت مرئس مار هو الالهوتية

(.٣ب)٩٠ عام مات الذي

قائال: الرأي هذا على الكتاب مترجم علق وقد

 “سينوس يرجعهاكماسئق القديم التقليدالقبطي ولكن اكائد الغربي هطاهوالرأي

 وبالتالي ومعاصريه، مرض مار *خلفا من األوائل األقباط البطاركة من رؤسائها من كثير

األقل«)؛(. على كامل بقرن قبله بل »بتبوس، عهد في تؤس لم

عزيزسوريال ا العالمة كالم اسكتدرده( مكي ميخائيل د. دفع *شي بأي -والأدري

 اإلسكذدرية،ءمل جامعة مؤسسي أحد (١٩٨٨ سبتمبر ٢٤_ ١٨٩٨ يوليو )ه عطية موريال عزيز (١)

 نغل كما الخمينات أواثل حتى اإلسكندرية بآداب التاريخ بقم الوسطى العصور لتاريخ أستاذًا

 وأمريكا، بأوروبا عمره بقية فقضى مصر، من ارتحل ثم بالقاهرة القبطية مديرمعهدالدراسات منصب
.*وفات ختى الغربية الجامعات بكبريات التدريس وتولى

 رواي كان الميالدي، الثاني القرن أوائل في مصري أصل من باإلسكتدرية ولد اإلسكتدري: بتتيتوس (٢)

 مدرمة إلى والعلوم الغلفة إدخال له وئب اليونانية الثقافة في الفرا،؛ دائم كان مشهورا، وفيلوائ

 حتى وتدرج عليه وتتلمذ الميحي الغيلرف اثيناغوراس يدي على الميحية اعتنق اإلسكندرية،

 مللة الكندري بنتينوس العالمة )كتاب زمنه. في لإليمان وعمودا االكليريكية، للكلية مديرا صار

نئر(. وال طح بيانات دون والكتاب جورج فهمي اثتاسيوص القس تأليف: الكنية، *آبا

 وتعليق ترجمة الشرقية(، المسيحية )تاريخ عطية عزيزسوريال الدكتورا الكبيرالمؤرخ الغطي العالمة (٣)

. ٢ ٤د المحبة مكتبة ط. إسكندر مكسي ميخائيل د. وتحقيق

.٢٤٠اائبقص (٤)

 وبزتعرص لها اختصاره مو عن ناهيك كتبهم يخرج من بتخطئة مولع الحقيقة في اسكندر واالكتور )ه(

 نغس من وخذهذاالمثال بمثله ياني ثم متوهائخطأه، صحيحا معنى لربماعارض بل منها؛ مهمات

كل= منع تم حيث الوثنية، على الرضح انقلب م٣٢٣ ستة ءوبعد عطية: عزيز الدكتور يقول الكتاب،



<U/Q عحثنجلحةيخيثذ<■ ٥٨._

 عن يبلغنا لم فنحن يقصد؟! تقليد فآي القبطي، للتقليد مصادتا غريها رأدا عطية؛اليكونه

 يوسابيوس، كان على الراى القرن ني وبلغتنا أسماؤهم إال البطاركة من مرض خلفاه

فيقول: المقاري أثتاسيوس األدب/ نقول ما ويؤيد

 المرقسي الكرمي على جدوا الذين البطاركة من مرقس القديس خلفاه عن »وأها

 وبالتحديد الميالدي، الراى القرن من ألبعد تعود ال بخصرمهم مصادرنا فإن بعده؛ من

 النعرف البطريرك، أنيانوس وبخصوص م(،٣٤٠٠٢٦٤) القيصري يومابيوس بدذامن

 يذكرعنه لم شه يومابيوس إن بل الميالدي، الراى القرن في يومابيوس زمن قبل عنه شيائ

أخرى. معلومات أية ربدون مرضالرسول، للقديس خليفة كأول فقط، اسمه موى

 كنيسة على الميالدي األول القرن شمس تفررب »وهكذا آخر: موطن في ويقول

فيها، الليتورجية الحياة نظام العن شافية، معلومات بأية التاريخ يمدنا أن بدون اإلسكندرية

 اضعلهاد دور جاء وبذلك للدولة، الرسمية الديانة أصبحتا التي المسيحية، حاب على ممارستها، —

 تعبير أن اويدوك قال: هذاالتص؟ اسكندرعلى مكي علق فبم الرثية«... لألقلية المسيحية األكثرية

 إلىكتاذى؛الا المعابد تحريل سعت؛لى المصرية الكنيسة ن١ تماائآلواألدق دقعا يى هنا الكاتب

 للوثتين اضطهاد أي هناك يكن ولم وكهتها، رطقوسها الوثتية بقايا على *وللقفا إليها، حاجة ني كانت

 لم رايم الميحيين عن يدافع أن نقداراد عدوعاش، المثل عليه وصاحبتاهذايتطبق ،٢٣ص- أنفهم«

 لحاجة المعابدلكنانى يبررتحويل ثم وحولوهالكتانى غلقوامعابدهم وإن كأفراد، لوثتين’يغطهدوا

 المسيحيين من اضطهادا يى كله ١ويرىأنهذ محتاجين يكونوادليها لم الوثنين وكأن اليها، المبحين

للوسن!
 وطقوسهاوكهتهاال بقاياالوثنية على *:»وللقفا بعدها يقول ان بلة ويزيدالطين الثكلى مايضحك لكن

 ا أشهم؟! اضطهادللويين اي هتاك يكن لم فكيف وأفرادهم، الرستن جملة المعابدمن كهنة أيى

 طقوس على وللقضاه ؛ليها؛ الوثتين لحاجة معابد إلى الكنانى تحويل جرى مثال: تاثل قال فلو

 عاقالأم الرجل ذاك أيكون = أتفهم للوتين اضطهاد هناك يكن فلم ملم الله ولكن وكهتها، الميحية

األمراض. جملة من لمجرداالعراض االنتهاض لكن وقدقيل: ال؟

 .٧٦ص- األولى قرون الثالثة في اإلسكندرية لكنية والليتورجية الوثائقية المالمح (١)



هـخمئلج ه ٩ جرنممؤ االول لفمل

 عنهم، جذا اليسير النذر إال اللهم األسقفي؛ كرسيها على تعاقبوا الذين األساقفة عن وال

. H فحسب المرفي الكرسي على جلوسهم وسنوات أسمائهم، سوى النعرف نكاد اذ

 مدى وعلى »وهكذا، فيقول: للكنية المبكر التاريخ غموض المقاري األب ويؤكد

 في مرض القديس خلفوا الذين بطاركة العثرة عن شيائ نعرف ال نكاد الزمان، من قرنين

 المسيحية الكنيسة في مهائ مركزاكنسأ ظلت الي الكبة تلك اإلسكندرية؛ كنية رائسة

(.٢)٠العالم عرفها كنسية وثائق ألقدم ومصدرا المبكرة،

 بحيث ديمزيوس، عثر الثاني البطريرك جلوس مع إال الغموض فمذا يرتفع وال

 مرحلة القبطية الكنيسة ودخلت المبكر، القبطية الكنيسة تاريخ معالم لنا تتضح بدأت

تاريخها)؟(. من جديدة

 مقابل في التقليد المتناقضة الثنائية هذه على التأكيد يغوتنا أن ينبغي ال أنه على -

 له يثغع لم الذي التقليد هذا أمر وعجيب يثبت، التقليد لكن ينفي، فالتاريخ التاريخ،

ناقشناها! اتي الماثل من أي في واحد تاردي دليل

- واإلسكندرية·. ✓ض* إلى عود

 أمورها، ورتب بالميحية فيها وبثر معر دخل أن لما مرئس أن األقباط يعتقد

بقوله: معر من خروجه سبب سودة البابا وسن روما، الى أخرى مرة سافر

 فكروا أمم حتى منه، الوثنيين تفايق روما إلى ومقره مصر من خروجه ب ،إن

 مدن الخس !لى فخرج ذلك، بعد إليها دخل ثم قلبآل، يبتعد أن أتباعه فتصحه قتله في

 بولى من طلب على بنا، روما إلى منها خرج كم عامين فيها وقفى أخرى، مرة الغربية

 عاد ثم م٦ه عام بطرس وقتل برلى، عتق ضربت أن بعد إال يزكها ولم فيها بقي ثم

.٧٣٥االبق (١)

.٩٩ص الوثائقية المالمح (٢)
(٣) Stephen ل. Davis, The Early Coptic Papacy, p. 2 ل .



ج١فحال ٦١ جرهمج سداألول

 رتبتها عن تنزل ولم ألنتهم تتغير لم *فصحا عرب فإنهم العربي بالدان معرفتهم

 قول عنهم جالما فإذا غيرهم من والتة الكتاب فهم في أعرف فهم فصاحتهم العليا

الجهة. هذه ض اعتماده صح البيان موقع واقع أوعمل

 فهم ني أقعد فهم والتة بالكتاب الوحي وتنزيل والنوازل للوقائع مباشرتهم والثاني

 ذلك ببب غيرهم يدركه ال ما ويدركون التنزيل بأسباب وأعرف الحالية القرائن

 بعض وتخصيص المطلق بعض تقييد عنهم جا^ فمتى الغائب يرى ال ما يرى والشاهد

المالة. في خالف متهم أحد عن ينقل لم إن وهذا صواب عليه فالعمل العمومات

الصحابة فهم عن متحدثا الموافقات في الشاطي

 ا٣ كتب التي القديمة اليونانية اللغة لدراسة أشهم يجهدون الحديئيين ۶العلما إن

 *آبا كان بينما لها، الحقيقي المعنى إلى ليتوصلوا اإلنجيل آيات يحللوا لكي اإلنجيل

 منغمسين كانوا لذلك فيها مولودون فهم ما ويكتبون اللغة هذه يتكلمون الكنية

 من تلموه ما خالل من ويحيونها يمارسونها كانوا بل هي، كما اآليات هذه فهم في

 *آبا عن االنفصال فإن لذلك وتالميذهم، الرمل من الزمن حيث من القريبين آباءهم

 آيات من غمض ما فهم في صعوبة يسبب لإلنجيل وشروحاتبم بكتاباتبم الكنية

الحقيقية ومعانيها اإلنجيل

دراتامقار ن٠ راهب
لمر

٠٠٠



انموذجه( المصرية )الكنيسة الكدي كتدالتهديل دركال@ ٦. جرمج

 ازداد، قد المسبحتين عدد وجد اإلسكندرية إلى مرض عاد أن االصكذرية،فلما ٠ار

 االزدياد هذا لغت وقد باإلسكندرية، الشرقية بالمنطقة »بوليكا« في لهم كنية بنوا وقد

 يوم الكنيسة في عليه فهجموا مرض، لقتل حفزهم مما الرشين أنظار مصر في لدسيحية

 اإلل بعيد لالحتفال مرافعا اليوم هذا كان وقد »القيامة«، الفصح بعيد الكنيسة احتفال

 مرتى القدس على فقبضوا واليونانييين، المعرين عند الكبيرة الشهرة ذي ’سرايى“

 البهر، دار إلى التين »جروا يصيحون وهم والطرقات الشوارع في وجروه يحبل وربطوه

خالقها،)'(. !لى روحه فاضت حتى عليه الكزة أعادوا برمودة ٣ ٠ التالي اليوم صباح وفي

 لم ما وهو ممر، مرقى لدخول فرع عرضه سبق ما أن أخرى مرة فتؤكد ونعود

الجزم. ال الظن فلك في دائرة لمرقى الكتية فنبة نم ومن قطعي؛ بدليل األن حتى يبت

٠٠٠

:١ "٧ى اإلفريقية، الذاكرة في الرمول مرنى مار )واتظر: يتعرف، ٦ ٠ ‘ه ٠ ‘٤٩م الرسول مرنى (١ )





ومبحثان: تمهيد وفيه

 منها يتهى التي للمصادر وعرض وأهميته وحجيته، التقليد تعريف التمهيد: ه

اإلجمال. وجه على

- ونقد عرض - اتقيد مصادر من كمصدر المقدس الكتاب األول: المبحث ه

 مطبان: فيه

 Θ أنموذجا. مرض الثغهي_إذجيل واتقليد األناجيل األول: المطلب @
الكتاب. ورد التقب شروط الثاني: الطلب أ

 فيه - ونقد عرض ٠ التقليد مصادر من كمعصدر اآلباء أقوال الثاني: المبحث ٠

مطالب: أربعة

اآلباء. تصنيف ٠ اآلباء -تعريف اآلباء سلطان األول: المطلب

تعريفي. مدخل - والثالودث اآلباب الثاني: المطلب

 ألعمال ونقد آلرائهم، والثالوث-عرض الرسوبون ۶اآلبا الثالث: المطلب

أنموذحا(. األنطاكي )أغناطبوسس عنهم أرثوذكسية دفاعية

 دفاعية ألعمال ونقد آلرائهم، عرض والثالوث، المدافعون الراه: المطلب

أنموذحا(. )يوستينوس عئهم

Θ
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ج٠ ٦٥ جثمهأ التاض الغمل

التمهيد

اإلجمال: وجه على ائدسة لمصادره ورطى التقليد تعريف
 القالدة د» ل »ق رمادة العنق، في تعلق التي القالدة من مشتق العربية في »التقليد

 البدنة وتقليد األعمال، الوالة وتقليد الدين، في التقليد ومنه فتقلد، وقلده العنق، في الي

هدي. أبا ليعلم ب عئقها في يعلق أن

 السابقين أقوال من يتخذون به المعزفين ألن االسم؛ تبذا التقليد سمي ولقد

لمقتضياتها. وتبائ لها وفعا الير في يزددون فال أعناقهم في »قالدة« األقدمين

 وطقوسها عبادتها ونظم وترتيباتها الكنيسة هوتعاليم الكني: االصطالح والتقليدفي

 جيل إلى جيل من سلمت؛ليتا بل المقدس، الكتاب في مذكورة غير إلينا وصلت التي

 الكتابة طريق عن إما األولى المسيحية األجيال في الكنية *وآبا األطهار الرمل من *ابتدا

 شفاهي، تقليد على اليوم نعتمد ال أننا غير االستعمال طريق عن أو الكالم طريق أوعن

المقدمة«)'(. الكنية كتب في ومكتوبة اآلن مطورة التقاليد هذه بل

التقلد: جية
اختار وإنما ٠قاله. ما كل وال المسح، السيد فعله ما كل يذكر لم الكتاب كان »)وإذا

 مصر، القاهرة، العلمي، البحث أسقف األنباغريغوريوس جمعية التقليدالمقدس، غريغوريوس، األنيا (١)
 ه، ’م ،١بالعباسيةج رويى األتجا دير ط. المقارن« »الالهوت الثالث شنودة البابا ،٨ص م،٢ا ٠٥

 الحلبي البابي ’ط »قتدا مادة ٩٠ص هارون،جه الالم عبد ت اللغة« مقايس امعجم فارس اس واتظر:
 ترجمة هي التي (Traditi)؟ الالتجتية الكلمة ض ما'خرذة (Tradition)«كلمة،تقليد واصل م، ١٩٧٢
 كما لثخص شخص ض سلم ما الحرفي معناها في تعتي الكلمة وهذه ،(paradosis) اليوناتجة للكلمة
 آخر لشخص )أوالمجموعة( الئخص سئمه هوما ائقئد« الذي *الغي القابع. سباق العصافي ئئم

 مار كية يكفي، وحده المقدس الكتاب اهل لكتاب رفال األنبا انظرتقديم اخرى( )اولمجموعة
.٢٣،٢٢جرجسباإلسكذدرية،ص_



سج ٦٧ جرمة ,التاتب

 انتقال بعد كبت مزيفة ورسائل مزيفة، أناجيل ورسائله أناجيله ومط اندست جيل

 غيرالرسولى( من الرسولى )أي الباطل منهامن الحقيقي فصل الكنية فلماأرادت ل،٠

 والمقاييى التعاليم من الرسوليون اآلباء اختاره ما أي هوالتقليد، الوحيد راثدها ،

 ضوء على اإلنجيل لفهم فابط هوكذلك ..ثم انفهم الرسل تسلموهامن التي وحية

 والحال القدس الروح بوامطة اإللهي الحق لهم انكئف الذين )الرسل( األولين م

 وس اآلباه هؤاله ض حجة قوله يصلح من ين يميز التقليد فإن وكتاباتهم اآلباه مع يته

 وعلى فيهم، الظاهر اإلنجيل برهان أساس وعلى عتدهم كان الذي بقدرالفهم يصلح ’

<. )’الرمل وشرحها سبق التي القوانين وشرح لتفير قانونية سلطة باعتبارها *مجامع

مها: التقليد يسفاد لمصادرالي

 الغن الليتورجيا، اآلباء، أقوال المقدس، الكتاب ستة؛ التقليد حفظت التي المصادر

الكني. القانون المجامع، الكنسي،

٠٠٠

 *األسرار دفهم األمشار لشرح كمدخل الميحي اإليمان في وأهميته »اتقليد المكين، متى األب/ (١)

 إسحاق،بحث ماهر شنودة القس/ كذلك واظر بتصرف، ١١، ١٧،٢١مقار،ص_ انيا القدس دير ظ.
 ، ٤ ه ، ٤٤ ، ٢٨ص م،٢ · * ٠ الخامة الطبعة ألقاهرة، - ألعباسية ٠ روس األتيا ط. ه المقدس اتقيد في

. ٩ص غريغدريوس لألنبا والتقليدالمقدس ،٤٦



(انمونجا ابريغ دالجنبسة الحكنسي نقدالتقليد ‘ؤحثآلق ٦٦ زجرحدؤ

 للناس، ما وقيا في وسجلوها أعمال ومن الممح السيد أقوال من بعقا اإلنجيليون

 لم تالميذه قدام يسوع صنعها كثيرة آخر وآيات )) إنجيله: في يوحنا فيقول الباقي، وتركوا

 إذا لكم تكرن ولكي المسح، يسوع أن لتؤمنوا كتبت فقد ذه وأما الكتاب هذا في تكتب

 لتالميذه ووصاياه المجامع في لليهود ومحاوراته تعالميه بقية فأين (ال١باسمه) حياة آمنتم

 فدت واحدة واحدة كتبت إن يسوع صنعها كثيرة أخرى »وأشياه يوحنا عنها يقول التي

.٠(٢المكتوبة) الكتب يسع نفسه العالم أن أظن

 له، أتيح حبما دذن ومن دون، قد جميعهم فليس تالذته مع عينه والحال

 أن لمأرد إليكم ألكتب كثير لي كان الثاذية:)إذ يقولفيًاخررمالته الرسول فهذايوحنا

 آخر في الكالم نفس وكرر ((.٣لغم) فما وأتكلم إليكم آني أن أرجو ألني وحبر، بورق يكرن

>ه(.٠وصإلليذا؟ وكيف يكتبه؟ لغم،ولم فتا قاله لكالمالذي١ هوذا (فما٤الثالثة) رسالته

 في أوضح — (٦أخر) نصوص مع عليها نطلق أن يمكن السابقات النصوص وذه

التقليد. الداللة-دليلحجية

التقليد: أهمية

 - يدعون كما — تعليم لكل المتين واألماس الركين الركن هو الكنية في التقليد

 تدوين ابتدأ »فلما األفكار وغربلت المجامع وقررت التعاليم ونقيت األمغار عرفت فبه

٠٣١ ،٣:.٢(يوحذا.١)

٠«٢/ه٢١يرحذا٠(٢)

.١٢الثانية/ حنا ير رسالة (٣)

.١٤/١٣رسالةيوحائالثالثة (٤)
.ه٧_ ه٦ص- ،١اياباشنودة،الالهوتالمقارنج )ه(

 : ٤ تعكما)في٠ يكوبى الئآلم وإلة فئدآفهداانغلوا، ؤراسموه ؤشوئلئرة، ؤئتئشوة، ؤتاثئثنثئرة، (٦)

"س٢بالكالمأمبرساتتا) كان تعلمتموها،سو التي بالتقيدات وتمكوا اداأيهااإلخرة (،فايتوا٩
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زغنريالج ٩ 1وآررب __ _ _ ~ ع    الحاحي صل للة

األول المبحث
التقليد مصادر كمصدرمن المقدس الكتاب

ونقد- -عرض

أنموذجا: ✓قس* اسهي-إنجل والتقيد األتاجيل األول: المطلب

 مصادر أكثرين كرامة وله الئغليد، مصادر ين األولى المكانة الثفنمى الكتاب يحتل

 لما ولكن ذكرنا؛ الشفهي-كما التقليد منتخبات من منتخبا الكتاب كان وإن الئغليد»)'(،

 التقليد أصبح المقدس« »الكتاب ٠ب المعروف المجموع هذا على الكنسة استقرت أن

 التقليد قبول شرط من كان ثم وهن شقهيه؛ ض أوثق التقليد من فالمكتوب إليه؛ محاكتا

 متى التقليد نتقبل »إننا ملطي القمص فيقول رد، الكتاب خالف ما فإذا الكتاب موافقة

.٠(٢الكتاب) ع٠ تعارض متى نقبله أن يمكن وال الكتاب على تأسس

 نقلوا »الرسل» ب الكنسي االصطالح في عنهم المعبر التالميذ أن الكبة وتعتقد

 الرمل تالمذة نقل وكذلك وكتابة، مثافهة ألكبة إلى منه سمعوها التي الممتح تعاليم كل

 ليفرقوا الرسولى«؛ »التقليد بامم التقليد هذا ويعرف تعايمهم، »اآلباء، ب عنهم المعبر

 قوانينها في الكنية مجاهع قررته ما على فيصدق أعم فإنه الكشي« »التقليد وبين بينه

الكبارإم اال طريق من إليها نقل وما ونظمها

 ٠٢٣،٢٢ص_ يكفي، وحده المقدس الكتاب هل (١)

 . ١٤س األرثوذكسية و التقليد ملطي، يعقوب تادرس القمعى (٢)
 ٣٧. :٣٦٠٠سسأص١(اذظر:ويصااألتطرش"كتابذا١١،١٠اتظر)األنباغريغورسالتقليدم- (٣)

 قرا. الدعوى ذا* وشناقثى ، ١٧٠م كذلك المقدس التقليد في ويحث جرجى، مار مكتبة ٠ط
فائدة:
 فعلى موضوعه، باعتبار يقمه من ومتهم—المتن في سبق كما—مصدره التقليدباعتبار يقم من هتاك

= إلى: التقليد يتغم األول التقيم



انموذجا( المصرية )الكنية التقديدالكنسي نقد قسًا ٧* بة

 — لآلبا، الرمل ومن للرمل السيح من انتقل التقليد -أن دعواهم في نظرنا ما وإذا

 إلى الرجوع من البد فكان والتبديل التغيير سريع الشفوي التقليد »بأن إقرارهم مع سيما

 صحيحة)'(« حجة كل وتؤيد كاذبة دعوى كل تقط حتى المكتوبة والرسائل األناجيل

 الشفهية للتقاليد فبالتظر خالفها؛ على الدليل بل الدليل، هن خالية دعوى وجدناها =

 من له ما واقع تضاربها بل اختالفها أن وجدنا األولى الكية في - خبرها وصلنا اتي ٠

 عن أطروحتنا وألن التقليد، مصادر ض كمصدر المقدس الكتاب عن كالمنا وألن دافع؛

. قس مر القديس إنجيل عن المقال يتفتح به مثاآل نسوق المرقية، الكنية

الرسل. وقوانين الدسقولية مثل تفه، المح عن الرمل رضعه ما وهر ا-رسولي: -

 الرسوليين آلبا،١ ومنهارسائل الرسالشعهم، عن األولى األجيال في الكية *وموماوضعهآبا :كني—

 وفرارات - الكية تدبير في مباشرة وحتفوهم التقليد منهم وتلمرا الرسل عاصروا الذين *اآلبا —

 أفس مجمع م(٣٨١) القطنطينية ومجمع م(٣٢٥) نيقية مجمع الثالثة المكونة المجامع وقواتين

التقليد. طريق عن وصل الذي شه الرب تعليم وهر التقليدالربربي: إلى اضافة م( ٤٣١)

 اليزتب اصطالحي )وهوتقيم نمين التقليدالى يتقسم المكين متى رهواختياراألب الثاني رعلى

(.*شي عليه

 اإليمانية األلفاظ معاني وتحديد اإلنجيل، في معلن هر ما وتوضح شرح بطريقة وهرمختص نظري:

المؤمتين. لكل ملزئ قانوا تحديدا

 من المسلمة العملية الممارسات كانة هع المستقرة، العوايد و رالطقرس بالغرانض ويختص ءملي:٠

(.٤ ا٠ص الميحي اإليمان في )التقليدوأهميته أحكامها، هع الرسل

 وهر واألزمان اليتغيربتغيراألحوال الذي هوالثابت فاإليماني: وتعبيري إيماني الى يقمه من وهناك

 كاأللحان والعقائد المفاهيم تغير عدم ع٠ آلخر زمان من صفته تتغير ما التعبيري: الثابتة، المفاهيم

 بالمحلة اإلكليريكية بالكلية أستاذ شنودة جرجى انجيليوس القس )انظر: واأليقونات الكنسية

 : ١٢م_ من ماري سانت مكتبة الناشر: م٢*١٠ الثالثة الطبعة العصور» عبر الكبة نبغات »التقليد

١٤.)

 ذكر دون—الجديد العهد مذكرة اإلكليريكية، بالكلية الجديد العهد أمتان تاوضروس مرريى الدكتور (١)
.٣ *—م —نثر تاريخ وال طبعة



هج ٧١ مطالثاني -ل

ي؟ مكان أي في
 قال من فمنهم *اآلبا بين خالف محل اإلنجيل هذا بكتابة المتعلق الشفهي فالتقليد

*الذهب)'( فم كيوحنا مصر في قال من ومنهم إيطاليا، في إنجيله كتب

 حسب التأليف مكان أن مرقس: إلنجيل ٠تفسير في كرافيذوبوليس ذكريوحتا فلقد

 إيرونيموس القيصري، يوسابيوس الكندري، )إكليمندس روما مدينة القديم أي

 في التأليف مكان تجعل التي القليلة اآلراب بعض وجود من بالرغم بجيروم(، شهور

 الجليل في أو )شربير( سوريا مقاطعات إحدى أو الغم(، الذهبي )يوحنا سكتدرية

(.٣األول«) الرأي تؤيد المعاصرين المفسرين وأكثرية اركس(

 ئقال أن يستحيل ربما بل »يتعذر ويقررأنه لكالالتقليدين فاليأبه المسكين يأني ثم

 متقطعة تاني التي الفورية التسجيالت حصيلة فهو كذا، مدينة في أو كذا سئة ؤتب

 »ع استمرار، ليبدووكأنه ضغطا الزمان على تضغط ربط، كلمات إال يريطها ال تباعدة

(ه.٢وزماا) مكاائ متباعدة أنها تنطق الحوادث

األتأجيل: يهن ريه ا<

 بتعدد يقيائ موجب — سنوات بضع —يسير بيتهما الزمني والغارق تقليدين اختالف إن

 كما األناجيل تدوين ترتيب عن شهادته أوريجانوس صنر فقد وتغيرها؛ االنتقال *ادر

 معلمه وقدم (،ه٤لتقليد«)١ من »اعرفت بقوله: يوحنا( — لوقا - مرش - )متى اآلن دها

يصدره السابق لزتيبه مناقصا تقليدا المتاظرا »وصف كتابه في الكندري جمندس

.٩ص- مرش إنجيل تغير ملطي، يعقرب تادرس (
 متثورات ،١٤ص ملحم افرام األب/ تعرب وتعليق، ة قرا مرش انجيل كرانيذوبولوس، يوحتا (

 الطبعة الغغالي، بولس الخوري المح، يرع بثارة مرنى إنجيل واتظر م، ١٩٨٧ يروت النور،

.٣٦س الكتاية الرابطة م ١٩٩٥ األولى

•٣ ٠ص مرنى ب—نح اإلنجيل سر العين، ض األب (
.٢٧٤—ص الكبة تاريخ القيصري، يوسايوس (



لعب:الممريةاموذب(١لذمب.ادكعيح١حمد هج ٧٢ جريدج

 -لوقا- )متى كاآلتي جعلها حيث األناجيل ترتيب عن األدين اآلباء تفيد بقوله كذلك

'-١١مرض-يوحتا(

 بأقدمية وقالت الحائط، عرض التقليدين بكال فضربت آخر رأي للكنيسة كان ثم

 فيقول: للدراسات المركزاآلرثونكي باحثي أحد الحقيقة هذه على وينبر مرقى، إنجيل

 كان العكى على أوايقليدبل التاريخ من بشهادة تأت لم مرنى إنجيل قدمية مالة «إن

 الثالثة األناجيل من كب ما آخر مرقى إنجيل أن هو الكنية آباء عند الغالب الرأي

الحصة..!)"«.

يطرس؟ حياة في كشب هل )ج(
 بطرس تلميذ قام وبطرس( )بولى كالهما استعهد أن الوبعد يقول فإيريناؤس

*بطرس، أا٠ بئر التي األمور كتابة لنا ليتقل )مرشى( له والمزحم

 وأعلن جهارًا روما في كرازته بطرس أكمل »حينما فيقول الكندري كلميندس أها

 مدة ليطرس مرافئ كان كونه مرقى ترجوا كثيرين وكأنوا فالحاضرون بالروح، اإلنجيل

 الذين !لى إنجيله وب هذا عمل ومرقى كلماته. لهم يسجل أن قاله ما كل ويذكر طويلة

.العمل، هوشجع وال ذلك ممانعة في يتحئس لم بذلك بطرس علم وحيتما ترجوه.

بقوله: التقليدين اختالف على المنكين متى األب يعقب ثم

 بدأ يطرس للقديى المنسوب التقليد أن نجد ج ب، وخاصة الصفحات هذه الفي

 حياة في إنجيله كتب مرقى القديس إن فالقول بعضه، يناقض والكالم عليه وقزاد ينمو

٠(«٣ماركيون) ضد والمقدمة إيريتيوئس في جا، ما يناقض بطرس

.٢٦١اضايقص- (١)

 الغص الجديد العهد تغير إلى المدخل االباية، للدراسات بالمركزاألرثوذكي باحث فرج، جورج (٢)
.١١٣ص- ٢٠١٤ اكتوبر األولى الطبعة التغير لحس العرية اليوذاني-الشجمات

.٣٤٠٠٥ مرقر القديس بحب اإلنجيل (٣)



سج ٧٣ جنمهأالثاني يمل

يطرس: إمالء من إنجم وهل وسمعه ارب ✓ض* رأى هل د(
 بين نفع ولكن إلعادبا؛ حاجة فال ثم ومن التمهيد في المألة لهذه عرضنا وقد

 الرسل من وتده التقليد انتقال دعوى في حاسمة أراها التي النتيجة هذه *القارى دي

 تابعوا الذين اآلباه من عدد شهادات نقل قد إذ المكين؛ متى العالمة األب ثان دلى

 يتضح التحقيقات هذه قاثآل:»ومن عقب ثم مرض في رأيه في هيرابوليس« أسقف بايباس

 هذه أومضاهاة تحقيق دون أخذًاأعمى بابياس عن أخذوا القدامى المؤرخين كل أن نا

 هوالذي فبطرس وروما، بطرس ناحية جميائ وانتحوا نفه، اإلنجيل واقع على ألقوال

 األخر والبعض موته قبل يقول والبعض روما، في )مرض( تلميذه على اإلنجيل ملى

 فهي أقوالهم سجلنا الذين اآلخرين القداس المؤرخين جمع تقليد أثا موته... عد

 ألغى قد يكون سمعه وال الرب ير لم مرض ق. أن بقوله الذي بابياس أقوال من سخة

 في تسبب الذي األسقف هذا وإنجيله، مرض القديس يخص فيما أقواله مصداقية كل

 انتهى الذي العام االنطباع ولكن السالغة.. القرون كل عائ مرض ق. إنجيل قيمة حجب

 عيان كشاهد إنجيله هوكاتب مرئس ق. أن األخيرة السنين في والغاد *العلما جمع ليه

 أصبحت لذلك نفه؛ الرب ومن الحوادث من قرب عن ويسمع يرى كان لما سجل٩٠

 الكائب كل بها وأخذ العصورالسالغة مدى على الكنيسة في تداولت التي لتقاليدالقديمة

 تفيد وال صحة ذي غير على األن تعتبر تحفظ أخذًابال بطرس وللقدس لروما لمتحازين

٠ *(٦مرقس) ق. بحسب اإلنجيل لحق والمتلمذ لقارئ

فالحاصلمنكالماألب>ضال:

 على مرقى القديس إنجيل بشأن الكنيسة في ثدووك التي القديمة التقاليد كل أن٠

صحة. ذي غير األن تعتبر السالغة العصور مدى

أعمى. تفليذا »بابياس، ل األباء تقليد القديمة التقاليد هذه خطأ في العلة أن -

.٣٥٠٥ وتحليل وشرح درامة -رض القدس بحب االنجيل المكتن، متى األب/ (١:



ه)ابعتبدسةالمصريةانموذجا(س ..ا٦عا.,ًاويحضيال-ق ٧٤ جرمرق

 التأريخ أبي بشهادة - رجال اآلبام نابع إنما شيائ ۶األبا سلموا ما الرسل فإن وعليه؛

 وتعاليم خرافية أموزا يدون جذا، اإلدراك محدود كان — القيصري يوسابيوس الكنسي

 إلى ومل أنه »وأظن يوسابيوس: يقول ثم )المسح(، للمخلعى ويتبها غريبة وأشاآل

 مجازية؛ كانت أقوالهم أن مدرك غير الرسولية، للكتابات فهمه ة*إسا ببب اآلر هذه

 كثيرين أن في السبب يرجع وإليه ابحاثه، من جداكمايتبين محدوداإلدراك كان إذيبدوأنه

 الذي الزمن أقدمية على ذلك في ستئدين اآلراب نغس اعتنقوا بعده من الكنية آباب من

م. فيه عاش

 اعتقاد حب الشفهي للتقليد امتداد هو الذي المكتوب للتقليد انتقلنا ما وإذا

 بعض، على بعضها اعتمد إنما فاألناجيل األمر؛ نفس في بيتهما عالقة ال أن وجدنا الكنيسة

 أوكما منها، أسبق مكتوب مصدر على اعتمدت أنها أو السابق، على يعتمد منها الالحق

 عالقة هي حال أية على األناجيل ين فالعالقة اإلزائية»: األناجيل »دراسة صاحبا يقول

 نفس على المثارك االعتماد من أو ألخر إنجيل من المباشر للنخ نتيجة إما وهي أدبية،

 وال اليونانية، اللغة في موجودة رأياها الي واالتفاقات الكتابة، في المصادر أو المصدر

اآلرامية)م. اللغة في شفوي تقليد وجود بادعاء االتفاقات تلك شرح يمكن

 السألة هذه تظهر «Synoptic Gospels» المتشاجة األناجيل أن شك وال

 الشفوي التقليد فكرة نستبعد يجعلنا األولى أناجيل الثالثة بين الواضح »فالتثابه بوضوح

 أسلوب األفكارإلى تتعدى األناجيل هذه في المتثاتهة المقاطع أن نجد حيث المشترك،

أن: من الرغم على األحيان بعض في يتطابق يكاد الذي الجمل صياغة

.١٤٦م الكبة، تاريخ يوسمابيرصالقيصري، (١)

 وهومتثور تركي ايمن المكين للباحث مقال نقدية، نظرة - المقدس النص »التقيدوتاريخ وائظر:
 ربع الكترونية مجلة )وهي religmag.wordpress.com الثاني -العدد ال االرامات مجلة في

واإلسالمية(, والمسيحية اليهودية االيئية باالرامات معئية سنوية

.١١٣ر االزانية األناجيل درة (٢)

religmag.wordpress.com


هج■ ٧٥ جكمق اناني سل

 التقليد فكرة نستبعد يجعلنا مما الجملة، صياغة طريقة بتنوع سمم اليونانية اللغة - ١

 ذلك وهع الجملة، كلمات ترتيب في كبيرة حرية تعطي اليونانية ألن المشترك؛ خوي

 القصص في *سرا ولوقا، ومرض ض األولى الثالثة األناجيل بين كبيرا لفظائ تشا^ا د

والعطف. الجر حروف في حتى الكلمات تشابه إلى يصل المسيح أقوال

 األناجيل بها كبت التي اليونانية وليس اآلرامية يتحدث كان المسبح السيد — ٢

المتثاتهة. األناجيل في اللغوي التشابه لتفسير الشفهي التقليد فكرة تستبعد يجعلنا ا

 اإلمبراطورية في متغرقة أنحاء في كانوا الثالثة البشيرين االعتبارأن في األخن يجب٠٣

الكبير»)'(. اللفظي التشابه هذا نجد ذلك وهع ومانية

 وأن الشفهي على اعتمد قد المكتوب التقليد أن — وتتزآل تلمنا-جدآل ولئن أقول:

 كيف له؟ جرى الذي ما ذلك؟ بعد مصيرالمكتوب ما فالسؤال: يبدل، يغيرولم لم خهي

وغيروه؟ حرفوه أن بعد العامة من تلمته أم كتبته من الكبة تلمته هل تسلمه؟ ى

 كتبت عام أي في الجزم وجه على تدري ال الكنيسة أن جوابنا في األولى والملمة

!المكتوب هذا تتع على غيرقادرة ا٣أ في وفشذاكاف والحدس، الخمن هوإال إن ناجيل

 العامة من تلمتها إنما الرسل من األناجيل تسلمت ما الكنية أن ذلك إلى أضف

 يؤكده ما وهذا التص، ملطة إلى انتقاله وقبل العامة مع المكتوب النص وجود فترة آلل

 روما في جهارا بالكلمة كرزبطرس لما:»يقول إذ الكنية» »تاريخ في القيصري مابيوس

 اإلنجيل كتب أن وبعد ... أقواله، يدون أن مرقس إلى الحاضرين من كثيرون طلب .

.8(٢)0طلبو لمن .مه

 مع له الكية سلم قبل اإلنجيلي النص العامة تغيير لمسألة تجل أظهر ولعل

منذ الكنيسة في فالمتيقن العبراني متى إنجيل = النصى من بشيء الكبة احتفاظ ذم

.١ ٠٧ى الجديد العهد تدير !لى المدخل (
.٢٦٢١٥ ،٦ الفقرة ١٤ اسل السادس الكتاب الكبة تاريخ (



انموذجا( اسرية )الكبة الكنسي التقليد نقد ققآلج ٧٦ جرهق

 »دولكن المكين متى األب تعبير حد على ٠ أوألبالعبرية إنجيله كتب متى ٠ق أن البدم

 رصانته فأفقدته العبرية باللغة المكتوب اإلنجيل لهذا األولى بالنخ حاقت الي األسباب

 جعل مما المحرفة بالعبرية متى ق, إلنجيل كثيرين هراحلقة حيازة هي وجرده، ثم وقانونيته

 ضاع حتى نساخته فتووفت تولف اليهود بين استخدامه أن بجرار هذا عنه، تبتعد الكنيسة

(.١مته،) الموجود

 لم له الهراطقة حيازة ألجل اإلنجيل هذا عن ابتعدت الي فالكية للعجب ويا

أ منه بنسخة لنفسها تحتفظ

 من له المترجم كون عن فناهيك — اليوناني اإلنجيل عين بأنه غيابه عن يعتذر وال

 هل ..ض. كتبه الذي هذا ماهية في حاصل الثك فإن — يعرف)أ( ال اليونانية إلى العبرانية

اليوناني؟ إنجيله كتابة في متى ليستخدمها تعد ليسوع أقوال تجمع أم كامل هوإنجيل

 اليونانية النسخة أن جيروم القديس فشهادة متناقفى؛ —كالعادة ولألسف —والتقليد

 العبرية التسعفة رأى وقد سيما ال العبرية النسخة من حرفية ترجمة هي متى إنجيل من

 هوعملية مجى ق. إنجيل بأن رأى الذي بابياس شهادة تناقض =موريا في بيده ونسخها

المسيح...«. ألقوال وتنسيق جمع

للعايم أمكن وهكذا:»يقوله التقليدين بين يوفق أن المسكين متى األب حاول وقد

.٢٧٠ص وتغير، وشرح دراسة متى القدس جبب اإلنجيل المكين، متى األب (١)

 إلنجيل 1 لواقع الدقيق العلمي الفحص فبحسب إراليونانية، العبرية من ض القدس إنجيل مزجم أثا* (٢)

 التعبير الواحدفي والنمط األملوب يسبب واحدبمفرده هوشخص المزجم أن يتفح ايونانية، باللغة

 يس *أن فيهررجيروم الزجمة ذه٢ قام الذي هذاالشخص رهر أائ اإلنجيل *أجزا كل في يري الذي

 ايوناني، الدان يعرف كان ألته نفه متى القدس إنه قائل نمن للغاية. كثيرة *األرا ألن مشع تحقيق لديه

 تخبات نهي رسل، عدة عناية أوتحت يوحائالرسول، ٠أوربماق أرأحدالرمل تالميذه، بل قائل ومن

. ٢ صا السابق اليؤيدهابرهان،



(k-/Q ج١قى ٧٧ >الألض

 ألقوال وسيق جمع هوعملية بابياس بحب متى ق- انجيل بأن بحثه في يتتهي أن ر)'(

 التاريخي للترتيب الكامل المفهوم إلى يصل لم ولكن العبري، بالدان ذلك بح،

 ذات تكون لألقوال مقنمات أعطى قد متى ق. يكون أن يمغ ال ذلك أن غير نجيل،

 الذي متكامأل، يكون أن يكفي بالعرية *انجيال أعطى قد يكون وهكذا تاريخي. هوم

 القديس بحب »اإلنجيل دعي: الذي اإلنجيل هذا هاحب لقب متى ق. أخذ نتفاه

 العتصر يكون أن يصح اليونانية اللغة إلى بترجمته أنه غير !وااللتزام! الصحة بمل، ى((

 التأليف باعتباره قانونيته على حائرا الكنيسة قبلته وبذلك وضوحا، قدازداد فيه اريخي

«.1’متى) للقديى صلي

: الج'ب ورد اتقيد شروط األني: طلب  

السليم التقليد وط : 

يقين إلى الرصول بغية الشفهي التقليد لقبرل شروط لوضع الكنية *علما. اتجه  

يعزه ولم تزيف يدخله لم !ليهما، الندبة صحيح الكنيمة أو الرسل من سلم ما أن  

الشروط هذه فاثزطوا نريف، : 

- ا٣المقدس) الكتاب مع تعارضه وعدم موافقته .

- شك دون األخرى الرسولين للتقاليد موافقته .

١)) Meyer, HA w.. Critical and Exegetical Handbook to the Gospel of Mat- 

thew, translated by: Peter Christie, revised by: Fredrick Crombie, T. 
& T. Clark, Edinburgh, 1880, p. 13.

 ٠٢٨وتغيرص وشرح دراسة متى القدس بحب اإلنجيل السكين، متى األب (
 بل .بحثنا. محل وهوخارج ايدبا؛ الموجودين أسفارالكتاب بعدإقرارقانونية كاتن وهذاألشرط (

1 فتتيه شروط، من سيأني ما على شفهيا متحا باعبارها المقدس أمغارالكتاب عرض في البحث



انموذجا؛ المصرية )الكنيسة الكنسي نقدالتقليد احالج ٧٨ حجرحدج

 الرسل، من المؤممة الكنائس جمح في البداية منذ ومغبوآل معروق يكون أن -

 السيد عصر إلى ويرجع العهد قديم يكون »كأن آخر بلغظ المعنى هذا عن يعبر وبعضهم

ًا،. للمسيحية) األولى العصور أي والرسل المستح

(.*األجيال«) جمح في الكنيسة *آبا جمع من باإلجماع له مشهودا يكون وأن —

الجدفد: أسفارالعهد على واإلجماع القدم نرطي تحقق

 إلينا وصل شفهائ تفليذا باعتياره العهدالجديد على الشروط هذا نطبق أن أردنا وإذا

 امغارالكتاب حق اليتصورفي ألنه وذلك لزمنارده؛ ذزن= حتى جيل إلى جيل من بالتسليم

 ألن وذلك أصآل؛ ئدزن أن يتصور يكن لم أنه عن والاإلجماع-ذاهيك العهد قدم المقدس

 م ١ ٤ ٠ ستة قبل هناك »فليس وعليه العهدالقديم)؟(؛ كئب في بكفايتها شعرت األولى الكتبة

 يذكرأن وال المكتوبة، اإلنجيلية النصوصى من مجموعة عرفوا قد الناس أن تثبت شهادة أي

 الثاني القرن هن الثاني النصف إالفي يظهر فلم يلزم؛ ما ضفة له المؤلفات تلك هن المؤلف

 ما صفة لها وأن األناجيل من مجموعة هناك بأن الزمن مر على وضوحا ازدادت شهادات

.نحوتدريجي)؛(، على العفة بتلك االعزاف جرى وقد يلزم

األسفار: حول واالختالف الكاش

 موقعا تقف لم المخلفة »الكنائس أن الجديد العهد إلى المدخل صاحب يذكر

 في واستمرت األسفار بعفى جهة من آراؤها اختلفت بل المخلفة، األسفار من موحذا

 مرس واألنبا متاؤس األنبا وتقديم مراجعة وحياة، وعقيدة أرثوذكيتيتراث مرجان، متى القمص (١)
م.٢٠٠٤ منثور طبعة ذكر دون ،٢١٠ص

 ١شذودةج اليابا المقارن وانظرالالهوت ،٢٨ص المقدس التقليد في بحث ماهرإمحاق شوئدة القس (٢)
ه.٦الميحيةاألرثوذكعية،ص عقائدنا ،٦٢صا

 .١٨، ١٧ص الثقافة القديم-دار العهد إلى المدخل يرسف، صموئيل القس الدكتور (٣)

.٨م اليسوعية، الرهبانية نخة مقدمة بيروت، المشرق دار ط. المقدس، الكتاب (٤)



٢

نقإلئلج ٧٩ جرندة الثاني سهل

الجديد)'(«. العهد أسفار لقانونية الطويل التاريخ هذا تتع فيلزم ولذا طويلة، حقبة ذلك

 القرن إلى —أي ( الرسولى) أثتاسيوس عهد حش طويلة حقبة الخالف استمر نعم؛

 رسالته في والعثرين السبعة الجديد العهد أسفار نكر ه الذي — المسيح ميالد من ارابع

 للعهد القانونية األسفار هي الجامعة الكنية اعتبرتها وقد م،٣٦٧ عام ٣ الفصحية؟

 قد كان نفها القائمة وهذه هذا؛ يومائ إلى تستعملها الكنانى جمح ومازالت الجديد؛

 ثانية مرة الكاثوليكية الكبة أقرتها قرون عدة وبعد م، ٤ ه ١ عام خلقيدونية مجمع أقرها

.م)م ١ ه ٤٦ عام في (٣) Trente ترنت مجمع في

 القائمة أن—بق الط ملطي األب كالم لمايثعره خالقا —عليه التأكيد يتبغي ما ولكن

الغرير)®( فديدموس األسفار هذه حول الخالف تنه لم الجديد العهد ألسفار األثتاسية

.١٤ صه الثقافة دار ط. الجديد العهد الى المدخل عزيز، فهيم د. (١)
 رسمه ثم تلميذاله ليكون الباباألكندروس دعاه م٢٩ ه حوالي مصر، بععيد أثناسيوس ويدالقديس (٢)

 المنكرني المجمع !لى ألكتدروس البابا أثتاسيوس الغماس صحب وقد له، سكرتيرا وعإته شمانا

 البابا تتيح .األريوسية مقاومة على وقدرته بغيرته الجمع أنظار لغت وقد م،٣٢ه عام بتيقية األول
 ليجلى - األريوسيين معارضة رغم - أثناسيوس والثعب الكهنة فانتخب م٣٢٨ عام ألكتدروس

 العثرون- البابا الرسولى أثتاسوس )القديس سنة ٣٣ وقتذاك عمرة وكان اإلسكندرية كرس على
 نثرة: ،٢٠٠٢ الثانية، الطبعة المكين ض األب الهوته، اآلريوسيين، غد اإليمان عن دفاعه سيرته،

له(ا المرجم عن بالعرية مرجع وع وهو أنبامقار، ديرالقديى
 التاريخ في دراسة والتقديس التفتين إشكالية بين المقدس الكتاب وعقاند )تاريخ التكالم يوسف د. (٣)

 دمثق، سوريا، والنشر، للدراسات صفحات دار يحي(—الم الغرب في المقدس للكتاب النقدي

١٠٧^٠٢٠٠٩.

. ٤٤—ص اباترولوجي لعلم شاملة نظرة ملطي، يعقوب تاحرس القمص (٤)
 انما مدرسة في القرادة يتعلم فلم عمره من الرابعة في بصره فقد م(:٣٩٨ —م٣١٣)الضرير ديديمرس )ه(

 قلب، ظهر عن المقدس الكتاب حفظ بإصبعه، ليقراها بالنحت بارزة حرونا اخع بالتعلم ولعه بيب

 مثوبة أثناسوس القديس ملمه والموميقى، والرياضة والمنطق والغلغة وابيان النحو في تغ

 = غريغوريوس متهم كثيرون يديه على تتلمذ مقاريوس، نياحة بعد اإلسكندرية مدرسة في التعليم



انموذجا( المصرية )الكنيسة نقدالتقليدالكني

 األولى كليمنت ورسالة والديداخي لهرماس والراعي برنابا رسالة قبل م٣٩٨ المتوفى

 عن شيائ يدري وال ليوحنا واحدة رسالة إال يعرف لم إنه بل تأنونية، رسائل واعتبرها

األخرين)'(. الرسالين

 لألسفار قائمة أعطى فقد م٣٩ ٠ المتوفى الزيئيزي)؟( غريغوريوس مع عينه والحال

 أنه على التزسزي بزيغرريوس ميتزجر بروس يمثل بل الرؤيا طر يخلومتها المقدمة

 بسيط المسح عبد القمعى وينقل أثناسيوس، رأي لقبول استعداد على أحد كل يكن لم

 بينما أثناسيوس هع متفق فهو القديم للعهد »بالنسبة:غريغوريوس عن قوله ميتزجر عن

ذلك من واألهم بولس رسائل بعد الجامعة الرسائل وضع في فهويختلف الجديد العهد

 أيائ، بنكه بل فحب بعلمه ال معاصريه اجتذب أنطونبوس، لألنبا حميتا صديعا كان النزيئزي، =
عديدية. وعفات ورسائل الهوتية تعاليم وله ه القدس الروح وافي الثالوث« افي اعماله: أهم من

Metzger, Bruce, The Canon Of The New Testament,, Oxford University ( ١) 

213٠.Press, (1987) Ρ
The fact that when quoting 1 John Didymus refers to it as the Epistle،، 

of John and not the First Epistle of John must mean that he did not 

,accept the canonical status of 2 and 3 John

 يوحتا رسالة ايا على االولى يوحتا رسالة ض اقتبامه عتد يغير ديدمرس أن الحقيقة افي وترجمته:

 والثالثة«. بوحتاالثانية رسالتي لقانونية قبوله عدم ذلك يعي أن ويبب االولى، يوحتا رسالة يقل ولم

 ابن هو كايادوي قيصرية من بالقرب نزيتز في ولد م(:٣٩٠ - م٣٢٩) التيزينزي غريغوريوس (٢)
 مع وعقد م٣ ه ٨ - م٣ ه ٠ من مكث حيث أثينا جامعة في درس المدينة، أسقف الكبير غريغرريوس

 عام وفي الوطن، إلى عودته بعد العماد ونال حيايما طيلة امتدت نوية مدانة أواصر باسيليوس
 حياة الى هرب نم اإلبرائية إدارة في خلفه والده ولماتوفي عليه، يدوالده كاهتابوضع سيم م٣٦٢

 باسيليوس مثل العلمي للنشاط ميل كبير لديه يكن لم أنه وبالرغم م،٣٧٩-م٣٧ه سلوقية في التأمل

 مؤلفاته في بوضوح هذا ظهر وقد الالهوتية شروحاته في والتقليد المقدس بالكتاب ارتبط أنه اال الكبير

 ألقاها الي الالهوتية الخطب نمنها: منوعة خطب وهي وأربعون، الخمس خطبه رأسها على الي

 آبا علم )مختصر األعياد عظامن ومنها االرثوذكية الثالوث عقيدة عن فيها يدافع الفطنطينية في

(.١٦٨: ١٦ه—ص الثاني، المجد الكنيسة،



قولى ٨١ جرما الثاني هل

 علم أنه إال الرؤيا كفر غريغوريوس استثناء من الرغم وعلى الرؤيا، لسفر حذفه ٠

<. ال٠مته واقتبس جوده

 قرانين األثناسية القائمة على زاد دفقد ١٣١ —م٧٤٩ المتوفى (٢الدمثقي) يوحنا أما

ا! سفرا) وعشرين ثمانية عنده الجديد العهد ليصيح إلكليمندس رسل

 األثناسية القائمة أن من آنائ ذكرته لما المؤكدة الثالث النماذج ذه٢ أكتفي وأنا

 في إال ينته لم الخالف وأن المقدس، الكتاب أسفار تقنين مألة في المطاف نهاية تكن م

 وب روجي صحة !سات الجديد، العهد ألمغار )قانونية أبوالخير بسيط المح عبد القمعى. (١

 اتابق بروص وانظركتاب ،٢٠٤—مم٢٠١٣ األولى الطبعة ورسله(، لتالميذالمح أمطاره جميع

.٢١٢ص_

 عرفت وغية، عريقة عائلة ض آنذاك األمويين عاصمة دمشق في ٢٦٧ه ولدحوالي مرجون متصوربن (٦

 الخلفا، أموال إدارة على يعمل والده وقدكان واالجتماعية، مية وبمكانتهااليا بغضيلتهاومحبتهاللعلم

 مار بعيق التحق ضالزمن، فزة متصورمعهم وتدعمل الميحين، ض الخراج جمع وعلى أألموين

 مؤلفاته اشهر م٧٣٤ت الرائع يوحنا األورشليمي يدالبطريرك على فيه وتعمق الالهوت ودرس مابا

 كتبهااألب األرثوذكي إليمان I في مقالة المئة )مقدمة المعرفة، أسماها،ينبوع التي الالهوتية الموموعة

 ووقت سيرته كاتب حول القائم الجدل االعتبار في الوخمع ع٠و يتصرف، ٣٨ :٣٦ص أبرص صخابل

 حا(، أنمون الدمشقي يوحتا— تاريختا يكتبون )هكذا خليل، أبو شرقي الدكور كذلك: )وانظر كتابتها؛

وتاريخه(. اإلسالم هع الدمشقي لحال يان بعض وفيه
 في المنشورة اليونانية الشخة عن عربه األرثوذكس اإليمان في مقالة المئة الدمشقي، يوحتا القديى (٢

ايونانيين. *اآلبا مجموعة
789-1228.P.G. t 94, col المكتبة منشورات شكور، ادريانوس األرشمندريت

.٢٥٢^٢٢٠٠٥ الثانة الطبعة البولسية،

 الرمل وأعمال ويوحنا ولوقا ومرقى لمثى األربعة األناجيل هي الجديد العهد ،وأسفار ونصه:
 ليوحنا وثالث لبطرس واثتان يعقوب واحدة الح: الجامعة والرسائل اإلنجيلي، للوقا القديين

 القديين الرمل وقواتين اإلنجيلي، يوضا ورئيا عثرة األربع الرسول بوش ورسائل ليهوذا، وواحدة

.!قليميس، بواسهلة



انموذجا( المصرية )الكنيسة نقدالتقليدالكنسي قككؤلثهقثؤ

 كانت ما وإذا (؛١الكاثوليكيةد الموسرعة تذكر كما عشر اكادس القرن في ترنت مجمع

 ترنت! مجمع حتى بعده وال أثناسيوس تيل ال إجماع فال كذلك الصورة

العهد: أوقدم الكاش من القبول

 الكنائس، ض مقبوال يكون وهوأن التقليد شروط من الرابع للشرط نظرنا ما رإذا

 الكنيسة أن نجد الرؤيا سفر المثال مبيل على واخزنا المقدس الكتاب على تطبيقه وأردنا

 اإلسكندرية أسقف ديوسيوس أنكر فقد الرؤيا، سفر رفغى إلى »تميل كانت الشرقية

 أن بين احتار )يومابيوس( إنه حيث م٣ ٤ ٠ يوسابيوص وراه واشاق الرؤيا، سفر قانونية

 برد متأثرا كان ولعله الزائغة، الكتب أويين الخالف، حولها يدور التي الكتب في يضعه

(٢أورثبم) أسقف كبرلس إن حتى كبير تأثير ليومابيوس وكان ستة، لأللف بابياس فعل

(١) "The Canon of the New Testament, like that of the Old, is the result 

of a development, of a process at once stimulated by disputes with 

doubters, both within and without the Church, and retarded by cer- 

tain obscurities and natural hesitations, and which did not reach its 

final term until the dogmatic definition of the Tridentine Council" 
Catholic Encyclopedia. Letter c. The formation of the New Testament 

Canon (A.D. 100-200).

 الخالفات حفزتها لعملية تطور، نتيجة هي كذلك، القديم كالعهد الجديد، العهد اقانونية وترجمته:

 الطبيعي، والزدد الغموض بسبب واعفت وخارجها، الكشة داخل *مرا حد على المشككين، مع

.ترنت، مجمع في العقائدي التعريف حتى النهائية مرحلتها القانونية تمل ولم
 مكاريوص تخرمهاوقدرسمه اوفي اورشليم ولدفي م(:٣٨٦٠م٣١٥) ورشيمي*اال كيرلس القديس (٢)

 م٣٤٧ عام وفي م،٣٤ ه عام حوالي تتا مكيمرس األسقف رسمه نم م٣٣ه عام اورشليم أسقف

 عظيتا اختالى االعتقادية آر، حول اخيفن وقد م٣ ه ١ م-٣٤٨ اورشليم أسقفية ولي حتى صيته ذع

 من اومع اليوسايرن يئرن كانوا من ع٠ تفية لمجمع المضادة يؤيدالحركة كان إنه قائل: نمن

 كتاباته الجوهر-تعتبراهم في ساوبالآلب وليس المشابه للفظ المؤيدين -أي الهرمويوسيين يمرن

 ه الكبة، فيآبا، دراسات القديسمقاريوس، برية رهبان )أحد مقاال. ٢ ٤ وهي ٠للموعظين امقاالته



F

Ή ٨٣ جرعا الثاني نصل

 في ته قرا ومنع بل علتا، المنابر فوق هن الرؤيا مخر ة*قرا من الكنيسة رجال مبع م٣٨

.٠ω....تتخدمه لم ذلك بعد ت۶جا الي—الصغرى آسيا كنائس أن كما الخاصة، ,عبادة

 أو الغر هذا أمر في مدد شخص خلف سيرهم من ليس فالعجب تعجب وإن

 لمن العجب يل به: الكنائس أخذ وعدم الغر ة قرا منع ريه على ترتب حتى اك،

 سلم الذي الرسولى التسليم المكتوب، والتليم التواترالثغوي »أن كله هذا بعد ذعى

 يقوم كائ كما (،’واحد) آن في الميحين كل يضم جماعي شكل في جيل إلى جيل ن

 ما موثقة كتب ني وأفريقيا وآسيا أوروبا ني جيل إلى جيل لن وطموه نلموه رجال لميه

 القرن لنهاية ترجع الي اإلنجيل مخطوطات جانب إلى وذلك أيدينا، بين موجودة ال :

’الثاني)؟(« الفرن وبداية ألول

 السورية الكيسة غاب ما جملة من بسيط األب جناب عن غاب لعله .,أدري. وال

 بأسفار معرفتها في والالتينية باليونانية الناطقة األخرى الكنائس عن متخلفة »كانت يي

الكبة(. ٠نامرسآبا كذلك ،واذظر٣٠:ه٣٠٣ص-
.٤٠ص- الراى المجلد الكتابية المعارف دائرة (١

 ١٣ مقصردهم يدري أن عليهادون فتابعهم يرددهاالملمون لفظة قدسمع سيط القمص أن الأشك (٢

متواترا! تقليده فجعل

 *وشرط كذب، على يتواطؤوا ان العادة تحيل جمع عن جمع هورواية الملمين: *علما عتد والتواتر

 اعتبار الغرئم اعتبارقانونية اوبعدم الغر، بمؤلف الجهالة مع بتاتى ال وهر والومط، الطرفين *استوا
 في تعرف فإيالم المناطق؛ بعض في عرنت وان األسفار بعض أن غيره قبل يعلم سيط األب و .قانونيته.

 وهذافيماكان واحد«، آن في المسيحيين كل يضم* بيط األب يقول فكيف محلية، قانونيتها غيرهافكأن

 قراما تم الثانية بطرس رسالة األسفارمثل فبعض !بغيره؟ فكيف األسفار؛ من القانونية صفة بعض له
 أوالدانم( )المؤقت رففهم إلى أدى مما طويلة، لقترة استمر وهووضع فقط، ما المعنية المنطقة في

 بطرس رسالة رفض المثال، سبيل على تم ذلك وسب أصرلهاالرسولية، حول الثكوك لألمغارببب

 رؤية لوين، دانيال كالغماكي، )يوئيل هذا« يومنا حتى يرفضرخبا الناطرة زال وما قرون، لعلة الثانية
^.٣٠ ،٢٩مص٢٠١٩ الطبعة رسالتنا، دار التاشر: مكرم، واتل ترجمة المقدس، الكئتاب لقاتون شرقية

. ٢ صا الخير، أبر ببط المجح عبد للقمص ؟الثاني األنجيل مرنى القديس كتب هل (٣



انموذجا( الممرية )الكنية ادفني نقدالتقب«
 قككقبخؤثيثج--

 مرى هناك الكنيسة آباء أحد أفراهات يقبل لم الرايح القرن منتصف فحتى ل،٠الحبىي |لعهد

 أواخر وفي الرسل، اعمال وسفر عشر األربعة الرسول بولس ورسائل الدياتجارون كتاب

 رسالة عليها وأضاف السابقة الجديد العهد أطار نفس أفرام القديس ذكر الرابع القرن

 معرفته بين أفرام القديس أن إال لكورنثوس، الثالثة الرسالة سماها الرسول ليولس جديدة

 أي وعلى األربعة، األناجيل ضمنها من ذكر أخرى كنائس لدى معتمدة أخرى بأسفار

 التي السورية الكنيسة لدي باا المعزف القانونية األسفار قائمة من يستدل فإنه حال،

 األعمال وسفر األربعة باألناجيل يعزفون كانوا أبم م،٤ ٠ ٠ سنة إلى تاريخها يرحع

 الثالثة والرسالة الدياتيسرون أن ذلك من ويتضح * ٠ عثرة األره الرسول بولس ورسائل

(ا.١)۶االختغا قدأخذافي كورنثوس إلى

 اإلثيوبية؛ الكنية غاب ما ضمن من الفاضل األب جناب عن كذلك غاب ولعله

 على لديهم القديم العهد يحتوي إذ إليها؛ ينتمي المقدس للكتاب قانون أطول إن إذ

 وبقية الرابع، عزرا وسفر االثيوبي، أخنوخ وسفر اليوبيالت وكتاب البعينية األسفار

 كتاب فيئم الجديد العهد أما الكتب، من وغيرها إشعيا-« صعود وكتاب باروخ، كلمات

 على االثيوبي الجديد العهد مخطوطات بعض تحتوي كما األخرى. الكتب وبعض الراعي

 يوسابيوس كتبها الي ايوماب القوانين أيقا بجانب كاربيانوس إلى يومابيوس رسالة

<.٢م()٣٤٠ -٢٦٠ )حوالي قيصرية أسقف

 المخطوطات أقدم - اسفاره إلينا وصلت كيف— األصلية النصوص المقدس الكتاب عن عامة فكرة (١)

 اتبا ديرالقديس مطيعة ۴٢٠٠٣ األولى الطبعة مرض، دارمجلة إعداد: المقدس، الكتاب تحوي اش
كتاب: كذلك وانظر ،٧٧ص- النطرون مقار-رادغي

The Canon Of The New Testament, Bruce Metzger.

 رالجورجية األرمينية الكية قانون وكذلك ،٢٢٣ :٢١٨م نية الريا الكية قانون عن متحدا
.٢٢٨:٢٢،واإلثيوبيةسص-ه٢٢٤،٢٢٣ص-

, ٤٨ص المقدس الكتاب لقانون شرقية رؤية لوين، دانيال كالفماكي، يوئيل (٢)



هج ٨٥ جرها ماللثاذي

 زمائ استغرق قد الجديد العهد قانون من النهائي الثكل إنتاج فإن حال؛ أية وعلى

 زالت ما ذلك، ومع عالمي، اتفاق شبه على للحصول أطول وئ األمر واستغرق ديآل؛

 سقرا وعشرين سبعة من أكثر أسفارا أوقبلت معينة أسفارا تقبل لم قديمة كنائس جد

هذا)'(. يومنا ش

الغول: ومالك

 التي الشروط وبتطبيق الشفهي، التقليد من انتخاب إال هو ما الجديد العهد أن

 يعد بل يقبل وال ئرد والعشرين البعة بأسعاره الجديد العهد فإن التقليد؛ لقبول ئروها

 ما عليه يرد بل الكنائس، بين عليه متفق أسفاره من سفر كل قليس الباطلة التقاليد ح

 للتقليد وضعها التي شروطهم ني التقليدين يناقش إذ النظامي، »الالهوت صاحب له

 واالتفاق ودمه من داثتا تعرف الصحح التقليد إن التقليديون »ويقول الباطل، غير مايم

منها سببين على أقتصر - كثيرة ألسباب مرفوض هذا أن غير ه،

 قاصرا يكون ذلك فإن تقليد، على أجمعت التقليدية الكنائس أن فرضنا إذا )أ(

الميحيين. لكل وليس وحدها، ليها

 في األن يتفقون وأبم العالم، في المسيحيين كل هم التقليدين أن فرضنا إذا )ب(

(«.٢..)األن. يعتقدونه ما نفس يعتقدون دائائ كانوا أنهم على دليل فال يعتقدونه، '

 الالهوت )مؤلف الكلمات هذه كاتب يؤمن به الذي والكتاب قال؛ ما وحقيق

 وخالف اآلن حثى الكنائس كل من عليه يجمع لم فإنه ببعيد؛ قال مما ليس تظامي(

 فرض وعلى يتكر؛ ال السبعة األسفار حول والكاثوليك األرثوذكس هع بروتستانت

حاصال يكن لم فإنه التتزل= سبيل على الكالم لكن حاصل، غير وهو - اإلجماع قوع

االبق. '(
 الكبة النرر عبد مبس القى إب: وأضاف ونقحه راجعه النظامي، الالهوت علم أتى، جيمى (١

٠ ه ٠١ص يقمرالدوبارة اإلنجيلية



عا

كلوقت! في

الجدد: والعهد اإلنجيرن

 »ع بالكتاب ويلمون التقليد يرفغون اإلذجيلتن-الذين مع هتا بحث ال ولكن

! ؟ الكتاب وتثبتون التقليد تردون كيف - تقليدي متج الكاب أن

 فاسده= من صحيحه لتمييز الموضوعة الشروط بزيف وعلمكم التقليد فردكم

 إذيقول-متحدتا لهم (ميتا)' ميخايل القمص إلزام هتاصح ومن الكتاب، لردكم موجب

 األسفار كانت ولئن »إنه — غيرها من ب المرحى األسفار لتمييز أنه من التقليد فرائد عن

 يثبت أن أمر كل قبل بد ال أنه غير ديل إلى تحتاج ال مقدسة أسفار أثما يها ريب ال التي

 ومرقص متى أناجيل ين التمييز أمكن وبذلك الكتبة؛ وتحديد بالتقليد مقدس مغر كل

 قال المزورة، وفيلبى واندراوس ونوما برنابا اناجيل وبين تبا، الموحى ويوحنا ولوقا

اإلنجيل(. اعتقدت لما الكنية حكم لوال )إني أغسعلينوس: القديس

 وبطرس ويهوذا يعقوب رسائل في المتقدمون البروتستانت يشك ألم شعري ليت

 اعتمادا إال بقانونيتها يقتنعوا ولم الرؤيا، وسفر والعبرانين والثالثة الثانية ويوحنا الثانية

 كأثناسيوس األولى العصور في عاشوا الذين القدسيين االباب أقوال في عتها جاب ما على

المرجع وهو للكتيسة التقليد ضرورة إذا يتكر الذي فمن وغيرهم، وباسيليوس وكيرلى

 اليدة كنية ميناكاهتاعلى القس أبوه وكان لديراألنبابالمرن القصرالتابعة بلدة في ٠ م ١٨٨٣ ولدستة (١)

 مع والعرية القبطية اللغتين فيه فدرس فلطين، المعلم بكتاب ابراه ألحقه الالمية. بلدة في *العذرا

 افتتح أن ولما مريف بني بمحافظة برش في وعمل اإلكليريكية من تخرج فيها، وتغرق الكنية التعاليم
 وقد الرهبان لكلية ناظرا ئم للرهبان؛ ومدرشا واعفتا صار للرهبان مدرسة الدير أسقف مرقى األنبا

 وقد وغيرهما تيح أيي مطران مرقى واألنبا كيرلى كالبابا واألساقفة الرهبان ض عدد يديه على تخرج

 كنية، شخصيات يعفى مع وثدييها الكنية *آبا ،قاموس )انظر: م ١٩٥٦ ستة أغسطس ١٧في توفي

(.٣٣٠ص ٩المصريج حبيب إليريى القبطية« الكنية اقصة ملطي، للقمعى



لنالج ٨٧ جريدة دي
المقدمة)؟(«. األسفار تقرير ني

 التقليد على يعتمدوا لم م٣أ من اإلنجيليون يسوقه وها صحيح، وهوإلزام ت:

 تمتز من تمكنهم الي الداخلية القدس الروح شهادة يبب »بل األسفار هذه ٠

 الدليل بل دليل يعضدها ال دعرى فمحض (آ٢)٠أخرى كنية كتب عن المقدسة

 اختلفوا الي األسفار في الكامنة القدس الروح شهادة لهم تظهر لم فكيف :فها،

 مما ذللي وغير الثانية وبطرس ويهوذا يعقوب كرسائل اإللهية نبتها في .ككوا

!مينا ميخائيل *عى

٠٠٠

 الثاني، األنبايوساب البطريرك له قدم االكليريكية، الكبة مدير الالهوت( )علم ميتا، عرميخائيل

. ٤٧ى ٤ ج المحبة مكتبة
 للثرفى الالهوت كبة صبرا، جورج تأليف: المصلحة، العقائدللكناشراالنجيلية كتاب ونعزف ن

.٤٨ص م ١٩٩٠ ,نى





ؤمالم! ٨٩ ©ريهج ______ ٠ ______ ٠آل٠ ٠ |باللحاحي

 الثاني المبحث
مصادرالتقليد كمصدرمن اآلباء أقوال

ونقد- -عرفى

اآلي»: -تطيف اآلباء -تعريف اآلباء ملطان األول: المطلب

 في ناال التحقيق، عند وظلم حيف التقليد مصادر من كمصدر عزاال الحديث

 عمدهم، على إال قامت وما أقوالهم إال المجاهع فما التقليد، وحصرائ فقط هم الحقيقة

 المجامع عته انبثقت لما صياغة إال الليتورجيا وها

 االباء ذهب فلو والفن؛ الكنسي القانون في همنا مثل وقل صادة، وروح إيمان قوانين من

التقليد! لذهب

اآلباء: ملطان

 إلى هذا ليتعدى إنه بل فقط، لمئقول تغير أو نقل على قاصرا ليس االباه دور

 توكينا الكية، ،آباء عبارة في »إن واإلمالء االعتقاد في والتقرير واإلنشاه، التشريع

 على كتين كرجال بل فقط، كأفراد يتصرفوا لم ألئهم الحصرية؛ من شيء فيه واضخا

 الكنيسة باسم التاظقون فهم وباسمها؛ الكتية عن بالريابة الئغئل، حذتعبيرأوريجانوص

 حذ على بارزون وعثمون وإيمانها، حقيقتها وسهود تقليدها وحافظو إيمانها ويفئرو

.٠( سلطابم) يقوم األساس هلذا وعلى فكنديوس، القديس تعبير

 إلى تقله أرثوذكسية(، تظر )وجهة والكيد والكنية الئقدس الكتاب فلوررنكي، جورج األب. (١)

 منشورات فلورنكي، جورج األب أعمال مجموعة من األول وهرالجزه نجم، ميشال األب العربية

 » .١٣الذرر،ص



انموذجا( المصرية )الكنيسة نقدالتقليدالكنسي قثئثقج.

 سماإلى اإليمان على اآلبا، حاكمية من ادابق المعنى فكي فلور جورج ويؤكد

 محفوظة الرسولية البثارة »ليست فيقول: واحدة رتبة المقدس والكتاب اآلباء تعليم أن

 جود للر دائمة مقولة اآلباء تعليم يكون المعتى تهذا فيها، ي هي بل فقط، الكنيسة في

 فقط، القديم لإليمان شهودا *اآلبا فما القويم، لإليمان وسامها ثابتا ومقياسا الميحي،

 ال األرثوذكسي لآلهوت حقيقي مرجع اآلبأب« فكر» إى الحقيقي، لإليمان سهود لهم بل

أبذا«)'(. عته ينفعل وال الئقذس الكتاب كلمة عن شأنا يقز

 المكرنبة، المجاح في تحذد كما اآلباب بتعليم ملتزم مسيحي كل »فإن هذا على ٠وبتا

 اإلجماعي الكنية *آبا اتفافى بين فارق وهناك المجمعية)؟(« القرانين وكأفة اإليمان، وقرانين

 »فحيتما فيقول: المعنى هذا Newman الكاردينال ويبين ،*لآلبا الشخصية اآلراء وبين

 شهودالحقيقة هم *فاآلبا ،بها يؤمنون الجمع أن على عنها يتكلمون العقائد، عن *اآلبا يتكلم

 هذه نستلم ونحن مكان، كل في بل هناك أو هنا ليس امتالتا، استلمت قد التعاليم ذه أن

 كل أن يشهدون ألبم بل بها؛ يعلمون أبم لمجرد ليس ،١٦؟ يعلمون التي والعقائد التعاليم

 أمين كمعدر *اآلبا نتخن فتحن ا؛٦٠ يؤمنون كانوا عصورهم في مكان كل في المسيحيين

.ذواتهم)م في كافية كلطة بس ولكن للمعرفة،

عزان: تحت باإلنجليزية صدر وقد -

«Bible Church and tradition: An Eastern Orthodox view».

.١٤السابقئ (١)

 التاشر: مقاريوس، القدص برية إعدادأحدرهبان الكية *فيآبا دراسات المقاري، باسيليرس الراهب (٢)

. ٢ ٤٠ص شبرا، - مرقى دارمجلة

 عن ترجمه اآلبائي، األدب بدايات األول المجلد اباترولوجي، اآلبائيات علم كواسن، جوهانس (٣)

 النخة على الزجمة راجع رمقان، ض العاشر مدينة و الشرقية أسقف مقار األنبا نيافة اإلنجليزية

 الطبعة اآلبائي للزاث مركزباناريون التاشر: يوسف كامل جرجس د. شهدي، رانت مايكل اإلنجليزية

.١١٠۴٢٠يأيره' األولى



خالج ٩١١ جريدةالثاني نمل

 المقدس، الكتاب تعاليم مثل الخطأ ض معمومة كت اآلباء ض أب أي فتعاليم

 أخطاه ٠فلفآلبا شأنه، عال مهما اآلباء ض ألب خاصة بتعاليم ملتزمين غير فتحن ثم من

األباب«)'(. إجماع صاغه الذي الكنية إيمان نتع إنما شك ال

هماآلد؟ن

 منها واحذا خالف من أربعة؛ شروطا استجمع من على يطلق *األبا مصطلح

 االعتقاد يخالف بما تليس فقد مثآل كأوريجانوس باألبوية، يوصف ولم بالعالمية صف

 األبوية، وصف يستحق ولم العايمية استحق ثم ومن عندهم؛ )الديد( ألرثوذكسي

دكر: على منها الناظر فليكن القوم؛ عند هي كما األبوية شروط هاك

 األقدس بالثالوث باإليمان يختص فيما :Orthodoxy الليمة »العقيدة )أ(

 وحلوله القدس وبالروح األموات، بين من قام الذي الله ابن يسرع المسيح طبيعة

 الموضوعات وكافة المقدمة، وباألسفار والليتورجيات، األسرار وفي الكنيسة في عمله

 التقليد في تسئموها كما ا٣ ووعفلوا األباب عنها وكتب اإلنجيل في وردت الي إليمايئة

٠ لكنسي

 واحتمال والنك والتقوى التعفف في ثمارها يظهر الي السيرة: قداسة )ب(

 األب به يعثم بما العمل يصح وهنا بالميح، االعزاف ألجل االضطهاد وكافة آلالم

 عمل »من السيح: سوع الرب األكبر المعلم لقول تحقيعا الصحح التعليم برهان لو

(«.٢اكماوات) ملكوت في عظيائ ينض فهذا ,علم،

 هم األباع وهؤالع األب: ومقام مركز في إياهم واعتبارها لهم الكبة قبول )ج(

 ٠١ئ٢٠١ألولىاكوبره١لكبةالطبعة١ال،مدخل؛رءلمآباب١الحتكامإلى١(د.جورجفرج،١

/ه.١٩ض (٢



ةالمصريةانموذجا(٠دالكذي الخنعي نقدالتقليد

 على ونسأتهم يهم ر فالكبة ،*آبا يصبحوا أن قبل فيها التقليد ورجال الكبة *أبنا أوآل

 وعلم مئقد *وذكا نشطة خدمة في للكبة هم فقدموه التقليد، وعلى الصحح اإليمان

 اإليمانية الصورة تجديد في ساهم خصب وفكر الحق حب نقية ومعرفة أصيل سيحي

عديدة. قرودا الكبة حاربت التي والهرحلقات البلع مواجهة في وتثبيتها

 في *األبا عصر *انتها تاريخ تحذد الخلقيدونية فالكاض :Antiquity الغذم )د(

 الكبير غريغوريوس بالقدس *اآلبا عصر يتتهي الغرب فغي والثامن؛ الساح القرن حدود

 فبتهي الشرق في أما م؛٦٣٦ عام انتقل Seveille ثيودور والقديس م،٦٠٤ عام انتقل

م.٧٤٩ عام انتقل الدمشقي يوحنا بالقديس البيزنطية الكنائس عند

 والريانية واألثيوبية )القبطية الخلقيدونية غير األرثوذكسية الكتاض تحذد ببما

 ولقد بقليل، بعده وما م٤ ه ١ خليقدونية مجوع عند *اآلبا عصر *انتها تاريخ واألرمتية(

 بمجموعة الكبة استطاعت إذ ،*لآلبا الذهبي العصر قمة والخامس الرابع القرنان اعير

 اإليمانية، الهرطقات عواصف مواجهة في المسيحيين والغالسفة العباقرة القديسين آبائها

 جانب إلى فكرالمؤمتين *لبنا للعقل وتوسده ه وتفس وتشرحه الرسولى تحدداإليمان أن

(اا.١دقبثا) معيارا يس ذاته حد وفي وحده الؤذم ولكن قلبوهم، ساطة

 التحفظ في المقاري باسيليوس الراهب مع (٢ملطيد يعقوب تادرس األب ويتفق

 الغياب قبل من اعتماد محل األربعة الشروط هذه صارت ولكن العدمية، شرط على

 طبيعة مع يتفق ال المعلم األب لتحديد شروط وضع مجرد أن فرج ويرى األقباط،

 المجلد »باترولرجي، االباسات علم كراستن، جوهانى كذلك: وانظر ، ٢ ’ص الكبة *آبا في دراسات (١)

ل٢١س االباني األدب بدايات األول

 مار كبة لرسوبونمة:١ -االبد اال المسيحي األدب _بد١الباترولرجي، علم ار المدخل (٢)

. ١ ه ، ١٤٠ص الشهدا خاتم بطرس والبابا الرسول مرتى



هج ٩٣ اجكماالثاني صل

 لتحديده.., شروطا نفع فلماذا األب نعرف أننا يؤكد العملي الواقع إن حيث ,كنية

 عن النظر بغض أب هو وضميرها ذاكرتها ني بها واحتفظت تعليمه الكنية قبلت ض كل

 يقدم أن به ويعني األصالة وهو العدمية عن بديال شرطا فرج ويقدم األربعة". شروط

 عمن ناقل مجرد وليس مستقل إسهام له يكون وأن غيره عن به ينفرد جدينا شيقا آلب

ا.١) اال من *بقه

اال: صيف

أعمالهم. باعتبار يقمهم من منهم لآلبا، تقيمات عدة هناك

كتاباتهم. لغة باعتبار يضمهم من ومنهم

يلي: ما مقسمون؛لى فهم األول فعلى

 واغناطيوس الروماني أمثالكليمندس اتصلوابالرسل الذي الفائب أي »الرسوليون:٠

وباياس- وبويكاربوس ألنطاكي

 المثقفين وانتقادات الوثنيين ضد الميحية عن دافعوا الذين وهم المناضلون: -

I وأثتناغرراس الشهيد يوستينوس القديرن أمثال: اللطات واضطهاد اليهود مالحقة 

نإيرينوئس.

 الكبير وكيرلس اإلسكندرية أثناسيتوس القديسون وهم المكونة: معلمو ٠

 وكبريانوس الغرق(، )لن الغم ذهبي ويوحنا الشوئلرغوس وغريغرريوس رباسليوس

الغرب(. )من وأغبوس )ايرونيموس( وجيروم ذأمبروسوس

 القديرن أمثال: االيمان على وثابروا عثمواوائعيهدوا الذين وهم :المعترفون ٠

األنطاكي. وماويرس ستورس

بقرف.٣۴،٣٠،٣١االحكاملآلبا.ى (١:



9/U ع!هيةبب, قزي-© ٩٤____

 األرثوذكسي التعليم واصالة اإليمان حفظوانقاوة الذين وهم األوائل: الرهبنة *-أيا

 الكبير ومقاريوس باخرميوس و أنطونيوص القديسين أضال: التكية الحياة جاب إلى

 اال لعصر الالحقة العصور آبا» من والمتأخرين وثوئدة، البايرزوي وإييذوروس

الذهبي)'(«.

ا:٢ كتبوا التي (’اللغة) باعبار تعتيفهم وهو الغاني على أما و

الالتين. األبا»

ايونان. واآلبا»

األقباط. واألبا»

 المريان. واألبا»

األرمن. واآلباد

 كتابات ومعظم أوالجنسية، والموطن اللغة بين العالقة أن التأكيدعلى المهم ومن

القبطية الكية في تعليمهم الموقر االباب وأشهر والالتينية، (٣اليوذاتية) بين منحصرة األباه

.٢١الكاملألباء،م- (١)

 نمحي د. األباه علم إلى ومدخل ،٧ ،υ األولى ترون لتة’ في الباترولوجي لعلم شاملة نظرة نظر:’ (٢)

٠٢٦ص األبانية للدراسات أنطونيوس القديس مؤسة ط. الثمد عبد

 تم مجلدا ٦٨ في وهي األمية لفايا لي ألباه’ مجموعات أهم Acta Sanctorum مجموعة تعد (٣)

 *وفات وبعد روزويد هيربرت الهولندي يد على فيها العمل ٠بد ،١٧٩٤ إلى ١٦٤٣ الغزة في نثرها

 انجازها وتم بوالند، جان اليوعي فيها ليحث’ نظم إلى واضاف عيها لعمل’ اكمل ،١٦٢٩ عام

 ابرية، الرهبنة إر اسين والتاريخيين والبلولوجين الباحثين ض مجموعة يد على تدريجبا

 عليها وقدأشرف لألباه( الكاملة )األعمال Patrologiae cursus completes ألهمية١تيهاني

Jacques-Paul Migne^ م، ١ ٨٥ ه فيها العمل ياية عشرعاائكانت فيهااربعة العمل سرق 

= مجموعتين: ار ضمة وهي



r

قمالج ٩٥ جرثدؤ ____ ~ |بلئعض

 الناطق غريغوريوس القدس (”الكبير باسيرس انرسرلي، أثناسيرس كتبواباليونانية ممن

 إيها وير? مجدًا، ٢٢١ من وتكون الالكة، ٠ اال كابات وبأ Pat 0 rogia Latina -األور: ل

(.PL) ساد

 ١٦١ من رنكون اليونانية، األبل، كابات مجموعة عر وتحتوي Patrologia Graeca الغابة: -

. (PG)اختمارًاب ويرمزإليه جرًا،

مجموحة: فأعمها إراإلنجيليزية األبا، نعرص واما?جمة -

A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church 

 زي* وواوكل!لى ،Philip Schaff ائف األورمنهايلب عراسة اإلشراف أوكل وى

 م ١٨٨٦ هام مجداب نئراول Τ&Τ Clarckوقدنئرتيا الغانية، عرالدة Henry Wace ويس

 في مدرت وقد نيقية قبل ما اباه ومجموعه مجلدا، ٢٨ مجلداتجا ومجموع ،۴١٩٠٠ عام وآخرها

 راجعة* نثرها A. Cleveland Coxe كليفالند األسقف أعاد نم م،١٨٧٣مو١٨٦٧ بين ا*الغزة

. The Ante-Nicene Fa hers باسم م., ١٨٨٥ عام

 للدراسات المركزاألرثوذكسي عن الصاحرة نشراثبا فأهم بالعرية *األبا اعمال من المنثور وأما ٠

 النصوص أقدم طلة األهمية في تليها األملية، *األبا نصوص عن مزحمة ماتكرن إذإنباغاب األبائية

 الم-يحيةوهيضمذثوراتالمكتبةالبوب،إفافة؛لىاألءمااللمتغرقةاشخرجتضدارالمشرق

 ويعض التاريخ«، في المسيحية *»عظما رحمة جورج األب مرسوخة إلى إضافة المصرية، وبعضا'ألدضة

 ببلوغراي منا: ذكرناه ما بعض عن )راجع وحمرها ذكرها عن المفام يضيق التي المفرحات األعمال

 الدكتور :٠ءلماآلبا إلى مدخل الدسة-العددالثاني، الدوامات مجن سمير، -هيثم األبابات لدراسمات

 والمؤسات واألشخاص بالعربية *األبا أخمال السيمامانئرمن ٣٣ : ٣٨م عبدالشهيدمن نصحي

.العثرين( الفرن مصرفي في بالعربية *األبا اكتابات عنوان تحت هناالعمل على تامت التي

 في اكمل ثم الكبادوكية العاصمة قيصرية في بدأحراسه م٣٧٩ م_٣٣٠ القيصري باسيبوس القدس (١)

 قصير، ولت في أديرة عدة واسس اليونانية( للرهينة )المشرع ب لقب استا، إلى وذهب القطبية

 القدص أفيم موته وبعد كاهتا ليصيح — الكيادوك قيصرية أسقف ٠ يوسابيوس شجعه م٣٦٤ عام

 ضداألريوسية حارب كبادوكباكله، اقليم ومطراائعلى قيصرية كرسي على امغثاخلثاله باسيليوس

=أعماله ض عاائ، خمين حوالي العمرسرى من يلغ ولم تيح نيقية، إيمان اشدمؤيدي ومن سالة



؛ايمون►جا الممرية الجنيسة > الكسي التقليد نقد ج١قحىآل ٩٦ جريدقب

 السكندرى)؟(، ديسقوروس (،٢الكذدري) كيرلس الغم)'(، ذهبي يوحنا القديس ياإللهيات،

األنطاكي)((. وداويرس

األخالقيات :النكية أعماله من متعددة، وخطب عظات له وضدأفنومبوس، القدس الروح في :العقائدية =

النكبة. للقوانين ومجموعتان

 والبالغة المنطق والدسرس وربته انطاكية في ولد م(:٤٠٧-٢٣٤٤) الغم الذهبي يرحنا القديس (١)

 تمقدسءلىديودورالطرسرسي،١ الكتاب ودرس ترهب ثم يبانيوس الوثني الغيلوف على والفلقة

 اشتهر م،٣٨٦ أنطاكية في قتا فالفيان البطريرك رممه ثم م٣٨١في شماتا ميليتيوس البطريرك رسمه

وعظة. مقال ٦٤٠ اكثرمن وعظاته ومقاالته كتاباته بلغت وقد الحق، في الشديدة بجرأته

 العلوم من وادا ائ ونال اإلسكندرية في ولد (:٢٤٤٤م-٤١٢) النكندري كيرلس القديس (٢)

 والريانية العبرية تعلم الفلسفية، الدراسات *ورا سعى اإلسكندرية، مدرسة في والالهوتية الكالسيكية

 البابا سيامته تمت ٢٤١٢ عام كاهتا، ثيؤفيلوس البابا رسمه ٢٤٠٤ عام باليونانية، كتب ذلك وهع

 عن دافع والهراطقة، والوثتين ايهود مع النزاعات، بكثرة بطريركيته فزة اتمت والعشرين، الراى

 الكندري، كيرلس القدس )حياة لألرثوذكية. معيارا كتاباته وتعد التطورية، ضد األرثوذكسية

 االسكندرية، سيورتنج، مارجرجس، العظيم الشهيد كتبة ،٢٠١٠ ط. فايز، بثري ببثري الشماس

(.٢٠،١،ه٩،٧ص-ه،

 كتب اإلسكندرية، لكنيسة والضرين الخامى البطريرك (:٢٤٥٤ -٢٤٤٤) ديقوروس القديس (٣)

 كيرلس مع عقيدته اتفاق تؤكد األنطاكي، دوشوص الى* رسائله من ايونانية، باللغة كتاباته جمح

 مجمع في روما وبابا األمبراطور بين بالتعاون عزله وتم خلقيدوية، مجمع في باألوطاخية ارهم الكبير،
م. ٤ ه ١ عام خلقيدونية

 درس العفرى، آسا في سوزوبويى مدينة في ولد هم(:٣٨م- ه ١ )ًا األنطاكي -اويرس مار الفدس (٤)

 الفقه مدرسة في والفلقة الفقه علمي درس ثم والالتينية؛ باليوناية اإلسكندرية في والبيان النحو

 الهوتيي القويم،كانضأبرز اإليمان عن للدفاع القطبية همإلى٠٨الرومانيببيروت،رحلءام

 لسانه وقطع عليه والقبض ه٠إقصا األول يوستين اإلمبراطور قرر السادس، القرن في أنطاكية كنية

 وتغير وطقية جدية الى تعنف بايونانية كتاباته كل هم، ١٨ عام ووصلها األمكئدرية الى قهرب

الرياسة. إلى الريايون العلماه نقلها ورسانل، وخطب



قحئدج ٩٧ جكط ____________________ ______ الغابة اسل

من (٣وجبروم) ميالن أسقف ريوس)أ وأ كبريانوس)'(، بالالتيتية كتبوا وممن

فلطين. لياك

ه ٠ه ه

تعرض: مدخل ٠ والثالوث *اآلين الثاني: المطلب

 )تخدمنة الرسل *األبا من التقليد تيم دعوى مناقشة بحثنا في القصيد وبيت

 الثاني، الفرن في بعدهم من إلى سلموه قد بدورهم هم الذين الرسولين *اآلبا إلى المسح(

 تاريخ في األهم المحطة هم الذين الرابع الفرن *آبا بلغ حتى الثالث إلى الثاني في من وسلمه

 كيرش وفاة إلى الرمولي أثناسيوس من الشرقية األرثوذكسية عند تبدأ وهي الميحية،

مرحلتين: إلى الغزة هذه نقم أن الويمكن الغرب، في وأغسطينوس الغرق في الكبير

 تلقى م،٢١٠و٢٠٠ءام ين وثئية عائلة من م(:ولدفيافريقيا٢ه٨م-٢٤٩كبرياذوس) القدس (١)

 على اسقثا *انتخاب تم م٢٤٩ بداية في ،١٠٢٤٦ عام المسيحية تحول؛لى التعليم، مراكز أعلى في تعليمه

 جل كان الكنية، تاريخ في خطرة فترة أكثر اسقفيته فزة كانت افريقيا، شمال مطران وصار قرطاجنة

 ومقاالت، كتب ؛لى مقمة أعماله وكانت الكنية، عن والمنثقين االنعامات مواجهة اهتماماته

ثل. ورما
 وهو عريقة، رومانية امرة ض ترير في م٣٣٩ ولدحوالي م(:٣٩٧-م٣٧٤) امبروميوس الفدس (٢)

 القانون درس وكاي، والهوي ودولة كنية ورجل أمقعا كان األربعة، الالتينية الكنية معلمي أحد
 من الكثير شهد عليهم، أمقعا ليكون باإلجماع ميالن شعب انتخبه واألدب، والبالغة والفلقة
 كتب، خمة في األيمان، في* مثل وتعليمية عقائدية وأعمال تفسيرية، أعمال له التاريخية، األحداث

ورسائل. وخطب وأناشيد تكية وأعمال
 البحر من بالقرب دلماتيا حدود على ستريدون تمى بلدة في م٣٤ ه سنة حوالي جيروم ولد (٣)

 ترجمات له ونامكا، مجادال مزجتا، المقدسة، للكتب دارسا كان أكويال، من وبالقرب األدرياتيكي

 البعينية الترجمة مقارنة كذلك وله )الفولجاتا(، الالتينية إلى المقدس الكتاب ترجمة أشهرها عدة

 المزامير عدامغري هذاالعمل أغلب فقد وقد أوريجانوس، سداسية على اعصادا العبري األصل مع
.٢٤١٠ عام توفي وقد والرهبانية، والتغيرية والدفاعية التاريخية اعماله إضافة؛لى وأيوب،



انموذجا( المصرية )الكنيسة نقدألتقليدالكنسي قمج ٩٨ صؤ

 وتحددت الثالوث حول الجدل ظهر وفيها م:٣٦٠٠٣٠٠ من األولى المرحلة

اآلن. الكية عليها التي العقيدة

 والبلورة الثروح مرحلة عليها نطلق أن ويمكن م: ٤٣٠٠٣٦٠ من الثانية المرحلة

 البعفى يعتبر الذي الكبير كيرلس القديس كتابات لذلك مغل وأوضح االبقين، ألفكار

 إلى م ٤٣٠ من امتدت ثاثة مرحلة وهناك ،*آبا من سبقوه ض كل لكتابات حية صورة كتاباته

 أنس مجمع في Christology المسجح طبيعة حول فيها الجدل جرى االج القرن نهاية

.(«١هم>٥٣ سنة الثاني القسطنطينية ومجمع خلقيدونية بمجمع مرورا م٤٣١ المسكوني

 من إلى اآلباء إلى الرسل من — التقليد تليم دعوى صحة من التيقن أردنا ما وإذا

 ونرى المسيحية في الرئيسة القضايا من قضية نتتع أن عليتا تحتم بطالنها، أو — بعدهم

ال؟ أم الرابع القرن *آبا إلى انتهت كما الرمل من سلمت هل

 عرف هل السؤال: هذا لها بحثنا فاتحة وليكن الثالوث هي القضية هذه ولتكن

 المعلم كالثالوث بالثالوث تعليائ الرسولى أثناسيوس إلى بعدهم وهن الرسوليون اآلباء

بعده؟ ومن أثناسيوس كتابات في بوضوح يظهر والذي اآلن الكناشى في به

 تخذع لم الكنيبة بله فأثناسيوص نعم القاطع؛ البات المصريين األرثوذكس وجواب

 األولى اللحظة منذ األبا^ قبل فقد ،*األبا من هكذا إليها سلم بل عندياتبا من الثالوث تعليم

 والروح االبن من كأل وأن اآلب جوهر من وب القدس الروح والهوت االبن بالهوت

 عنوان تحت يكتب بسيط المجح عبد القمعى وهمنا األزلية في لآلب ماويان القدس

يلي: بما جواهم مؤكذا لآلب« االبن وخضع واالبن األب بين للعالقة الخاطئ »الفهم

 األب ذات في الله، ذات من وأنه االبن، الكلمة بالهوت البده متن الكنيسة آباء »بل

 كافية... بصورة محددة تعريفات دون ولكن أقنومائ، االبن عن متمايز وأنه ذاته، ومن

 كما الصحيحة العقيدة علموا الذين وثيوفيلوس وأثيناغورس يوستيتوس *اآلبا *هؤال ومن

.٢٣ص- الكبة ساتفيآبا١در (١)



فد ٩٩ يع ٠ ____ ييدالثاني

 قد المومتين لغير للعقيدة شرحهم في كانوا وإن عيب، بال وخلفائهم الرسل من تلموها

 وأغريغوريوس اإلمكندري وأكليمندس إيريناوس وكذلك نسسا، استنتاجاتهم في ابتعدوا

 من تسلموها كما الصحيحة العقيدة علموا الذين وميثوديوس الجديدة، قيصرية أسقف

 ولكنها دقة، أقل تعبيراب استخدموا قد األحيان يعض في كانوا وإن بدقة، وخلفائهم الرمل

 الهوت عن عبروا قد اآلراء نغى إن بل الصحيحة، العقيدة وجوهر دائرة عن أبذا تخرج لم

 المدافعون اآلباب خاصة وبصقة أقل، بدقة أخرى وفي شديدة، بدقة كتاباتبم هن أجزاب في االبن

 األفالطونية بالفلسفة متأثرين كانوا الذين الوثنيين خاصة لغيرالمؤمتين العقيدة قدموا الذين

 الكلمة معتى تقريب وقاموابمحاولة مهاجميها، أهام ودافعواعنها أوالحديثة، القديمة سواء

وقوته...؟«)'(. االبن كرامة من يقللون هذا جعلهم وقد )اللوجوس(

 كرامة من التقليل أن وأجالها أبرزها تناقضات فيه ما على الفاضل األب وكالم

 وعورة عن يتبيئك أنه إال = الصحيحة العقيدة وجوهر دائرة عن يخرج لم وقوته االبن

انابق. سؤالنا عن الجواب أراد لمن ووعثائه الطريق

 أزعم مهمة؛ مالحظة على التأكيد أريد ولكنني سيأني، فيما دعواه ودنناقش

 أن مغادها — األرثوذكسية المصرية كنيستنا مستوى على سيما — استقراب استقرأتها أني

 والذلول الصعب ليركبون كهنة، أم لالهوت أساتذة أم خداناكانوا بالدفاعيات المشتغلين

 قبل وباألخص الرابع القرن قبل األباب عرف هل سألتهم ها فاذا له؛ وجود ال أمرا ليقرروا

 نقل الجواب واعتبر-كان الكنية ثالوث بعد فيما صار الذي — كثالوثه ثالوائ أثناسيوس

 جواب يكون كأن النزع، غيرمحل في وافرذجيها= عربيها والمقاالت المؤلفات من عدد

 أسهل وما إله، المسيح بأن قالوا والثالث الثاني القرن في اآلباء من عدذا هناك أن أحدهم

 لم أنه إال األب؛ من وبوالدته بإلهيته أقر قد - المسح عدو ٠ آريوص أن حينئذ تجيبهم أن

 نشة مجمع نباية حتى *اليد من ١ ج المسيحية العقيدة تاريخ أبوالخير، بسيط المح عبد القمص (١)
 وكالمههذاءنالهوتاالبنفقطالءنالثالوثوالمراد١٧٢،١٧١،ص-٢.١٢مالطبعةاألولى٣٢٠

اثاهدا في ماوضحته يان



انموذجا( المصرية )المتيسة الكشي التقليد نقد هرككج ١ ٠ ٠ حجكمؤ

اآلب)'(! جوهر ذات هن يجعله

 القدس والروح واالبن اآلب هو ثالوى عرفوا مغحاتطواآلأناال لك أويتقل

 الثالوث أقربصورة فقد ادابق جتس من والجواب بالثالوث؟ تنكرمعرفتهم أن لك فكيف

 الثالوث؟ لهذا تصوره ما ولكن أوريجانوس (_كالعالمة٢زءمكم) على المهرطقبن بعض

 اآلب أقانيم ثالثة »هناك يقول: («٣كان) به *شي, )اكل يوحتا نص على تعليقه في

 اآلب؛ سوى مخلوق هوغير ما هناك بأن نؤمن ال الوقت نفس وفي القدس؛ والروح واالبن

 بالكلمة، غملت األشياب كل أن نقبل فإننا سبيلنا، في وأصدق وقارا أكثر أنتا بما لذلك

 ما لكل بالنسبة الترتيب حيث من واألول الخليقة، كل من سموا أكثر القدس الروح وأن

 القدس الروح أن يقال ال أنه في البب هر نمذا يكون وقد السجح، خالل هن اآلب عمله

.٠(٤اللهالخاص) ابن هو

 ولعل بمعتقده يصرح هذاالقليل وفي القليل، منهاأتل وملتا قليالت إالكجاورماتل آريوس يكتب لم (١)
 وتدحفظت األمكندرية، أسقف ا اإلسكندرية أسقف الكتدروس I إلى رمالته اإلطالق على أهمها

 الدهور س قبل مولود االبن أن على فيها ونص “المجامع عن ،أثائسيوس أعمال في الرسالة هذه
 الرسالة هذه حفظت وقد اإليمان، رسالته،اعراف وفي يولد، أن قبل من موجرذا يكن لم أنه !ال

 االبن أن على كذلك فيها نص وقد لوزميوئس الكني« ولتاريخ لقراط، الكني، في،التاريخ
 بجامعة *خريتوأستاذاآلبا ب.ك للبروفرر )األريوسية - خلق وليس ولد—الدهور كل قبل ولد قد

 وقد اليونانية، الكنية تصدرها اتي الالهوتية “،ثيولوجيا مجلة في نشرت وقد باليونان، تالونيكي

 ألثتاسيرص األريوسيين ضد األولى المقالة في ونثرت كامل، صموئيل األستاذ اليونانية عن عرببا
(.١ص-ه تاألبائية١للدراس المركزاألرثوذكسي نشرة: الرسولى،

 الخامة الطبعة األول، *الجز القبطية، الدراسات معهد نثرة: المكرنية، المجامع يثري، األنبا انظر: (٢)

٢١٠٥.
.٣/١يوحتا (٣)

Origen, Commentary on John II. 6, ANF 10:328, quoted by Stanley (٤) 

M. Burgess, The Spirit and the Antiquity of the Church, Hendrickson

.73 .Pub. USA, 1984, p



زيبح\© ١٠١ حهريمأ __________ _________  الغاض البصل

 مخلوقان؛ القدس والروح واالبن فحب، اآلب فيه الخالق أوريجانوس فثالوث

 جزئيات ببعض اآلباء بعض معرفة تقرير في الصفحات تسويد ليس فالمقصود وهكذا

 جيل إلى جيل هن طم الثالوث في لالعتقاد جامع ض يوجد أن بل الثالوث في االعتقاد

.الكنية معتقد عليه ما ويوافق

 يستجد وما العقدي البحث لتطور خاضع النص هذا مثل وجرد إن قائل: يقولن وال

المعتقد! عن أا٠ المعبر المصطلحات على آثارها تنعكس مشكالت ض

 الفالسفة اكابر (_من١التبعية) مذهب في خاضوا الذين على يصعب ال ألنه وذلك

 األقانيم أن من يعتقدون عما يعبروا أن فلفية تعقيدات من فيه وها — المسيحية ۶وعلما

 ٠ذلك. غير يعتقدون حعا كاتوا ما )ذا إال = اإللهية الكرامة وفي األزلية في متاوون الثالثة

 فدغي نظر االعتقاد عدم !لى وقائدهم األقانيم؛ بين بالماواة يعتقدون كانوا ما اتهم وحائ

 ويقول المحدثة، األفالطونية إال وتبتيها التبعية إلى مدخله يكن لم فأوريجانوس جازم،

 الحديثة باألفالطونية الثالوث لعقيدة عرضه في قدتأثر »فأوريجانوس بارس: مليم األب

 كياخبا تستقي كلها فالكائنات متفاوتة؛ درجات ثالث األلوهة في رأت فقد المحدثة؛ أو

الواحد وهذا به، االحاطة بثري كائن أي يتطبع وال كيان، كل يعلو الذي الواحد من

:باألني ألتبعية اكفورد قاموس يعرف (١)
Subordinationism: "Teaching about the Godhead which regards either 

the Son as subordinate to the Father or the Holy Ghost as subordinate to 

both. It is a characteristic tendency in much of Christian teaching of the 
first three centuries".

Cross, F. L., Livingstone, Elizabeth A., The Oxford Dictionary of the Christian 
Church, Oxford University Press, Oxford, 1997.

 ذات وهونزعة لكليهما، كتابع القدس أوالروح لآلب، كتاى االبن يعتبر الهرني اتعليم وترجمته:
 الذي واالعتقاد قلت: األولى«، الثالثة القرون في المسيحية الكنائس من الكثير تعليم في مميزة صفة

كاملة. وماواة واحد جوهر القدس والروح واالبن األب أن أمرالميحين استقرعليه



(انموذجا رية ٠ك٦الم ة ?..*رلله,. ٢' ه اج ددا. االق ٠دعي شجليج. ١٠٢ يرتيج

 هو فالكلمة وكماالته، صفاته كل وظهور هوصررته الذي كلمته في لذاته يظهر المشامي

 الواحد!لى من الله كيان بواسطته ينتقل الذي الثاني وهواإلله الله، هوفكر لذاته، الله وحي

 الذي الثالث المبدأ يواسطن يتحقق أن إلى الله فكر في يبقى العالم وجود لكن العالم، تعددية

 تلك "والوجود. الحياة العالم يمنح وهوالذي العالم«، »روح الحديثة األفالطونية تدعوه

متفاوتة. درجات على فيها األلرهة أن إآل األلوهة، جوهر ذاما في تحمل الثالثة المبادئ

 وفي األول، اإللهي الكائن صفات األب في فرأى النظرة، بتلك اوريجانوس تأئر

 العالم. وروح الثالث اإلله مفات القدس الروح وفي الثاني، اإلله الكلمة مفات االبن

والروح«)'(. واالبن اآلب ين األلوهبة في تدرج الميحي األقدس للثالوث رؤيته في فتتح

 ض خوفهم دفعهم فقد عملها؛ معها األوسطية عملت فقد األفالطونية إلى واضأفة

 داخل إرادا عمأل كان )والدته( انلوغوس ظهور بأن القول اإللهي،لى الجوهر انقام

 ما فيه يروا ولم اإلنجيل، نص تأولوا واألرسطية األفالطونية ضوء وعلى (؛”الثالوث

 قانآل عنهم يدافع أن سقناه الذي بعد لعاقل قاليتأتى قلفات.. من تبنوه ما مع يتعارض

 الهرطقة، هذه دقع في مبالغتهم ألجل تعليمهم فانحرف معينة، هرطقة يواجهون كانوا إنهم

ستقيائ! تعليمهم لكان موجودة الهرطقة هذه تكن لم وإن

 فكيف المدافعين، أولئك ض واحد في — تتزأل — هذا يقول من حجاج اعتبر ولئن

بمجموعهم!

 ني الهرطقة ويدفع هو كما اإليماني الحق يقرر يحن من جميعا فيهم يوجد ألم

واحد؟! آن

 الطبعة البولية، المكتبة متثورات المعامر، واإلنان الميحي الالهوت سزس، سليم األب. (١)

(.٨٠،ى٢م)ج٢٠٠٢ص_ لثة الثأ

،Warfield, Β.Β., Studies in Tertullian and Augustine, Praeger, 1970, p. 20 (٢)

 عند )الثالوث عنوان نحت اإلشكال هذا حول الكبير كيرلس كالم من نقلته ما -ياي ما وانظر
اغناطيوس(.



سج ١٠٣جرمة اسداس

 الشهيد ويوستيتوس هرماس من كل عند النزعة وهذه االعتقاد هذا وجد فلقد

 الموسوعة تذكره ما على وأوريجانوس الكندري وإكلمندس وترتليان وإيريتاوس

 الشرق في الالهوتيين كل على القضية ليعمم هانون« »ريتشارد ان بل الكاثوليكية)'(،

فيقول: والغرب

 قبل لآلب تابغا كان االبن بأن يؤمنون كانوا الشرقيين الالهوتيين كل »تقرييا،

 من شكعح قبل قد والغرب الشرق من الالهوتيين كل تقرييا أثناسيوس، باستثناه التجد

(«.’)٢٣٥٥ ستة حتى األقل على وهذا التبعية، أشكال

 ماكانت فإذا االعتقاد؛ في الملم التقليد دعوى في تتثكك الحقيقة في يجعلنا ولعذا

 فكيف اآلن، عليه هي ما على الثالوث بعقيدة علمت قد األور اللحظة ومنذ الكتبة

 !لى التقليد هذا وصل كيف بل فيها؟! الفهم أئمة هم الذين األفذاذ أولئك عن ١خ غاب

 إيمانه بتى قد أنه أكد الذي ألثناميوس وصل إليهم.. يصل ولم الرابع القرن في هو ض

!إليهم؟ يهل ولم اآلباء وتقاليد الرسل تعاليم عر

أن بعد نيقية« مجمع عن الدفاعية »رسالته في ألب أب من التليم ذا٣ل خر وفا بل

:2003 New Catholic Encyclopedia, Ed (١) 

Subordinationist tendencies can be found in Hermas, Justin Martyr," 
.”Irenaeus, Tertullian, Clement of Alexandria and Origen

Hanson, R. p.,The Search for the Christian Doctrine of God: The Arian (٢) 

Controversy 318-381 Continuuminternational Publishing Group,
.19 .2006, p

ونصه:
”almost all the Eastern theologians believed that the son was in some 
sence subordinated to the father before the Incarnation... With the 
exception of Athanasius virtually every theologian. East and West, 
accepted some form of subordinationism at least up to the year 355”.



التبيباسيي>الكعةالمصريةامودجا( نعتد قحك\دج ١٠٤ حنرتجهج

 االبن مساواة نظره، وجهة من — يفيد ما استخدام إلى سبقوه الذين — لآلباب نصوصا عرض

اآلريوسيين: معئرا يقول إذ —الجوهر في لآلب

 الحذد اليهود أيها أنتم أنا أب إلى أب من شئم قد العكر هذا أة ست نحن الها

 ذو واحد حقى ليس يتعبيرايئلم؟ تسبوهم أن بمكن الذين اآلباد عدد كم قيانا، وتالميذ

 ذا في أباكم غيره أحد فيى وحده، الثبطان ؛أل يمقتونكم، الجمع ألة وحكمة، فهم

 تفغروا أن أيضًا اآلن يقيعكم والذي المروق، هذا يذار فيكم بدر التداية في الذي االرتداد،

 التي العقايد تللق بل — عقايدكم ليس — كتب المجمع( )أي ألنه المكوني، المجمع على

 الذي اإليمان ألة للكيمة. وحدام عيان شهود كانوا الذين ال التداية من سلمها؛لينا

(. الجايعة«) الكنيسة هوإيمان يابه المجمع ته اعزف

٠٠٠

 دفاعية ألهمال وتقد آلرائهم، والثالوث-عرض الدمويون اآليا، الثالث: المطلب

أنموذجا(: ألزطاك،!ا )أغناطبوس م٠۴ءت أرثوذكسية

 األول القرن في عاشرا الذي المسيحيون الكتاب هم الرسوليين األباد أن مابغا ذكرنا

 ولقد الرمل، لتعاليم مباشرا صدى بحق تعاليمهم »وتعتبر الميالدي، الثاني القرن وبداية

 »األباب مصطلح يكن ولم تالميذهم، من أوتعلموا بالرض شخصي اتصال على هؤالد كان

 عثر، السابع القرن في الدارسون أدخله ولكن األولى، الكنيسة في معروقا الرسولتن،

 الروماني، وإكلمينغسى برنابا، وهم: كتسيين كتاب خمة المسمى هذا تحت أدرج ولقد

وهرماس. )أزمير( مميرنا أسقف وبوليكاربوس األنطاكي، وإغناطيرس

في: الوارد اإلنجليزي التص عن ترجمه تعقية، مجمع إيمان قانون عن دفاع الرسولى، أثناسيوس (١)

A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church

 اليدة ة٠كتي٠انجازا شرق واسكتلنداوشمال ايرلندا إيارشية نثرة: جورج، فهمي أثناسيوس القس

.ه٦٠ص السادس دبلن-ايرلنداالفصل دميانة، والشهيدة العذر



θ٠١٠٥Μ__________________________________ العاض الفصل
 وذلك سبعة، إلى الرسولين ٠"اآلبا عدد زيادة على العرف جرى الحق وقت ني لكن

 وفي المجهول، ديوجتيتوس إلى الرسالة وكاتب هيروبوليس، من الذي بابياس بإضافة

 يدل ال التقيم هذا أن بالطع الواضح ومن الديداخي، إليهم أضيف الحديث العصر

الكتابات..)'(«. من متجانسة مجموعة على

 مكانة تحتل األنطاكي وأغائطيوس الروماني إكلمتدس كتابات كانت ما وإذا

 المحتمل من إنه إذ الكريستولوجية؛ تعاليمهما لمكانة هدوذلك الكتابات هذه بين عالية

 يكونا أن رأيت (٢)٠الرمل ليعضى عيان وشاهدي مباشر اتصال على فعآل كانا أيما جذا

لبحثنا. أنموذجين

وااللوث: اروماني )أآلكندس

 إكلمئدس فإن — (٣س) إيريائؤ تركها التي — روما أساقفة بأسماء قائمة ألقدم وقعا

 أول لروما كأسقف إكليمئدسر( يذكر وفيها روما على الثالث بطرس خليفة هو الروماني

آخر رأي وهناك التقليد، في مرة

 ويذكر جيروم)؛(، القدس عليه اسقر الذي الرأي وهو لروما الراه األسقف أنه

.٣٩س األبائي األدب بدايات األول »باترولوجي»الجلد األبابات علم (١)
. ٤٢ ه ،٤٢٤٠ص ،٣-ج األول المجك الميحي، الفكر تاريخ الخفري حتا د. (٢)

(٣) 3:3:3 Adversus haereses ترجمة الهرطقات، غد إيريتاؤس، القدس وانظر: الهرطفات، ضد 
.٢١،٢٠ى ،٢األباتجة،ج للدراسات األرثوذكي الركز الناشر: د.ذعمبدالشيد،

Catholic Encyclopedia, Pope Saint Clement. (٤) 
«St. Jerome tells US that in his time "most of the Latins" held that 

Clement was the immediate successor of the Aposde (Illustrious Men 
15.) St. Jerome himself in several other places follows this opinion.

».but here he correctly states that Clement was the fourth pope
 الخليفة كان إكليمندس أن رأوا قد وقته، في الالتين« امعظم أن جيروم القدس «يخبرنا وترجمته:
 مصححاأن يقول لكئه أخرى، أماكن عده في هذاالرأي نفه جيروم القديس ويتبع للرمل، الباشر

الرابع«. األسقف كان إكبمئدس



ريةانموذجا(ص1ةاءااد»ا»ا٦ل1لكشي)1دل_قل"نقدا _ ٠ ت ؤآلزاأل\ج ١٠٦ رجررنمييأ

٠ω٢١٠٠ الى م٩٢ عام من روما كرمي على ثل أنه التقليد

ارسل؟ ا،ندس رأى هل
 كل اعتبر »ولئن الرسل، من أحذا صحب أنه رسائله من أي في إكلمئدس يذكر لم

 الرسول بولس هومعاون روما أسقف إكليمتدس أن (٣ويومايوس) (٢’أوريجاذوس من

 ولكن إيرونيموس(«، هذا في وايدهما فيلبي أهل إلى بولس رسالة في ذكره ورد والذي

٠تاريخي)ه( برهان إلى يحتاج فإنه عليه دليل ال الرأي هذا

 يتقصها الرسوليين *اآلبا ين كليمتدص!كون على ساق التي األدلة !ن القول ويمكن

 قال ما وهو — روما على رسمه هن هو بطرس بأن القول فمثآل التاريخية، البرهنة جميعها

 موته بعد إلكليمندس بطرس رسامة ويجعل التقليد يصادم - عليه وتوى (٦ترتلياذوس) به

(!٧م)٦٧ عام روما في شهينا مات بطرس بأن يشهد التقليد إذ تقريبا؛ ستة بعشرين

 اإلمبراطور نض لحكم عشرة الغانية التة »وفي يرمايوس يقول ١١٦ى ١ فه ٣ك الكبة تاريخ (١ح

.سنة، عثرة فيهااتي ظل الذي النتكليتس روماخلفا كبة اسقفية إكليمنضس ترلى )درميطيانوس(

.36 Origens commentary on the gospel of John, Book IV, Chap (٢) 

 الرسول. لبولى معاوتا كان أنه روماعلى أسقف إكليمندس—يوحنا على تعليقه في - ذكرأوريجانرس

.١١٦م الكية تاريخ القيصري، يرمايوس (٣)

 هو الميح بأن الكية آمنت هل بيط، الميح عبد القمعى وانظر: ، ١١٠ص الكية *آيا رحم أسد (٤)

الشبكة. على منشور وهو الله

 ٣ج— األول المجلد المسيحي الفكر تاريخ ،٤١ى اآلبائيات علم ،ه ١ى الكبة ٠آبا في دراسات )ه(

٤٢١٠٥.

Catholic Encyclopedia, Pope Saint Clement »According to Tertullian, (٦) 

«.the Roman Church claimed that Clement was ordained by St. Peter

 القديس بواسطة رسم اكليمتدس القديس بأن تدعي الرومانية الكية فإن لزتليان اوفعا وترجمته:

.ه ١—ص الكية آباء في دراسات ، ٤٠١٥ األبائيات علم وانظرايضا: بطرس«
.١ه٣٠م٢دائرةالمعارفالكتايةج (٧)



ؤمالمك١٠٧1ئرير_____________________ ٠ __ اسال_ت_ض

 أسقف إكليمندس أن من حجته الجمع عليه بتى الذي إيريناؤس قول وكذلك

 وهوالمولود إليريائؤس فأنى البتة، عليه الدليل (١لهم) ومالصائ للرسل معايتا كان روما

 تبذا أحد يقل ولم (٢ءاائ) بأربعين قبله إكلمندس مات وقد سيما ذلك معرفة ٢١٤٠ عام

قبله؟! القول

 إكليمندس( )اسم االسم إن »وحيث الكتابية: المعارف دائرة ذكرته ما ومعقدالكالم؛

 تبذا المعروفة كورنثوس إلى الرسالة كاتب نفسه هو بأنه الجزم يمكن فال شائتا، كان

 ايريناؤس كمايقول وبولس بطرس لروما)بعد الثالث أيقااألسقف كان والذى االسم،

 كتابات في وروده من بالرغم - القول وهذا لزاجان( الثالثة السنة في مات أنه يقول كما —

 اللطات إن حتى أودحضه إثباته اليمكن وجيروم- نيوس وأيفا ويومايوس أوريجانوص

(.٣والمكان«) الزمان في االثنين بين كبيرة مافة لوجود فيه تثك نفسها الكاثوليكية

 رسالة كتب إكليمئدس اسمه شخصى وجود على جازم دليل يوجد فال هذا؛ وعلى

لروما. أسقعا وكان الىكورتثوس

وإكليمتدس: بطرس *خلفا قواثم

 - باباواثمم لتلل الكاثوليك يقدمها والتي - بطرس خلفاء قوائم إلى تظر من

 الثانية، المرتبة في أغطيوئسى يضعه حيث تقدمه فتارة !كليمندس شأن في متضاربة يجدها

القوائم)؛(. معظم في كما الثالثة المرتبة في فتضعه تؤخره وتارة

 يزك أن فشل ص اكليمتد بأن إيفاتيوس ذهب االبقين الرأين بين التوفيق وألجل

.١٩،ص٢ضدالهرطغاتج (١)

.ه٩ ،١٣د الباترولرجي لعلم شاطة نظرة (٢)

.٣٦٣٥ األول الجز، الكتاية المعارف دائرة (٣)
Western Christendom, James Clarke ي Elliot-Binns, L.E., The beginnings (٤) 

.104 .& Co., Cambridge, England, 1984, p



< انموذجا المصرية )العتيبة البكيليد قتا I ذقلم.____ ١٠٨

 اكالم،)'(. على منه »حرصا وذلك أناكليتوس وفاة بعد استعادها وقد لليتوس الحبرية

 قد وأناكليتوس لينوس أن األكويلي: روفينوس تبناها توفيقية أخرى نظرية وهاك

 تفرغ قد كان الذي بطرس القدس حياة خالل روها كرسي على األسقفية الخدمة مارسا

(.٢اكليمذدس) خلفه وفاته وبعد للمسح، كرسول للخدمة

إلكسندس: والثاتهة األولى ارسالة

رسالتان: وإلكلميتدس

 في الحاصل االنغام معالجة وموضوعها الكررنبين إلى مرسلة وهي األولى:

 الذي —إكلمندس !لى نيتها يعحح ( التقليد) أن هنا نذكر أن المهم ومن لكورنثين’ كنية

مجهولة شخصية أنه قليل قبل بيتا

 في األصلية الرسالة من بكثير أقل وهي إليه، نيتها التقليد يصحح وال الثانية:

 تتحدث إذ الكبرى أهميتها فلها ذلك مع لها، بالنبة حر متأ وتاريخها وطابعها، محتوياتها

.١٠٤^الدابق (١)

.104 .The beginnings of Western Christendom, p (٢) 
 كليمئغدس رمالة األولى، كبدس األول-رسالة الرسوليون-الجزه األبا، هولمز، مايكل (٣)

 جرجى د. ترجمة العهدالجديد، بعد األولى الماثة النوات في األصلية المسيحية الكتابات الثانية،

النثراألسقفية. دار ط. فؤاد، مينا موريس، ناردين مراجعة يوسف، كامل

المنشورفي: واليوناني اإلنجليزي التص عن ماخوذ )وهر
The Apostolic Fathers, Greek Texts and English Translations, 3rd edition, 
edited and Translated by Michael w. Holmes, Baker Academic, Grand 
Rapids: Ml 2009.

 أن ض وبالرغم -واحد لكاتب هي الرسالة بأن األسلوب ايوحي هو: الكاب في اليه المثار والتص

 له المشهود القديم التقليد فإن كاتبها؛ اسم تذكر لم كلها الكبة عن نيابة ارسالها تم التي — الرسالة

 عته الدقيقة المعلومات تظل والذي كليمتضس عمل بسا تحددها المخطوطات ومعظم بالمصداقية،
. ٢ ٦ص- انظر غيرواضحة« ذلك رغم



حبم١حليق ١ ٠ ٩ دف _________— □ض الفصل

اليوم)'(. حتى إلينا وصلت مسيجة عظة أول بكوعها األولى، الكنية في الكرازة عن

 :البعض يدعي كما الثالوث لعقيدة بيان هن الرسالتين هاتين في ما عرض في ولتشرع

 نا واحد؟أليست نعمة وروح واحد وسيح واحد إله لنا »أليس األول: التص

(«.٢المسجح) في واحدة دعوة

 الذي القدس هوالروح وحى ربنا، المسجح هوبيسوع هوالله، حي هإذ الثاني: التص

.ورجاؤهم)؟(« المختارين إيمان فيه

 عقيدة »وأشارإلي:بقوله الصتن على أبوالخير بسيط المسيح عبد القمص ويعلق

 هذا ألة شرح، أي يقصد أن دون الرمل بأسلوب القدس والروح واالبن اآلب الثالوث،

بعد)؛(«. أثير تد يكئ لم الموضوع

 الثالوثي االعتقاد موافقة تعتي ال الثالوث إلى إلشارة فا شرح أي يقصد لم أنه ودام

 سقناه الذي النص تمم ومن أدقا، نقيضه مفيدة تكون قد بل بعده، الكتية استقرفي الذي

 وإذ الله، هو حي لذان يقول إذ جلية؛ دة١واض واالش اآلب بين فمغايرته المعتى، هذا أدرك

 ٠٠.المختارين( *ورجا· هوإيمان )الذي أيصا، القدس والروح حي، الممح يسوع الرب

 بالرسالة ليت لكليمندس، الثانية بالرسالة هر>مايمى الكتاب في المثارإليه والنص ١٢٤ص السابق (١)

 عظة أقدم وهي مجهول، قس صاغها ’أونصح منفعة أو،كلمة عظة الحقيقة في هي لكليمئدس، ولبت
.’وباقية األن حض باقية ميحية

 الكلية نثرة: إليه، المنوبة األعمال —كتاباته—الروماني اكليمندس القديس ملطي، يعقرب تادرس (٢)

 دون م ١٩٧٤ عام ألقيت التي المحاضرات عن مختصرة مذكرات وهي باالسكتدرية، اإلكليريكية
.٤ ٠ص ذكرالطبعة

. ٤٩م اليه، المنوبة األعمال—كتاباته—الروماني اكليمندس القديى ملطي، يعقرب تادرس (٣)

 منثور الكروني بحث الميح بالهوت وابمابا األولى الكبة ابوالخير، ييط عبدالسح القمعى. (٤)
 شغرة كتاب رذاعلى وعالقتهابالمح المجدلية )مريم كتابه من فصآل)الرابع( جعله وقد موقعه، على

دافنثي(.



انموذجا( المصرية )الكنيسة الكبس التقليد نقد قمج ١١٠ إمة

 أنفسهم حق في يرتكبون فليدركواانبم لكم، بواسطته قلناه ط الناس، بعض قاوم إن ولكن

 سنكون جهتنا من فإننا ذلك رغم أشد، خطر في أنفسهم يوقعون فهم بالهينة ليت خطية

 العالم، كل في مختاريه يحفظ أن عميق وتوسل جادة بصالة فنطلب الخطية، هذه من أبريا،

 معرفة إلى الجهل ومن النور إلى الظلمة من دعانا به الذي المسح، يسوع الحبيب، بخادمه

 أنت لنعرفك، قلوبنا وافتح الخليقة كل أصل اسمك نزجى أن رب يا هبنا اسمه، مجد

 كبريا، تفع أنت القديسين، وط االكن القدوس أنت عادل، كل من األعلى الوحيد

 الفقرا، تفي المرتفعين، وتضع المتواضعين ترفع األمم، مثورات تبطل المتكبرين،

 تفحص أنت جد، كل واله األرواح، حافظ وحدك أنت وتحي، تميت األغنيا،، وتفقر

 تكبر أنت روح كل وحامي خالق يأس، في الذين معين الناس، أعمال في تفنش األعماق،

 الحبيب، فتاك المستح، بيسوع أحبوك الذين اخترت جميعهم، بين ومن األرض، على األمم

 الذين خلص وحامينا، معيتنا تكون أن السيد أيها نألك وكرمتنا، وقدستنا أدبتنا به الذي

 لهم أظهر إليك المحتاجون أقمهم، االقطون ارحمهم، المتفعون بيتنا، فيق في هم

 أعتفهم، المأسورون أطعمهم، الجياع ردهم، شعبك من الضالون اشفهم، المرضى ذاتك،

 الوحيد اإلله أنت أنك الشعوب كل فلتعرف عزهم، النفوس صفيرو ارفعهم، *الضعفا

(«. مرعاك) وغنم ثعبك وإننا فتاك، هو يسوع وأن

 حافظ األعلى الوحيد اإلله الكل خالق الله بين المغارقة في واضح بين وكالمه

 = القديم العهد التئزيهية األوصاف هذه في عمدته ن٤ بل — األعماق وفاحص األرواح

 ،واظركذلك:١١٦،١١ه_ت٩األولرسالةكليمذضساألولىفصل٠(اآلباالرسوليونالجز١)

 سمح سعدالله العرية نقلهاإلى األنطاكي، اغناطيوس الروماني، إقليمى رسائل* الميرني بوليكاربى
 التمرص وانظركذلك،أقدم ،٦٦،٦،ه٦٤—م م ٢٠٠٨ األولى الطبعة بيروت - دارالمشرق .ط جحا،

 منمور، جورج تعريب هرماص راعي الروماني، إقلمندس (١) الالهوتية التعرص مللة المسيحية،
 حبيب جورج النخة لهذه قدم وقد م، ١٩٧ه الكليك — األوسط الشرق في الالهوتية الدراسات رابطة

الرجمات. هذه بين معتري خالف يوجد وال ٧١ : ٦٩ص كوربون جان بباوي،



ققآلج ١١١ جرئدق الثاني صل

 مته يستفاد التصوهى هذه في التثليث منه يستفاد فما الوحيد- والفتى الشفع وسوع

 هذه أن المهم األب، من أنزل االبن أن من آريوص استغاده ما مته أويستفاد التوحيد،

يدعون! التي التثليث صورة على وقصرا حصرا بحال تدل ال النصوص

وصحح؟ تعليمهم اعتبر لماذا لكن

 يتحدث المثال سيل على الخضري فالدكتور الرسل؛ تعليم وافق ألنه والجواب:

فيقول: أغناطيوس رسائل عن

 بولى رسائل ندرس كنا لو كما نشعر أغناطيوس القدسى رسائل نقرأ »عندما

 الع الرسائل هذه إن بولس.. أيثا فدمه كما المسح شخص لنا يقدم فهو أويوحنا،

 الكنية تمك عن فكرة لنا تعطي ألتما العظيمة؛ الكنوز من تعد أغناطيوس كتبها التي

الرسولية)'(«. بالتعاليم الثاني القرن وبداية األول القرن تماية في الميحية

 لمشاتهة وإكليمتدس، اغناطيوس أعمال قبول أن من الخضري قاله بما سلمنا ولئن

 ألن وذلك الرسل، لتعليم موافق تعليمهم أن في ع أنا فانني الرمل، املوب أسلوبيم

 قائآل فلورفسكي يقرره كما الرابع القرن حتى قانائ فهمها على التنازع ظل الرسل تعاليم

 أثنا.« الرادع القرن حتى حادة الئقدس للكتاب الئحح الئغسير ئشكلة ظلت »ولقد

 ئقاومة أثنا.« الثاني القرن في عليه كانت عتا حدتما خئت ما األريوميين، مع الكنية صرع

 حتى الكتاب، إلى احتكمت الغزاع أطراف فكز والمونتاتجين، والئباليوسيين العرفاين

 كان سلطانه، إلى واحتكموا وآياته بغصرله استشهدوا والمانوين والبرفاتجين الهراطقة إى

 الكتاب سلطان وكان األوحد، المنهج كان ولعئه الهوني، منهج أهم الغزة يلك في اشير

 هو ما الحاسم: الئغسيري الئؤال طرح إلى يئجهون األرثوذكسيون وكان وسامائ، ئطلائ

(.٣الكتاب؟«) تفسير مبدأ

.٤١٧الثالثو لجزه1لمجلداال'ول_١السيحي الفكر تاريخ (١)
= العرية إلى نقله نظرأرثوذكية(، والكليد)وجهة والكنية الئقذس الكتاب فلرررفكي، جورج (٢)



ناك اموذ المصرية ة آ٠بك>الطس;...يلألدا;قأ حقل ___ _____ ه\>ىآلجًا ١١٢

 كان فريق كل بل بعدهم، من إلى سلم تعليتا للرسل نعرف ال فنحن ثم ومن

 يتم كان ما الفكثيرا الرسوليين: لآلبام بالنسبة وأها ويرضى.. يحب ما على كالمهم يفهم

 الرسولى، والتعليم اإليمان أورفعة *نقا عن بعيدا انحرفوا بأنهم المثال سبيل على انتقادهم

 كانت التعليقات، همنه مثل المؤساتية، في وحصره اإلنجيل من الحد على إلقدامهم أو

 مما أكثر فيه؛ يضعهم الشخعى كان الذي المنظور عن ذلك كل ورغم عموائ تكثف

االنتقاده)؛(. موضع المؤلفين *هؤال عن تكشف

 منهم العديد يظل ولألسف — الوثائق تلك كتبة علمك«أن شريف عن يغيب وال

كا«)أ(. مجهولين

والثالوث: في*األتطا أغتاطهوس )ب(

 ويوسابيوس، أوريجانوس كان على التقليد يخبرنا كما أنطاكية كرسي أساقفة ثاني

 الستة في االستشهاد هذا تارخ يومابيوس ويحدد الوحوش، بأتياب روما في استشهد وقد

 عام في استشهاده يكون أن بعد فيما *العلما ورأى م، ١١٧ — ٩٨ترياذس لملك العاشرة

 .روما !لى أنطاكية من طريقه في رسائله كتب وقد دقيق، غير أيقا التاريخ ذا أن بيد م ١ ١ ٠

واالل: األنطالفي سوس رسائل

 جدأل أثارت أنبا إال رسائل، من اغناطيوس كتبه ما بروعة يشهد التارخ كان «!ن

 *العلما ض كثير كتب فقد األوين، الكنيسة *آبا كتابات ض أخرى وثائق أي من كثيرًاأكثر

 ما والبقية حقيقية، سبعة رسائل منها إليه نسبت رسالة عشرة خمس ظهرت وقد بشأنبا،

 القديس فيه عاش الذي من أحدث عصر في وضعت أما في الشك تقبل ال التي الدالئل من

أي )إبروموس( وحروم القيصري كأباتيوسابيوس في نجد ال أنا حتى اغناطيوس،

٠ ٩ ه٠ص نجم ميثال األب ;
٠(١ص_ ، ١)ج الرسوبون،*اآلبا هولمز، مايكل (١)
اضايق. (٢)



نالجج ١١٣1جرم اثاني الفصل

 الرسائل جمع أن ويالحظ .رفضها. على الرأي *العلما- أجمع لذلك الرسائل، لهذه ذكر

 موجودة فهي المزيفة الرسائل من ثالثة رسائل عدا فيما واليونانية بالالتنية موجودة

 اتفق وقد مختصر واآلخر مطول احدهما يونانيان نصان وجد أنه غير فقط، بالالتينية

 شارعا فجا£ المطول وأما األضلي، النعى هو القصير النص اعتبار على *العلما معظم

للمطول)'(«. اختصارا القصير وليس لألصل،

 عصري فخالل ينته، لم أنه إال خفت وإن أغناطيوس رسائل أصالة حول والنقاش

 من كل ني معروفين أصبحا قد والمتوسط اسويل النصين من كأل فإن واإلصالح، النهضة

 المتوسط للنص اليوناني المتن يكن لم م ١٦٤٦ مطلع وحش أنه رغم والالتينية، اليونانية

 كان زائغة، أخرى رسائل حن متباين عدد خلط مع األشكال ني التنوع وهذا بعد، نشر قد

 ولكن الرسائل، وصحة مصداقية حول والجدل واالرتباك الخلط هن كبيرا قدرا أوجد قد

 قدتأثربشكل الجدل أن حقيقة يسبب عون بأي يحظ لم المشكلة، حل في الملحوظ التقدم

 عن عمرتا الغربيون الكاثوليك األكاديميون دافع فقد الغربية، العقائدية باالعتبارات كبير

 على إلغناطيوس المبكر التأكيد به اتم الذي الهجومي المنحى ببب الرسالة أصالة

 مصداقية عموائ وتسننانت التر ينكر بينما الكنيسة، بنيان في اآلحادي األسقفي الثكل

األسباب. لنفس الرسائل

 االنتثار في بدأ قد المتوسط النص لصالح األطياف كافة من اآلر إجماع إن

 لكن م(، ١٦٧٢)اغناطيوس« »تبرئة إسم تحت لمجموعة Pearson بيرسون نثر بعد

 الرياني الموجز كاريتون ويليام نشر حين ،٢١٨٤٥ عام جديد ض طرحها أعيد المالة

القصير(. )النص رسائل لثالث

 مما نافدة، المطبوعة الكتاب ونخ ملطي، يعقرب تاحرس القمعى وبوليكاربس اغناطيوس الشهيدان (١)
 هذاالمرتع: على متشور والبحث االنترنت؛ على هومنثور للعزولما اضطرالباحث

http://ixoyc.net/fathersl.aspx الصفحات. مرنم رهوغير

http://ixoyc.net/fathersl.aspx


انموذجا( المصرية )الكبة الكنسي التقليد نقد د ١١٤٠©/جر

 حتى عام يثكل موجوذا المتوسط النص من رسائل الع بأصالة االعزاف يكن ولم

 م( ١٨٨٥) اليتغوت بى. وج. م(،١٨٧٨) هارناك وأدولف م(،١٨٧٣) ثيودورزاهن قام

اليعة. الرسائل هذه أصالة إلى انتهت التي بدراستهم

 على والبعينيات البتيات فزة في أخرى مرة أصالتها حول الخالف تجدد ثم

 وبواسطة للعمل، الكلي للمجموع المصداقية مألة ناقثا اللذين وجولي ويجنبرج يد

 ابقية وأن ومغبركة زائغة كانت رسائل سع أصل من ثالائ بأن رأى الذي كامبس، ريوس

وتنقيحها)'(. بها التالحب تم قد

 بذلت المرة وهذه أخرى، مرة الرسالة أصالة مألة أثيرت التسعينيات أواخر وفي

 خاصة للغنوصية، منقحا فهتا المشكلة بتحميل جديد مستوى على النقاش لوضع محاولة

 التي واألساسية الفعالة االفزاضات أن مالحظة مع فالنتينوس عمقها التي الغنوصية تلك

 استغار حولها أثير التي األمور من هي قضيتهم عثر التاسع القرن دارسو عليها بنى

 ليخنر ت. هوبز، ر. مثل دارسين فإن ثم وس الراهنة، الدراسات في رفضها أوتم واسع

 أن بد ال ثم وهن أزمير، أسقف نوتيوس كتابات على اعتمادا مكثف الرسائل أن يزعمان

 عن مبكرا يكون أن يمكن ال وقت في ( صياغتها) تمت قد أنه = أصيلة وغير مزيفة تكون

 لتحديات تستجيب الوليدة الكنبة فيه كانت الذي الوقت وهر م١٧ه — ١٦٥ حوالي

٠آخرين؛م غتوصين ومعلمين فالتبوس تعاليم *جرا ض عليها فرضت

باألتي: الرسائل أصالة حول سبق ما ونلخص

في والتنوع بعيد، زمن متن قائم أغناطيوس إلى الرسائل هذه نبة ني الثك -إن

.٦-ه،٠الثاني ماذألخاطيوساآلذطاكي،-الجر٠الررنيرنر اال (١)
 حوالي مبكراعن يكرن أن اليمكن وقت صياغتهاني أماقدتمت تبين الرسالة أن والمقصودبالعبارة: (٢ )

مزورة. تكون وأن البد ثم ومن أزمير، أسقف نوتيوس كتابات على *بنا م١٧ه م، ١٦٥ عام
.٧٠االيقص (٣)



يثدج ١١^حهجه __ ٠ _________________ايب.ولثس

 المزيفة الرسائل هن عدد خلط مع والمختصر والقصير الطويل بين ما الرسائل هذه شكل

وبقائه. الشك هذا تمكين إلى أدى = السبعة الرسائل مع

 فحص في الهريث عدم ني أثر والكاثوليك اإلنجيليين بين العقدي للخالف كان -

 للكهنوت ذكرا فيها ألن فيها؛ اإلنجيليون شكك الذي الوقت فغي الرسائل هذه صحة

عينه. للبب الكاثوليك قبلها وتراتبه،

 بعد الخالف أثير بل الرسائل هذه أصالة في الشك اليتغوت العالم دراسة تنه لم -

اآلن)'(. حتى نائتا الخادف يزال وال والتعينات، التينات في دراسته

 لالهوت؛ النظامي الشرح »بت الكبرى قفيته أن رسائله في جدا الظاهر ومن

(.٢رغيتهى) وتعزية ونصح تشجع هدفه كأسقف، يكتب كان ما بقدر

 وتفصيل؛ بقوة فيها حاضر الكتيبة ترتيب أن رسائله مجموع من للناظر ويبرز

 سلطان على يؤكد فتراه،الرساثل همنه في اإلنجيلين تثكك إلى أدى —قلنا كما —هذا ولعل

 ال األسقف »وبدون فيقول: إزمير أهل إلى رسالته في كما الكنيسة في ومكانته األسقف

 أيشا، الله عند مقبولة األمور هذه تصيح بموافقته ولكن المحبة عشاب وال التعميد يجوز

 بالكنيسة يتعلق شيها يفعل أن شخص ألي يجوز فال ومشروعا، ثابتا منها يتم ما كل ويصيح

هي إبه يوكلها بمن أو األسقف برائسة تتم التي اإلفخارستية وممارسة األسقف بدون

 حلرآلأو تدم أكثرمما واألسئلة المشاكل من تدأثار هوبتزوليختر( )من المقزح الحل فإن باختصار (١)

 األكز هوالحل أصيلة، كانت اغناطيوس إلى المنوبة الرساتل أن التقليدي الرأي ويقى !جابات،
 اغناطيوس رائل الرسالة، بأصالة الخاص السؤال على االجابة في إشكالية(، )واألقل احتماال

 يمحة شك جزتااليخالجه يجزم من على رد هذاانقل وفي ،٠٧ى المفدمة الثاني الجز. األنطاكي.
 فلدقق سارة اواكثر أغبي اب-واألمر الرسائل ض اغناطيوس-والكالم إلى الرسائل ذه

صحتها! هلى اإلجماع يغلون الذي اولئك
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دةامودف(جع.,,ةس٦يح١ي)ال|,..٦ذقاللتمدبالك __ \منم٦١ؤق ١١٦ حجرنكأ

 يسوع »حيث فيقول: الكاثوليكية الكنية على الغطان هذا ويقصر قانونية«، وحدها

 والكنية الغرب كنية آباء بين قائم والخالف الكاثوليكية«، الكنية فهتاك الميح

 أن الغريون فيرى بللطاخبا؛ ويثيد اغناطيوس يقصدها التي الكنيسة هذه حول الثرقية

 متن يملطاخبا اعزاائ لها اغناطيوس تقديم في ريرون روما« »كنيسة هي المقصودة الكنية

 علمت أنها روما لكئية اغناطيوس قول االعزاف هذا تأيد في ويضيفون الحين، ذلك

 لها.. راعيا محله الله حل التي سورية كنية تبا صال في تذكر أن !ليها ورجائه اآلخرين،

الغربية)'(. الكنيسة آباء رآه ما خالف يرون روما مخالفوكنية كان وإن

 — المثال سبيل على — ملطي األب فيرى كثر؛ وآبائها الغربية الكنيسة ومخالغو

 للكنية وصف ض اغناطيوس رسالة في ورد ما فإن روما؛ كئيعة عن ال هنا الكالم أن

 الكل أن الوصف هذا معنى إذ يومئذ؛ الجامعة للكنية وصف هو!ال ما »الكاثوليكية« ب

 بالكنية الخاص بالمفهوم لها عالقة ال الثرقية؛ الخبرة واقع ض كلمة وهي وحدة، في معا

الجغرافي«)؟(. الوجود وال الالتينية،

أغناطهوس: عتد االلوث

 نظامي شرح إلى تقصد ال أما الرسوليين اآلباء لتعاليم العامة السمة أن ذكرنا

 ض بعدها أتى ما ضوء في ئقرأ أن يتبغي فاد وعليه؛ (٣فلغًاا) فكرا تقدم وال لالهوت،

 محايدة نصوصا تظل بل يعض؛ بعضها أفراده عالقة ض يتبعه وما للثالوث نظامي شرح

وبالمثال األولى، إلى الثانيةًاقربمذها فإخبا!لى واال أوهرطقة، أرثوذكسية التثيرإلى

.البولية المكتبة منشورات بتصرف، ٢٩:٢٧—ص من الكنية آبا، أمدرمتم، (١)
.٦٦ص الرمريون، األبا، الميحي، اال'دب بد، ملطي، يعقوب تادرس األب. (٢)

 كتاب في الكاثوليكي المري ييب لألب ملطي األب متانثة مكرتا وراجع ه،٨ص االيق (٣)
 والغاتيكان( ورومة )نحن كتاب في رشم، أسد د. كذلك واتظر ، ٤١ :٣حده وبويكاربس( )اغناطيوس
 المناهغرآلبا، الشرفي وهومتامرللموقف ١٣،١٢،١١ض الناشر، ذكر دون م،١٩ه٩ط.سمر

الكتيسةالغرية.



^٠١١٧h_____________________________________الحاحي الفصل

المقال. يتضح

 رسائل في تبدو كما المسيحية )العقيدة عنوان لححا بباوي جورج د. كتب فقد

األنطاكي(: اغناطيوس

الله: »وال:

 أهل إلى رسالته وفي المسبح«، الهوأبويسوع (أفس) أهل إلى رسالته في كتب

 إلى رسالته وفي المسح«، يرع في لنا نفه أظهر »الذي الواحد«، اإلله الهو مغتيسيا)أ(

 المسح بأن يعزف أن في اغناطيوس يزدد وال ثالوث«، هو الواحد لله٠»و ا ترال) أهل

 في ويصفه السح دم عن وليتحدث األتين( إلى الرسالة )مقدمة إلهنا هو يرع

 القدس)ه( الروح وهر الكنبة؛ في يعمل والروح الله«، »دم بأنه (٤أض) أهل إلى رسالته

 عن كثيرا اغناطيوس يتحدث وال الله«، هيكل ه دعينا بببه الذي (٦الرسالة) نفس وفي

 كانت زمنه في اإليمان تتهدد كانت التي والبدعة السح شخص أن ذلك القدس، الروح

بالتجسد«)م مرتبطة

 أغناطيوس أن من زعمه لما وجود ال أنه أؤكد الدكتوربباوي؛ كالم أناقش أن وقبل

 اغناطيوس عند ما وأقصى هوثالوث«، الواحد »الله أن ترال، أهل !لى رسالته في ذكر قد

رسائله فى ترد لم كان وإن كثيرا، القدس، الروح االبن، اآلب، األقدس« الثالوث »ذكر أنه

.١/٢افس (١)
.١/١٣٠٢/٨مغبيا (٢)

.٢:١/٢ ترال (٣)

 .١/١افس (٤)

.١/٩اض )ه(
.١/١٨-١/١٧-٣/١أذسه (٦)

 (،٣)رتم ،*اآلبا مجموعة مللة من األنطاكي، أغناطيوس الشهيد رسائل بباوي، حبيب جورج د. (٧)
ممه.١٩٧٦ستمبر



انموذجاع المصرية الكنيسة ,,التقليد!الكسي نقد هبش© ١١٨ ذًا/جكج

»أقنوم«)'(. كلة

 مجوع في ذلك بعد ظهرت التي الثالوتجة الصورة تصحيح الثالوث ذكره ض يلزم وال

 فيقول له؛ وخاضائ اآلب من أنزل االبن يجعل المثال سبيل على فأغائطيوس ،٣٢٥ تجفية

مغنيا: الى الرسالة في

 وكما لآلب، المح يع خغع كما لبعفى بعغكم وليخضع أسقفكم، »أطيعوا

(«,”وجددا روا اتحادكم لكي ولآلب، للمح الرسل خضع

 أو )التبعية بمذهب ذلك بعد عرف بما أغناطيوسى لتلبى محتمل النص هذا أن وهع

 العبارة وتكون الجد(، )في إضافة من التخ بعفى في بما يدفع قد ذلك أن اال الزاتجية(

 أنزل يى فاالبن ئم ومن (،”لالدب« الجسد في وهو المح ع خغع »كما بتمامها

مرتجة! منه أدنى أو اآلب من

نقدية: ة قراه - والمدافعون أغائطيوس

مميرنا: أهل إلى الرسالة في ورد ما عليبتا يعكر لكن

 قد أنكم حائ أدركت لقد هكذا، حكماه صيركم الذي اإلله المح يع »أمجد

 يع ربنا صيب في والروح، بالجد سمرتم، أنكم لو كما يتزعزع، ال إيمان على بيتم

 داود نل من بأنه اإليمان في بقوة وراسخون المبح، بدم المحبة في وثابتون المح،

واعتمد عذراه، من ولد حعا أنه و الله، وقوة مفيئة حب الله، ابن وهو الجد، حسب

. ١٦٠ص ريرليكاربى، أغتاطيوسى الشهيدان ملطي، يعقوب تادرسى (١)

 معسبا الى الرسالة م،٢٠١٩ االرى الطبعة األولى، العصور في الميحية التصرعى ألرسوليرن، اآلباه (٢ )

.٣٣٨،ص٢/١٣

 هامش األسقفية( النشر دار )ط الرسوبون اآلباه ،٣٣٨ص ،٦٦ هاش باناريون( )ط الرسوبون األباه (٣)

.٤٦،م٤٧



الثاني اسل

٠(١)*بر كل به يتم أن أجل من يوحنا من

 له ساوثا وكر( اآلب؛ من أنزل تجعله وقوته الله بمشيئة االبن والدة أن شك وأال

 جوزيف د. منها، نقلنا التي العرية النسخة على األرثوذكسيان المراجعان إليه التفت وهوما

قائلين: فعلقا إسكندر، موريس عماد ود. فكى، مرريى

 حب الله، »ابن الالهوني التعبير هذا في اغناطيوس القديس هع الكنية *يفقآبا »لم

(.٢الله») وقوة مشيئة

 أنزل االبن تجعل واإلرادة بالمشيئة الوالدة أن أغناطيوس مع اتفاقهم عدم وعلة

 نجد ولذا حادث، واألخر أزلي قديم فًاحدهما ماواة، فال ثم ومن ودونه، األب من

 <٣خصصه> والذي الثالوث(، حول )حوار كتابه من الثاني الحوار في الكندري كيرلس

يقول: = الطبيعة بحب منه مولود وأنه اآلب هع االبن أزلية لمناقشة كله

 ولد األب هل بقولهم: الالذعة المعارضين أفكار ويعكى إرميا أورده آخر »سؤال

 الوال لهذا بإثارتبم المعارضون إليه ذهب ما فهم ويمكن إرادته؟ بغير أم بإراداته االبن

 آخر أن أي عته، رغائ )االبن( ولد األب ؛ذن األب، بإرادة الوالدة تكن لم »إذا كاآلني:

 كان »إذا سيقولون األب إرادة رغم يولد لم االبن إن قيل: وإن الوالدة«. على أرغمه قد

الوالدة! عملية سبقت قد اآلب إرادة أن ذلك فمعنى بإراداته، االبن وئد قد اآلب

 دائائ كائن االبن بل ابته، من محروتا يوتا يكن لم األب ان قائآل: لى كبر ويكمل

 تشا لم اإلرادة وهذه عته رغائ لالبن أتا أبذا يكن وهولم بداية بال الذي األزلتي اآلب في

في ل*ويتا هواإلرادة« ألنه وذلك اآلب قبل كائن االبن إن الوالدة.. قبل أبذا تظهر وال

.٣٦١،ء١ ا ١ صرنا كبة إلى الرمالة باناريون( )ط الرمددون اآلباء (١)
.١٢٤ هامش ،٣٦١ص_ ،١/١ مميرنا كنية إلى الرسالة باناريون( )ط الرمرليون األباه (٢)

الثاني. الحرار الشرد: (٣)



لمصحيةصذج١.,,ةث،,ك٦ؤ|لسيت لثنقدالتقيدا ١ك\ه٨ؤ ١٢ ٠ مكدأ

الوالد؟«)'(. قبل المولود يوجد »كيف قائال: استنكار

 مؤدى إذ بعده؛ وها نيقية آباه ذكره ما ليخالف أغناطيوس قول فإن هوواضح وكما

٠س ماوتا وليس اآلب من انزل االبن أن اغناطيوس قول

 في الرسولين اآلباء اعتقاد تناقثن كبا يرى حيتما *المر على ليستولي العجب وإن

 اآلنغة؛ النصرهى هذه يمرن يجدهم ال ثم إيمابم على تؤكد لكتب أومقدمات الثالوث،

 فالدكتور إليهم؛ عائدا لوجدوه لوتأملوه بما مخالفيهم فيلمزون نفوسهم إليهم تبجح بل

 بعد أغتاطيوس، القديس رسائل على مقدمته في يقول نجده — المثال سجيل على — بباوي

اعتقاده: عرض أن

 الميح الهوت عقيدة عن وماذا كذلك: لنا يقولون الذين أذن في نمس أننا »كما

نيقية؟ مجمع اخزعها التي

 وهوحياتنا المتجد، وهواإلله هوإلهنا الله ابن المسيح إن التاريخ: بصرخة ونرد

 استشهد الذي ألغناطيوس السع الرسائل من رسالة كل تصرخ كما منا.. المنفصلة غير

 القديس الميح، تالميذ آخر فيها كان التي الغزة من قريتا عاش والذي م، ١ ’ ٨ ستة

حائه)م يزال ال الرايع، اإلنجيل وكاتب الرسول يوحنا

 .,أصالتها في التشكيك وعن الرسائل، هذه كتبة معظم تشمل الي الجهالة عن وبعيدا

نيقية؟! مجمع في *اآلبا قرره ما عينه هو الزاتبية أو بالتبعية اغناطيوس يقوله ما فهل

 من إلها كان وإن االعتقاد تصحح في كاي إل بأنه المسوح وصف مجرد وهل

ثانية؟! درجة

 فكى، مورسى جوزيف د. عليه وعلق ايونانية عن ترجمه الثالوث، حوارحول الكندري، كيرلى (١)
 م٢٠١٤ األولى الطبعة األباية، للدرامات األروئذكي المركز الشهيد، عبد ضحي د. مراجعة

.٨٤،٨٣م-
.١٢جورجبباوي،اغذاطيوساألذطاكيص- (٢)



هج ١٢١ جرما الغاض الغمل

 بينه فارق ال إذ — مثآل — بآريوس المسجح الهوت على يتشهد أن ألحد يحق وهل

 الحقيقي اإلله هو األخير وأن اآلب، من أنزل االبن رأى قد فكالهما اغناطيوس وبين

وحده؟!

 آذابم.. في همس الذين أولئك على يقعدها ولم الدنيا أقام قد يباوي الدكتور إن

 على علق بل نقلناه؛ الذي النص هذا على واحدة تعليقة بقلمه يخط ولم فمه يفتح ولم

موجودا! ليس التص وكأن ٠. وتركه) بعده الذي التص

طيوس: وأغتا في لآلب االئ مساواة

 جدا خاص بلقب يدعوالمح إنما أغتاطيوس أن من بعضهم به استدل ما وكذلك

 نغس ويكرر التعريف، أداة بجانب يأني عندما ثيوس( θεός)وهو اليونانية في وحده بالله

 الحياة بجدة ليأتينا بشرية هيئة في الله »ظهر فيكتب التجد، سر عن يتحدث عندما األمر

 مما (،٣األب) الله عن للحديث التعريف أداة هع θεός اللفظ نفس وستخدم («،٢األبدية)

(اا.٤أغناطيوس) القديس فكر في واالبن اآلب بين التامة المساواة يعني

 مخلوق المسح بأن قائآل اغناطيوس كان فلئن بطالنه؛ عن تفتي الكالم همنا وحكاية

 ال مما وهذا .أوتكيره. )األنزل( اإلله لفظ تعريف عنا يفتي فما ومشيئته، األب بإرادة

 المبين السياق على مداره ساولآلب االبن أن على فاالستدالل اللفات، فيه تختلف

نفه، المقدس الكتاب قولي على ودليلي والتنكير، التعريف مجرد ال المبرز، والمعنى

اكارقصهه. (١)
٠٣/١٩(افس٢)

.٢/١ مغبيا (٣)

 والمطرية، شمس عين عام األنباهرمنيااسقف وتقديم. مراجعة ،نيقية قبل القدوس الثالوث امجدبشارة، (٤)

.١١٩مص٢٠١٧لطيعةاألولى١دارسالملذثروالع نثرة:



(g/آلمك١■لجى ١٢٢ يحدج !I ١ةالمصريةب>^اةي بماا|ا للبسعيد حع ٠٠٠)حموكجا

 يؤكده وهوما البثر، وهع الحق اإلله وهع المكذوبة آللهة 1 هع θεός لفظ استخدم قد فإنه

الرمل: أعمال قول مثل مثألفي مستخدمة اللفظة همنه نرى ولذا <،١سزوذج> قاموس

 س أحرجتا ي٠ائي موش ١هذ ألن أقاتتا، كقدح آيقة لتا عتل يقارون: ددائليرع٠

(.٢) أناه قادا ثئئلم آل منز أزص

طية: غال أهل إلى رسالته في بولى قول ومثل

 آيؤذ«)م ^ليتؤ لذوئا يندس سندلم الله، تزئرن آل ككلم خذ؛ن برلكن

كورتثوس: أهل ألى األولى بولى رسالة في وأيقا

 يولجن نمتا األرص، غلى ًاؤ الغتاج يي نماذ بزاة آلهه، لتئى ائ وحن وزن آرة «

وذأ>م١وئنتأذتاثنميآيهةك

 إلى الثانية الرسول .بول., رسالة في - كذلك — معرفة وردت قد اللفظة هذه ونرى

كووس: أهل

 إنارة لهم تفي، لئال المؤمنين، غير أذهان أعمى قد هر اال طا إال فيهم «الذين

(«. الله) صورة هو الذي الممح، مجد إنجيل

Greek Testament, Abingdon ،؛لر Strong, James, Dictionary of the Words in ( ١) 

.36 .Press, NashviUe, New York, 1890, p
2316. Theos ffteli'-os: of uncertain affinity; a deity, especially (with 

3588) the supreme Divinity; figuratively, a magistrate; by Hebraism, 

(.very:--X exceeding, God, god (-ly, -ward

.٤٠ /٧ الرض أعمال (٢)

(٣) ٨/٤.

.٥(κ الم١
.ا1ب٦ ها١



قد ١٢٣ _____ ________________  الفصدللثاني

έν 0٦ς ة θεός τού αίώνος τούτου έτύφλωσε τά νοήματα τών 
άπίστων είς το μή αύγάσαι αύτοϊς τον φωτισμόν τού ευαγγελίου 
τής δόξης τού Χριστού, ος έστι είκών τού Θεοΰ(١).

 من أحدا فإن (،٢ اإلله أم - اللعنات عليه — هوالرجيم هل هنا المقمود كان وأائ

 بولس يساوي كيف يقل لم = إبليس :به المقصود الدهر هذا إله بأن قالوا الذين المشرين

 ! ؟ومعزنا لهما اللفظ نفس استخدم إنه بحيث الرجيم، وإبليس الرحيم الرب ين الرسول

تراغناطيوس: في األقانيم يين الماواة

 أصآل، إليه رسائل نبة كدب ض العلماء من أن أغناطيوص عن كالمنا أول في ذكرنا

 إليه، رسائل سع نبة على استقر قد جمهورهم وأن الصحح، و المنحول ذلك في سول

 كذلك-أن— وذكرنا بوليكاربوس، أزمير، فالدلفيا، روما، تراليا مفنسيا، أفس، وهي:

 دونما بسيطة رسائله ت*٠جا فقد ثم ومن لالهرت، نظامي معكابشرح يكن لم اغناطيوس

 الرسرليين اآلباء من غيره أو اغناطيوس يعرض أن جدا المستبعد فمن ثم ومن كلفة،

 فوجئت ولكي قطائ، عليه الكذب فهومن ورد ولئن ووحدتهم، األقانيم مساواة من *لثي

واالبن االب الأن قائل: أنه ألغناطيوص يتسب المصرية)؟( الكنية مدافعي من بمدافع

Robinson/Pierpont Byzantine GNT (Greek New Testament), 2000 A.D (١)
مثل: الرجمة لهذه الموافقة اإلنجيزية الرجمات مراجعة ويمكن
(Murdoch BBE (Bible in Basic English ٧6٢و)^ة KJV (King James 

وغيرها.
 ومتهم إبليس انه الى ذهب من فمنهم راين على “هذاالدهر المقصوددا؛له في مختلفون المغرون (٢)

 هذا إله أن األول والرأي وأغطيتوس، كإيريناؤس *اآلبا من عدد راي واألخير الله؛ انه !لى ذهب من
 األبوين وهورأي يتهم انتثارًا رهواألكثر المعرية، الكبة مغري معخلم فعليه إبليس هر الدهر

فكري- يوس وأنطر ملطي
 في واحدة طريقة هع—كمايسميها—الشبهات ورذاعلى إنتاجا الممرين رثوذكس٠ال١ اكثرالمدافعين أحد (٣)

 وهويكتب نحمى، أن أكثرمن ومنهجه العلم على وكنباته ألشعيرية، إلى ماتكون أقريب الردوالحجاج
عتدأتباعهم. العلمي االإظهارالمتراهم امثاله وعلى وماالردعليه حقيقيا، استا وليس اسعاره ياسم



انموذجا( رية٠ةاعص*“،;و٢٢ل)اي ل،;اباق٦أذقال ٩قآلح£١ف ١٢٤كمؤ0ح

 يكتبون م٦إئ إذ سبعا، لعن القول هذا اغناطيوس ولوقال ومتاوون« واحد القدس والروح

 عرضت قد مشكلة األقانيم بين الماواة ومشكلة مثكالت، من يعازضهم ما ضوء على

 وبالرغم الرسولين، ض لغيره وال له تعرض ولم المدافعين، من اغناطيوس بعد لمن

 الفج، النص هذا يتقل أن إال أبى المدافع هذا أن إال واستقراره، المعنى هذا وضوح من

 وجود ال وهمنا تبذا؛ نطق قد اغناطيوس أن قرنان، له أقع كذبا وكاذبا الناس على مدلتا

القلبيتين)'(! إلى رسالته وهي المنحولة الرسائل من رسالة في إال له

 يدري كان ما فلعله عذره، شي أمام أقدم وأن فعله، له أتأول أن حاولت وقد

 إلى الرسالة هذه نبة في مختلفون العلماه أن ظن لعله أو منحول، نقله الذي التص أن

 الهمام المدافع رأيت أن لما الريح؛ أدراج معذرني وذهبت أملي خاب ولكن أغناطيوس،

 باقي ولكن .٠(٢اآلبائيات) علماه من وأيثا األولين األباه من إجماع «عليهم يقول:

 يعتحروغبا الكثيرون ,دقة. أكثر أكون لكي أو دقيقة وغير إليه مشوبة تعتبر اش الرسائل

 نبت التي األبوكريفية األناجيل مثل وسأعتبرها كالمي في بهم أستشهد لن ولهذا مزيفه

التالميذ«^. إر زورا

 األناجيل معاملة سيعاملها وأنه تها، يتشهد لن أنه شه على اشزط أنه ومع

القهقرى رجع لكته )المتحولة( ألبوكريفية ا

 له)؛(! مقال في المكذوب النص وذاك المنحولة الرسالة تهذه واستشهد فعاد

لتظهر! اإلفك وإلى شر، الكذب تحتاج؛لى التي العقائد تلك أوهن وما

The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, vol. I, Ignatius, The (١)

Epistle of Ignatius to the Philippians, Chap. II Unity of the Three

.Divine Persons

ذكرناها. التي البعة الرساثل يفصد (٢)
لقد-ساغتاطيوساألذطاكي.1المثارةحرل الردءليبعضالثبهات انظر: (٣)

 .الطبيعة في اآلب ض اقل االبن بأن يؤمتوا لم معظمهم ان وإثيات الثالوث عن فكراألباه انظر: (٤)



فالئآلج ١ ٢ ه جريدق الثاني الفصل

 عتم دفاعية ألخمال ونقد ء آلراتجم رض رث، والذ المدافعون الراح: المطلب

أنموذجا(: )دخوئس

 عدد في الزاتبية(-Subordinati٥nism) التبعية عقيدة شيوع عن قبال تحدثنا

 النزعة طه أن على الكاثوليكية الموسوعة بشهادة واستًانسنا،المدافعين هن قليل غير

 ترتليان، إيريناوس، الشهيد، يوستيوئس كهرماس، المدافعين *األبا. من عددا تلبست قد

وأوريجانوس)'(. الكندري، إكلمتدس

الشهيد: ثورمشحوسى أ(

 ولنبدأب»يوسينوس الحقيقة؛ لهذه المؤكدة النقول يعفى اإليجازنوق سبيل وعلى

فيقول: المسيحية« عن األول »دفاعه في الزاتبية هذا يقرر الذي الشهيد«

 في وصلب الفرضى، لهذا ولد الذي المسجح هويسوع األشياء هذه علمنا الذي »إن

 له نتعبد أننا نثيت وسوف قيصر، طيباريوس زمن وفي اليهودية، والي اليطي بيالطى عهد

 هو البوة وروح الترسب في الثاني أنه ونؤمن نفه، الحي الله ابن أنه تعلمنا قد إذ بحكمة؛

 مصلوب رجل إلى نتسب إنتا قائلين: بالجتون يتهمونتا البب ولهذا الترتيب في الثالث

(«.٢الكل) خالق المتغير غير األبدي الله بعد الثانية المرتبة

 يوستينوس على عميعا تأثيرا تركت قد األفالطونية التعاليم أن الخفري ويرى

 في يشتم والحوار الدفاعية لكتاباته المدقق إن »بل محوه؛ السهل من يكن لم بحيث

 من اللوجوس خروج فإن االنبثاق، وطريقة اللوجوس عن وثئية رائحة األحيان بعض

المفهوم في العظيم اإلله لن األرواح( )بعض اللوجوس خروج ما حد الى يثبه األب

.2003 .Subordination^ From New Catholic Encyclopedia, Ed (١) 

 بارتويون دار ’ط أخرى، ونعرص تريفون ع٠ والحوار الدفاعان والشهيد، الغيلرف يوستينوس (٢)
 فكى، موريى جوزيف د. إشراف تحت أكاديمة علمية هيئة وإعداده ترجمته على تام للنثروالتوزيع،

.٤٠ص_١٣الدفاعاألول/فصل



إنيوذجا( المصرية )العضة الكشي التقليد نقد ق١١الئ١ؤ )٢٦ رجرنمهج

 القدس الروح وأن اآلب، ض أدنى االبن بأن يعتقد يوستبترص أن كما الغنوسي، الوثني

 الله ض أقل وسبد إله هو اللوجوس إن يوستيتوس( )أي يقول كتب فقد االبن، من أقل

 والسجح األولى المرتبة في السامي الله يفح الثالوث عن يتكلم وعندما للكون، الخالق

الثالثة)'(«. المرتبة في القدس والروح الثانية المرتبة في

تدان: ب(

 تممة من الهرب يمكنه »وال الزاتبية النزعة ٠ج فقدتلبمس ترتليان هع عيته والحال —

 منه، جزء واالبن األلوهية، كل جوهر أته صراحة بكل فهويدعواآلب الزاتبية — التبعية

 الشمس والتيار، اليئبوع هن — أمثلة — توضيحات على باالعتماد يتهما العالقة موضمخا

(<.٢والثعاع)

 صباغاته بعض جاءت »إذ الالهوت لعلم جليلة إسهامات ترتليان قدم ولئن

 استخدامها وبدأ الكنية المصطلحات ضمن أدخلت أتما لدرجة للغاية دقيقة وتعريفاته

 الحديث في Trinitas ثالوث كلمة استخدم من أول ترتليان وكان الحين، ذلك منذ

 ،٤٥٢ى ،١٩٨١ الفاجرة، الثقافة، دار الثالث، الجز. ١ )ج الميحي، الفكر تاريخ الخفري، حنا (١)

 جورج فهمي أنطون وانظر: التوثيق في زيادة الخفري اعتمدها التي النعوص راجت وقد (٤ ٥٣
 كية.ار نثرة: الثاني( القرن الميحي)آبا، الدفاعي األدب المدافعون« واألبا. يريبن «القدس

كذلك. الغلغي التأثر على عرج فقد ،٤ ١ى اإلسكندرية، والبابايطرس مرض
Schaff, Philip, History of the Christian Church, Volume 2, Ante-Nicene (٢) 

Christianity. AD. 100-325, Charles Scribner's Sons, 1910, Oak Harbor,

.WA: Logos Research Systems, Inc
كالمه: تعى وهاك

"Tertullian cannot escape the charge of subordinationism. He bluntly 

calls the Father the whole divine substance, and the Son a part of 

it; illustrating their relation by the figures of the fountain and the 

stream, the sun and the beam”.



صج ١٢٧ صمة_____________________ ___ □ض الفصل

 إلهي: متحد ثالوث عن يتحدث الثالوث لعقيدة شرحه وفي الثالثة، اإللهية األقانيم عن

 »يقدم براكسيس ضد «Adversus Praxean كتابه وفي القدس، والروح واالبن اآلب

 في والتوحيد التثليث ين الترافق فيشرح القدوس، الثالوث في عقيدته عن تعبير اوضح لنا

 وهكذا اآلب، جوهر من ناالبن الثالثة، لألقانيم الجرهر وحدانية على مؤكدا الالهوت

 في ويرى معا«... المتحدين للثالثة واحد جوهر هناك أن دوكا أؤكد »إنني ترتليان يقول

 وكذلك الله، في األقانيم تثليث على دليآل كثبهنا« صررتنا على اإلنسان »لنخلق الله قول

 وكلمته ابنه ال'ن ذلك قال الله أن ويشرح منا، كواحد حمار قد اإلتان هو »ها الله قول

 ببدعة *الثي بعض تلبس( )قد أنه القدس=إال الروح أي الثالث األقنوم وكنلك معه كان

 أما هوالجوهركله اآلب أن يعتقد كما أزائ، ليس االش أن نلن فقد الثالوث، في التدرجية

 أعظم أبي »ألن االبن قول ذلك على ودليله الكل، من وجزم مته فيض نهومجرد االبن

(«.١()٢٨:١٤مئي«)يوحائ

 الخلل ينفي أن المدافعين ض ونظرائه تريليان عن المنافحين ض أحد يملك وال

 االبن إن يقول: واحد موقع فغي تعبيراته؛ بعض في انحرف »قد إذ والتعبير التعليم في عنه

 المولود من أعلى درجة من للمصدر بما لألب تال إنه يقول: مواقع عدة وفي ،*جز هر

 االبن ألوهية كمال على يؤكد األخرى المواضع كل وفي الوقت، نفس في لكنه والمنبثق،

(.’والقدس«) والروح

 ال الجوهر من *جز هو االبن بأن القول يجتمع ال فإنه تناقض؛ هذا أن شك وال

 وأنه لالش األلوهية بكمال القول يجتمع وال ألوهيته، بكمال والقول كاآلب كله الجوهر

األب! بإرادة نابع

. ٦٨ ،٦٧—ص أفريقيا *منآبا ترتليان العالمة جورج، فهمي أنطرن (١)

 هرموجانس ضد القدوس، الثالوث اوعن )ضديركياس اإلفريقي ترتليانرس رشدي، امجدرفت (٢)
.٧٨م م،٢٠١٧ األولى الطبعة اإلسكندرية، مدرسة نثرة: المادة(، أزلية عدم اوفي



موكجأ(1ي)ا!ماد.„ةالمصرية ■II■،1 ب ال? حقد_____ كج ١٢٨ممؤ

 يكن لم االبن بأن تصريحا المادة، أزلية في هرموجاض على رده في لنجد إنتا بل

فيقول: وجد، ثم موجودا

 اللقب أما »الله«، وهو الخاص باسه دائتا موجود الجوهر أن أذعي فأنا »وهكذا

 فيها خلقت التي اللحظة نمن حدث، قد ما شيء إلى إشارة —بعد فيما أضيف فقد —هرب«

 تهذا يسمى وبدأ رثا، القوة هذه بتفعيل الله صار الرب، قوة فيها عملت التي األشياء، هذه

 لم إذ الدوام، على هكذا يكن لم إذ ودياتا؛ أبا الله صار الطريقة وبنفس بعدها، من االسم

 ولم االبن، قبل أبا يكن لم ألنه دائتا« »الله فقط كان أنه أساس على الدوام، على أبا يكن

والاالبن«)'(. فيه، موجودة الخطية تكن لم وقت هناك كان ألنه الخطية، وجود قبل دياتا يكن

 موجودا يكن لم االبن إن العبارة: بصريح يقول فهو عينين ذي لكل بين وكالمه

 والطبيعة األزاتة في له وماؤ األب جوهر من االبن كون مع قطتا يتنافى وهوما وجد، ثم

المسيحيين. عند االن المستقر االعتقاد هو كما —اإللهية

 اإلنصاف من فيه تعليقا النص في الواردة )االبن( لفظة على الكتاب مترجم علق وقد

قائال: (٢المقدمة) في كتبه ما رد في وهوكاف فيه، ما

. ١٦١ى رشدي، رفعت أمجد ترجمة المادة، أزلية عدم أوفي جرض هرما غد ترتليان، (١)

 لكن اإليمان، حقائق وتشرح توضح الدفاعية األعمال »فظهرت :إذيقول ٧ ٠ص في ترل—مثأل — اتظر (٢)
 التعليم ثوابت في جازمة ثابتة واضحة كانت لكنها التفاصيل، كل في دقيقة الدفاعيات هذه دانتا تكن لم

 والمعيشية الروحية حياتهم وفي االن، إلى الباقية الليتورجية الممارسة في بجذوره الغارب الميحي،
 عند الليتورجية الممارسة في بجذوره الضارب الميحي التعليم ثوابت في فهل ا وألتا، وعمآل، قوال،

وجد! ثم مرجرذا يكن لم االبن أن ترتليان
 طرقه، أول قناني »الرب اآلب من نح قد البن’ أن فكرة ايقا؛ سترى كما، ٧٦ص هثآلفي يقول أوكما

 نح إنه يقول: لكنه المتجد االبن وهر األب، عن متمايز األقنوم بحب وهو ذاني، إنه قوله: ورغم

 وكمال الجوهر في لآلب االبن ساواة على طا الفكر هذا يزئر لم وضوح، وبكل لكن األب، بزرادة
 اآلب وماواة الثالثة، واألقانيم الواحد الجوهر عن دقيائ شرخا ستجد بل المتجد، االبن ألوهة

تربذوس= قول ان فدعواه القدس...« والروح واالبن اآلب ين الثالرثية العالقات وشرح لالبن،



ؤقجح ١٢٩ ٠&كخد ________________ ألثاني سل

 ال واضح، وهوخطأ اآلب، مع االن ماواة تجاه ترتليانوس، خطأ تيبن »كلمة

 بأنه البعض يبرره والذي مناسب، يثكل تبلد الثالوث شرح رجل من خرج كيف ندري

 وربما صريح النص ولكن به، العالم خلق في لالبن الخارجي اإلعالن حالة عن يتحدث

بعدادا(. فيما آريوس عليه استند

أوريجاتوس: ج(

<٢ ظاهر) يحت!' لتبعية يا فتلبه وترتليان، يوستيوئس عن س نو أوريجا يختلف وال

 تقلتاه الذي لنص فو على فهمت ما إذا لتتهار = القدس ألروح و االبن ألوهية كمال يلعي ال بابية =

 ني يتوقفوا أن احوالهم فأدنى وإال أنفسهم، من أتصغرا إن هذا وجد، ثم موجوذا يكن لم االبن أن من

المدافعين. من شاكلته على ومن ترتبان شأن
. ١٦١—م ،٤٩٨ رقم هامش المادة، ازلية عدم في أو هرماجوض غد ترتليان، (١)

 نصوص وله بالمحكمة تكون ما أشبه وهي سننقلها؛ التي نصوصه متوى على ظاهر بين قك: (٢)
 فهذا إليه، المذهب هذا نبة في حديتا والباحثين قديتا اآلباء حيرة إلى أدى مما األور تناقض اخرى

 أثناسيوس»* والقديس ،“العجائبى غريغوريوس* ولكن التبعية، بمذهب يتهمه *ايرونيموس* * القديس

 الذوابكتف قد الهراطقة ألن وذلك* "ويقول:.الهرطقة. ذه في اوريجانوس لزج محاولة كل يرفغان

 رحمة جورج األب )انظر: الثالورا تعلمه واستقامة أوريجانوس فهم تبم*إسا لهم فبينا أوريجانوس،
 من م ١٩٩٢ األولى الطبعة اإلسكندري، أوريجانرس (١٠) التاريخ في الميحية *عظما *مومرمحة

(.٨٦ :٨٢حب

 يؤكد فاألول اللوغوس،* عن الالهوني أوريجانوس فكر في نكرين خطين وجود Quasten ويلحظ
،*اغدكلبرس عمله في وهذاواضح الثاني« اإلله* اللوغوس يمي والثاني “اللوغوس* الوهية على
 الواغح فمن فيقول: (*المبادى األخير( هذا على Quasten ويعلق ا لمبادى وفي ،*يوحنا *وفي

 )جوهانس* االبن من حتى اقل مرية في انه القدس الروح ويرى الثالوث في ما تري يفترض أن جدا
 مركزباناريون نشرة: الثاني، *الجز يوسف، جرجس د. ترجمة ،*باترولوجي* اآلبائيات علم كواستن،

(.٨٣مد٢٠١٧للزاثاآلبائي،الطبعةاألولى

 يحتكموا ولم الذات، قبرد من يغلتوا لم* فإخبم جمره ومز “*المبادى* كتاب نغلة دور هنا ها يففل وال
 حقه اإلسكندرية معلم أوفوا يومتيتايى، وال ايرونيموس، وال روفينى، فال العلمي؛ التجرد بأحكام

 اذظر:= *اآلخر... على أحدهم ايثارنا *هزال عند عبه نعول ان يمكننا ما وجل واألصالة، النزاهة من



امودجا( المصرية ؛!■■■ة ٠اكر>ر ب ‘,ك,١ال نقدالتقفر ٠٠٣٠٠٠ غعجح ١٣٠ ٠@كه

نائآل: مذهبه قرر فقد

 كل الذي ذاك هيمنة تحت هو المردي ألعالم أن نقول الذين نحن لنا »بالنسبة

 العقيدة وهذه مته، أدئى لكن األب، من أقوى يس االبن أن نعلن اآلب( )يقصل شيء

 فينا وليس مئي، أعظم هو أرسلني الذي األب نفه سوع أقوال على اعتمادا ها بنينا قد

 نعتبر عندما ولكن منه، أعظم أي الله على رب هو اإلنسان ابن يؤكد لكي مجنون هر من

 السيادة له أن لثأكيد با نقول والحق، واالستقامة الحكمة، الكلمة، الله أنه على المخلص

 لتسود امتدت سيادته أن نقول ال ولكن الغابثة تهذه له أخضعت والتي األشياه جمع على

الكز)م. على الحاكم واآلب الله عش

 اآلب نيم أقا ثالثة ،هناك يقول: كان« به شىه ،كل يوحنا على تعليقه ني ويقول

 آلب؛ ا سوى مخلوق غير هو ما هتاك بأن نؤمن ال الوتت نفس وني القدس؛ والروح البن وا

 بالكلمة، عملت Pألشيا ا كل أن نقبل فإننا سبيلنا، في وأصدق وقارا أكثر أننا بما لذلك

 ما لكل بالتبة الترتيب حيث من واألول الخليقة، كل من سموا أكثر القدس الروح وأن

 القدس الروح أن يقال ال أنه في هوالسبب هذا يكون وقد المسجح، خالل من األب عمله

(ا.٢الخاص) الله هوابن

 جورج األب ومشى عليه معلثا و له معربا الفرني أصله ض نقله وند المبادى،، في »أوريجانوس =

. ٤ ه—ص البولية المكتبة متثورات البولي، خرام
 ابرونيموس، )روفيتس، *المبادى جمي مز صخ على الدالة النماذج هذه *القارى وليراجع تك:

 منالكتاب٢٣ حائية ١٠٣المثال-د بيل - على—يريدون باالعتقادالذين الويجانرس يوتئياش(
إليهاآتنا. المتار العرية الزحمة من ٤٣٣ ،٤٣٢،الرابع الكتاب من ٧٧ حانية األول،

The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, Volume 4, Fathers of (١) 
.15 the Third Century: Origen Against Celsus, Book 8, Chap

Origen, Commentary on John II.6, ANF 10:328, quoted by Stanley M. (٢) 

Burgess, The Spirit and the Antiquity of the Church, Hendrickson

.73 .Pub. USA, 1984, p



©١قحبى ١٣١ ®رعإ ٠ل _______ □حي الفصل،

 االبقين، التقلين تبذين — الكنسي التاريخ عالمة — رستم أسمد استدل وقد قلت:

 الثالوث أوريجانوس يعتبر »ولم فقال: ذكره سبق من فهم يؤكد ما يديهما بين قدم وقد

 كل أن وبما العقل، ض اإلرادة انبثاق األب ض انبثق فاالبن واحد، إلله مختلفة مظاهر

 لالبن، بداية ال فإنه وهكذا أيائ، أبدي أزلي االنبثاق فهذا األب الله في أبدي أزلي ب

 يعود omoousios اليوناني اللفظ واستعمال الجوهر، في الوحدة هي باالبن اآلب وعالقة

 قوال يلمس أوريجانوس آثار من تبقى ما جمع في النظر ينعم من ولكن أوريجانوس، إلى

 أما aplous agathos وال autotheos» ال هو وحده فاألب أيضا، متدرج بثالوث

الخبر«)'(. فهوصورة االبن

ألرثوذكسية: وإثبات التبعية من ة*ترا

 وإنما ١أسماءهج على نصعنا ممن ولغيرهم ذكرنا لمن الزم التبعية فمذهب إدا

 شخصن عن الالهوني الفكر تطور ألن وأوريجانوس يوستينوس ب وعبايتنا بدأنا خصصنا

(.٢أوريجانوس) عند قمته إلى ليصل يبدأديوستيتوس الميح

 —بعد—تلقاها التي االصعلالحات ومبدع الغربي الالهوت عقد فناظم ترتليان وأما

 والجوهر، ،triniras الثالوث لفظ يتعمل التيتي كاتب فهوأول بالقبول، نيقية مجمع

واألقنوم!

 المدافعين لآلبات كأنموذج غيرهم دون الثالثة اختيار?الء في األول وفعذاهوالبب

المناضلين. أو

تممة دفع في — للقارى كماسيظهر — مستميتا دفاعا وجدت أني الثاني: والبب

.١٣١،ى١٩٩٠ ابوب،لبذان، المكتبة الكبة، أمدرسم،آباه (١)

.492 .History of the Christian Church, op. cit.. Ch. 12, p (٢)
The scientific development of Christology begins with Justin and"

".culminates in Origen



شدبةاسريةاعوكجا{١سعيحا التقيد نع قد ١٣٢ مط

 عنهم المدافعين لمناقشة ذلك فحفزني منهم، األوالن السيما الثالثة هؤالء عن الزاتبية

 =األرثوذكية يئقض بما يتلبا ولم يهرطقا لم (١وأوريجاذوس) يوستينوس أن دعواهم في

الحق. لتحقيق وقصدا للبحث استيفا-«

 خطوتين: على عنهم الهرطقة ورفع األولين أوالب عن اندفاع في المتبعة والمنهجية

 اكتملت قد تكن لم القدس والروح الممح العيد ألوهية عن التعاليم »أن األولى:

 الثالوث عن التعليم يكون أن فاليتوقع تبقية، على السابقة الغزة في تحودقيق دراستهاعلى

وضولحاوم. أكثر الفترة تلك في

 يقول إذ فرج؛ جورج - بالتع — ماتبناه وهو فلورفسكي جورج العلة بذات وتعلل

 — اثالوث في أوالتبعية التدرج بدعة في الغوط في البعض »يتهمه ترتليانوس: عن متحدرا

 الباحثين بعض أن غير القدس، الروح من أعظم الوتت نفس وفي اآلب ض أقل االبن أن أي

 كتاباته على بالحكم وراجع صحيح، غير االتجام هذا أن يرى فلورفسكي جورج األب مثل

 الكبة في استقرت قد الالهوتية االصطالحات تكن لم حيث كتابتها زمان النظرإلى دون

 فكاتت بدقة نحتت قد الالهوتية المغردات تكن ولم المسكونية، المجامع قبل ما فترة في

(.٣ءقيدته«) ضاد إلى يرجع ال األمر فان ثم ومن مصقلة، غير ترتليان اصطالحات

 أزلوا بأن وترتلياتوس، يوستينوس عن التهمة هذه رد إلى أصحاتها عمد وقد الثانية:

 والهوت االبن الهوت حول تعليمهما أرثوذكية من — يعتقد ما على ٠ معتمدين التبعية

 فان األمر حقيقة وفي التبعية)؛(، إليهم نب من لقول ناقصا ذاك وجعل القدس، الروح

.اآلبا.« الى االحتكام مبحث في بقية لمجمع بحثي عتد رايا عرنا ألوريجانرس عرضت وقد (١)

.509 .History of the Christian Church, op. cit. ch. 12, p (٢) 
.٧٩الص١االحتكامإلى (٣)

 )الهرت المثال سيتل كذلك-مكرا-على وانظر المتن، صلب في نقاش هن سياني انظر-معزرا-ما (٤)

 وتد سبورتئج، ٠ جرجى مار الشهيد كبة عن مدر كبب وهر تتقية( قبل ما عندآباء المسيح
ءلى= للرد دفاعية محاولة والكتاب األولى(، المسيحية المعتقدات )قاموس كتاب على فيه اعئمد



غثيثج١٣٣جكحيؤ الغبرالائض

 تقل المذكور الكأب من ٢ ٠ص في نيقية..، مجمع في اخترع قد المسيحي اإليمان إن يقولون الذين

 عن فتقلوا الجوهر، في لألب ماو االبن أن يفيد ما وترتليان أوريجانوص من كل عن مزجموه

 أن أستطع ،وأنتي قوله: ترتليان وعن الجوهرا، في األب عن اليختلف قال،االبن أنه ريجانوس أو

 ال ولكنهما صحيحان؛ التقالن وهذان الخالق"، األب جوهر نض له الكلمة أن جارة بكل أقول

 أمااالين هوالجوهركله األب أن يعتقد هذااكان *قول مثآلمع فزتليان ومقعردهم؛ مطلوب( يفيدان

 (،٢٨: ١ )يذع سي، سم اي ألن’ االبن قول ذلك طى وديل الكل ص وجز► متم فهومجردبض

 كية جورج، فهمي أنطون وإعداد ترجمة — ترتليان )العالمة انظر: ! بالماواة؟ القول من هذا فأين

 الممح» والهوت ،الثالوث عتوان وتحت (،٦٨ص اإلسكندرية — اسبورتتج مارجرجس الشهيد

 فالثالوث تعايرترتليانس: بعض األن !لى الالهوت حفظ قد أنه الفكرالميحي مؤلفوتاريخ يذكر

 ض يتيثق القدس الروح اآلب، جوهر من هو االبن القدس؛ والروح واالبن األب واحد: هوثالوث

 األقنوم حيث من األب غير هو فالكلمة أقنوم،* لفظة استعمل من أول هو وترتلياتس باالبن، اآلب

 .الثالث. هواألقنوم القدس والروح االنغام وليس التمييز سبيل على وذلك الجوهر، حيث من ال

 األب ين بالتبعية — أوريجانوس ابم كما —ترتلياض ابم مباشرة( الكالم هذا بعد المؤلفون يقول )ئم

 إلى اإلشارة تجب ولكن االتهام، ذا مناقضة اليمكن متي" أعظم ،األب يرع: تفيرالقول واالبن،

 )تاريخ الالحقة، القرون في إليها وصلت القي الدقة إلى وصك قد بعد تكن لم الالهوتية الغاير أن

 ال قولهم الكريم الناظر وليتأمل (٣٤٦البوبيةص المكتبة ط. الكبة، آباه عند الميحي الفكر

 األرثوذكسية، على الخلل هذا حمل من البعض إليه يذهب بما ويقارنه االتجام، هذا مناقفة يمكن

 اآلب مولودض الممح أن أؤمن أحدانا لك قال !ن٠ يثري: األنبا قول يخرج ذاالفهم مشكاة ومن
 تاى، رفثا ذلك ترفض أن عليك وإرادته؛ األولية،ولكنبقصد!آلب األزمنة وقبل الدهور، كل قبل

 قال الكبة، مؤرخي أشهر وهرمن ،*شاف يليب* سجلها الخطأوقد هذا في أوريجانوس ونع لقد

 عته متفصل ولكته ثان؛ إله وأنه الجرهر في األب ض متفصل االبن إن* يقول: أوريجانوس إن شاف

 فوق االبن يكون أن يقبل كان أوريجانوس أن بمعتى ؛’األب ارادة من أزلية والدته وأن الجوهر، في

 ات٠ادءا والنعمة، الطانة تأليه يشري، )األنيا *األب جوهر نفس له يكون أن يقبل ال ولكنه الزمن؛

 ،۴٢٠١٦ األولى الطبعة والراري، الثخ وكفر دمياط مطراتية الناشر: عليها، والرد اإلنان تأليه

(.٢٦،٢ص-ه

قلم= خطه ما -التنير في ابحث أمل كان وإن - كذلك دفاعي قالب في أتت التي النماذج وس



(.ةالمصحيةأنموذجالهي١)٧،■'---—٦١نقدالتقليدا ٠ ■ |عب\© ١٣٤ رجر/ثمج

 حجة البعض يجعله ما عنهم يغب لم بالتبعية المذكورين تلبس على نصوا الذين العلمام

 يروا ولم مثال: - منه ومولود اآلب جوهر من االبن أن - من تعليمهم صحة على ودليآل

 اآلب جوهر من أنه: معنى أن رأوا قد إذ ذلك؛ مع إليهم التبعية مذهب نسبة في إشكاال

 وإنما الهوتؤا: اللفظين على التحفظ هع —ومنزلة رتبة له ماو أنه ليس منه مولود وأنه

 منه)'(«، ۶جز واالبن األلوهية، جوهركل »اآلب مثآلأن ترتليانوس هونعس المقصودكما

 الله، هن صدور االبن ميالد أن السادس الفصل في الثاني دفاعه في يوستيوئس نص وكما

 في عصريختلف في المقدس الكتاب ض يغرمقطع أن خطرفي االيوجد انه من اكاديمي أرثوذكسي آ

 وهو الهدف، نضى له المقطع هذا جوهر أن طالما المقطع، نفر، أنه من بالرغم ععرآخر عن تنيره

 القرن تجاية ذمن٠ قال (ثم٢٨:١٤مذي،)بو أعظم مثاالوهواي .وساق الكبة. الدقاعءن!يمان

 اللذين وأوريجانوس، ترتليان من المقطع لهذا األولى التغيرات لدينا الثالث القرن وبدايات الثاني

 حاول فقد وبالتالي األلوهية، في الوحدة على تثدد والتي المونارخية الهرطقة مواجهة عليهما كانا

 الخارجي الضغط تمثل كانت الهرطقة هذه واالبن، اآلب بين يميزابرضوح أن وترتليان أوريجانوس

 سوف ترتليان أن نعتقد ال فإننا لسايليوس أتباع يوجد لم وإن المغرين، هذين فوق مورس الذي

 الكبة...... عقيدة عن يدافع لكي كتبه الذي هذا لكن ا واالبن األب ين التمييز عن كتبه ما يكتب

 ٢٠١٢ أغطى األولى اطبعة الكبة، *عندآبا المقدس تغيرالكتاب إبراهيم، عوض جورج )د.

٥٤٠٥.)

 الخالف بى *لألبا والمتناقفة التخالغة والتغاسير التعاليم هذه أن جورج الدكتور كالم ومعتى

 أدري وال *الهرطقات: من وعالجوه عانوه لما تبجة المخلفة وتعاليمهم تعييراتجم أتت بل ذاتائ بينها

 أن على دليل فهذا بقوله له -لمنا لثن ثم الكنية؟ ليمان هما المتناقضين القوين أن يتق كيف

 وترتليانوس كأوريجانوس المعلمين من فيها تكلم من ذهن في راضحة تكن لم الثالوية التظرية

 لم عنهم االعتذار هذا أن على هو، كما اإليماني الحق ويقرر المهرطقين هرطقة يدفع بحيث وغيرهما

 تعليمه ووصغوا مثال؛ اوالجانرس حق في وغيرهم سالميى أسقف إيفاتيوس يقبله ولم جيروم يقبله

عوض! الدكتور مقمود تقيض على ممايدل بالهرطقة،

Ante-Nicene Fathers, Vol. 3, Adv. Prax. 8, Buffalo, NY: Christian (١) 

.1885 .,Literature Publishing Co 



هج ١٣٥ جرمة ساللتاش١

التبيعة)'(. عين وهذا

 المعتبرة مذاهبها من وليس شي^ في األرثوذكسية ض ليس اليخفى كما التعليم وهمنا

ا *والفي ظل في

نقدية ة۶قرا ٠ والمدافعون يوستينوس

ينات: وأقوال وامخهات تصوص

 أنه تعلمنا قد »إذ وفيه يوستيوئس عن أوآل 0نقلنا ما تعضد قطعيات نعوص وهذه

 ولهذا الترتيب في هوالثالث النبوة وروح الترتيب في الثاني أنه وتؤمن نفه، الحي الله ابن

 الله بعد الثانية المرتبة مصلوب رجل إلى نتب !نتا قائلين: بالجنون يتهموننا البب

(ه.٢الكل) خالق المتغير غير األبدي

األول: النص

 الميح صلب ذلك »وبعد والثالثين الثاني الفصل في ليوستينوس األول الدفاع في

 اآلآلم إلى إشارة كانت ثوبه« العنقود بدم »غاسآل الكلمات ألن الذبو£ة بقية تتحقق لكي

 النبي خالل من روح دعاه ما ألن به، يؤمنون من بدمه مطهرا يقاميها أن مزمائ كان التي

وبقوله الكلمة، أي: الله بذرة فيهم يسكن الذين بالمسمح المؤمتين أولئك يمثل »ثوبه«

 طنطا، فرع اإلكليريكية بالكلية اآلباتيات مادة أمتان بخاتجل ميتاوتجس القمص—اآلباء علم في دراسات (١)

. ٩ مه طبعة ذكر دون

 التاكيد المهم وش ،٤٠ ى والشهيد الغيلرف يرستينرس — األولى المصرر في الميحية النصوص (٢)
 كامل تمرر لديغا يس أنه نتذكر أن يتبغي يوستيتوس للقديس الالهون الفكر نحلل عندما أننا الى* هنا

 اوعن الله« اسلطان مغل األملية الالهوتية كتاباته نخ ألن البحي؛ اإليمان عن لتعليمه وثامل

 للصوص واليمكن تمانا، قدفقدت واضدماركيون، الهرطقات، واضدكل ، ه القيامة و» الروح،؛

 نفس ١ ص' يرستيئرس، للقديس الفكرالالهوتي عن أوكاملة جدية صورة تعطي أن لدينا المتوفرة
 أو هرطقته رإتجات تريفون، رالحرار.ع الدفاعين في ما على *بنا النقاش فخوضنا ثم ومن المرجع،

فحب! وصلنا مذاالذي اليتأتى ارثوذكسيته



(انيونجا المصرية ة ;٩الشكي يد1ال.~ق حقد__ ١٣٦ ^؟رختنما

 من بثربل زرع من ليس إالانه ودم، لحم من سيكرن سيأني الذي أن العنقوداليعني »دم

 اتخن الذي ابته أيشا وهو األشياب كل سيد اآلب بعد األولى القرة هو والكلمة الله، قوة

اآلن«)'(. سنوضح كما إناثا وصار جذا

 هذا يدفعوا أن رفيعة-إال علمية هيئة وهم - الكتاب على المعلقون يجد لم ولما

قالوا: دافع، من له وها - بصدورهم - التص

 في تاسل أو اختالف بوجود يعلم كان هتا ق.يوستيتوس أن قفهم أال »يتبغي

 في الدقة عدم إلى — اليعض يرى كما - يرجع ذلك أن إال الثالوث، أقاتيم بين الدرجات

 صياغات بتحديد بعد فيما الكنيسة عالجته الذي األمر وهو المتاسة، األلفاظ اختيار

 المتمايزة)؟(«. الثالثة األقانبم بين المساواة مع الجوهر وحدة للثالوث حفظت الهوتية

الثاني: التص

 يا األن »قلت: يقول: والتين الحادي الفصل في اليهودي تريفون غد الدفاع في

 خليقة؛ كل قبل كبدب عاقلة قوة ولد قد الله أن المقدس الكتاب من لكم سأبين أصدقائي،

 حكمة أو االبن أو الرب مجد مثل: كثيرة، بصنات القوة هذه إلى القدس الروح بثير اذ

 عندما الرب جند »رئيس نفه دعا المرات إحدى وفي كلمة، أو رب أو إله أو مالك أو

 إرادة يصبع ألنه الصفات هذه كل يستحق بالحقيقة وهو نون، بن ليثوع كإسان ظهر

٠(٣بإرادةاألب«) والد األب

 يتحدث »ال فيوستينوس االبن، أزية عدم يخفى ال كما معناها باإلدارة والوالدة

 األزل متن يكن لم الكلمة وهذا الله، عن الصادر الكلمة عن بل الله في الذي الكلمة عن ها

من التار من اكار تثعل كما بإرادته طوعا اآلب ولده قد الكلمة وهدنا الزمن.. قبل بل

.٦١ص-٣٢أألول،فعل االبق،الدفاع (١)

.١٢٢ حاشية ،٦١—م ،٣٢ فصل األول، الدع األولى، العصور في المسيحية التعرص (٢)
.٢١٦االبقص (٣)



قد١٣٧بة ________________ ٠ الحاحي سرط

(.١)٥...والتنقيص تجزى دون

 يكن »لم بقولها: السايق النص هذا على للكتاب المخرجة العلمية الهيئة علقت وقد

 وهو اآلب، بإرادة والوالدة اآلب، جوهر من الطبيعية الوالدة بين يفرق يوستيتوس القدس

 *االبا حسمه قد األمر وفمذا االبق(.... النص إلى )يشير التالي كالمه من يبدوواضخا ما

 بإرادة ولبس اآلب جوهر من بالطبيعة مولود االبن أن أكدوا حيث بعد فيما نيقية مجمع في

<.٢اال)

 ب»الثالوث عنونه مصنعا األرثوذكس األقباط المدافعين من أصحابنا أحد جمع وقد

 — والثالوث أغناطيوس عن الحديث عند— آتائ منه *لثي عرضت وقد تبقية« قبل القدوس

 من ذكرناه ما صاحبنا عرضى الثالوث« عن يوستيتوس القدس »حديث عنوان وتحت

 انتباهه)؟(، يرعها ولم باإلرادة، اآلب من االبن والدة على فيها وقدنعى ليوستتنوس نصوص

 يوستينوس؛ أرثوذكسية دم٣ لم إن اإليمان فأضعف بمكان، الوضوح من نصوص وهي

شأنه! في التوقف على تبعث فإنبا

 قررناه؛ فيما ليوافقنا فإنه وإال النصوص؛ هذه داللة عن غفل أنه أحواله وأحن

 هل سؤال: تحت عينها لإلشكالية الميحي« الالهوت إلى »مدخل كتابه في عرض فقد

إرادته؟ بغير أم بإرادته االبن اآلب ولد

 أوعدم إرادة نتاج وليس بالطبيعة مولود االبن ألن *خاطى هنا »الوال فقال:

على يتوقف ال وهذا االبن، بميالد األزل منذ ومتحدة مرتبطة األب الله فطبيعة إرادة،

 *عندآيا الميحي الفكر تاريخ البرلي، جوزيف األب الفاخوري، حنا األب سهزس، كيرلس األب (١)
.٢٣٠،١٢٩ص البولية لمكتبة١لكبةط.١

.٩٧ حاشية ٢١٦ص تريفون ضد الدفاع يوستينوس القديس (٢)
 والمطرية، شمس عين عام أسقف األنباهرمتيا وتقديم: مراجعة تيقية، قبل القدوس الثالوث بثارة، أمجد (٣)

.٢١١ ،٢١٠د م،٢٠١٧ األولى الطبعة وألترزيع، سشر سالم دار نثرة:



المصريةانموذجا( )الجيسة٠نعدالتقليداللكذي آلج٢لح ١١٠ بجحمهج

السماء...)'(«. إلى وصعد

 مخاطب مجرد وليس وباطائ ظاهرا األراع لهذا متشا يوستيتوس يكون أن يبعد وال

 كان فالرجل المسيحية؛ وبين بيتهم يقرب وبما عقولهم تمشيفه بما والوثنيين للفالسفة

 المدارس كبير حد إلى تثابه »وكانت روما في الخامة مدرسته في التعاليم هه يعلم

 لم وتت في المؤمتين وغير للمؤمتين موجها خطابه وكان عصره، في المنتثرة الفدفية

.(»٢ب)٠السرادي خارج انتشرت قد—التعليم عن ناهيك - المسيحية العبادات تكن

 الكلمة عن تعليمه كان إذ الكلمة، بأقتوم الكلمة بذرة عالقة الخلل لهذا تجل وأبرز "

 اللوغوس عن يوستيتوس يعلم نبيتما والمسيحية)؟(، الوثنية الفلسفة بين قنطرة بمثابة

يقول: نراه المبح، في بكامله ظهر الذي اإللهي

 الذي )لوغوس( الحكمة هو أنه قبآل وشرحتا الله، بكر هر المسجح أن تعلمنا »لقد

 الملحدين لواعتبروامن حتى مسيحيون هم عاشوابالحكمة والذين البشر، كل فيه يشترك

 قبل عاشوا الذين هؤالع أيثا كذلك. ٠ .وغيرهم اليونانيين من وهيراقليتس سقراط مثل

 بحكمة، عاش لمن وقتلة للمسح وأعداع أشرارا كانوا للكلمة تبغا يحيوا ولم المسجح

 أو خوف بال يحيون مسيحيون فهم يعيشون يزالون ما والذين بحكمة عاشوا الذين أها

اضطراب«)؛(.

 الرسول بولس كان قال:»إن التوماوي-حين الفيلسوف — جلسون إتين نطق وبالحق

 الطبيعي، القانون لوجود لهم عذر ال قال حينما يديتهم طبيعأ وجا الوثنيين على استنزل

 أصح الثكل ذا١وب يخلصهم، الذي الطبيعي الوحي إليهم يقدم ’»جوسين القدس فإن

. ه ا ، ٤٩والشهيدص الفبلرف يوسينوس القدس (١)
٠١٣٠ص ألمقدمة االبق (٢)

 فهمي أثناسيوص ألقمص كذلك: وانظر ، ٩ ص-ه *اآلبا علم في دراسات ميخائيل، ونبس مينا القمص/ (٣)

.١٧الباترولرجي-ص- األبائيات علم في مدخل جورج،
.٧٤ ،٧٣ص_ يوسبوئس القدس (٤)



■لييلجمك ١٤١ زعحهج____________________ -_______ الغادي الفصل

 الهالك إلى الشيطان يلمه حين ندهش أال يتبغي أننا حتى مخلطا ميحائ سقراط

 سقراط إرازموس: مع يقول ن١ عن بعيذا جوسين يكن ولم الحقيقة، سبيل في بتشهد

.8(أجلنا)' من صل القدس، أبها

 اليونانية، الحقائق هع متفقة المسيحية الحقائق أن يرى كان يرستيوئس إن نعم؛

 للخالص، فعاال طريقا كونها في وإنما المجردة الحقائق في ال اليونانية السبحية وتفضل

 القديمة الفلسفات أن ظان يظنن وال —العملي الجانب هذا في تفوقها المسيحية أثبتت وقد

 عند نجده ما وهذا تماقا، العكس على بل العملي الخلقي الجانب يبذا معنية تكن لم

 «،اليقوماخية ،األخالق كتاب في أرسطو عند نجده وما ،*فيدون ،محاورة في أفالطون

 أيثا، حياة هي وإنما مجرذا علتا ليست فإخبا علم أخبا من الرغم على عندهما فالغلغة

 فالمسيحية هذا وعلى وأتباعهم؛ الرواقيين الفالسفة عند أيثا الحال تلك كانت ولقد

( عمائاا> تتحقق تجعلها الني الوسائل نفه الوقت في طياتبا في تحمل كنظرية نفسها قدمت

 = وءمآل أوعلنا وممارسة نظرية يوستيتوس اختارها الني الميحية إن قوله: أود وها

 الواقع خالل من له سلم ما وهذا عمدا، عليها تفوقت وان اليونانية الغلفة عن تبتعد لم

 بناه فقد الفدفية التعاليم على للمسيحية ألعلمي التفوق أما يومها، للمسيحيين المعيش

 ونصوص تعاليم االومصدره اليرنانين الفالسفة تعاليم في صحح تعليم من ما أنه على

 أن إلى الفالسفة هزال► دفع الذي البب بالمرة لنا يشرح لم ذلك ،وهع القديم العهد

 للجمح، متاحة (٣الحقيقة) بذرة فيه كانت الذي الرتت في تعاليمهم، *األنبيا من يستعيروا

حأل)؛(«. لها يضع ولم المعضلة هذه من مخرجا ق.يوستيوئس يجد لم وهكذا

 الناشر: إمام، الفتاح عبد امام ٠د وتعيق ترجمة العصرالوسيط، في الميحية الغلفة روح جلرن، إين (١)

.٦٠مى١٩٩٦الائلئة البة مدبولي عتبة

بتعرف.٦٢_٦١البقى (٢)

ابتري- الجنن كل في اتئرت اللوغرس بذور بأن رايه الى يثير (٣)

.١ ص-ه الشهيد يومتتوس القديس (٤)



(Ιό/ο ذموخض1)لة٠حس٠بسة٦ع،٩ب ر4أال اتقليد تد __ خج'١ى١ج ١٤٢

دئي: رأي وتقد ثم

 على — عنه منفكة غير ليوستيتوس الزمة )التبعية( الزاتبية أن سبق ما خالل من بينا

 أرثوذكسأ؛ تعليثا بالثالوث تعليمه يكون أن نقفى في كافية -وهي كتبه من وصلنا ما *ضو

آكد! الرجل تعليم خلل صار األقانيم بين التمييز عدم التبعية !لى انضاف فإذا

 عن المدافعين انشغال البعض-أن يراه ما على - األقانيم بين تمييزه عدم في والسيب

 عن التبتعد ومحاوراثمم أنظارهم جعل القضية هذه على تركيزهم وانصباب االبن الهوت

 واألعمال الصفات »الكلمة« ل ينبون بدأوا فيها التي الدرجة إلى القدس، الروح مركز

القدس)'(«. للروح الشخصية

فقال: األول دفاعه في هذا يوستيوئس قرر ولقد

 ها لها: قائال البشارة لها حمل الوقت ذلك في *للعذرا أرسل الذي الله مالك إن الثم

 ألنه يمرع اسمه وتدعتن يدعى، العلي وابن ابائ وتلدين القدس الروح من ستحبلين أنت

 مخلصنا يخص ما كل سجلوا الذين علمنا كما هذا تم وقد خطاياهم» من شعبه يخلص

 0ه سيولد أنه إشعيا بواسطة النبوة روح تنبأ وكما قالوه، بما نؤمن ونحن المستح، يرع

 غيرالكلمة آخز *شي الله وقوة الروح أن نفهم أن إدا يصح فال قبل؛ من قلنا كما الطريقة

 *العذرا على حل الذي هذا قبل، من ذكرناه الذي البي موسى قال كما بكرالله هوأيثا الذي

 تعي عبرية هوكلمة يوع واسم بقوةالهية، بل جشي اتصال تحبل-بغير وجعلها وفلللها

 خطاياهم« من شعبه يخلعى ألنه يسوع اسمه »وتدعين :*للعذرا المالك قال ولذا مخلص؛

.(«٢الله) كلمة غير آخر ليس *لألنبيا أوحى الذي بأن الرأي توافقوني أنكم وأعتقد

والقدس! والروح الكلمة بين يوستينوس تفريق عدم على الداللة في قطعي والنص

. ١٩٩م تبقية، قبل القدرى الثالوث بثارة، أمجد (١)
 الكلمة ين اخرى مراطن في يوسبترس ميز ولئن ،٦٣ص والشهيد الغيدوف يوسبنرس القديس (٢)

 ١٦٩ حاشية انظر: القدوس« للثالوث ألواحدالذي العمل في ادواراألقاليم ين يخلط كان »فإته والروح،
.٨٩ص



دليحالج ١٤٣٠جكها الثاني اسل

 هي يوستينوس واجهت التي الصعوبة فيقول:»ولكن رحمة جورج األب تبذا ويقر

 اإللهي الكلمة وأن العذر، في تجسد قد شه القدس الروح أن (١-) حين إلى — اعتبر أنه

 هتاك أن معلائ الكنيسة، تعليم ويؤكد اإلنجيل إلى يعود النهاية في ولكنه الروح؛ هذا هو

 تحديدا يوستينوس عند نجد ال النهاية وفي القدس.. الروح والله االبن، والله اآلب، الله

.(«٢الروح) هذا جوهر يدرك ال مرارا أعلن كما عقله أن ذلك القدس، للروح الهوتائ

 Kelly ذكر فقد نيقية؛ مجمع بعد حتى رواج وافقه ومن يوستينوس لقول ظل ولقد
 بعد ما ٠آبا وهومثل التجد، في دور أي القدس الروح إلى يتسب لم يوستينوس »أن

 في ذكرهما ورد اللذين العلي» ووة القدس» »الروح أن رأى قد األخرين، نيقية مجمع

 بطن الى دخل أنه تخيل الذي اللوجوس إلى بل القدس الروح إلى يثيران ال (٣٥:١)لو

(.للتجد«) كوسيط وعمل مريم، العذراء السدة

 وفق اال من غيره إلى ليتعداه إنه بل وحده يوستينوس على مقتصرا ليس فاألمر

 عند وجدت قد البدعة هذه »أن نيقية: قبل القدوس اكالوث صاحب ويرى كيلي، تعبير

 متشاحة ألفاظ وجود لمجرد عصره، ض قريبا كان من لكل ونبت القدامى، اآلباء أحد

 البدعة هذه أن الننكر ننحن فيقول: يكمل ثم .الخطأ. طريق عن ا'ألب هذا به علم ما مع

 االبن بأن يؤمن أنه نعتقد ال كنا وإن واضح، بثكل الراعي هرماس عند وجدت ربما

 لكن ذلك؛ عكى على يدل ما لدينا كس أننا اسمان،إال له واحد أقتوم القدس والروح

أقنومين، وليسا واحد أقنوم القدس والروح الكلمة أن يعتي الذي الخاطيء التعليم هذا

فتأمله! صدره يغرب وعجزكالمه رحمة، جورج األب كيس من هذه (١)

 لألبحاث المركزالرعوي نشرة: األثيني، الروماني-أثيناغررس يوستيتوس رحمة، جورج األب (٢)

.٨٧ ،٨٦ى ١٩٩٢ األولى الطبعة والدراسات،
Kelly, J.N.D., Early Christian Doctrines: Revised Edition, 4th edition, (٣) 

.103 .Adam and Charles black, London, p
.٢٣٢،و١الكبةج واذظر:موسرءةآبا



< اعوذجأ لمصرية١ة٦ح‘. ١Ι 4ί> ب ت η بدا Λ٦ΐΙ حقد __ قمج ١٤٤ مجة

٠(١دالثل») ذلك على ولنا نبقية، قبل ما آباء بغية عند يوجد لم

سيب الدفاعي األنموذج وهذا

 يتحدث دلف ،حقيحا وليس متوهم فثوها وأن نيقية، قبل ما آباء في البدعة هذه فثو

 - الكاتب تقرير وفق - البدعة هه تلبى من وأوضح األوين أحد الراعي رماس* عن

 فتقول: واضح األقنومين بين الخلط ببدعة تلبسه أن يرى فتارة عنه الحديث في فتناقض

 صاحبنا فزن ذلك؛ وهع واضح، يثكل الراعي هرماص عند وجدت ربما البدعة هذه »إن

 والروح االس بأن يؤمن أنه نعتقد ال كتا وإنا ه فيقول: البدعة هه متليى بأنه يعتقد ال

 واضح بشكل موجودة تكون فكيف فج.. تناقض وهذا اسمان«، له واحد أقنوم القدس

بوجودها؟! نعتقد ال ثم

 تقول وأنك سيما ال االعتقاد؟! هذا جا&ك أين من ولشال: فلنتئزل ذلك وهع

 أن اعتقادك إلى لك سبيل فال إدا؛ ذلك«! عكس على يدل ما لدينا يى أننا »إال بعدها:

 حل أو منه سمعت قد تكون أن إال القدس، والروح الكلمة بين يخلط يكن لم هرماص

خبره! فنبأك القدس الروح عليك

 يزد فلم البدعة ه عبن تليوا ما نيقية قبل ما آبا، عموم أن على دالئله مدافعنا ساق ثم

 أثنائها كررفي ثالثة، بأسباب أتبعها ثم (٢البدءة) تبذه تلبسهم وتؤكد نكرنصوصاتست أن

.١٩٩٠٥ لقدوسيليةية١الثالوث (١)

 فيه اآلبا*كالمهؤال الباحثأن إيه ينتهي يريدان ،وما٢٠١،٢٠٠(اذاشثالقدوسقبلذيقيةص-٢)

 وهائك ،*اآلبا ?الء ذهن في تمايزهما على يدل مما القدس والروح الكلمة اعمال لبعض تعتن

 المحكم بمثابة األول الكالم نجعل القدس، والروح الكلمة عملي ين خلط فيها أخرى نعرص
 ذكراآلباء ض يلزم ال فإنه الكريم *القارى وينتبه نقاشها، سيأني علال لها وماق المتثابه بمثابة والثاني

 أبم فدام المدافعون حوله يدندن ما وهذا انالوث، من واحد كل بعمل معرفتهم استقرار الثالوث
 واروح الكلمة ين التميز ان عليهم: وجوابنا القدس، والروح الكلمة بين ميزوا فقد ثارى عرفوا

= النقاش ومحل اللبس، هومحل واحدمنهم كل وعمل االلوث أشخاصافي كوتجم حيث من القدس



ح١رليق ١٤٠ حرنمج_____________________________________الح الخيبة

 صياغات لديهم تكن لم نيقية قبل ما *آبا أن من المدافعين ألتة على سابعا ذكرناه ما

 معقد عليهما ما منهم األوالن أمور ثالثة المدافعين *أوال على وزاد للثالوث، محددة

الببان: هما وها االن على فاقتصرت ففل؛ والثالث الكالم

 روح، القدس والروح روح واالبن روح فاألب روحية، األلوهة طبيعة أن األول:

روحا! الكلمة تصمى أن فيمكن ثم ومن

 ثم ومن واإلرادة العمل في متداخلون لكنهم متمايزة كانت وان األقانيم أن الثاني:

 عمل هو فالوحي األخرين، األقنومين عن منفصآل بمفرده أقنوم يعمله عمل يوجد فال

 بثكل الفعال الدور هن يأني فقط التمايز لكن الثالوث، الله هوعمل *والغدا الثالوث، الله

 كيرلس بكالم قوله على ودلل .اآلخرين. األقنومين عن انفصال دون األقانيم ألحد واضح

٠ وأمبروسيوس الدين عمود

تشب:

 الروح أعمال نبة في بل روحا الكلمة تمية في ليس فاإلشكال األول: على وتعقيبا

 = *لألذبيا والوحي عليها، والتظليل مريم، على الحلول من التجد فوساطة الكلمة؛ إلى

الكلمة! إلى نبتها يتأتى فال بالروح، مخصوصة أعمال

 !ذا وأنه الوحي,, وفي *الغدا في مشهركون الثالوث أن سلمنا الثاني: على وتعقيبا

 التجد نبة *األبا من أحد جوز هل ولكن الثالوث؛ ذكر فقد ألقانيم ا أحد امم ذكر ما

الروح؟! إلى أوالمولودين االبن، إلى االباق أو اآلب، إلى مئآل

 نفه صاحبنا لسان على أسرقه بين، فالجواب الجواب، النتظار حاجة في ولت

يكن لم االبن أن من وبالرغم عمل، كل في الثالوث أقانيم اشزاك من ن»بالرغم إذيقول:

وحدة.. ار ثالوثه وقدآل ثالوث على نص قد فابيليوس وإال فتأمله، .٠.ذكرهم مجرد وليس والبحث =

الثاني. القسطنطينية ومجمع *اآلبا على الكالم في اإلشكالية لهذه بحث مزيد وسيًاني



أنموذجا( ملمصرية ٠٠* ط،‘ II) 'ب 11 ٠ ب٦اص التقبل نع hi1 ١٤٦ حجرقيؤ

 خصيصا ينب أن يجب التجد أن إال الفدس، والروح اآلب عن مئفصأل تجده في

لالبن...)'(«.

 قد نفسه القدس الروح جعل قد إذ يوستيتوس؛ به تبر، ما األمر حقيقة في وهذا

رحمة! جورج األب تعبير حد على الروح هذا هو اإللهي الكلمة وأن العذرا، في تجد

سبق: ما وخالصة

بإجماعهم. إال حجة ليس ٠األبا -قول

 ويتضح باطلة، دعوى جيل إلى جيل هومن كما تقليدقدسلم (٢كال أن دعوى -

 الرسوليون *فاآلبا- والثالوث، *»األبا- االعتقاد أصل حول وسقناه سبق ما خالل من هذا

 واحد، ما غير عن آنثا نقلناه كما شرح إلى عمدوا ما أمم اال الثالوث إلى أشاروا وإن

عليهم. كاذب االقانيم بين باتاوي قائلون أمم ادعى من وأن

 بالزاتبية، تلبسوا الثالوث شرح أرادوا أن فلما أوالمناضلون المدافعون *اآلبا -أما

لتعليمهم. عامة سمة كانت بحيث

 تقليد أثناسيوس تلقى فممن والمناضلين الرسوليين *االبا- حال هذا كان ما وإذا -

نافح! أجله ومن فاخر به الذي الثالوث

 وهر بالهراطقة؛ سماهم لمن تقليد سيواجهه بل له يسطم لن ذاك تقليده أن على

 بالطبيعة االبن والدة واالريوسية األرثوذكسية بين المفعل كان ما »فإذا قوي راسخ تقليد

االبن بوالدة متبليين الرسوليون اآلباء وكان (،٣بيثوي) األنبا يقول -كما باإلراد أم

.٢ ٠ ئ هامش القدوس الثالوث (١)

 ما استقرأكل لم فإني وإال الساطعة، يقول كما جزئية بالية تتفض إنما الكلية المرجية رالمرادأن (٢)

 يتلق لم فإذا الديانة، عمود هر إذ غيره ض ونقله بحفظه أولى الثالرث أن األور وقياس تقليديا، نقل

!قدتلقيه غيره أاليكون اولى باب تقليديافمن الثالوث
.٢٤م- والتعمة الطاقة تأليه يغري، األنيا (٣)



بغقثج ٤٧>§رحإ ____ „ ___ - اسل..اح-
 فليربع . .٠حققنا كما والمدافعين المثافلين من بعدهم من ا٣ وتلبس قررناه، كما باإلرادة

بمثلهم! فجئني آبائي أولئك فاتأل: خصومه وجه في صوته آريوس

φ٠٠





مبحثان: وفيه

 وفيه - ونقد عرض - التقليد مصادر من كمصدر الليتورجيا األول: المبحث ه

مطالب: ثالثة

 الطقية للكتب عرض مصادرها، بالليتورجيا، تعريف األول: المطلب

المصرية. الكنية في المستخدمة

 أنس ومجمع )الثيوئتوكيات والتطور والعقيدة الليتورجيا الثاني: المطلب

أنموذلجا(.

أنمونلجا(. يهوذا )تتاول وايابا الليتررجيا الثالث: المطلب

 وفيه ٠ونقد عرض-التقليد مصادر من كمصدر الكني الغن :الثاني المبحث خإي

مطبان:

وعالقته التقليد مصادر من كمصدر الكسي بالغن التعريف األول: المطلب





تمد ١٥١ بط ____________ الغالث اسل

األول المبحث
مصادرالتقليد الليتووجياكمصدومن

ونقد- -عرض

 المبخدهة الفقية للكتب عرض مصادرها، بالبتورجيا، تعريف األول: المطد

المعرية: الكبة في

بمعنيين: «ليتورجيا» كلمة الجديد العهد ستخدم

الميحية. العبادة -

جدية. أم روحية كانت الخدمة ٠

 باعتبارها اإلفخارملتًاا صالة إلى اإلشارة معنى في انحصر فقد الكني معناها أما

 أو»أنافورا«، »قداس« لكلمة بديل الكلمة فصارت الكبة، في األماسي الثبي العمل

 أنواعها، بكافة الكنيسة في الطقسية الصلوات لتثيرإلى أيصا الكلمة تتخدم أن يمكن كما

(«. شعبية) خدمة باعتبارها الراعي صالة مثل

 ومحتكم النزع في به محتج ومعتمد التقليد مصادر من معدر الحلقية الصلوات وهذه

 التعليم من خلوا العبادة فليست هنا؛ ها عليه نؤكد أن نريد ما وهر الخالف، حصول حال إليه

 كذلك قابلة وهي وخالصائ، تدبيرا وعقيدتها ورمالتها الديانة مرادات على تحتوي بل

مفصال ستراه كما ٠ مفاهيم أوتعداد هرطقة كشجب تعليم من يستجد ما وفق للتطوير

)اإلفخارستيا( األخير العثاء على مبنائ الكدي أوالطقس الليتورجيا أصل كان ولثن

 نوفمبر ا األولى الطبعة الكشية، المصطلحات معجم القبطية(، الكنية من )راهب المقاري أثتاسيوس (١)

.١٩-ه١٩٤مم-٢٠.٣



ه<١قق ١٥٣ أ0ا2) _____________________________الثالث اسل

 من مجموعة حولها الراع_التأمت القرن في٠ميادة ذات كنية مراكز ظهور ثالثها:

 والتشردع، والتتظيم للتعليم مصدرا الكنائس لهذه بالنسبة االم الكنية فأصبحت الكنائس،

 منها كل وأضحت الكاتدرائية، الكنانس يذاما هي أصبحت والتي الكنسية المراكز وهذه

 ثم األخرى، األسقفية المراكز من غيرها عن تميزها بها خاصة لبتورجية لطقوس مركرا

 وحلت الليتورجية، الكب فظهرت الطقوس، هذه وتجيل تجمح !لى االتجاه صار

 الكنية وتمكنث المرتجلة.. الليتورجية الصلوات محل المجلة الليتورجية التصوص

.٠( عليها) صلواتها نصوص تفرخى أن لها التابعة الكنائس على ميادة من لها بما األم

 العائالت تمت قد أيائ فهكذا محض جغرافي باعتبار الكنائس قسمت ولئن

 قد — يعتيننا ما وهر - والثرق والغرب(، )الثرق القديم العالم تقيم وفق البورجية

الكتدرية. والمجموعة األنطاكية المجموعة إلى انقسم

مصادرالبررجيا)؟(:

فيها: يدخل كافة الكنائس فيها تشزك لليتورجيا عامة مصادر هناك

 اجتماع كل في وشر تقرأ اتي ات۶القرا على يحتوي فالكتاب المقدس: الكتاب—

 أو المسح حياة هن مأخوذة هي )ن السنوية؛ األعياد أهم على كذلك ويحتوي ليتورجي،

أوالجديد. القديم العهد أشخاص بعض من

 الكتب هذه في نجد إذ لليتورجيا مهائ مصدرا تشكل وهي المتحولة: الكب -

 عرنا ونجد البورجية، االجتماعات في تتلى كانت التي واألناشيد التابح من الكثير

 عرنا نجد وكذلك الرسل(، رمالة توما، إنجيل بولى، )أعمال في كما األسرار لبعض

يتصرف. ١١ص-ه وأوطانها الشرقية الكنيسة (١)

 الدمشقي يوحنا القديس معهد متثورات الليتورجية، المعادر اليازجي، يوحا ٠د األسقف انظر: (٢)

. ه ٢-٢٨ى م،٢٠٠ ه األولى، الطبعة لبنان، طرابلس، بلمند، جامعة الالهوتي،



انموذجا( ديج ,،*الم ة د٦٩....ي٦اط£ااا~كل٠ا-اماح يقالج ١٥٢ ®اهج·

 مع أنه إال الطقس؛ التعقيد-لهذا من الخالية —اليسيرة الممارسة األناجيل لنا نقلت وقد

 شرابغ تكون إلى آلت وعواثد ستثا أصبحت طقوسا وفرعوا عليه الناس زاد الوقت مرور

 طويل؛ إالبعدزمن اكابت وجهها تكتسب ولم وتطورت الليتورجيات نثات وقوانين«فقد

 سوى الكنائس ين مثزكا يكن ولم الشعائر، إقامة في كبيرة حرية هناك كانت البدم فغي

 األولى الجماعة عن المسيحيون توارثها كما المعاني، وجوهر للصالة األساسية البتية

 الناس تداولها صالة ونصومى عبادة ليب أئ المدن في رشًارت وشيقا شيها ثم أورشليم في

٠(ا١ذين)’وقو شرائع إلى تحولت أن تلبث لم وعوائد سقا أصبحت حجى فشاعت

 «أنه شميمن فيذكر العبادة؛ على واحد نمط إضغام األولى الكنيسة ترد لم نعم؛

 أنانورا اليوم( نميها كما أبرشية )أو تقريبا كنيسة منطقة لكل كانت البعيد الماضي في

 خاضفة تكن لم األولى فالكنية ا؛٢ت خاصان الشكر لصالة ونص شكل تبا-أي خامة

(.٢متأخر«) وقت في بعد فيما ظهر الذي الشكر مالة على الواحد النمط إضغا'« لهاجس

 السياسي تغيرالحال عن جميعها نتجت بال على لتخطرللكنية ماكانت وألسباب

شديدا: تماذا الليتورجيات تمايزت = السعة إلى الضيق من المسيحيين حال وتبدل

 سنة القطتطيتي اكامح منشور بعد بالمسيحية المؤمنين أعداد ازدياد أولها:

.سيحية جماعة لكل موحد شكل تنظيم إلى أدى مما م،٣١٢

 شكل تحديد !لى أدى مما األبوكريفية والكتابات األريوسية البدعة ظهور ثانيها:

 هذه فخاخ في والسقوط االنحراف من المختلفة الجماعات هذه يحمي قويم ليتورجي

المنحولة. الكتابات وتلك البلح

(١ ί الثانية الطبعة األشررية، المثرق األرل-كتيسة الجزط- راوطاتجا الشرقية الكنيسة المقاري، أثائسيوس 
.١١٦مص٢٠٠٦

 النور منشورات ط. عبود سامر الفرنية عن عربه مرالملكوت، اإلفخارستيا الكندرشميمن، األب (٢)
٠٢ه٩م ١٩٩٣



,ةالمصديةانموذجا( ار،ijJI)۶ حمدالتقدداالك' _____________يرحآلج£( ١٥٤ حجرها

 يعقوب، )إنجيل وتالميذه ورسله المسجح هع جرت التي الحوادث ض لكثير نا وأوصا

يوحنا)'((. أعمال نيقوديموس، إنجيل

 مصدرا تعتبد الكتسيين والكتأب الكبة آبا^ وكتأبات الكنسيون: والكتاب -األباب

:قمين إلى نقسمها أن ونستطع لليتورجيا، وأساسا مهتا

 والليتورجية العبادة لتاريخ فيها يعرض التي وهي مباشرة: غير آباثية مصادر )أ(

 الكتاب وبعض األولين اآلباء رسائل فيها ويدخل األصالة جهة على ال عرنا وتطورها

 كالرسالة وتاريخها العبادة عن الكالم فيها يقمد لم التي ودفاعاتهم وعظاتهم الكنسيين

 ويرستيتوس، الراعي، وهرماص األنطاكي، أغناطيرس ورسائل بابارومة، لكليمذس األولى

 وممارسات وطقوسا ليتورجيات يحمل ومعظمها الكندري؛ وكيرلس القبرصي، وإبيغانيوس

 معرفة خالل فمن التكارات كذلك المباشرة غير المصادر ني ويدخل رسائلهم، ضمتوها

 — المختلفة والشواهد الليتورجية العناصر إلى باإلضافة —نجد أن يمكننا القديستين حياة

 ساعد ما وهذا لهم، تعيد الكبة أخذت الذين الكتسي التقويم في دخلوا الذين القديسين

الكنسي. التقويم معرفة على

 الكنسيين والكتأب الكبة آباب كتابات على قائمة وهي مباشرة: مصادرآبائية )ب(

 القانونية المجموعات رأسها رعلى المسيحية العبادة عن مباشرة تتكلم انتي المخلفين

البحث! لطبيعة مراعاة أهمها بعرضى وسأقوم الرمل، أمماع تحمل التي الليتورجية

 هيبوليتس دونه ميالدية، ٢١٥ عام إلى غاب تدوينه ويرجع الرسولى: التقليد كتاب - ١

 هيبوليتس تمثال على الكتاب اسم حفظ ولقد فقد، قد اليوناني أصله رلكن باليونانية، أصال

 بقليل وبعده ،E. Schwartz شفارتس األلماني العالم أبت م١٩١٠ عام وفي األثري،

 من وبالرغم لكن األربعة، القانونية األناجيل تقابل وهي الكية، ا٣ تعزف ال منحولة اناجيل كلها (١)
البتورجي. مصادرالتعرف من مصدر هي ذلك



١ ٥٠آلركها ٠٠٠ _ الثالث الفصل

 نفه هو الكتاب هذا نص أن م ١٩١٦ عام في R.H.ConnolIy كونللي اإلنجليز العالم

 قوانين في محفوظا كان والذي والتيتية، وحبشية عربية ترجمات في معروقا كان الذي

 هع باإلنجليزية ترجمة الكتاب ولهذا المصري()'(، الكنسي )الترتيب بامم القبطية الكية

 ثم (،٢م) ١٩٣٧ عام ونثرها Grego^ Dix ^دكس۶جريجور ااألب٠قامت مطولة مقدمة

 سلسلة ضمن م ١٩٧ه عام للكتاب عربية ترجمة صدرت ولقد م، ١٩٦٨ عام نشرها أعيد

 وهي لبتان، في القدس الروح جامعة عن المسيحية( النصرص )أقدم الليتورجية النصوص

 Botte بوت األب أصدره الذي الكتاب من وذلك التصرف، من برع الفرنسية عن معربة
(فصأل:٣)٤٣محوا١٩٤٦ءام

 القداس، صلوات نص هع األسقف رسامة على وتشتمل (١٤:١) الفعل ض أ(

 واإليبودياكونين والعذارى *رالفقرا. واألرامل المعترفين نظام والشماس، القس رسامة

.*الشفا" مواهب وذوي

 والمعمودية وتعليمهم، الموعوظين يخص ما كل وفيها (٢١٠١٥) الفصول ب(

يمارسها. أن للميحي يجوز ال الي والوظائف وطقوسها،

المقدمة والياكورات واألغايي (وهيءنالتذاولوالصوم٤٣٠٢٢ج(الغصول)

 الثانية البة ١/٢ الكية طقوس مصادر طلة ض الرسولى التقليد المقاري، أثناسيوس األب: (١)

بتعرف, ١٧ : ٤٠ص من الفدمة م٢٠٠٦

Gregory Dix, 771، Treatise on the Apostolic Tradition of st. Hippolytus of (٢) 

.1995 ,Rome, Bishop and Martyr, 1st edition, Routledge

Dom B. Botte, Hippolyte de Rome: La Tradition Apostolique, dans (٣) 

.1946 “Sources Chretiemnes" Νο.11, Paris

 (٣٨٠ الرسوبة )القوانين عنوان تحت (٦) جية البتور التعرص مللة من المعربة النخة واتظر

.٢٠٠٦ الكابك—القدس الروح جامعة منمور، جورج األب تعرب



انموذجا( ابريج ة ■■٠ألءشم)ا ب ٠·٠: ،ΊIIاتقالدذقال ٠ _______ ؤحقحعه ١ ه ٦ وجرعرأ

 المدافن وتدير باإلفخارستيا والعتاية الواعي وطوات الفصح أسبوع وصوم لألسقف

الصيب. وإشارة

 الكنية، طقوس مصادر من كذلك مصدر وهي القبطية: هيبوليتس قوانين ٠ ٢

 أثتاسيوس األب يقطع يكاد بل المصرية، الكبة من قبطي أسقف األرجح على ومؤلفها

 ض كل ذهب وقد الميالدي)'(، السادس القرن في اإلسكندرية باباوات أحد أنه المقاري

 كتاب القديمة القانونية الكتابات كل مصدر أن اإلنجليزي وكونللي األلماني، شفارتز

 وقد الرتيب.. في بعده هيبوليتس قوانين جعلنا ولذا الذكر اآلنف الرمولي« »التقليد

 النعس »...أن Coquin كوكان العالم ويرى عربي، نعى في هيبوليتس قوانين حفظت

 لهجته في قبطي لنص ترجمة هو هيبوليتس= قوانين اليوم حتى لنا حفظ الذي العربي

 الصعيدي القبطي للنص مطابقة «ت٠جا المقدسة، األسفار من اقتباساته ألن الصعيدية؛

 عنها تختلف الصعيدية القبطية لهجتها في األسفار 0هذ أن العلم هع عيتها، األسفار لهذه

 قد الصعيدي الغطي النص فإن العلما►؛ تحقيق وبحب البحيرية.. القبطية لهجتها في

 لهيبوليتى، الرسولى التقليد لكتاب اليوناني بالنص اقتدا► ميالدية ٥٠٠ سنة حدود في ترجم

 القرن مدونات من فهي القوانين لهذه العرية الزجمة أما م،٢ ١ ه سنة حوالي دون والذي

(.٢ تقدير أقل على الميالدي عشر الثاني

 ريدل مثل وآخرون جريجوري فذهب تأليفها زمن حول العلما► اختلف وقد

Riedel ني (،٣االدس) القرن بداية أو الخامس القرن بين فيما ينحصر تأليفها زش أن 

.١٠مى٢٠٠ ٤لغطتةالطبعةاألور_اكتوبر١قراتينهيبوبس األبانتاسيوسالمقاري، (١)
(,149 Les Canons d’Hippolyte, Patrologia Orientalis (Po Coquin, R. G(٢) ٠٠ 

.33.tom 31, fascicule 2, Paris 1966, Ρ
. المقاري أثناسيوس األب عن ئقآل  

٣)) Dix, The Treatise on The Apostolic Tradition of St.Hippolytus of 

Rome, p. 70-80.



قد ١٥٧ صكة_______________________________ التالث الفصى

 في وضعت قد القوانين هذه أن مؤكدين ω W.E.Crum وكروم كوكان خالفهما حين

 هوالرأي جريجوري رأي إن تقول أن ويمكن الميالدي، الرابع القرن من األول التصف

 ألتقليد لكتاب صياغة إعادة هي القبطية هيجوليتس فقوانين هذا وعلى للعراب، األقرب

 فإن والتخيير، *اإلنشا في الحرية هذه من وبالرغم ،*اإلنشا في كاملة حرية مع الرمولي

 الحاالت هذه مثل في تستخدم إذ كبيرة؛ فائدة ذات ذلك يرغم تظل هيبوليتس قوانين

(٢الرسولي«) »التقليد لكتاب األخرى أوالرجمات األخرتى تعززالتصورى ثانوية كثهادة

 وهما بالموم متعلقين قانونين من هيرليتس قوانين في ما على وريدل وكروم كركان اعتمد ولد (١)
 األربين وصوم أسبوع كل من والجمعة األربعا، يومي موم عن يتحدث فاألول ،٢٢ ،٢ ا القانونان

 أن من وبالرغم الفصح، لعيد استعدادا الفصح اسبوع صرم عن الثاني القانون ويتحدث المقدسة،

 ض الصوماألربعينيالقدس؛!الأذه يقع هيبرليتسلميرضحفيأيفزةذمذيةسال-تة قرانين مؤلف

 ويصادق الرأي ويعضدهذا الفصح، أسبوع صوم عن كلية متفعل األربعيني الصوم هذا أن الواضح

 في وضئ ائ يبدو والني الرسولى( )اثتاسيرس األسكتدرية بطريرك أثتاسيرس البابا قرانين عب

 اسبوع موم وبين األربعيني الصرم بين برضوح ألماتفرق الميالدي؛ الرابع القرن من األول النعف

 ضم قد اثتاسيرس البابا زس في أنه متها يتضح الفصحية الرسولى أثناسيوس اليابا فرماتل الفصح،

 أثتاسيوس لقي وقد مباشرة، له سابعا ليصبح الفمح؛ أسبوع صرم إلى المقدس األربعيني الصرم

 أثتاسيوس أرطه الذي الخطاب من واضح وهذا االستحداث، هذا جرا، اإلكليروس من معارضة

 إلى كوكان دفع ما وهذا م،٣ ٤ ٠ الفصحية الرسالة صاحب والذي مرابيون، األسقف صديقه إلى
م.٣٣٦ ستة وبعد م٣٤٠ سنة قيل تأليغهما تم قد هيبوليتس قوانين االعتقادأن

 كركان عليها اعتمد الني األعمدة ض وجعلها أثتاسيوس قراتين شهادة أن التظرإليه نلفت أن يتبغي وما

 ليس صاحبها إن نم الرابع، القرن عن متأخرة صنفت قد القرانين ٠هذ ألن وذلك لها، قيمة ال بذاثه= في
 ألمقاري أثناسيوس األب ناتش وقد م، ٤٩٧او م ٤٩٦ت الثاني أثناسيوس البابا بل الرسولى، أثناسيوس

 أثائسيوس ونبتهاإلى القوانين هذه تأليف زس حول فيماكتباه W.Riedeb W.E.Crum كالض

 والبحث م،٢ ٠ ا ٣يناير األولى الطبعة اإلسكندرية، بطريرك أثتاسيرس قوانين كتابه ضمنه ماتع بحث في

 : ٢٧٣—ص ض تأليغهاه وزس القراتين مؤلف شخصية في أكاديمي ابحث عنوان تحت (١) رقم ملحق

٢٩٩.

.بتصرف ١٩،١٨ص القبطية هيبوليتس قوانين (٢)



احموفجا( اسحية ة ل?ك'ر١بذ ن،-' ال التقييا, نقهر ________ قنآلمم ١٠٨رك(أ2ح

على: القوانين هذه وتشتمل

والشمامسة. الكهنوتية الرتب تكريى -

المسيحيين. بلوك مختصة عامة وصايا -

المعمودية, وطقوس المسيحية إلى الدخول ٠

فيها. العلوات وحضور بالكنيبة خاصة وطقوس الصالة أوقات "

 مجموعة في لها فرنية ترجمة مع علمية نثرة العربية القوانين هذه نشرت وقد

 تشرها وقد(Ρ.Ο.ΧΧΧΙ, 2= Patrologia Orientalis 31,2)الغرقين األبا،

>م ١٩٦٦ عام قيمة بمقدمة لها وقدم كوكان العالم

 ومعناه: The Dicache or Teaching of the Apostles -الديداخي:٣

 يوناني مخطرط في الوثيقة هذه اكتشفت رسوآل، عثر االثني بواسطة لألمم الرب تعليم

 ويعود اسمه معرفة ساعدناعلى ما الرسالة ويرفي وكاتبهامجهول م، ١٨٧١ وحيدعام

 إنجيل من أقدم أما ويظن الثاني، بداية أو الميالدي األول القرن ماية إلى تدوينها تاريخ

يوحا. القديس

هي: فعال عشر ستة على خي الديدا ولحتوي

)الطريقان(. الميحي اللوك (:٦-١فصل) )أ(

عن الحديث ويثمل أوالطغي الليتورجي القم وهو (:١٠ :٧) فعل )ب(

انظر: (١)
Patrologia Orientalis, tom 31, fascicule 2. Les Canons D'Hippolyte, Paris. 

1966.

 هيبرليتى نواتين ونص عناوين عتوان تحت اناني الفعل القبطية، هيبوليتى )نواين كتاب وانظر
بعدها(. وما ٢ صا القبطية



bf١٠٩h ____________________ الثالث اسل

 )الفصالن الخبز وكر األغاي وليمة (٨ )فعل والصالة الصرم (،٧ )فعل المعمودية

١٠^٩.)

.الكشية الرتب (:١٥-١١) فعل )ج(

الرب)'(. مجى انتظار (:١٦فعل) )د(

 عدم وهي الطقسية، الكنب هذه مؤلفي شأن في بينة نتيجة إلى نخلص أن ويمكن

 الكتاب أسفار كتبة بعفى كحال بتمام تماعا واليقين؛ الجزم وجه على مؤلفيها معرفة

 المقدس الكتاب أسفار مؤلفي بمعرفة المتعلق التقاش هذا من * *لثي عرضنا وقد المقدس،

سابائ.

المصرية: الكتيسة في المستخدمة الطقسية الكتب

 والغريغوري الباسيلي الثالثة: القداسات على ويحتوي المقدس: "»الخوالجي ١

 القديس وضع من كان لها األول القداس بأن القبطية الكنية وتفخر هذا والكيرلسي،

 التعديالت بعض بعمل (٢٤ الكبير)البابا كيرلس القدس قام وهوالذي (،٣ذغه) مارمرقس

له. فئب فيه،

 والتجئيز عدااإلفخارستيا( األمرار)ما طقوس ويحوي الكنسية: الخدمات -كتاب٢

(.٣األطغال) وحميم المنازل وتبريك )الجنازات(

يناير األولى، الطبعة القاهرة، المنار، مكتبة الناشر: الرمل؛ تعليم أي الديداخي المقاري، أثناسيوس (١)

 الكنية اقرانين عنران تحت الرابع الفصل سبقه وما للديداص تفصيآل كذلك وانظر ، ١صا م٢٠ * *
 مصادروطرق المسيحية، في العبادة أصول عن البحث يرادشؤ، ف. بول كتاب من لغزمتمر، القديمة:

 القمص مينا القس. ترجمة العام، األسقف مكاري األنبا وتقديم مراجعة المبكرة، اليتورجية دراسة

رويس. باألنبا األرثوذكس لألقباط الالهوتية اإلكبريكية الكلية نثرة: إسحاق،

.عليه هي ما على باقية فهي ديل، يصحبها لم ما الدعوى أن التمهيد؛ في بحث مما لك استبان وقد (٢)

 يقوم تجايتها في الطفل ميالد من اضابع ايوم في تجري مالة هي، الدت أو الطئت مالة وتمى (٣)
بالما،. الطفل بتحميم الكاهن



كبةالمصريةاحمودجا(كل١يو٠حفاللتميدادكص_____ ١٦٠ رييمدكتكأ

 الكيهكية األبصلمودية وكتاب (،٢اليومية) التبحة رفيه (:المقدسة)' األبصلمودبة—٣

كيهك. شهر بتابح خاص وهو

 )وهناك اإللهي، القداس في يلى التي اليومية ات الفرا ويحوي الفطمارس: - ٤

المقدسة(. والخمين الكبيروالبصخة الصوم قطمارس مثل للمناسبات أخرى قطمارسات

 العهد وخميس الغطاس لقانات ويجوي والسجدة: المقدس اللقان كتاب - ه

.العئصرة عيد في والجدة والرسل،

 عتوان وكان ؛روما في طوخي روفائبل يد على م ١٧٦٤ سنة مرة ألول المقدمة األبعلمودية طبعت (١)

 إلى تحوال أرثوذكين ألبوس طوخي ولد وقد شهركيهك« وتري الثيؤطوكيات اكتاب الكتاب

 سيم ثم ،١٣ دراسته وأيى بروما، نثراإليمان بكلية التحق وتد ،٢١٧١٤ عام وأوالدهما هما الكثلكة
 الكاثوليكية الكنية إدارة من الطرس كلف وقد ،٢١٧٦١ سبتمبر في الفيوم على شرفأ أمقعا ثم قتا

 اليتورجية الكتب من عدد يطع بالفعل قام وتد القبطية، للكنية الفقية الكتب تمطع بالغاتيكان،

 الطوس طبعة بمقارتة والثاهدأنه الكب، من وغيرها والتكريات واليامات واألجبية، كالجرالس

 «المقدمة النوية عنواخبا»اإلبصلمودية وكان لبيب، بك وهماأقالديوس مدرتابعده، اللتين بالطبعتين

 عنوان تحت وطبعت البراموسي، ميتا القمص عليها تام التي الثانية والطبعة ،٢١٩٠٨ مدرت وقد

 نجد ت األرثوذتمية، القبطية الكبية وترتب طقس حب النوية، المقدمة اإلبصلمودية أكتاب

 الخريتولوجية األرباع في ذلك ويتجلى طبعه، الذي النص في الكاثوليكي مذبه قدحكم الطوس أن

 التي العبارة هوإضافته الطرس، أمانة مايظهرعدم وأبرز وتجده، المح طبيعة عن تتكلم التي أي

 وقد اإلسكندرية، ورفضته خلقيدونية في قتن وهوتعبير طبيعتين«، أفي به يعزف الميح ان تقول:

 مقارنة )دراسة عوض، بثاي رشيد مجدي د. مقال اتطر تغريباا الخريستولجية رباع٠اال كل في كررها

 مجلة (٢١٧٦٤) طوس وروفانيل (٢١٩٠٨) بيب أقالديوس طبقي بين المقدمة اإلبصلمودية لنص
أغسطس. مايو, م٢٠١٢ الرابعة النة اإلسكندرية، مدرسة

 نعف تبحة إلى تتغم وهى النوية، التبحة أيثا وتمى الطقية، النة مدى على تعلى رهى (٢)

 »سبحوا المزمور في مما الرايع، الهوس في ما ذلك نمن لتبح،’ من وهي التحر، وتبحة الليل،
 جمح يا سبحوه هلليلويا. مالئكته جمح يا مبحوه األعالي، في مبحوه هلليلويا. الموات من الرب

جنوده«.



قححآلج ١٦١ جرهأ الثالث الفصل

 القداس في ئقرأ الي والقديسين ألنبياه وا والثهداب الرمل سير وفيه !النكسان ٦

اإلنجيل. وقبل الرمل( )أعمال اإليرض بعد اإللهي

اليومية. التسبحة في ئتلى اليوم، لقديسي جيد تما وهر !الدفائر:٧

 صباحا( ٦) باكر صلوات: سع ويحوي اليومية، الواعي صلوات أو : ألجبية ا - ٨

 والغروب عصرا(، ٣) والتاسعة ظهرا( ١٢) والسادسة صباغا( ٩) الثالثة والساعات

خدمات)'(. ثالث وهي الليل، نصف وصالة ساة(، ٦) والنوم ماة(، )ه

األعياد. تسبحة في ئزاد التي اإلبصاليات ويحوي األعياد، (٢إبصاليات) "كتاب ٩

 المقدس«)؛( األسبوع (٣وطروحات) ألحان وفيه اآلالم، أسبوع -دالل ١ ٠

تخالغهده(، أو المقدس والكتاب تتفق تعاليم ض الكتب هذه تحويه عما وبعيدا؛

 منقحة، و مزيدة ٢٢٠١٠ أكتوبر الثانية الطبعة الراعي(، ملوات أي )األجيية المقاري، أنناسيوس رابع (١)

التعويل. فعليه وتاريخهاالقبطي، القبطي الفقى في الراعي ملوات عوئان: تحت الرابع الباب

 أو يرتل أي )بصالر( ψάλλω اليوناني الفعل من هي اإلبساليات(، ابالية ايضا: )ركتب اإلبصالية (٢)

 الرب، لتمجيد كالنعر مرسا ومقفاة قبيا موزونة أشعار واإلبصالية وترية. آلة على بأصابعه يلعب

الهجائية. الحروف على مرتبة تكرن ما غالبا و والقدسين، رالثهداه *أرالعذرا

 اوتلخيص شرح ومعناه عرضه األمرأي طرح أوالطرحات( الطروح على: )ويجمع طرح: مصطلح (٣)

طروحات. الطقية الكتب كل وفي ته، قرا تم لما تعليق ار

 ،٤م-ه م،٢٠١١ الثالثة الطبعة األرثرذكية، القبطية الكبة رفءلى*ت العام، األسقف مكاريرس، (٤)

٤٦.

 القبطية العبادة في طلة من الله، كلمة *ضر في األجيية فؤاد، )ثروات المثال، سيل على انظر )ه(

 الكاتب األولى، الطبعة هذه بمراجعة قام وقد (،٢١٩٧٩ ط. للطباعة، نافع دار ط. األرثوذكسية(

 تتفق )هل عتوان تحت منقحة مزيدة اخرى طبعة الكتاب هذا طبع ثم سمعان، عرض النهير اإلنجيلي

 الثانية الطبعة الميحية، مركزالمطبوعات — عنيا بيت نثرة: العهدالجديد، كتابات مع األجبية صلوات

٠م(٢٠٠٩سى



انموذجا( المصرية )الكنيبة الكشي التقليد نقد

 هل ٠٠هو بحثنا محل فإن <،١متآحت) وثنية طقوس ض فيها ما أصالة عن كذلك ببا٩ب

 كيرلى كيرلى األب كتبه ما وكذلك الطشت، طقس خن م الط األسقف مكاريوس األنبا هقال ر|جع (١)

 األنيا نيافة تقدير التاريخية، وجذورها الروحية أصولها والحاضر الماضي يى )أصوائنا كتابه في

بالكنية( الثقافية اللجنة الناشر: ، ١٩٨٢ سنة األور الطبعة والبهنا، سويف بتي مطران بوس٠٠ائتا

 نايا اداتور كعيد ديمبر، شهر في الودية األعياد من بمجموعؤ تحتفل روما اكانت يقول: ؛ن
 وكان اليهر.. الثي للثمى رتكريتا والائواة، للحرية الذهبي للعهد تذكارا بروميليا، يغالريا،١م

 في األول ص يوبو األطف عمن ولذلك البرح، من شغلو ديانتهم بأن المبحين |لوشوذتعيرون

 بو يحتفز وكان الساتورتالتا، لة ئقال الذي العيدالوثني بتحويل حكمه و بإفرار الراى القرن منتصف

 نختصي البر لثمى فيه يبث ميحى عيد إلى للئمى فه ويثد ديمبر ٢٣ - ١٧ بين ط الغزة ق

 التعليى ض برقيى تحولواالغب ض األؤين اآلبا، حكمة خلى دال الفعل هذا أن رأى وقد العاتم..

 مفتثى حنا، فاخوري باخوم ذكره ما العجاب ومن بتصرف(، ١٥٦،١٥٥،١٥٤ )ص األوثان، بعباد؛

 األنبا دير ورنيس أسران، هدرا-مطران األنبا الجليل الحبر له وقدم وأرمنت، اسنا مصرية آثار أول

 األولى العلبعة للطباعة، كمال داريوسف ط. الفرعونية؛ ومصر )الميحية كتابه في يإدفو، مبوس خو با

 بصلوات أئه القديم اعتقدالمصري“ قاثأل: عندالفراعنة الزيت تقديس طقس عن إذيتحدث (٢٢٠٠٩

 المعري عرف افريى: زيت ثقذس. زيت إر ويتحول اقي الريت تقديى يتلم ثعية وحلوئس

 أركاك في يضع أن شعانره من كان جديد، معبد تأسيس فمثألعتد بالريت، والئدشين افريى ااًلذديم

 وملوات بعئعوسى مر المه الغشى، الريت منها مث عناصر لمتمئألفي قربانًا أبوابه أعتاب وتحت

 تيم أي ،“ليده ابيت *»إعطا. باسم يعرف المعبدالجديدهوطقس الفتاح يتلم وآخرطقس ثغزة،

 ومعه المصرية، النة أيام أول في عظيم بموكب وبحضوره نفه الملك بوامطة المعبد إلله اسد
 باطياب يدهنه ويئراثلم مرتين *يالما" بتطهيرالئمثال الملك يقوم أقداسه، قدس المعبدوفي إله تمثال

 الئقس وبهذا اقبة، والمعادن الكريمة باألحجار وئره مالبه ريه الغشى" »الريت فاخرة

 الخادمة واألدوات الكنائس أثا بالعبد. له البادة طعومى ئجيزتقديم تقدمة صفة أخذ اقشال يكون
 لتأدية ميآة الكبة تصح وبذلك النكهة، كبير بيد الئقذس الميرون يزيت تدشيتها يتلم راللوئس

 تخدم أن الئكؤمة المادة لتتحق بالربت انكرس و* كنا واشابه بها، الدينية والئعانر ئقوس

 ولهتاك القديمة، الصرية الديانة ووثتية المسيحية ين الجوهرية العروق لالحطة مع الدينية، !شعائر
يعطي=؛ بأن الجديد، للكاهن الكبوت وظيفة مخ لمعو-ى وهرفي الئقذس، باؤيت آخريتلم تكريس



(5ليقآل١١٦٣ محدج__________________________ اساللتالث

 أودفع عقيدة لتعضيد !ليها أحد التجأ أوهل ..خالنا حاسمة ما وقت في الليتورجيا كانت

.والمتجدات الوقائع عليها تمليه بما وحدث .الهرطقات. بتطور تطور أنبا أم هرطقة؟

أنموذجا(: أفس وبي والتطور)الثيوئتوكات والعقيدة الليتورجيإ الثاني: المطلب

 اتي والنصوص الطقوس أن في )الليتررجيا( الكنسية الجماعية العبادة أهمية التكمن

 المسيحية، الجماعة عقيدة عن وقويتا واضحا تعبيرا تعبر الليتورجيات= *أثنا ا٢ يصلى

 الميح وطييعة القدس والروح والتجد والقوط والخلق الثالوث عن تعبر فتجدها

 كبار من ثالثة عته عبر ما الليتورجيا نصوص تطرح المثال سبيل فعلى الكنيمة؛ وماهية

 - الغريغوري — )الباسبلي باسمهم المعروفة قداساتبم في الكنية في العقيدة معلمي

 ظهرت التي الهرطقات من الكنيسة موقف القداسات هذه تعكس أن وطبيعي الكيرلي(

العصر)'(،. هذا في

 وغير بل العقائدية الصراعات تطور ع٠ تتطور الليتورجية النصوص أن والمقصود؛

 كانت متأخرة قرون عدة »فإلى المختلفة المسيحية البيائت في الصراعات هذه أثر على

 يليق القدس، الروح وحدانية في القدير اآلب الله يا االبن( )اي: وفيه وبه منه »ألن صيفة

 مرور ومع روما، في القداس صلوات خاتمة هي الدهوره أبد !لى ومجد كرامة كل بك

باالبن( )أي به »الذي تعبير تبدوأن الكنيمة أقلقت التي اآلريوسية البدعة وانتثار الزض

 القديمة ممر في الفرعوني الطقس وهذا ويدهنهما، يده في الجديد لتكاهن مقدس زيت بينه الكهنة كبير =

 الخدمة له فيحق حياته، في مرة ألول األقداس لدس في اإلله تمثال لرؤية نتحق الجديد انكاهن يكرن

 يين الجوهرية الئروق كالحظة مع توله: من تعجب أن لك الله *شا ما واعجب ،١٤ υ المعبدا في

القديمة! المصرية الديانة ووثنية المسيحية

 األبانية للدراسات المركزاال'رثوذكي :نثرة الليتورجية، الصلوات في عقيدية تعايم فلض، جوزيف د. (١)

. ١ ه ، ١٤ص-



(Ιο/ο نقدالتقلميد _ د قنح■ ر ٦٤ )الكذي)اصمجبعةابريةانموذجا

 بعض في العبارة فتحولت األقاليم، تاوي لمفهوم مثوثا انطباعا أعطى قد المجد« لك

األقانيم. ساوي معتى في غموض كل لتزيل معه« المجد »ولك إلى الشرقية الطقوس

 ختام في اليوم حتى تردد المجد» لك به »الذي القديمة الصبغة ظلت فقد ذلك ومع

 مفهوم في لبس أي يتقي بسيط تعديل لع القبطية الكنيسة في الليتورجية العلوات تصوص

 ومخلصنا وإلهنا الوحيدربنا البنك اني البثراللو ومحبة والرأفات بالنعمة »...األقانيم شاوي

 الروح وهع معه بك، تليق والعزوالجرد، المجدوالكرامة قبله من الذي هذا المح، يسوع

كلهاآمين«)'(. الدهور دهر وإلى أوان وكل اآلن لك، الماوي المحي القدس

 وحديثها عتيقها بين يفرق أن يستطع المختلفة الليتورجية النصوص في والناظر

 التي اإليمانية التعاليم من كثيرا تحوي بعناصر غابا يثحن حداثة األكثر الليتورجي »فالنص

 الجماعة بغطرة صيفت والتي المبكرة، الليتورجية الصبغ أها مستفيصا؛ شرحا اإليمان تشرح

 بين المحصورة الغزة عدناإلى فإن العناصر؛ هذه من خالية غابا فكانت األولى المسيحية

 من كثيرا حملت قد الليتورجية النصوص أن تجد الميالديين، والخامس الراى القرنين

٠(٢العقيديةأل والمباحثات أيثا الجدلي الالهوت إلى إضافة الالهوتية؛ العبارات

 ضمنها الي صاحبه أفكار من نسخة يجده الغريغوري القداس في مثآل فالناظر

(٣()ميالد )ثيوئفانيا ككتاب كتبه؛ من مأخوذة القداس في كامالت فقرات ويجد بل كتبه،

 ٢٠٠٨األولى األول(البعة٠ملكوتالله)الجز مر اإللهي القداس قاري،٠اثتاسيوسال القس الراهب (١)
.٤٩،٤٨ص

ه.٣ه،٢إللهي،ى١القداس (١)

 وأعدالمقدمة العظة ترجم حياته سيرة مع باإللهيات غريغرريوسالناطق للقديس المح ميالد ثيوئفانيا (٣)

 للدراسات األرثوذكسي المركز نثرة: الشهيد عيد نمحي والدكتور إبراهيم عوض جورج الدكتور

 أكبر؛ معونة إلى تحتاج كانت هذه اوبماان غريغوريوس قول األعلى المثارإليهافي والفقرة اآلبائية،

 غير وهو الدهور كل هوقبل الذي األبدي ذاته. الله هوكلمة ذلك هوأعظم، من على حصلت لذلك

=الغني يمنح الذي ..ذاك .الغرر. من الغررالذي ٠البد من البد وغيرالجدي وغيرالمفحوص ألمتظرر



قمج ١٦بةه -__________________ العالث الفصل

 المضافة نصوصها فضمنت الطقسية الممارسات هن كثير نصوص تطورت وقد

 كان وقد المعمودية، طقس الطقوس هذه رض الهراطقة، على الطريق يقطع ما أصلها إلى

 الماء؛ في المعمد رأس على يده وهوواضع محددة أسئلة المعمد الكاهن يسأل بآن يتم

 له: فيقول الكل ضابط بالله اإليمان عن الكاهن فيسأله أؤمن، مرة كل في المعمد ويجيب

 الروح بفعل ولد الذي الله ابن يسرع بالمسيح تؤمن هل للكل؟ ضابعتا اآلب بالله تؤمن هل

 وجلى الثالث اليوم في األموات بين من ئ وقبروائم ومات مريم العذرا ومن القدس

 وبالكبة القدس بالروح تؤمن هل واألموات؟ األحيا► ليدين وسيأني اآلب يمين عن

الجسد؟ وقيامة المقدسة

اؤمن. بقوله: مرة كل في يجب أن وعليه

 االستجواب، ذا٢ االكتفاء لعدم ضرورة هناك كان الهرطقات انتشرت أن لما لكن

 والمعروفة فقط؛ الرسولية الصيفة في ال يتحدد أن بعد باإليمان االعزاف وضرورة بل

 المنتشرة؛ الهرطقات على ترد معينة وتعبيرات كلمات بإضافة بل الجديد؛ العهد في لنا

 تعبيرات في المستقيم اإليمان تعكى ليتورجية نعرص إلى الحاجة جانات هنا رمن

اإليمان«)'(. قوانين باسم النصوص هذه عرفت ومصطلحات،

من ه ٦ ، ه ه ، ه رخ انظر ...« ألوهيته غتي آخذ لكي جدي فقر نفه على أخذ ألنه نقيرا؛ يصير :

 يخاطب الغريغوري القداس افمثالفي القداس: وبين العايقات الصفحات بين وقارن المذكور، الكتاب

بقوله: االبن غريغوريوس
 الواحد...غير أيها ونمجدك لك ونجد ونخدمك ونباركك نبحك أن وعادل بالحقيقة استحق

 ويقول المتحبل؛، غير المفحوص، غير يحد ال الذي الزمني غبر األبدي غير المحوي غير المرثي
 وضعت لكن ماوائ، تكون ان اختطاف تضمر لم اإلله أنت إذ المحوي الغير دأيها آخر: موطن في

 ،٣٢مديرالياموسص_ه٢٠٠٢اتظر:الخوالجيالمقدس،البةالثاذية العبد، ذاتكوأخذتشًاكل

٣٤٣،٣٣٣.

 األبانية للدراسات األرثوذكسي المركز ليتورجبا، الله بابن اإليمان فكس، موريى جوزيف د. (١)

.١له٤ص_



جا( ريةاحموكعاةا د٠،)ال٧ '*اةا)~قايالذقذ٠__ ^٦حىآللؤ١٦٦خدجر)ي<

أفسس: ومجع الثيوئتوكات

 النصوص من آخر نمط فهتاك هرطقة؛ لدفع إليه وأضيف طور لتعى مثالين سقنا قد وإذ

 قرارات إثر الطقوس إلى وأدخلت أعدت بل أصآل وجود لها يكن لم التي الليتورجية

 »الثبوئتوكيات«، باسم تعرف ما وهي *بالعذرا الخاصة واأللحان كالشابح المجامع،

 الخدمات في مريم *العذرا ذكر فيها يرد وآدابا الرهبانية الكتابات من *شي يملتا فلم

 كان التي اليومية فالتسبحة الخامس، القرن منتصف قبل حتى والخاصة العامة والعبادات

 المسماة المزامير عن تخرج لم الكبة، أوفي ومغايرهم قالليهم في *سوا ،*اآلبا يتلوها

 ٠٠األسبوع أيام كافة على الإبصاليات« المسماة القصيرة األلحان وبعض »بالهوسات«

 إذبدأ جديدة؛ خصب مرحلة الكنيسة في )للعذر( الشايح دخلت أض مجمع وبضام

 »الثتثوتوكيات« وهي *بالعذرا خاصة وألحان تسابح بوضع الموهوبين األباء من المؤلفون

. ة٠٠٠أفسس مجمع في األساقفة ا٢٠ نادى التي العقائدية *المبادى جمح استوفت التي

 الحالية بصورته *العذرا لتكريم المؤمنون مارسه الذي الكنسي التقليد »فإن وعليه؛

 أن نتطح ال اذ ما؛ نوغا متأخرا بدأ والنابح، والصلوات الطقوس في الفياضة الغامرة

 أهمية إلى تنبه الكنيسة بدأت متن أي م، ٤٣١ عام أي فقط أفس مجمع زش إلى إال نتتبعه

(.٢اإللهي«) التجد مفهوم لغبط اإلله كوالدة مريم القدية العذراء شخصية إبراز

 وزمن الجزم، وجه على يعرف ال إذ «القبطية »الثتثوتوكيات هذه مؤلف كان ما وأدا

 بالقبطية *ابتدا كتبت أيا أم والريانية اليونانية عن مرجمة هي وهل تحديدا تأليفها

 م،٤٣١ أفس لمجمع التالية القليلة العقود في الثيؤطوكيات صيفت »فقد البحيرية)؟(

 القدس دير مطبعة م ١٩٩٣ الثالثة الطبعة يوئتركس،* مريم القدية *العذرا المكين، متى ا األب (١)
.٢٧ص النطرون، مقاروادي انبا

.١٢السابقش (٢)
 مقال البعة، القبطية الثيؤطركيات مؤلف عن دراسة الالهوتية، العلوم في دكتوراه رشيدي مجدي د. (٣)

٠ العددالخالس اإلسكندرية مدرسة مجلة في



tg٠١٦٧ic/Q?_______________________ الفصل□□

 وبتثبيت التطورية، الهرطقة ضد الكلمة الله تجسد عقيدة بصياغة المجمع اهتم وقد

 مجمع *آلبا المريمية العظات على عالوة ،*العذرا للميدة رسمائ لقبا اإلله» »والدة لقب

 م٤٤٦القسطنطييني بروكلس ٠وق م،٤٤٤ اإلسكندري كيرلس القديس أمثال أتس،

 المصادر شكلت التي م٤ ه ٠ األورشليمي وهزيكيوس م،٤٤ ه أنقرة أسقف وثيوئدوتوس

القبطية«)'(. للثيوئطوكيات األولية

 المريمي؛ التكريم في تحول نقطة كان أقس مجمع أن (٢يير) جون د. األب ويرى

 أفسس مجمع كان كيف فعال بشكل »مبرهنا صاحبها: مادخا للرسالة التقديم في يقول إذ

 حش أفسس، قبل الكنيون الكتاب يزدد فلم المريمي: التكريم في حقيقية تحول نقطة

 )مثل معينة لحظات في الفضيلة إلى مريم افتقار عالمات تسجيل في السكندرى، كيرلس

(.٣أتمه«) على مريم تبجيل صار حيث ممكنا، هذا يعد لم أنسس بعد لكن قانا(، عرس

 اإلنجيلي يوحتا يرع وصية الكندري كيرلى رأى فقد المثال سبيل وعلى

 تبا حاقت التي واالضطرابات الثمكوك اجتياز في لها المعاونة أسباب من سنا (٤بأمه)

 إزعاجا كان لربنا المتوقع غير المصير »إن مفصال: مطنبا فكتب الصلب، حادثة *ورا من

اليهود إهانات جانب فإلى المناسب، التفكير قلبها من نزع جدا المرير موته وأن ألمه،

 اإلمكتدرية مدرسة مدلة من القبطية( للثيؤطركيات اآلبانية األصول راألم، )العبدة صادق كرم بطرس (١)

 الماجستيرالمقدمة لرمالة يتصرف وهرترجمة ،٣١—ص م٢ * ١٩ األولى الطبعة المسيحية، للدرامات

عزان: متحت٢٠١٦مايو نيويورك لمعهدفالديميراألرثوذكي
Mariology as Christology: A Reading in the Coptic Theotokia.

 التي الرساال هذه على والمشرف فالديميراألرثرذكي القدس معهد وعميد الباترولوجي علم أشان (٢)
عنها. نقلنا

.١٢العبدةواألم،ص (٣)

 راى فلما ٠٠المجدلية ومريم كلوبا، زوجة مريم أله وأخت أمه، يرع، صلب عند واقفات اوكانت (٤)
 ٠ هرذاأمك. للتلميذ: قال ثم ٠هرذاابتك. ياامرأة :*ألم قال واقائ، يب كان واسينالذي أمه، يرع

٠(٢٥:٢٧/١٩)يوحا الءةأخذهاالتلميذإرخاصته«١ تلك ومن



"/®jO وذجا(٠نقدالتقباللتكذسي)التكذيسة'المصريةاذ ٠١٦٨

 عليه، معلق هو ممن وسخروا الصيب عند كانوا أيم المحتمل من الذين والسكر

 سدطة أن حراعأل فبال التأثير، هذا له هذا كل أمه، نظر أمام بينهم ثيابه قموا والذين

 به. يهزأون الذي المصلوب تهذا حملت )أنا هذه: مثل عقلها في اجتازت األفكار من

 يكون ربما خدع، قد يكون ربما ولكن القدير، لله الحقيقي البن 1 إنه ،حائ هوقال،

 ؟قاتليه فخاخ في سقط وكيف ؟هذا صبه حدث كيف هوالحياة( أنا :أخطأبقوله قد

 أمر أنه رغم الصيب، على من ينزل لم ضده؟ مضطهديه تآمر على يتغلب لم وكيف

 فالمرأة العجيبة؟! بمعجزاته اليهودية كل أدهش وهوقد الحياة، إلى يعود أن لعازر

 األفكار؛ من اللظة هذه مثل إلى بعينا تاهت بدقة، الر تفهم لم إذ —هومحتمل -كما

العقول. أسمى وتخفع ترع األحداث هذه طبيعة أن نتذكر أن يجب فإننا

 بين المختار نفه بطرس بينما الخطأ، هذا مثل في امرأة تسقط أن شئنا وليس

 تكثف أفكار في يغوص الضعيف، المرأة عقل كان إن إدا غرابة فأي مرة.. عثر الرسل،

 بسبب هكذا نفكر بل البعض، يظن قد كما نغامر ال فنحن هكذا نتكلم وحينما الضعف؛

 وهوطفل الرب أخذ حينما البار سمعان بأن نتذكر، فتحن ربنا، والدة بخعوصى كتب ما

 أبصرتا قد عيي ألن باآلم؛ قولك حسب سيد يا عبدك تطلق »اآلن قال: ذراعيه، على

 كثيرين وقيام لقوط وضع قد هذا إن »ها القديسة: للعذر أيثا قال ثم خالصك»،

 قلوب من أفكارا لتعلن سيف، نفك في يجوز أيائ وأنت تقاوم، ولعالمة إسرائيل في

 أفكار إلى وتقودها المرأة ذهن تقم التي الحادة، الشديدة اآلآلم بالسيف ويقصد كثيرة)'(

.(٢ا٠فيها الموجودة األفكار وتكثف يجربون، الذين قلوب تمتحن التجارب ألن غريبة؛

 لربما أنه وترى الله، ابن هو الذي ايتها في مريم امزاء يقرر السكندرى، فكيرلى

 بدقة والخالص التجد سر فهمها عدم عن ناتج كله وهذا يعط؛ لم بما فتشع حدع

.٣:ه٢٨/٢لرقا (١)

 اناشر: عيدالشهيد، تصحي د. ترجمة (،٤٧٥/٤٧٤ى ، ٢ يرحنا)ج إنجيل شرح الكندري، كيرلى (٢)
م.٢٠١٢ األبائية للدراسات المركزاال'رثوذكي أنطونيوس، القدسى موسة



هد ١٦٩ جرمةالثالث اسل

عقلها! ضعف إر إضافة

الخدع: والغيطان الضعيف المرأة عقل

 مقارنة واحتقارها المرأة من التتقص منه يشتم ما وهو — كيرلس قول عجى وهن

 بين المخار شه بطرس بينما الخطأ، هذا مثل ني امرأة تقط أن عجيبا بالرجل-الوليس

 تكثف أفكار في يغوص الفعيف، المرأة عقل كان إن إدا غرابة فأي ٠.مرة عثر الرسل،

الضعف«)'(.

 القدس الروح ظللها التي وهي ابنها، ألوهية مريم تدرك لم اذا يقول: أن وللعاقل

يدرك؟ فمن الله.. ابن يدعى منك المولود أن المالك وأخبرها

 المتجد الكلمة كذلك نبهها لقد بل أومرتين؛ مرة الحقيقة هذه إر تنبيهها يكن ولم

 أنه تعلما الألم لوقا نص عر معلثا عينه السكندرى كيرلى فيقول بالطبيعة، الله ابن أنه

(ا<:٢ألبي) فيما أكون أن يتبغي

 ألنه هونفه؛ الهوته عن ويعلن الحقيقي، هوأبوه من عالنية مرة ألول يذكر الهنا

 نفه أظهر الحال في فحينئذ هكذاه، بنا فعلت لماذا بئي اليا القديسة: العذرا.« قالت حينما

 ولكنه الجسد، في بوالدته للتدبير أداة صارت أنبا وعلمها البشرية، *األشيا قامة يفوق أنه

<.٣.ال) الماء. في الذي اآلب وابن هوإله والحقيقة بالطبيعة

 المحتمل من مريم فإن بالطبيعة؛ الله ابن المكررأنه اإلخبارالصراح هذا من وبالرغم

بدقة! الر تفهم لم أيا

السكندرى: كيرلس يقول الر، لها ليشرحوا تادمنته إلى يسوع أسلمها ولذلك

. ٤٧سه يرحنا، !نجيل شرح الكدري، كيرلس (١)
.٤٩/٢لوقا (٢)
 القديس مؤسة اناشر: الشهيد، عبد تصحي د. ترجمة لوقا، إنجيل تغير الكندري، كيرلى (٣)

ه.٣م،ص_٢٠.٧الثاذية الطبعة اآلبائية، للدراسات أذطوذيوس"الركزاألرثوذكي



(I-Q/q 1نمالرققححئ٠ I ب دقحقدالI صةالمطبحاله.·.■■بال)ريةاحهوذجا

 على وقعت قد كانت حينما بأمه، يهتم أن صراب على الرب يكون، ألم ذلك، إلى »وإضافة

 حركات ويرى بالحقيقة، إله هر وألنه وارتباك؛ اضطراب ذهنها في كان وحيتما عثرة، صخرة

 تؤلمها حينئذ كانت التي صبه، جهة من أفكارها يعرف ال فكيف أسراره، ويعرف القلب،

 يرشد، من أفضل وهو للتلميذ، سلمها فإنه قلبها؛ في ما يعرف كان فألنه إدا األلم، أشد

 ذاك الله، بأمور وعارائ حكيتا كان ألنه تماائ؛ العميق السر يشرح أن يستطع كان الذي

٠(١جهتها«) من المخلص رغبة يحقق لكي سرور؛ تلمها الذي

 حز( تماثا الخالص سر بحقيقة عالمين العذر وال (٢التالميذ) كل يكن لم وإذا

بغيره! فكيف الر تهذا يعرف لم نفه إبليس فإن لهما؛ حاصلة فالمعذرة .المستح. قام

 البابا بثهادة الضعف الرجيم به ظن حز إبليس، عن الهوته الكلمة أخفى لقد نعم؛

 اليد أن يفلن البعض تجعل الي األشياء أبرز من إنه الواقع؛ »في يقول: إذ نفه شنودة

 االتفاع، باب هن يخفيها قوته..كان يخفي باستمرار الرب أن هو ضعيائ، كان المسح

 يسأل الممح، حقيقة أهام متحيرا يقف كان الشيطان أن لدرجة الشيطان؛ عن يخفيها وكان

الصالح من يكن لم (٣هو() مش هووال ترى )يا هو ليس أنه أم الممح، حثا أهر نفه:

. ٤٧٦—م ، ١ ج يرحنا إنجيل تغير (١)

 األب يقرل ،٧/١٤ أيثا« أبي لعرفتم عرفتموني قد كتتم الر على ملطي يعقوب تادرس تعليق في (٢)

 رأوه م٩بأي تارة يقرل الممح السيد أن *األبا ض وغيره الغم الذهبي يرحنا القدس االحظ ملطي:
 يميز تناقض؟ هذا في فهل يعرفوه، وال يروه لم أيم واخرى يعرفوه، ولم راوه ايم وتارة وعرفوه،

 الجمانية بأعينهم ويرونه الجدية بأيديهم يلمونه حيث وحده الجد خالل االبن رؤية ين القدس

 اليعرفونه. نغرالوند وفي واليرونه، يرونه *هوال مجده؛ وبء الهرته إدراك وعدم جوهره رؤية دون
 قادرين يكونوا لم القدوس روحه وحلول صعوده لحظات لكن؛لي به، والتصقوا رأوه التالميذ حتى

 المعرفة دون؛دراك فيعرفه يعرفه؛ وال يعرفه أن لإلنان يمكن هكذا يليق، كما الهوته إدراك على

 األولى الطبعة (،٨٢ ه—ص ، ١ يوحتا)ج شير؛نجيل ملطي، يعقرب تاحرس *القمص لشخصه" الحقيقية

يبورتتج. مارجرجس الشهيد كنية الناشر: م،٢ ٠ ٠٣
النص. في هي كما ومثبته البابا، لفظ من العبارة (٣)



Mi١٧١h ________________________________الثالث سي

 ال الشيطان ألن الغداء؛ عمل لعرقلة جهده يذل لئال المبح، حقيقة الشيطان يعرف أن

٠(١تم«) ال ذلك أن يتمنى وكان العالم، خالص يحب

 سيطرت الي فالحيرة العذراء، حيرة جاوز قد التجد مر فهم في إبليس حيرة إن

 السيد أن الشتطان ئعر »فكلما اآلدمييين؛ على ميطرت التي عينها هي األبالة على

 مسألة في خاصة العجيب، تواضعه من فيحتار يعود الله، قدوس أو الله هوابن المبح

 وابتلعت.السمكة الممح، صلب مؤامرة إتمام وغامرفي تجاسربحماقته فقد لهذا المعرفة؛

 وتحرير فدام في اإللهية المقاصد وتمت أحالمها جمع أبتع صنارة فيه المخفى الطعم

(.٣الثيطانه) سلطان من البشر

 تنزه - األزلي اإلله يتجسد أن أحد بخلد دار ما أنه والشياطين الناس حيرة في والعلة

 طبيعة يحدد أن يقدر ولم المسيح، السيد ميالد عند الشيطان »ارتبك ولهذا - وتقدس

الحقيقية«)؟(. المولود

 تأليه عن لهم الصارف البب معرفة في — كذلك - يتحيروا أن ولألبالسة وللناس

 ربه أن بباله يخطر لم ألنه برام التهمة هذه من إبليس إن إذ قيامته؛ قبل وعبادته المستح

متجسد! إله

 عينه المبح أن عرفت ما إذا ليزداد ذكرناه؛ مما ٢ءج من نفك في تجده ما إن

فكان يسرع »وأما لوقا إنجيل فغي (،*أمره) حقيقة إدراك في وترقى نفه، معرفة في تدرج

 على وانظر ،٢١ص- م، ١٩٩٣ إبريل الخامة الطبعة البصخة، تبحة والمجد القوة لك شئردة، ابابا (١)
 مكتبة نثرة: الشيطان، عن السح اليد الهوت إخفام عازر، صموئيل جرجى كتاب المثال سبيل

الموضوع. هذا في كتب ما وع وهو مارجرجى،
 والبراري وكفرالشيخ مطرانيةدمياط متطورأرتوذكي،التاشر: مشتهياألجيال، السح األنبايثري، (١)

.٦ه ٤ص- رمنقحة، مزيدة م،٢٠٠٧ الثانية الطبعة دميانة، رديرالقدية

.٦طابقص_هه (٣)

كابه: في ،JohnHick» جك -جون ذكر (٤)
= ٠ «aThe Metaphor of God Incarnate: Christolo^ in a pluralistic age



(اموذجا اسرية ة ■ ا٠د ٦م Π) ب * ؛1 ١١نقدالتقليد ٦ ١٧٢ ^كهرا

 التقدم يحملون إنما األولون *واألبا والناس»)'(، الله عند والنعمة والقامة الحكمة فى يتقدم

 معلثا الكندري كيرلس ويقول الالهوت؛ ال التامرت على والنعمة والقامة الحكمة في

 كإسان عنه كتيت التي *األشيا ألن نفه؛ أخلى الكلمة الله فإن الوهكذا النص: ذا على

 بمثل يسمح أن الله من المولود للكلمة بالنبة مستحيال أمرا كان ألنه إخالثه؛ طريقة تظهر

 مثلتا؛ إنادا صار أي جسدا صار حينما ولكن الخاصة؛ طبيعته في تكون أن األشياء ذه

 تختص اتي لألمور خاضتا كان إنه عنه: وقيل امرأة؛ من الجسد حب ولد حينئذ- فإنه

 البطن من يبرز جده يجعل أن يتطح كان إلها لكونه الكلمة أن ورغم اإلسان، بحالة

 وإعجازائ؛ جدا غريبا أهرا لكان حدث لو هذا أن إال واحدة، مرة ناضج رجل قامة في

(.٢ا() البشرية الطبيعة وقوانين لعادات يخضع جده جعل فإنه ولذلك

 فالتقدم هادا يقول: إذ كيرلس؛ كالم من أتم المعنى ذا إبراز في أثناسيوس وكالم

 أيثا؛ فيه يزداد رأوه الذين ألولثك الالهوت ظهور كان تقدمه فغي لهذا للجسد؛ هو

 فهو الناس، كل أهام كإنسان نعمته ازدادت كلما فأكثر أكثر ينكشف الالهوت كان وكلما

 حول الكهنة يأل وكان الهيكل، في هناك بقي صعا صار وحيتما الهيكل، إلى حمل كطفل

 الجسد( هذا )في نفه يظهر والكلمة فشيائ، شيائ يغمو جسده وكان بالناموس، جا ما

<.٣اللهة> ابن هو ذا بالحقيقة قائلين: أيائ الجمح ذلك وبعد أوآل يطرس به اعزف لذا

وهي الجديد، العهد *علما. بين واسع اتفاق عليها نقطة م، ١٩٩٣ ستة — األولى طبت ني-الصادر =

 يذع لم التاريخي سوع ان في وتتمثل ،(«histology؛السيح طبيعة دراسة علم تطور لفهم مهمة
 إنه االين... أواإلله االله، تجئد أنه نفه في يظن لم إنه متاحروالبحيين: له ادعاها التي أللوهية 1

 إن الحقيقة، في الصرر. من صورة بأية ذلك نفه في لمع قد التاريخي سرع يكون أن جذا المستبعد من
 الماذاتدعوني هي: إليه، المنوبة األقوال إحدى هرطقة، باعتبارها الفكرة هذه سيرفض المتصورأنه

 عددض في درس كبير، الهوني واهك، (،١٨/١٠ أ)مرض٠ وحده احدصالخاإالالله ليس صالخا؟
الدين. لغلغة البريطانية الجمعية وهررثيى الجامعات،

.٥٢/٢ لوقا (١)
ه.٢،ص-١لوقاج إنجيل تفير (٢)
.٣٦٣ه،ص-٢غداآلريوميين،المقالةالثالثة،فقرة (٣)



____________________________لثات١اسال

 زقانوي، وفقا لتنه وادراكه بذاته، فوعيه لها وخاضع البشرية الطبيعة آخذ أنه ودام

(! به؛ المتحدة اإللهية الطبيعة حقيقة أدرك كلما وعقله جده تقدم فكلما لناموسها، وتبتا

 فالغموض نفه؛ يرع على وال إبليس على وال مريم على عتب فال ثم ومن

 الرسالة ۶اذتها عدم وهي - كالمهم وفق - حكمة من يخلو ال رباني، ومراد إلهي مفصود

 نفه هو بينما المسجح الهوت نصدق كيف سؤاآلدأ(: سئل قد ثنودة قالبابا بدهها؛ قبل

اعبدوني؟ للناس قال وال إله، أنه نفه عن يقل لم

 لرجموه اعبدوني للناس قال ولو لرجموه، إله أنه نفه عن قال لو قائآل: فأجاب

 تفه هو بل األمر، هذا مثل يحتملون ال الناس إن ٠٠. تبدأ أن قبل رسالته وانتهت أيثا

(.٣األن«) تحتملوا أن تستطيعون ال ولكنكم لكم، ألقوله كالم »عندي لتالميذه: قال

 دقة؛ سرالخالص مريم إدراك عدم على التعليق من ذكرته فما فيه؛ ماكنا ولنعدإلى

؟وبعده أفسس قبل لمريم النظر كان كيف :بحثنا وأصل معترضين، بين ما بمثابة هو إنما

 من الثاني اإلصحاح ني الوارد الجليل قنا عرس لمعجزة الغم ذهبي يوحنا تغير في

 من بشيء مدفوعا كان معجزة فعل المح ض العذراه طلب أن رأى (،٤يوحتا) إنجيل

 الناس أمام واالعتبار الحظوة على تحصل أن أرادت قد إذ الذاتية؛ والمملحة الكبرياء

 ذهبي يقول امرأة«، يا ولك لي »ما قاسية بطريقة أجاي ولذلك يفعله، ما البنها محددة

 والوضيعة الرفيعة المكانة ذو التاس، جمح كان فعندما األمر، عليه كان ما )»لنتأمل الغم:

 تأني تعلن، تعايمه بدأت وعندما بسماعه، تطالب الجمع كانت عندما حوله، واقفين

 بل منفصل، بشكل معه وتتحدث الوعظ، عمل عن بعيدا وتأخذه الوط في )العذراه(

 اختالف من (، ١٣ * ، ١٢ صا ،٣ )ج الفكرالميحي تاريخ في حناالخضري د. ذكره اذظر-مكرذا_ما (١)
! ؟الالهوت أم التامرت والقامة، الحكمة ينموفي كان الذي من حول *العلما

 (.٤٦—ص ١)ج وعقاتدية الهوتية أشلة— الناس أشلة ع٠ سرات شنود البابا (٢)
.١٢/١٦يو (٣)
.١١:١،٢يو (٤)



ريةانموذجا(سةاغ:بؤ١رب صهلر-ا عله٦ل١حقد __ _ ١*\و٦ؤخحث ١٧م لورا

تفها«)'(. إلى خارحا *تحب بل الداخل إلى تأني أن حتى تتحمل وال

 لمعجزة تفيره ني - الغم ذهبي يوحائ »أن واألم( )البدة كتاب صاحب ويرى

 سنوات عدة عاقته التي والدته مع الخاصة عالقته سقط كان لو كما —الجيل قانا عرس

 إعاقة وشك على كانت كأم مريم أن الغم( )ذهبي وتخيل الرهبنة، لطريق الذهاب عن

(.٢التافهةى) بقضاياها المقدسة ابنها مهام

 أي الغم ذهبي يعط لم أمه على يسوع تحنان فيه ظهر الذي الصلب مشهد وفي

 »أكرم الوالدين بإكرام القديم العهد وصية يسوع تنفيذ على ركز بل لمريم، استثنائي دور

 »عندما الصلب: مثهد وبين الجليل قانا بين مقارتا الغم ذهبي يقول (،٣)’وأمك أباك

 )تحت هنا ولكن أمي، هي من امرأة؟ يا ولك لي ما قال: مالئم غير بشكل تضايقه كانت

 يحبه..)اهوذا كان الذي التلميذ إلى وأوكلها والحب، الوداد من الكثير أظهر العبب(

 كانت أم ا١أئ بما ألنه تلميذه!.. به كرم الذي هذا إكرام أي عظيم! شرف من له يا ابنكه.

المحبوب)؛(. الى برشد أوكلها حماية، !لى وتحتاج متحزن األغلب في

 مقارنة بالعذراء الالئق االحترام أنهاتفتقرإلى يرى الغم يوحناذهبي لتعاليم والمتأمل

 الكندري، كيرلس مثاله جعلنا الذي السكندرى التقليدين أن وأرى بعده، سيأني بمن

 الغمو تليط في حرج يجداأي ولم يريا لم آ الغم ذهبي يوحنا مثاله جعلنا الذي واألنطاكي

 !لى النظر في التغير ذاك وما بعدهما، جاء لمن خالقا مريم؛ حياة في الضعف بعض على

 مجمع ثمار من ثمرة إال *تخطى- ال ملهمة نبية إلى ويصيب خ يخطى مبري بثر من مريم

 وغير الخلقيدوني التقليدين كال ني أض، بعد ما بء حاول »فلقد القائل وصدق أض،

أنر مجمع تعاليم يعكر حتى ألسالفهم المريمي التفسير تصحيح ،الخلقيدونيي

.2 ,St.John Chrysostom, the Homilies on the Gospel ofjohn, Homily XXI (١) 
.٤٠العبدةواألمى (٢)

٠١٢ ًاا٠(خروج٣)
.3 ,The Homilies on the Gospel ofjohn. Homily LXXXV (٤) 



قسي ١٧٥ جممج الثالث الفصل

العذر«)'(. بمريم تثفا البتولى التكريى شعبية وتصاعد المريمية،

 لكي —كيرلس لخط وكامتداد الخلقيدونيين لغير األذطاكي-كممثل ساويرس فهنا

 أش الغم- ذهبي يوحائ نره ما الجبل-ءاى قانا عرس في مريم على اللوم إلقاه من يغر

 الرب شبه؛لى للعذر، الباطل المجد دافع يتسب أن ض »فبدآل شه؛ يسرع على اللوم

 يسوع يرغب لم ساويرس فبحمب تالميذه، يلقنه ما على يحرص كمعلم نفه، يسوع

 طريق عن الخامى مجده عن يبحث أنه لو كما والمضيغين، الضيوف أهام الظهور في

 بعمل للتفاخر الفرصة هو واغتنم بالطلب، تظاهرت والدته أن لو كما أو بمعجزة، القيام

 العذر السيدة أجاب والرحمة، المحبة بدافع المعجزة أراد أنه بما ولكن المعجزات،

(.٢درشا«) الثعب يعلم لكي بل توبيخها، أراد ألنه ليى ؛*الثي بعفى بقسوة

 يخالف — الغم لذهي وامتداد للخلقيدونيين كممثل — المرنم)؟( رومانوس وهذا

 يوحنا كان ما فاذا عقب؛ على رأشا ويقلبها الجليل، قانا عرس عن قصيدته في الغم ذهبي

 لتعلم القدامة ككلية أنبا ليرى رومانوس فإن اإلعجازية، ابنها بقدرات جاهلة مريم يرى

 معجزة صنع المسح من مريم لطلب الرئيس الدافع كان ما وإذا الالهوتية، ابنها قدرات

 الربى الدافع ليجعل رومانوس فإن الباطل؛ والمجد هوالتفاخر الجليل قانا عرس في

<.٤شيء) كل كخالق الرمدية، يظهرقدرته بأن يسوع للرب الفرصة *هوإعطا مريم لطلب

 عند يقف لم أنس، مجمع بعد ومكانبا مريم لمقام الملحوظ التفيري التغير ؛ن

 من رأس وعلى عصمتها؛ *ادعا إلى ذلك تجاوز بل لها؛ المعاذير التماس أو فعلها تأول

يقول: إذ الروجي؛ يعقوب هو هذا فعل

ه.٢ألمص_١العبدةو (١)
٠٤٦،٤ص-ه واألم العبدة (٢)

 اكبرمؤلفي من ويعد القطنطينية، مدينة الى انتقل ثم بيروت في كشماس وخدم حمص، نشافي (٣)
البيزنطية. الليتورجية في قصائده ض عددكبير دخل ولقد البيزنطية، الكبة في األلحان

.٤٩العبدةواألمص- (٤)



انموذجا( المصرية )الكبة الععبي يقدبدب ^١ى١قآل ١٧٦>§كهؤ

 قط تتدنس لم أليا إراديا؛ وفي بالطبيعة الجانبين كال من بالجمال ممتلئة »هي

خطاياه)'(. وبال عيوب، بال طريقها في ومبيت الثريرة، باألفكار

 من أوضح وال أبرز علة يجد ال المريمي، الشأن في التطور لهذا علة عن والباحث

 وجهة من - مريم شأن من أنزل قد نطور أن فكما الهراطقة، على فيه المبالغ الفعل رد

 التخطر مريم على وأوصاف ألقاب بصخ اهانة، قدقابلواماعدوه خصومه فإن٠نظرهم
ألهت! حتى بحال؛ بالها على

 غريغوريوس األنبا فيقول واضحة؛ شهادة مريم تأليه على األرثوذكية الكتيبة وتبهد

 الروح حل أحثاثها، في الثاني األقنوم حلول قبيل *العذرا »إن مريم(: *)العذرا كتابه في

 وحده المسيح يكون حتى األصلية؛ الخطيئة من دمها ونقى أحشائها فطهر عليها؛ القدس

 كذلك والعصمة؛ األلوهة مقام إلى نرفعوها الكاثويك أخطأ وكما شر، بال القدوس هو

 وفيها؛ عليها الله نعمة وتجاهلوا وجهلوا احتقروها حين شنيعا ضالال البروتستانت خل

 تحتقرها وال تؤلهها فال مستقيتا تعليتا *العذرا في علمت قد األرثوذكسية الكنيسة لكن

٠(٢وتطواا) تكرمها بل

 من وأعظم تحصى أن من أكبر مريم الكاثوليك تأليه على األرثوذكس وشهادات

 أن عليه وقفت ما لطيف وس (؛٣خافية) غير عليهما البروتستانت وشهادة تتقصى، أن

 غايته بامتياز، تتصيري كتاب وهر للقرآن« األملية »المصادر كتابه في (٤دل)٠ت ويليام

— زعم — تشكله في دورا لعيت التي والوثتيات الهرطقات من مجموعة إلى القرآن يرد أن

Puthuparampil, James, Mariological Thought of Mar Jacob of Serugh (١) 
(451-521,) Kottayam, Kerala, India: St. Ephrem Ecumencal Research

.178 .Institute, 2005, p
 ۴٢٠٠٥ ولى٠اال الطبعة تكريمها، وفضائلها، وألقاتها، حيانارموزها مريم *غريغوريوس،العذرا اآلنا (٢)

.١٢٩ص

 ٠م٢٠٠٩ النافذة مكتبة القاهرة: المريمية، والظهورات المسيحية في مريم عبادة عليان، معان انظر (٣)

.الشرية باللفات عناية له كانت بريطاني، منطر م(: ١٩٢٨٠۴١٨٥٩) تديل كلير منت ويليام (٤)



هـحال■© ١٧٧ )بمحكا __ _____ ________ __ الغاب يعصل1

 يمحإلذهةن١و فيوئف٢٠التاير عنت تديم؛أنث أن أةبييتى عاد >وإئ تعالى: قول أمام ليقف

 ثم ومن مريم)'(، مؤلهي على تتنزل إنما اآلية أن )تدل( مقررا مئدونا ه أش دون ين

هذا. عنه يغيب أن عليها لمعزض يتأتى فال

 مقررات، من أخرجته وما للمجامع صدى !ال هي ما الليتورجبا أن القول؛ وخالصة

 ليصبغوا وضعفها؛ مريم في أسالفهم منصوص يغيرون الموقرون ألمسيحية *آبا هم فها

 لمجمع منقادين بالله؛ وماواتبا تأليهها نهايته تكون ما واأللقاب األوصاف من عليها

 ألكنيسة أضافت فلقد ألعبادة؛« في كله هذا لتكرر ألليتورجيا تأني ثم عنه، أنبثق وما أض

 أيتها ونمجدك ألحقيقي ألنور أم يا نعظمك وهي اإليمان، لقانون مقدمة أض مجمع بعد

 نفوسنا...« وخلص أش العالم مخلص لنا ولدت ألنك اإلله؛ والدة مريم القديسة العذر

في: تقال المقدمة ندنه

اإللهي. ألقداس خدمة في الحمل تقديم وقبل وباكر عشية بخور -رفع

الليل. ونصف والنوم باكر مزامير صلوات "في

 العذر مجدا المملوء؛ القديسة »وباألكثر المجمع بداية في نقول القداس مجمع وفي

بالحقيقة«. الكلمة ولدت التي مريم الطاهرة القدية اإلله والدة حين كل

خطايانا. الله لنا يفغر لكي مريم *العذرا شفاعة لطلب مردات آيقا ووضعت

 ثم المالئكة ثم العذراء شفاعة طلب الخدام تحليل بعد وتقال »الهيتيئيات« )أ(

القديسين. ثم الثهداء تم الرمل

 يتفرد وهومرد مريم.. الفدية اإلله والدة »بثفاعة يقال الصاح صالة بعد )ب(

العذراء(. بشفاعة

William, St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Quran, London: (١) 
.40 .Society For The Promotion Of Christian Knowledge, 1911, p

إبرذورس،= األنبا الجرالجليل نياتة مراجعة ثيؤطوكوس، البراموسي، بطرس القس. الراهب (٢)



انموذجا( المصرية )الكبة نقدالتقليدالكنسي

أنموذجا(: نهوذا )دول وايابا البتورجيا الثالث: I .1لمط١

 التعاليم لتطور تبغا إليها ويفاف تطور الليتورجية النصوص أن قليل قبل ذكرنا فلهد

 باإلضافة تارة النصوص تغير وتد الهراطفة؛ على كالرد اتفاقي أمر في سيما ال سقدية

 بمناقشتها، سنقوم التي الخالفية المسألة هذه وفي الماوي، بالبدل وتارة بالحذف ة ئ

“ ة ٠٠٠’ "٠ ذا ' ٠ وهي الطقسية؛ الكتب في ما يعفى بيشوي واألنبا ثنودة البابا غير قد يهوذا بتناول )سلقة

 أصدر ولقد — الليم المسيحي واإليمان المقدس الكتاب تعاليم مع التتوافق أيا عوى

 بناب الكنية بطقوس الخاصة القرارات من عددا شتودة البابا عهد في القدس |البع

 وأقره اللجنة به أوصت »ومما الطقسية؛ للشوئن المجمعية اللجنة قدمتها توصيات طى

 بالتعديالت اللجة أوصت حيث م٢٠٠٢—٦٠٢٢ جلة في عرض ما القدس ع٠االب

 مناولة عدم في الرسولى التعليم مع تتفق بحيث المقدمة ( البصخة) عظات بعفى في الة٠ل

-٢.

 في أطلقت ولقد اآلالم؛ تعتي بصخواالتي* لهابكلمة العبوروالعالقة تعتي وهي ارامية :يمخة كدمة (١)
 وعيدالقيامة العظيمة الجمعة على أي معا؛ وقيامته الرب لموت النوي التذكار على األولى ة٠الكب
الجمعة على للداللة انصالح، كلمة ترتليان والعالمة إيريناؤس القدس من كل استخدم وند متا؛

 ويتحدث الكبير، ألبت يوم بالبصخة يعتي م ٢ ٣ ه قبل دون ألذي التقليدالرسولى كتاب وفي الغليمة،
 االبقة أيام التة صوم به ويعتي القمحية« رمالته* في لفمح’ أسبوع عن الرسولى أناستوس البابا

 ولثن القيامة؛ سبق الذي األسبوع معناه الفعح أوأسبوع البصخة أسبوع فإن وبالجملة لعيدالقيامة؛
 األسبوع* تميه اليونانية الكية فإن الروسية والكبة األقباط بين اآلآلم، أسبوع* باسم سمه١شاع

 ات٠قرا ترتب هذااألسبوع وفي المقدس«؛ األسبوع*أو *العظيم األسبوع*د الالتين ويدعوه ب(ا٠ال

هذه وتقدم العظات، بعض و والنيوات والمزامير االنجيل من نمرص عنى صل مموهة
 من يهوذا تتاول حول المذكور النص وهذا مختلفة؛ عرض وبطرق مترعة كتب في اليوم ات،|لغر|

 تقرا وهي الغم يوحتاالذهبي القديس عظة من فهذاالتص هذااألسوع في ات قرا -ايقرأمن اة٠ج

 أنطوسوس القس اآلآلم« أسبوع ات اقرا انظر عثرة الحادية اءة٠ال في األسوع هذا من ااثالائه م

 اللفظة حول وانظر يهوذا، تتاول عبارة حذف وقد ٩٣حس الفجالة العذراه كبة ٢»١٢ط فكري
الصلوات= طقوس — الطغي التاريخ —الفدمة البصخة القاري، أثتاسيوس هاألب يخهاكتاب ئ



عرالج١كد٩كمل1____________________________الثالث أسل

 ودمه؛ الرب جد من يهوذا تناول إلى تشير التي العجارات بحذف وذلك التائبين؛ غير

اإلنجيل! تعليم هع أيقا يتعارض الذي *الشي وهو

يلي: كما هي العيارات وهذه

 ليهوذا مار كما »محثا عبارة: تحذف *الثالثا. يوم من عثرة الحادية الساعة عظة في

استحقاق». بغير منه تناول عندما الرب أسلم الذي

 تناول لما مكتوب ألنه يهوذا؛ »مثل عبارة تحذف الكبيرة، الخميس باكر عظة وفي

المجد». رب فلم الثيطان، دخله الخبز

 قبلها ورد فيما المقدس التناول من التقدم إلى أشارت قد العبارات هذه بأن علائ

التقطة)'(«. من بدآل شريرا أحدنا يكن وال عبارة بعد فاصلة وتوضع العظة، في وبعدها

 النص خالف قد الغم ذهبي يوحنا أن مؤداه اللجنة هذه إليه انتهت وما قلت:

 اإلنجيلي النص بأن علائ غيرالتائبين؛ تناول من يمع الذي الملم والتقليد اإلنجيلي

 بل وحده القول ذا٩ًا يتلبس لم الغم ذهبي وأن يدعون ما على الداللة في قطعيا لير

 حيث لوقا على ثرحه في السكندرى كيرلس وقرره أوريجانوس إليه وسبقه فيه شاركه

 المسح: قالها التى الكلمات ذه٦ًا فقدتوبخ معه، يأكل كان الذى الخائن، »يهوذا قال:

 العظيمة، حماقته فى تخيل ربما ألنه المائدة، على معى هى يلمنى الذى يد هوذا ولكن

 .اإلله أنه هع المسيح، يخلع أن يمكن أنه ابليس، *بكبريا امتال' لكونه باألحرى أوربما
 سمح فقد هذا ومع وخائتا، لله ومبفقا شريرا باإلجمال لكونه أدين أنه قلت، كما لكن

لكن النهاية، حتى اإللهى للطف أهال حسب وقد المائدة، الى ودعاه وتنازل الرب له

كتاب أت القرا ترتيب لقضية معالجة الباب مافي ابع أن القول نافلة ومن (، ٤٨ :٣٣ى من األول *الجز =
 متاؤس األنبا له قدم وقد ألقبطية( للكنبة الليتورجية أت للقرا منهجية دراسة يوصف، نجيب )فؤاد

ه.٩ه،٨مم٢٠١الغبعةاألولى.

 األنبايثري تقديم الكنية، بالطقوس الخامة المجمعية القرارات ديرالريان، أسقف األنبامتاؤس، (١)

.٣٢م- النطرون الريان-وادي العذر السيدة الناشرذدير



المصربةانموذجا( يبةكن)ال سيد ،٢>قعيدالتأل اقد______ _ S'* قري ١٨٠ وك/حها

. <« شدة) أكثر عقوبته صارت تبذا

 في فإنه القديم)؟( اسح عن هذه قبل التي العظة في الكندري كيرلس تكلم ولثن

 الذي النعى هذا قبل يقول إذ اإلفخارستيا عن — تام وبوضرح - تحدث قد معنا الذي نصه

 يحل ألنه مائ، والحواس بالذهن المسح شركا► نصير أن بركة بكل يمألنا أهر »إنه نقلناه:

 أخرى بطريقة داخلنا يحل أيثا .لكته مسكنه... نحن فنصير القدس، بالروح أوآل فينا

 تلمنا قد إذ الكنائس؛ في تبا نحتفل التي الدموية غير التقدمات قربان في مثاركتنا بواسطة

 قرأناه الذي النحس في المبارك اإلنجيلي بوضوح يرينا مثلما للطقس الخالصي النموذج منه

. («٣....)بينكم اقتسموها فعنه خذوا وقال: وشكر كأسا تناول أنه فهويخبرنا ٠قليل منذ ٠

 التي للدكتوراه أطروحته في وهبة مجدي البحث هذا تقرير ني النفس أطال وقد

 »المثاكل موضوعها-: وكان اليونان في تالويتكي بجامعة —الالهوت كلية من عليها حصل

 القبطية الكنية آبا► بحسب وقيامته المبح بآالم الخاصة اإلنجيلية للروايات التفسيرية

 األرثوذكي المركز في جز، منها طع وقد العثرين« القرن إلى الثانى القرن من وياتها

 مما وكان العثا►)؛(«، بعد ما وأحاديث األخير »العثا► عنوان تحت اآلبائية للدراسات

 القديس مؤمة نشرة: الشهيد، عبد نصحي لرى-ترجمة انجيل تفير الكندري، كيرلى القدسى (١ح
.٦٩٤—م بالقاهرة األبائية للدرامات المركزاألرثوذكي أتطرنيوس،

.٦٨٧١٥االبق (٢)

. ٦٨٩م لرنا إنجيل تغير الكندري كيرلى القدسى (٣)

 المركزاألرثوذكس نثرة: العشا►، بعد ما وأحاديث األخير العثا► وهبة، صموئيل مجدي دياكون د. (٤)
 ألذبارافائيلفيالمقدمة١قاله ومما العام، األسقف راناشل األتيا وتقديم م،٢ ٠ ٠ ٢ األيائية للدراسات

 قرره فيما بيثري األنبا موافقة في بأنا يروا لم الذين المقدس المجمع أعضا► من بالمناسبة وهو -

 مجدى د. الدياكون المحبوب األخ يقدمه الذى العميق ابحث )هذ العلقي التعديل هذا بخصوصى

 األخير العشاه للعيب... االبقة األحداث وعلى وقيامته... اليد آالم دراسة على يركز وهبه...

 وإنكار يهرذا وخيانة ..األرجل. وغل تالميذه، مع لليد داعية الو واألحاديث واإلفخارستيا،
= .عديدة.. تازالت على والدارس العالم بقول يجيب فيه الصعبة األزمنة عن والحديد بطرس...



فد ١٨١ بج_______________________________ الغصاللائدت

 الخيانة عن النبوة موضع اختالف أن نعتبر إننا حال أية »على يلي: ما هذا جزئه في ذكره

 كان الخائن يهوذا أن ذهننا فى نفع عندما خاصة مثكلة، يمثل ال األربعة األناجيل في

 يفعان إذ ويوحنا، لوقا بعد.".,أيقا فيما سيتفح كما خير،٠اال العشاب فترة كل حاضرا

 إظهار على الزكيز في يرغبان بذلك فإتجما اإلفخارستيا، سر تيم بعد الخيانة عن النبوة

 تجرأ معلمه، شيم على الدينيين اليهود رؤساه هع تآمر قد أنه فهوبرغم يهوذا، شر مدى

 هماوحدهما اإلنجيليين، هذين أن ننى أن واليجب سيده، جسدودم من وتناول بوقاحة

(ى. يهوذا) نض فى الثيطان دخول عن كتبا اللذين

 لهذا المؤيدين اإلسكندرية كنيسة وكتاب آباب من عدد !لى الهامش في أشار ثم

منهم: وعد (،’الرأي)

. (٦١ حنا يو إنجيل على »شروحات م(٣)ق أوريجانوس أ-العالمة

 يهوذا«)؛(. خيانة وعلى الكبير الخميس على »مقالة م( ٤)ق أثناسيوس ب-القديس

لوقا«)ه(. إنجيل التفسير )قهم( األسكندري كيرلس اكديس— ج

 فقرة ض بسهولة بك يتقل جميل مدى وبأملوب ...ومعاصرين قدما، آلبا، كبرة آرا، ويتعرض ع
 شتودة، ابابا من موفدا اليونان في الرسالة متافئة رافاشل حفراألنبا وفد “ألخرى فكرة ومن ألخرى

ذكره(. السابق لبحث فائيل١مقدمةاألذبار )انظر

 فقفيهءدذا١و الذي الرأي هذا إلكليريكيةألجل١ من المكين العالم اباحث هذا يفصل عجبأن ومن
 ال مهملة العلمية الغامة هذه لظلت سمالوط بمطرانية تتا سامه تيوس بغتو األنبا ان ولرال األبا،، من

 الرد )انظر سمالوط مطرابة في طع فد رسالته من الثاني الجز، ان بالذكر وجدير احد، إليها يلتفت

(.٤ ه—ص ، ٤٤—ص (١) حاشية الثاني الكتاب شتودة، لألبا حديثة بلح على
.٧٤،٧٣ه- العشا، بعد ما واحادبث األخير العشا، (١)

.٧٤ض اثايقهامش (٢)
.809 .P., Migne, Patrologia Graeca, 14, p- (٣) .ل 

.P.G., 28, ρ٠1049(٤) 

.912.P.G., 72, Ρ (٥)



انمبذب( ابصرية )ابكئيبة الكشي التقليد نعد قحىآلج٦ ١٨٢ زجرحدج

العهد. خميس على »عظة م( ١ ٤)ق ألكاهن كبر ابن أبوالبركات الرائسة دسمس

يوحنا«)'(. !نجيل »تغير سويف بتى مطران أثناسيوس األنبا نيافة المتنح -

 وافق فإنه اللجنة لهذه اللدود العدو المنكين متى السابقين ۶هؤال إلى وأضف

 اللقمة )فبعد يوحنا قول على معثبا قال حيث يوحنا إلنجيل تغيره في المذكورين هؤاله

الشيطان(: دخله

 أن علينا تعتيه، ما ندرك ولكي مزدحمة، فيه واألفكار وكثيف، عميق هنا »المعتى

 يأكل »الذي الخاصة: المح بلغة المزامير سفر ين الميح استعارها التي األية إلى نعود

.٠معيالخبزرفعءلىءقبه

 فهو اإلفخارستيا، أكل *وأثنا اإلفخارستيا خبز معتى لتحمل األية، شكل الميح

 يتضح وهكذا الشركة، سر *أثنا يده ومن الرب يع يتناول رهو يهوذا، حالة يصف كأنه

 استحقاق، بدون نفه، سوع الرب يد ومن الري، الخبز هن وتناول تجرأ يهوذا أن لنا

 استحقاق، بدون الرب كأس أوشرب الخبز هذا أكل من أي إدا والفدر، الخيانة وبتية بل

(.٢(،....«)٢٧٠١١ كو ١ ) «ودمه الرب جد في مجرائ يكون

ومعتمدا! حجة له يهوذا في ويجعله بولس قول يتأول المسكين بمتى وكأني

 يهوذا أن الغهم-ءلى في واحذا وجؤا إال يحتمل نص-ال يوجد فال حال أية وعلى

 خالفية مالة تجرم فكيف ظنية، فهوم إال هي ان يتناول؛ أولم المسجح جد من تناول قد

!أهال؟ موجود هوغير الذي الكثاب لئص معارضة وتجعل

 فقد تذاول= قد يهوذا فلوأن المقالة؛ هذه تبتى من على الغارة شرع لم أدري وال

تخافون! ومم تدافعون *شي أي فعن لنفه، دينونة تناول

 الجد من تناول قد لوكان يهوذا أن »وهع فتقول قلناه الذي يقرر نفه شتودة فالبابا

 . ١٩٧_ ١٩٦ص- ٢ج م، ١٩٨٢ يوحائ، تغبرإنجيل مريف، ض مطران أثناسيوص األنيا (١)

. ٧٩٦ص مقار أنبا ديرالقديس نثرة: يرحنا، القدس انجيل شرح المكين، ض األب (٢)



سج١٨٣®رمة الثالث اسل

 : ١١ كو ١ ) لنفه دينونة ويتناول جدالرب، مميز غير استحقاق، بدون يتناول كان والدم،

<و١.)٠ جريمته. ليكمل وخرج فقط، الفصح في اشزك إنه يقولون *(.إالأناآلبا٢٩_٢٧

 يتبنون ممن بيثوي واألنبا شنودة للبابا المعارضين من أحذا أن لو نأل: أن ولنا

 الذي الليتورجي النص هذا يغير أكان المرقسي الكرمي سدة على كان يهوذا بتناول القول

وضعاه؟!

 محتمآل الكتابي التص كان إن آخر أب على أب قول به يرجح الذي الضابط وما

الفهمين؟!

ة:٠واتلاله

 خاضعة فهي استقالل، ذا مصدرا فليت اآلباء يقرره لما مذياع الليتورجيا ان ٠

 يتبناه لما — مثالنا في رأينا ما على — وحديقا الهراطقة، مع حوار من ويرفع يثبت لما قديتا

!*األبا خالفوا وان الكية، على القائمون

 إذا سيما ال عظيم؛ متهجي خلل بإطالق المقدس للكتاب الليتورجيا خضوع -إن

 كما لليتورجيا الكتاب يخضع أن ينبغي فحينها نهم؛ هن اكثر محتمآل الكتابي التص كان

 في هي اإللهية األسفار أحد كاتب أحياتا يستخدمها التي اللغة ألن» تثكله في إليها خضع

 بمعئى األولى؛ الميحية الجماعة وجدان في فعآل استقرت ليتورجية للغة صدى الحقيقة

 استقرت ليتورجية لنصوص ترديد هي منها *أجزا بعض في المقدس الكتاب نعرص آخر

 المقدسة«)؟(، األسفار في النصرهى هذه تسجيل قبل المبكرة المسيجة الجماعة بين

الكس. ال الكتاب على حكم فللتقليد

 األذيا٠ط٢. .١ولى٠الطبعةاال )أ( شلةالهوتيةوءقاثدية١التاس- اسئلة هع شنودئرات ألبابا (١)

.١٠٩رو.سس
.٥٢ ه،١،ص-١سرملكرتالله،ج القداالهي المقاري، أثناسيوس القس الراهب (٢)



Γ



قحكالج ١٨٥ الثالث الفصل

 الثاني المبحث
 مصادرالتقليد كمصدرمن الكنسي الغن

ءرضوذقد-٠

 والالهوت: بالطقس وعادقه وأقدامه الكنسي بالغن التعريف األول: المطلب

 بغيره مقارنة ثانوا مصدرا كان وإن التقليد؛ مصادر من مصدرا الكني الغن يعد

 وإشارة عقدية داللة ليحمل جميعها فإن وتباينت؛ تعددت وإن وأقامه المصادر، من

 يعرف، ال لمن الالهوتية المواضع لتوضح وسيلة »تعتبر مثال فاأليقونات) لتعليم؛

 األلوان، بلغة مكتوبة وعظات تعاليم هي فاأليقونات والكتابة القرا^ة يعرف لمن وكذلك

 مرياه)م وتجعله الحق هذا تظهر واأليقونات اإللهي الحق عن تعبر اإلنجيل فكلمات

 خاضع فن هو بل خارجه؛ من بضوابط محكوم غير خالصا فأ ليس واأليقونات

 مسزشدين متخصصين فنانين بواسطة وترمم وطقوسها، وتقاليدالكنية لالهوت بكليته

المعبر)؟(. الصادق الغن 1ه لهم المشهود الكبار الفنانين من سبقوهم بمن رسمهم في

 ولكنها أبعاد، الثالثة ذي الرمم في العادي للمنظور تخفع ال — مثآل — أيا ذلك فمن

وتجسيائ تجسيدا تعطيها أبعاد الثالثة ألن والعرض؛ الطول وهم فقط لبعدين تخضع

 ايدة او المح لليد الخشب على مرسومة األمل طبق صورة تعتي يرنائية كلمة األيقونات: (١)
 رسم يخضع حيث كنية، كل لتقليد طيعا الفدسين، او الئهداه، أو المالئكة، أحد أو العذراه،

 ا١ الكشية المصطلحات )معجم األيقونات بعلم يعرف علم ضمن خاص فتي ألسلوب األيقونة

١٤٧.)

 الثاني، تواضروس األنبا البابا له: قدم عقيدي، الهوت األيقونة، الهوت علم د، خليل، زكي يوسف (٢)
.١٦م،ص٢٠١٩مارس األولى الطبعة مكاري، األنبا الجليل الحبر بيثري، األسا الجليل الحبر

.٢٦ءلمالهوتاأليقوذةص (٣)



(ادموننجا المحسدة )الظسة الحيضي حقدالتعبيد هؤلحج' ١٨٦ )ع/منمج

(. فيه«) مرغوب غير بثرا

 إسادا، وصار تجد، الرب هوأن األيقونات عليه شيدت الذي العقيدي »واألصل

 جعلت ناسوته وحقيقة ذلك، بعد األيقونات وفي الكنائس، جدران على رمم ولذلك

(«.٢هيئته) ثكل بل تدون، وجهه أوصاف

 وصية قامت »فلقد - يقولون عما تعالى — الرب تجد قبل ممنوعا كان ما وهو

 غير الله فإن الالهوت؛ تصوير إمكانية عدم أساس على القديم، العهد في الصور تحريم

 نفه عن الله إعالن على قامت قد المسيحية فإن الجديد العهد في أها منظور؛ وال محدود

(.٣«)المتجسد ابته خالل ض

 أمقف المقفع ابن لساويرس خطأ المشوب الكهنوت( )ترتيب كتاب وفي

 وتاريخ وأمه للمسيح أيقونة أول صناعة جرى كيف لنا يبرز طويال نصا نجد األشمونيين،

يقول: إذ األيقونة؛ هذه انتقال

 يونانية لفظة وهي أيكانا وصحتها أيقونة، ومغردها قون جمع فهي القون »وأها

 كان إن مثاله، على صررت من مثال على مصورة صورة وكل المصورة عربغا: وشرحها

 األرض على كان لما سيدنا هوأن له: الموجبة ذلك في والعلة أوقديتا، أوشهيدا مالكا

 له يقال حاكم إنان زمانه في كان لنفوسنا المحيية اآلمه وقبل الماء إلى صعوده قبل

 الماع هيولى كان كثيرة عجائب يعمل المجد له سيدنا أن بلغه ولما الرها، ملك أبجر

.٢٦أليقوذةى١ءلمالهوت (١)

 م،٢٠٠٤ يتاير األولى الطبعة نوبار، دار ط. ومعناها، مبناها الكية األب، المقاري، أثناسيوس (٢)
.٢٨٠ى

 األنبا تيافة االحالء: األحبار وتقديم مراجعة األرثوذكية، المسيحية عقائد القس، حلمي، بيشوي (٣)

 مالطبعةاألولى_ذوفمبر٢٠٠٧/٢٣٤٨٢ اع تاؤس،رقم٠ األنبا نياخة مرس، األنبا نياخة يثري،

.٣٧مص-ه٢٠٠٧



ؤمال®١٨٧®جم&______________________________________الثادي. ٠اسب

 دخولك بلفتي سيدي يا له: يقول المجد له سيدنا !لى فأرسل العيان؛ مشاهدته بخالف

 فاعل الحي، الله ابن أنك بك يؤمنوا لم اليهود وأن تصنعها التي والعجايب العالم إلى

 مدينتي اسكن تعال العالم، مخلص الله ابن المسيح أنت أنك ومصدق مؤمن وأنا العجايب

 رسالته المجد له سيدنا قرأ فلما عندك، وأنا عليها الملك أنت وتكون فيها، نعمتك لتحل

 الرها مذيتتك ومباركة أنت مبارك أبجر يا له: يقول أرسل الرها، مدينته وعلى عليه، بارك

 منشفة وأخذ وجهه غل المجد له سيدنا إن ثم عليها، يقوى وال يدخلها ال الشيطان

 ثم المنشفة هذه أعتي فيها المجد له سيدنا صورة فانطبعت فيها، المقدس وجهه مسح

 الملوك عتد وموجودة باقية إما المنشفة: هذه عن ويقال الرها، ملك أبجر إلى أرملها

للملوك. التي الذخاير في الروم

 تحققت ول-ا (باأللوان١مصوءا) طبه مع كان اإلنجيلي لوقا فإن ذلك غير وأما

 لصورة تذكره تبقى حتى لوح في تصورني لوقا يا له: قالت مريم العذرا.« سيدتتا ذلك منه

 وصورصورة مضى وإنه سيدني، يا نعم لوقا: لها قال العالم، هذا من االنتقال بعد وجهي

 لوقا يا له: فقالت اليدة الست إلى بالعورة وأتى قائمة وهي خشي من لوح في العذرا

 وأش الصوف، مغزل يدها وفي جالة وصورها لوقا فمضى المثال، غيرهذا على صورني

 للعذرا.«: لوقا فقال الصورة، بتلك نفسها تطب لم نظرتها فلما العذراء، إلى بالصورة

صورتك! أصور تختاري كيف ميدني يا

 فيه في وثديي حفني ني الحبيب وابني جالة وأنا صورني :* *العذرا له فقال

 قالت كما بالصورة وأتى مريم الطاهرة ميدتنا أمرته كما وصتع لوقا فمغى (..٢المجيد)

تلك نظرت لما *العذرا ان ثم ثديها، من يرضع طفل حضئها في جالة شابة صورة له

على مفه :*الثي أصاغ من صانعا، أي: باأللوان، )مصيغا( وكان تكون أن اسة حيث ض وحقها (١)

معين. *ثال
سيأني. فيما الصررة هذه على العذرا« لتصرير إييذوروس األنبا نقد انظر (٢)



انموذجا( الصربت ة ■ د<|٦ ه٦يثاس٠الكف التقليد نعد ___ ~ ؤزعلم ١®هإدب

 ابنها، إلى يدها بسطت ئم الماء إلى ونظرت عينها، ودمعت لويا تغير للوقت الصورة

 حضني في وأنت علي كانت الي بالنعمة القدوس باسمك أسألك الحبيب ابني يا وقالت:

 الصورة تلك وإن الصورة، هذه في تكون المثال هذا على تكون الطاهر فمك في وثديي

 اآلن موجودة وهي تحمل.. فيها التي القوة ض مارت نعمة وعليها فيها حلت للوقت

أيثا. المذكور الخبر وهمنا القسطنطينية في

 والدته حمورة وحقيقة المجد له سيدنا صورة تحقيق البيعة معلمي عند ثيت ولما

 أو شهيد أو مالك في أمانة له ض وكل البيعة في الصور بتصوير أمروا هما ذكر يى ال حتى

 الشهيد شهادة يوم كان وإذا ما، االستشفاع ويديم البيعة في ويعلقها صورته يصور قديس

 تحت انتقاله قبل األرض على ا٢ سار الذي سيرته، له يقرأون القديس انتقال عيد يوم أو

 جوائجهم لقفاء به وتشفعوا الناس ليقعده ومثاله اسمه على المصورة الصورة تلك

الصورة. بتلك شفاعتهم طلبتهم في وأجيبوا كثيرة، مرارا الناس طلب وقد فيجيبهم، األرضية

 الصورة أعضا-« عدة في المقدس بالميرون صورة كل يرسمون البطاركة وصاراألباء

 المحوس أن ذلك في والقصد الصورة بتلك واالستشفاع طلبهم عند الناس ض تقبل لكي

مثلهل()ا<. المحسوس اليألفإال

 العذرا«، رمم ض هوأول لوقا أن تئيت تاريخية وثيقة »أقدم أن إلى البعض ويذهب

 وهر القسطنطينية في صوفيا، »أيا كاتدرائية لقارى« تنسب األرض، على بعد تزال ال وهي

 أيقونة انتقال حدث عن المؤرخ هذا يخبرنا السادس، القرن أوائل في عاش بيزنطي مؤرخ

 القديس أما لوقا، رسمها الي تلك هي أيا مؤكذا القسطنطينية !لى أورشليم من العذراء

حاملة العذرا« صورة أن كتاباته في فيذكر (٧٣٠-٧١٥) اإلسكندرية بطريرك جرمانوس

 األيقونات يوسف، يوحنانيم وانظر: م، ١٧١٩ وتاريخه البطريركية، المكتبة الهوت،٢٣٦ مخطوط (١)
 ،٢٩صل م،٢٠١٣ اإلسكندرية، مكتبة تجعبة، كراسات مللة من والطقوس، واألدب التاريخ في القبطية

٣١٠٣٠



سج ١٨٩٠مم ___________ع ___________ التادد اسل

 في ذكر الذي نف ثيوفيلوص وهو روما، في لثيوفيلوص أرسلت لوقا، رسم من الميح

 تثبسا نفسها، اإلله والدة باركتها فقد الصورة هذه أما الرمل، وأعمال لوقا إنجيل مقدمتي

عظائم«)'(. بي صخ القدير ألن األجيال جمع تطوبي اآلن منذ »ها لقولها:

 الحس إلعادة واسعلة هي !ن الكنيسة في ليتورجي عنصر أي شأن شانها واأليقونات

 العالم لضغط نظرا الوعي هذا عنهم يبب لمن القديسين وشركة الله وحضور باألبدية،

 الذي العالم شكل من بصائرنا لغل بمياه أشبه إخبا النظير.. منقطع يثكل الحواس على

 موضوعة كانت الي االغتال مرحضة وكأعها للصالة، الذهن لتهيئة يومائ؛ خضمه في نحيا

 الذبانحي، التطهر بعد العالم، غبار من للتطهير القديم، العهد في والخيمة، المذبح بين

الله. أهام للهزائي

 أوتظلمها، الروح تتير !تا والعين العين، هو الجد سراج أن المستح أعلن لقد

 التأمل إلى تمتد ولكنها ملبي، كفعل الخطيئة، مشاهد أهام صمتها فقط يس العين استنارة

(.٢إيجابية«) كحركة المقدسة، األيقونات في

 وبين والالهوت الطقس على القائمة معاييره له فائ األيقونات كون بين تنافي وال

يقول: إذ المنكين متى األب يؤكده ما وهو قديم، فرعوني لطقس امتدادا كونه

 بطقس يمتديلتحم األقباط لدى تصويراألشخاص تاريخ إن »وباختصارشديدنقول:

 العظيم للشخص دقيقة صورة رسم على القدامى الكهنة حرص فقد القدم، في سحيق فرعوني

 الطبيعية الزاهية باأللوان تكون الصورة هذه أوأميرا، أعظم أوكاهتا ملقا كان سوام المتوفى

وذلك التابوت، غطام فوق حيثثرسم وجهه وخاصة للشخعى الرئيسية المالمح عن المعبرة

 ٠٩ ،٨ص ثانية، طبعة م،٢٠ * ٠ النور، منغورات وتأمل، شرح األيقونة خوري، غريب إيما (١>

 ديراليدة نشرة: اييذورس، انبا نيافة مراجعة الروح، قلفة األيقونة الراهب، البرامومي، سارافيم (٢)

.٢ ١ص شهت، برموس-برية *العذرا



انموذجا( الصرية ز حال، -ى..ي٠الحت التة.لين زب ٠   ٠٠ دؤمآلج ٩٠ حؤرخمؤ

 الوجدان أن والواقع العتيد، القيامة يوم في صاحبها جد على الشخعى روح تتعرف لكي

 ولكن ومدلولها الصورة لمعنى القديم، االنطباع همنا من عميقا أثرا يحمل يزال ال القبطى

المسيحية«)'(. الحقيقة نور في

يلي: بما التقول هذه من نخلص أن ويمكن

وطقس. الهوت من نولجه عن خال فن مجرد ليت -األيقونات

 لوقا رسم إلى البعض ويرده المسيحية، نثأة مذ بدأ قد الكنسي الغن هذا أن -

صورته. عليها طبعت التي أومنثفته المسبح منديل إلى وقبله والمسيح، العذرا

 على العالم ضغط من ومخلص باألخرويات الحس إلعادة واسطة األيقونات أن -

لها. وتشكيله حواسنا

الكشية: األلحان

 من حملته قد فيها لحن فأقدم نثأتبا؛ منذ المسيحية تفارق فلم األلحان وأها

 تركهم أن بعد تالميذه هع رتله قد المسيح السيد أن ويرجح العظيم الهلليل وهو اليهودية

 متى يذكر كما الزيتون جبل إلى انطلقوا حين وذلك بالفصح، احتفالهم عقب العلية في

 عبيد يا سبحوا »هلليويا. ١١٣ مزمور ويعتبر الزيتون«)؟(، جيل إلى وخرجوا سبحوا »ثم

 ورثته الذي الهلليل مطلع فهو المسيحية، األلحان أقدم من الرب« اسم سبحو الرب.

 قد األوائل المسح السيد تالميذ أن الواضح هن ولعله اليهودي، المجمع عن الكية

 كانت المسيح صلب فبعد األموات، من القائم للمميح كتمجيد المزمور هذا استخدموا

 عندما ولذلك الوحيد؛ لقائدهم فقدهم بسبب التالميذ، لدى واليأس الثك من حالة هناك

بدايته تقول والذي العبادة في المزمور هذا أدخلوا وسعلهم، في ووجده األموات من قام

.ه٩٢م،ص-١٩٩لثةه الثأ الطبعة األرثوذكية، الصالة حياة السكين، هتى اال'ب، (١)

.٣٠/٢٦ئى (٢)



@١فىق ١٩١ رهرهج_____________________________________الثالث الغصل

(.١)٠الرب »سبحوا

 وضع وحينئذ يهودية، كانت المسيحية قبلت التي األولى الجماعة أن ومعلوم

 األسباب ضمن األلحان وكانت الموسيقية، القوالب هذه في نصوصهم مصر ميحيو

 أو موسم لكل وأنه خاصة تأثير؛ من للموسيقى ما بسبب األقباط لدى العقيدة تبت التي

(.٢ألحان) من يخصها ما متامية

والعقيدة: الكني الغن

 من يستجد لما تبتا للتطور واأللحان األيقونات من كل خضع فقد حال؛ أية وعلى

 العرش، على جالس وهو الملك المسجح فأيقونة هرطفات، من يعرض وما مثكالت

 أن إلى يثير وهذا ذهبي، لون ذات مالة رأسه أحيط وقد فيها مرسوم المسجح أن فيها نجد

 المسيح اليد أن إلى فيثير الهالة داخل المرموم الصبب أما العالم، نور المسجح الميد

 البشرية، *لغدا- ذبيحة نفه ويقدم الصيب، على ليموت جاء الذي العالم؛ مخلعى هو

 أزلي استح السيد علىأن ليدال ٦١٢واالجا٨حرفياأللغا الهالة داخل يرمم وكذلك

والياب. وهواأللف وانهاية وهوالبداية أبدي،

 أزلي؛ وأنكرأنه المبدالممتح الهوت أنكر الذي آريوس؛ بدعة للردعلى وكذلك

 مجمع بعد آريوس بدعة على كرد وأوميجا ألفا حرفي برسم الكنيسة *آبا أوصى ولذلك

(.٣م)٣٢ذيقيةفيءامه

بأن الكنية أباء أوصى فلقد اإلله، والدة )الثيؤوتوكس( أيقونة في عيته »والحال

 سافة تقديم: ثراؤها، خصائصها. مصادرها. القيظية، الموسيقى إلى مدخل العام، األسقف مكاريوس، (١)

 األرثوذكس، لألقياط وابوقرقاص اسا ايارب الناشر: قرقاص، المتياوأبر مطران أرماسوس األسا
.١٨،١٧٠م،ص٢٠١٩اكسة الطبعة

.٢٢٠٠٥ القبطية الموسيقى إلى مدخل (٢)

.١٠٢٠٥أليقوذة١ءلمالهوت (٣)



أنموذجا( ذالكنيةالمعرية نقدالتقليدالكنسيقيحؤ ١٩٢ يجرما

 أضبا على تأكيدا المتجد اإلله المسيح اليد تحمل وهي العذراء، السيدة أيقونة ترمم

االله)م. والدة تسميتها يرفض كان الذي نسطور هرطقة إدانة بعد وذلك االله، والدة

 شعري بطادع تتم نيقية مجمع قبل األلحان كانت »فقد األلحان؛ في عينه والحال

 وكانت جدلي؛ نحو على الهوني بطاه تتميز أصبحت فقد بعده أما وروحي؛ عقيدي

 والتي المسيحية الجماعة إيمان عن تعبر كانت حيث الكاتب مجهولة األولى األلحان

 لمعرفة األلحان مؤلفي أسماخ( تظهر بدأت تيقية مجمع بعد ولكن العبادة؛ في استخدمتها

 مؤلفي غالبية أسما"« معرفة عدم لتا يغر ما هذا ولعل إليها؛ ينتمون التي الالهوتية المدرسة

 الكنية في األلحان عدد من نسبة األلحان تلك تثكل حيث األولى القرون في ألحان

<.٢)٠كلها

 استخدمت »فلقد تعميدها بعد الوثنية األلحان استخدام في بأسا الكنية تر ولم

 النصوص؛ مع القليل في ونغمات ألحان من القديمة مصر من تبقى ما القبطية الكنية

 مسبحبا، فأصح تعمد ثم وثني مدلول لها كان التي أو وثتي، مدلول لها ليس التي إما

 مصر، في المسيحيين أن يوماييرس بعده ومن الكندري( )اليهودي فيلو من كل ويثهد

 األلحان فإن عام ويثكل الدينية., الموسيقى سيما ال أجدادهم موسيقى استخدموا قد

 فتي ميراث أروع تعتبر إيا بل الفراعنة؛ عن موروثة تعتبر القبطية الكنيسة في الجنائزية

<.١١. الفراعنة. عن ورثناه

 أثناسيوس أن مكاريوس األنبا ذكر فلقد األلحان، عن الالهوتية التعاليم تنفصل وال

الكلمات مبذه معفنا االستخدام، شائع كان فرعوني للحي كلمات رضع قد (*الرسولى)

.٩٤اثابقم- (١)

. ٤ ص-ه القبطية الموسيقى !لى مدخل (٢ )

بتصرف. آ ١٩ آ، ١ مه القبطية الموسيقى إلى مدخل (٣)

 = م ٥٣ 0 م عا جرستئيان االمبراطور وصاغها ،المعزف هوثيرفان الكلمات هذه واضع أن البعض يرى (٤)



قمج١٩٣بة __________________ الثالث سل

 آريوس)'(، ادءا^ات على يحزم ورادا المستح، السيد الهوت تجاه الكنية لعقيدة وملختا

 وتكريى الميرون، تكريس مناسبات: ثالث في القبضه الكنيسة في اللحن هذا ويقال

العظيمة)؟(. الجمعة من السادسة الساعة صالة وفي األساقفة

 نص بين يقارن مؤلفه نرى مونوجيتيس( لحن في الالهوتية )التعاليم كتاب وفي

قائأل: (‘جيبن) نر مو ولحن (٣فيلبي)

 اإللهية؛ وضيعته' المبح ألوهية على فتلبي( )نص والزنيمة اللحن من كل )»يؤكد

 تعبير وهو الله« هيئة أو صورة »على كان المح يرع بأن بالتذكير فيلبي ترنيمة فتبدأ

 أن يوحنا: القديى إنجيل مقدمة أعلنته ما بنفس تكرز إنها العبد«؛ »هيئة في لتجسده موار

 *وإخال طوعي إرادي بفعل البثري الوجود مل► أي جسدا أخذ وقد هوالله كان الكلمة

 ليحرر االناني؛ الوجود نطاق في ويدخل ساتا يصير (،٤١ :١ )يو (٧ : ٢ )فضي للذات

(. اإللهية«) حياته بقوة والموت الخضة من البشرية ويعتق

 عدة- دالئل تؤيده ما وهو األنطاكي، ساويرس إلى ابعض وينبها ،۴٥٣٦أو =
.٤٦،٤االبقص-ه (١)

 جرجس مار كبة اآلآلم، أسبوع طقس وتطور تاريخ عن لمحات يوسف، سم يوحنا د. إييودياكون (٢)

. ١٢—م ۴١٩٩٧ الجديدة بمصر إبرآم واألبا
 آحنا ثنتا، أحتى لكنه لله ئعادأل تتؤون أن حلته شب للم الله، شورة في قاذ إذ ائني فيبي ونص (٣)

 برت التزود خر وائغ ثنتا وقع قإثتاي، الآله بي وجت الغايران ثنه بي نايرا غذ، صوره

<.١١_٢:٦الئيب...)فيبي

 ألجل *شي كل والقابل الغيرالمانت اآلب كلمة الوحيد االبن »أيها القبطي: الطقس في اللحن وض (٤)
 المصلوب المتاض استحالة بغير مريم، البتوبة والدائمة االله والدة القدية من المتجد خالصنا،

 خلصتا، القدس والروح األب ع٠ الممجد المقدس الثالوث احد الموت، داس بالموت االله المح
 بالفعف أظهر الذي القري قدوس اإلله، وهر استحالة بغير أجلتا من إناثا مار الذي اه قدوس

 في وقبله العيب موت على وصر أجلتا ض صلب الذي ماثت الغير قدوس القرة، من هوأعظم ما
ارحمتا. القدوس الثالوث أيها مائت غير وهوأزلي جده

= ۴٢٠١٣ إبريل األولى الطبعة مرتوجين، لحن في الالهوية التعاليم ابراهيم، عوض جورج د- )ه(



انموذجا؛.■■زابريةعله.'ا>ا٧ ح...ء١النقدالتقليد ٠  همم ١٩٤ لممج

 المصدر هذا أن إال هنا؛ نغرره وها ألتتورجيا بحث في قررناه ما بين فارق ال أنه وأرى

 ومجؤز، مجرم بين ما حوله — المسيحيون تنازع قد األيقونات وباألخص — التقليدي

تعالى. بالله مستعينا المسيحي الميحي الخالف لهذا أعرض أن فرأيت ومحرم.. ومحئل

 ونقد: عرض وآباثأ، كابأ حولها والحاالف األيقونات الثاني: المطلب

الكابي: والجاج األيقونات

 وتبخيرها لها واكجود األيقونات صناعة أن إلى األيقونات معارضو يذهب

 في الواردة العثر الوصايا من الثانية للوصية مخالف اإلله، دون من معبوذا واتخاذها

وفيها: الخروج مشر

 من رض*اال في وما فوق من ۶السما في مما صورة وال منحوتا تمثاآل لك تصغ »ال

 »فإن عليه؛ وبناب تعبدهن«)'(، وال لهن تسجد ال األرض، تحت من *الما في وها تحت

 لوجود وذلك الوصية هذه تخالف األرثوذكسية والكنية الكاثوليكية الكنية من كأل

 ليس األمر أن السيح عبد حنين ويرى (،٢مثآل«) المعمدان يوحنا وصورة العذراب صور

 على ويثهد األرثوذكسية، الكنيسة أيقا التماثيل دخلت بل فحسب الصور على مقتصرا

(.٣بالقاهرة«) بالمقطم سمعان القديس كنية بجدران المنحوتة الثماثيل يقول ما

لهن تسجد ال الوصية تكملة »إن :بقوله به المستذل النص عن بيثوي األنبا ويجيب

.٢٠،١٩ص =
،ه.٤:٢٠خر (١)

 وكفرالشخ دمياط طرانية التاشر: األرثرذكية، القبطية الكنية في نعبداألصنام هل بيثري، األنبا (٢ )
. ١٠يونيوص_ ٢٠١٠ األولى الطبعة والراري،

 ألور١الطبعة٢٠ ٠٩ه/٣٤١لكبةاألرثوذكية،رقماإليع١المح،ءيادةاألصذامفي عبد حنين (٣)
.١٦مص"٢٠٠٩فبراير



 ج١غم١و جككؤ؟االال الغمل

 تقديم بفرض لها والسجود التماثيل أو الصورة عبادة هو هنا فالممنوع إدا تعبدهن« وال

 أمر ألذي الله أن نرى »ونحن يقول: إذ شوئدة البابا كالم من كذلك يفهم ما وهو العبادة،

 المحرقة الحيات ضربه عتد موسى يأمر الذي نفه هو أوتمثال، صورة أي نحت بعدم

 فعغ يحيا، إليها ونظر للع من فكل راية، على وضع محرقة، حية لك اصع له: قائآل

 يثري األنبا استدل ولقد الثانية«)؟( للوصية مخالفة ذلك في تكن ولم (١هكذا) موسى

 ذكر والعشرين،,من الخامس اإلصحاح في الخروج سنر في بما ثنودة، البابا دليل معضدا

لكروبين: ثمتالين من غطائه طرفي على صور وما العهد لتابوت

 مرع كز( ئ كدتن. بي يأخذو! أن إئزايل بتي كلم* قًايآل: موش الرب *وكلم

 زبص^زئخاس، دهب متهم: ودها٠ئييدأحت١ التعبمه هي، زهد؛ متي. حذولدعب٠را وتكه يحثه

 دحس وجلود ممذه تاش زحتود وعزى، وتر وبوص وقرط جزان٠وأز زأشتائحويي

 حزع زحجازه التعفي، ولكحور التنخه لدض زاحات ينتتارؤ ورئت كعل، وحشب

 بحتت .وسطهم في ألشكرع قعدشا لي وكنحعوى .زالثذرؤ بلرذاج رزصع حجاز؛ ؤ

 دايوئ ينتعون ئحئتوئذ ١هكل آسه لجمع ل1تمث مثال؛لتنكي، مرع ًادا،رخ ١ت جمع

 ويعنف. ذرع ؤازيقاعة ويعنف، ذرع ؤعزنة ويطف، ذراعاي لمولة الثفن، حقت مزع

 خوات■ ذائب بن إكالح عته وشع ئقئيه، حارج ذس ذاحل ئ نقئ- بدب ؤئئئيؤ

 حلمتان، الواجد لجايه على االه. عزائمه ونجناعتى دقبج، ص حلعات أذع ره ونب

 حز زين يدب زئتئيهتا أط,؛■II حشب س عتزين ؤئطتلخ حلقائذ. ادايي حايؤ ؤعتى

 حلما?، يي التخؤاي دعى الغاذبهتا. ينمل ٠جاشاةبر? عتى انخلعا?( يى التخزين

 ئ غعائة »ؤتطع أئطك. الي !لئقاذة اؤبر?( يي زنثع منها. نزعان آل التابوت.

 صئعه ذب من قروش ؤتضع وينف، ذرع وبرصه وينف، ذراعاي طولة ثؤئ دب

زكووئ لمتا، ئ الغزي على ؤاجذا قرودا عاطتخ ٠اذبطاء طرقي على نطتئفتا حراه^

 .٩٨/٢١ العدد سفر !لى وهويغير (١)

. ١٧١ى القارن الالهوت الباباعتودة، (٢)



.ةاسر^انموذجاعخ.ا.ال.,١)اي '■‘له■ااا□ال> ف■ذ ___ ألج١ؤحك ١٩٦ نرجحمرا

 اًاكوئبان ويكوى زيه. على ،الكؤويز الغطا؛تضنوئى مرع هتأك. مرع لطزف١ عتى أحر

 اجبإلى ؤ ؤ وولجهاه-تا 'تبعتا؛، غتى معنبًالجذحتهما قوى، ر1 ألجيحتهما بأتى

 ذفى قوق، مئ التابوت كل الفطاة وتحفز الكروش. ولجها ئوئذ البطا؛ تخو اآلش.

 لغطأء١ غتى يى ننفك، ترحكئلم و ياآل دك ألجتوغ زى أعيك. ألقي الئقا؛ة تقع لتابوت1

٠إشرايل؛<>ا< بي إلى بي أويد تا بكل، الئقاذؤ، تابوب غتى الثننى انكوى ين يى

 مصور كذلك إنه بل فحب العهد تابوت على قاصرا الكروبين تصوير ويس
 ذبرهر ذأزحواي أستارخوى مرة با حجا ازرضع االجتماع: خيمة )ستارة( سجف على

 كنط س أعين؛ أرون عز؛ ورجعله يهكتذوبيم يطدعه حاذق حايلي شته ٠صوم ووص

(.٢فضةه) مرة ئراعذ أزح على دهب، مرة رزرا بدنج، مقثاة

 سلق. أنحل زحتبك بكثزة أتا »لما داود: يقول المزمور وفي قاتال: يستأنف ثم

 يوجد ماذا لكن ٠ الهيكل. أمام سجود هتاك كان ادا <،٣نحذفلقه) ئذسك يكل بي أكحد

السجود؟ أمامه يقدم الذي الهيكل بداخل

 عليهما المكتوب الشريعة لوحي وبداخله العهد، تابوت الهيكل بداخل هو؛ الرد

 كان من اذًا ..بأجنحتهما يظلالن اللذان المالكان التابوت غطا^ وفوق العشر، الوصايا

هناك.. أوالكروبين المالكين وجود في يسجد كان الهيكل؛ في سجد

 هذين أحد الى موجهة العيادة كانت العجود هذا في هل هو: هنا السؤال ولكن

لله؟ يسجد فهو يسجد من أن أم المالكين،

 الطلق؟ الهواء في أي: المالكين وجود عدم في الخيمة خارج الجود يمكن كان وهل

فيه الجود لتقديم اختاره قد الرب كان الذي المكان هو هذا ألن يمكن؛ ال ال.

.٢٢:٩/٢(خررجه١)
.٣٣،٣٢/٢٦خروج (٢)

.٧مزموره/ (٣)



-قد١٩٧٠ب __________________- الثالث سل

األصنام؟ يعبدوا أن إسرائيل بتي أمر قد ايرب يكون الحالة نمنه في فهل ألزمان.. ذلك في

 والكروبان متحوكا«)'(، تمثاآل لك تصخ ال » الثانية: الوصية تفسير فما كذلك لوكان

 السماءه في مما صورة »وال التص ويكمل ذهب، من تمثالين كانا الغطاء على اللذان

السماء. في هم والثاروبيم

 آخرغير أتبماإله اعتبار على بقصدالعبادة لهن التسجد المقصود أن : والخالصة

 قام إذا إال وثنية؛ عبادة هناك أن يعني ال الكبة في أوتماثيل صور وجود إدا إبراهيم، إله

طبتا. يحدث ال وهذا الصور، تلك أو التماثيل هذه بعبادة أحد

قائال: والكاثوليك كيته بين الغارق بيثري األنبا ويبرز

 على األمر يختلط ال لكي وهذا بالتماثيل.. نمح ال أرثوذكسية ككنية »نحن

 فنمح القديسين، تكريم وبين مصرقديائ في موجودة كانت التي األوثان عبادة بين الثعب

 الكتاب بحسب محرمة ليست التماثيل أن من الرغم على باأليقونات، فقط الكتية في

 وجود من الرغم وعلى وتدقيائ، حرصا الكنية !لى إدخالها نحب ال أننا إال المقدس؛

 ذلك ورغم باأليقونات إال نسمح ال أننا إال الكنيسة في والتماثيل الصور باستخدام سماح

.*٢أيقونة«د يعبد أن أحد ببال يخطر ال طبتا األصنام، بعبادة ئتهم

ة عبسينورس واألتبا ايشوي األنبا

 ما لكن بمكان، الوضوح هومن إذ تعليق؛ إلى حاجة في انابق الكالم أن أظن وال

 إذ المقدس؛ للكتاب وفعا بها مموح التماثيل أن يرى بيشوي األنبا أن هنا نظري لغت

 وأهل فإنه ذلك من بالرغم ولكن كاأليقونات، — بتمام تمانتا — تعبد تعد لم ا٢أ جوازها علة

 للذريعة مدا أو — تعبيره حد على — وتدنيعا حرصا الكبة دخولها من ليمنعون مذهب

وينص قديتا، مصر في كانت التي األوثان بعبادة مظهرا تختلط أن خثية اصطالحنا؛ وفق

(.٤/٢٠()خر١)
.١٩:٩ألرثرذكيةص١فيالكبةالقبطية١٠هلذعبداألصا (٢)



بوذجأع.زالما،رية ,حا،■'1,11)بكياععنقد ج١٠قق ١٩٨ حهرحدج

قائآل: بوضوح هذا على مرجان؛ متى القمص

 تمتعها بل تماثيل، شكل على ومنحوتة بارزة أيقونات بعمل الكية تسمح «لم

البغيضة«)'(. الوثئية بمظهر مظهرها يختلط ال حجى فقط، مصورة

 األرثوذكس: كنائس داخل التماثيل اتخان عن للنهي المنضبطة الظاهرة فالعلة

يقول: إذ بيشوي األنبا تعبير ألطف وما تعبد، لم أم التماثيل عبدت الوثنية مشاتبة عدم

 ال أننا إال الكنية في والتماثيل الصور باستخدام سماح وجود هن الرغم »وعلى

األصنام«)؟(. بعبادة نتهم ذلك ورغم باأليقونات، !ال نسمح

 هناك لكان الكنيسة في بالتماثيل سمحنا كالمه«وإن معنى يكون المخالفة مفهوم فعلى

 الكاثويكي األرثوذكسي للخالف فالراصد حال أية وعلى األصنام« بعبادة التهامنا وجه

 تقرير بين شامتا البون ليجد —قبله والذي المتصرم القرن في سيما ال —المالة نعنه حول

 باسم الموسوم األخير كتاب فغي ص، إييذوره األنبا سلفه وتقرير للمسألة بيشوي األنبا

 كاثوبكي رجل ردعلى ابهتان( من الفرية الكنية عقائد مافي إلى بابرهان األذهان )تنوير

 الكنائس في اتخاذها المحرم المنحوتة التماثيل اتخان أن !ثبات حاول الطهطاوي اسمه

األني: على بحثه الكاثوليكي هذا بتى وقد الكتاب، بنصى جائز = الشرقية

 كون وعلى منحوتين، تمثالين كانا وقد الكروبين، يصغ مرس أهر الله أن »أوال:

أيثا. منحوا تمثاآل كانت وقد تحاس، من حية بصع أمر الله

 كان فإذا الصور، صخ بعدم األمر هوعين التماثيل صخ بعدم األمر أن على ثانيا:

 الشرقية الكنائس تجريه ما عكس ونشنا الثاني، صخ يمخ فباألولى األول صخ األمريمخ

الصور)؟(. صع وتحلل التماثيل صخ تحرم التي

.١٦٠ص- أرثوذكميتي متىمرجان، القمعى (١)
.١٩ص_ نعبداالنام هل (٢)

 طيعة= الزيغان، من الغربية الكنية عقائد ني ما !لى بالبرهان األذهان تنوير األنبا، سذوروس، (٣)



ج٠س١٩٩صجالثالث اسل

 .واحد. معين من يخرجان انما الكاثوليكي هذا وكالم يثري األنبا وكالم قلت:

 وستجلى - قلنا كما —أألرثوذكسي سلفه وفهم فهمه بين المغايرة على يوقفك إنما وهذا

يقول: إذ إيسيذوروس؛ األنبا جواب في المغارقة هذه

 سليمان الملك رأسهم< ١وءلى) أوآل إسرائيل بني فهوأن النداألول، على جوابتا »أما

 وإال مجسمة الصرر بصع لهم اكريغ الكروبين بصع لهم الله أمر من يفهموا لم بعدئذ

 المجسمات تلك ض بأورشليم موريا جبل في والهيكل البرية في الشهادة خيمة مألوا لكانوا

 صخ جاز إذا أنه تقول النحاس )حية( أمر وفي فقط، والصور الرسوم منها فهموا وإنما

 كالحيات الحيوانية، التماثيل صع فيجرز الكروبين بعع أمر الله ألن البشرية؛ التماثيل

 إلى ترمزفقط كانت هذه إن الخصم: قال وإذا )الحية( بصخ أمر تعالى كونه بسبب وسواها

 والقرود والكالب والقطط الحمير صور صخ تبجح أن بدون الجديد العهد *أشيا من *شي

 له مسكتا جوابا هذا يكون أن فكفى الله؛ مذابح وعلى العبادة بدور ووضعها والعقارب

له. قيمة ال وضعيف واج الخعم فند لغيه؛ وسادا

 حب الثانية الوصية ترجمة على والعمدة العبرة أن نجيب الثاني: الند وعلى

 فوق من *السما في مما تمثاآل وال صغتا لك تصخ »ال تقول: التي البعيتية النسخة

 يتناول فال المجسمة، والتماثيل األصنام اتخان على قاصرا التحريم فيكون وعليه؛ إلخ((

واألشكال. الرسوم

 نمنه العشر الوصايا من حذفوا الالتين أن وهو إليه؛ *القارى التفات يتبغي ومما

 الوصية قسموا عثرا الوصايا عدد يعدوا ولكي مذهبهم، تعليم كتب من الثانية الوصية

 الله من أمر يوجد ال بأنه قومهم على التمويه بذلك ومقصردهم وصيتين، إلى العاشرة

يختلف ال منها منحوت وكل العبادة، أماكن في وإقامتها المنحوتات صخ عليهم يحرم

.٢٧٤م،ص-١٩٣ه ع

)وفي(. المطبع في (١)



ةآلحالج٢٠١>جرمةالثالث اسل

 الصور فيها وجدت وقد الدينية، واحتفاالتهم عبادتهم شعائر فيها يقيمون المسيحيون كان

البتة. تمثال عها يوجد ولم المستح معبودهم لتصرفات واألشكال والرسوم

 عام عقد الذي ازارع والسكوني الثاني النيقاوي فالمجمع المجامع؛ وكذلك

 أن يثبت تاريخي دليل وهذا فقط، الصور صبع سوغ بل التماثيل صبع يسوغ لم م٧٨٧

 جنت قد وأبا وتحرمها، التماثيل صغ تجيز كانت ما العصر، ذلك إلى الغرب كنائس

 إلى دفعها الذي إن :*حيا بال الخصم ويقول األولى، المسيحية بمخالفتها نفسها على

 والذي هواليوم يكرن ال باألمس كان الذي السح وكأن التطور، ناموس المخالفة هذه

الغد«)'(. يكون ال اليوم يكون

ونصه: الثاني، نيقية مجمع جدات ض السابعة الجدة في *جا فقد صحيح، وكالمه

 الملهم اإللهي التعليم على ومعتمدون الملكية، الطريق على سائرون ونحن »إنتا

 الساكن القدس الروح من أنه نعلم الذي الكاثوليكية، الكنية ولتقليد القديسين، ألباتنا

 العيب تمثيل إلى بالنسبة األمر هو كما والصحة: الدقة ض أمكن ما بكل فمذا نقرر فيها،

 أوض فسيفساء ض المصنوعة والمقدمة، المكرمة األيقونات فلتوضع والمحي؛ الثمين

 الجدران على المكرمة واأللية األشياء على المقدمة الله كناس في الئقة، أخرى مادة

 وأيقونة الممح، يسوع ومخلصنا وإلهنا ربتا أيقونة :الطرقات وعلى المنازل في واأللوخ،

 ياالحأزام، الجديرين المالئكة وأيقونات القديمة، الله والدة االنس عن المنزهة سيدتنا

 أيقوناتبم، في وحدقنا األيقونة، في ممثلين رأيائهم كلما إذ االبرار؛ القديسين وجمح

(.٢..«) واإلكرام. التحيات نقدم وأن األصلية، النماذج ونحب نتذكر أن على ذلك حملنا

<!٣والمئحوتات) التماثيل في ال واأليقونات الصور في ض هو كما والكالم

. ٢٧٦٠٠٢٧ ص-ه بالبرهان األذهان تنوير (١)
 حناالفاخوري، األب يوحتامنصور، المطران ترجمة، وثائقها، في الكاثوليكية الكنية هوترمان دتتنغر، (٢)

(.٢١٢ض ،١ )ج م،٢٠٠١ أولى طبعة ابوية، المكتبة حورات
يغيد= ال التماثيل عن والكوت بل غيرها، يحرم لم فإنه األيقونات، دكر وإن التص ان يقال: وقد (٣)



انموذجًا؛ المصرية )الكنيسة ي—نقدالتقيدالكب قححهحا ٢٠ ٠٠٢ؤتترككق

 وامع، شاسع إيميذوروس ألنيا 1 وسلفه بيشوي األنبا بين فالخالف وبالجملة؛

 كبته، ني التماثيل إقامة من المنع ني والتدقيق الحرص مذهب يذهب إنما يثري فاألنبا

تقليدي. وفهم كتابي، بنص التحريم على يثدد إنما وإسذوروس

 األيقونات اتخان من المع لوجب ومذهبه، شري األنبا موقف فلوتبتيتا ذلك؛ ومع

 من وغيرها القديمة مصر في ٠ كانوا م٦فإح الوثنيين مشابهة حثية كالتماثيل، بتمام تماائ

أيقوناتبم! المسيحيون يكرم كما معبوداتبم، مرر يكرمون —الوثنية البيائت

 أن موسى الرب أمر التي النحاسية فالحية نصه؛ بله الكتاب روح عن بعيدا كى وهذا

 عصور عدة بعد سحقها مقدسة كانت والتي الحيات سم من كثيرين شفت والتي يصنعها

 فغي األيام؛ تلك إلى لها يوقدون كانوا إسرائيل بني ألن يهوذا؛ ملك حزقيا التقي الملك

الثاني: الملوك سفر

 ما كل حب الرب عيني في المستقيم وعمل يهوذا.. ملك احاز ابن حزقيا »ملك

 النحاس حية وسحق الراري وقطع التماثيل وكمر المرتفعات أزال هو أبوه.. داود عمل

 ..»نحشتان« ودعوها لها يوقدون األيام تلك إلى كانوا إسرائيل بتي ألن موس عملها التي

 وحيثما معه الرب وكان موسى ا۴ع أمر التي وصاياه حفظ بل عنه يحد ولم بالرب والتصق

لهال)ا(. يتعبد ولم أشور ملك على وعصى يتجح كان يخرج كان

اآلبالي: والجاج األيقونات

 الفنوسيين، ممارسات تجاه حامائ مرقعا وقفوا فلقد ؛*اآلبا سار الكتاب طريق وعلى

 المكين األب ويخبرنا تبخيرها، إلى واكرامها توقيراأليقونات في الحال م٣ ومل الذين

 القرن منتصف منذ أمامها بالتبخير وتكريمها األيقونات توقير في الغنوميين تمادي الاًن

تحريائ وتحريمها الصور مهاجمة على رأيهم وإجماع المؤمنين إثارة في سحا كان = الثافي

غيرهم. دون األرثوذكس حال تقرير الثأن ولكن يير، االعتراض هذا ودفع ٠حرمتها- :
.٧:١/١٨مل٢(١)



Ml٢٠٣h - -________ الثالث اسل

 العموم، وجه على والثالث الثاني القرنين الهوتيي كل الحركة وقدقادهذه الكتيبة، في قاطتا

 وكان بعدهم، من وأغشطيتوس وجيروم وأوريجانوس، وترتليان إيريناؤس رأسهم وعلى

 العبد، شكل وأخذه التجد عملية في االتضاع ذلة من الرب ماعاناه يكفي إنه يقول بعضهم

تحقيره«)'(. في إمعان هذا ألن بالصورة نرسمه أن يليق فال

 —يقصد لم أم األيقونة عبادة به قصد - باألحرى ة٢أوالمنا والتبخير اإلكرام فمجرد

 األيقونات هذه تحمله عما ناهيك فاطائ، تحريائ الصور بتحريم اآلباء يجزم كفيال كان

عليها, صلب التي الهيئة على كتصريره للمرح، تحقير أنه على فهمه يمكن معتى ض

 وصغ األمراض *شفا في األيقونات كتوسط والتكريم التبخير دون ما ٠األبا عن بل

 المعجزات األخبارعن هذه ذيوع فبسبب بتحريمهاه سبًااكاباوجازائللحكم المعجزات=

 العبادة لدرجة األيقونات تقديس ناحية ينتحون العامة بدأ األيقونات بواسطة تتم التي

 األسقف مثل ويحطموها األيقونات يرفعوا أن أنفسهم األساقفة ببعض حدا مما الصنمية،

٠(٢توره) أسقف لغريغوريوس معاصرا وكان مرسيليا، أسقف سيريتوس

الصنمية: العبادة

 االعتقاد هي هل التبخير؟ هي هل الصنمية؟ العبادة هذه صورة ما نأل: أن ولتا

ماذا؟ أم بذاتبا؟ تثغي التي هي األيقونات أن

الكنية؟! تفعله ولم فعلوه قد العرام يكون أن يمكن الذي ما أوباألحرى؛

 لأليقونات تبخر زالت ال فالكتيسة التبخير، الصنمية: العبادة أذه٠ المقصود كان إن

يثري: األبا يقول كما للعالة، الشركة معتى على لكن

معنيان: »للتبخير

ه.٨٣—م األرثوذكسية الصالة حياة المشكين، متى (١)

ه.٩١ص- األرثوذكسية المالة حياة (٢)



رابتي..ةالمصريةانموذجا( الءكي نقدالتقليد ٢٠٤ حيكرتكا

 وال األحياء البشر مع ال مطلعا نستخدمه ال وهذا العبادة، بمعنى التبخير األول:

القديسين. أيقونات هع

 في مروره عند للثعب يبخر فالكاهن الصالة، في الشركة بمعنى التبخير الثاني:

 هذا إن يغول: حاله لسان يبخروكأن أنه أم آلهة؟! صار الثعب أن ذلك معنى فهل وسعلهم

 أن لينتهي الصالة.. شركة فهو الثعب، أجل من الكاهن صلوات هو المتصاعد البخور

 أوبيتتا مريم، العذراء السيدة ويين بيننا للصالة شركة ولكنه عبادة يس لأليقونادت التبخير

(. التبخير») تبذا عتها نعبر بيننا التي العالة وشركة *وغيره. الرسول بولس القديس وبين

 .لأليقرنات. عبادة ليس٠بيثوي األيا كالم من هوواضح كما—لأليقونات فالتبخير

 ((٢واإلبركسيس) البولس )أثنا'( القداس طقوس فغي لها، التبخير في بأسا ترالكنية ولذالم

 يبخر لله الهيكل أمام يبخر أن بعد الكاهن نجد وباكر، عشية بخور رفع طقس من يبقه وها

 الناحية إلى يتجه ثم )التحية( الالم إياها معقيا لها ويصلي العذراء، القدية أيقونة أهام

 ويصلي ويبخر والمالئكة للقديين األخرى بالصور *الملى الكتبة نحوصحن الغربية

أمامها)؟(. ويصلي فيبخر المعمدان يوحنا القديس صورة حيث القبلية الناحية إلى ثم إليهم

 ما بعن أفهم ال فإني ماذا؟ أم جائرا.. صار ثم محرا التبخير كان هل أدري... فال

الصنمية؟! العبادة هذه صررة

هبتصرف.١:٤٩ةاألرثوذكيةص٠ال'صذامفيالكب١هلذعبد (١)

 االنجيل، ض العهدالجديد ؤي ١٤ال الرسول بولس القدس ر-اثل من )إصحاح( هوفصل البولى: (٢)
 مغر من *جز ومي عمل، إمدار اخراج، يئل، عمل، اعمال، معناها يونانية: كلمة هي االبركيس

 للقراة الرمل مغراعمال ض المتخب الفصل فهي لرقاالمبثر، القدص كتبه الذي الرمل اعمال
 أعمال اوض للوقا الرسل اعمال من المخارة الفصول هذه ة قرا *اثنا والمقصود: القداس، *أثنا

٠لآل'يقوذات بالبخير الكاهن يقوم الرمول، بولس
 وانظر: ،١٩٣٦ ط. األرثوذكية، الكبة ابنا، جمعية امدار الثالثة( الفدامات )كاب الخرالجي (٣)

.١٧٥ األرثوذكمية الكبة في األهنام عبادة



قمج ٢٠٥ ©رمة _ ٠٠ _ ____ الحالت الفصى

 تشفي التي هي األيقونات بأن االعتقاد الصنمية العبادة تهذه المقصود كان ولربما

واسعلة؟ أنها ال بنفسها، المعجزات تفعل الي وهي بذاتها،

 معجزات عن حديث بعد بقوله الوهم هذا يبدد المنكين متى األب لكن ربما؛

 الكية في اإليمان يتولد بدأ الحين ذلك «ومنذ تعبيره وفق — األيقونات بتوسط تمت عدة

(١ذفه،) للقديس باعتبارها المعجزات وصخ األمراضى *شفا في األيقونات توسط بإمكانية

 فاأليقونات القديرن؟ يفعل وأن األيقونات توسط أن الحرج وما اإلشكال فما

 يقف الذي «فالشخص !منها وئطلب إليها نحزه لكن التعبد — األرثوذكس منظور وفق -

 يتبارك أو الصورة يقبل أن أراد وإذا عينيه، يغمض تجده ويطلب، ليصلي األيقونة أمام

 الصورة من األمغل الجر ويلمس أصابعه، أطراف يمد *واستحيا خشية في تجده ا٢

 يشعر أن دون يتر التصرف ه! وهو مباشرة؛ نفها الصورة يقبل وال أصابعة يقبل ثم

 األرض على زال ما الذي اإلنان عن القائمة الروح يفصل الذي الروحي، البعد عن

 أو المادية الصورة بركة ويس الروح بركة بعد، على من البركة يًاخذ فهوكمن بالجد،

(.٢)٠خشةاأليقوذة

 لذخاثر المجود جواز في هونص ما *اآلبا أقوال من المكين مزه األب لنا وينقل

 كواجب عليه الدير في راهب »كل ك يوحنا األب يقول منهم، المعونة وطلب الفدسين

 ويقبل ويقبلهم سجدات، ثالث أجادهم( )أي القديسين ذخائر أمام يجد أن يومي

 تأدية في ياعدوه أن أن القديسين من طايا منسحقة، وصالة عظيم بوقار المقدسة األيقونة

؟(.’الرهبانية« وواجباته عمله

المكين؛ متى األب يقصدها التي الصنمية( )العبادة معنى بعن أفهم لم أني وهع

.ه٩ ا٠ص األرثوذكسية الصالة حياة (١)

ه.٩٣االبقص- (٢)
ه.٩٧األرثوذكية،ص- المالة حياة (٣)



نقدالتقليدالبكميرالخنيسةابريةانموذجا( __ - يجو لي٢■ ٢٠٦ زعكخدهع

 وجيروم وأوريجانوس وترتليان كإيريناؤس والثالث انثاي القرنين آباء أن جازم أنني إال

 أيقونات إاللكونها حرموااأليقونات ما الرايع، انغرن *آبا ض وإيفانيوص وأغطيتوس،

غير! وال صنمية فاح وفقط، القديم العهد في عنها نهي وصور

 فكلها لقديس؛ أم للمسح صورة كانت الصور، كل المذكورون *األبا حرم لقد نعم

 ستارا - بفلسطين القرى إحدى كنيسة في - بغضب مزق قد إبيغانيوس ف مواء؛ عندهم

 وكان الخامس، القرن في منبج أمقف فيلوكيلى فعله وفعل المسح)'(، وجه عليه سج

(.٢م) ٤٨٨ عام منذ والقديين السجح العيد تصوير على احتج قد

 لمقاومي القطتطيئية مجمع »فغي حرمتها منهم تلموا وقد بعدهم ض وأتى

 رأيهم إثبات األيقونات لتكريم الرافضون *هؤال حاول م،٧ ه ٤ عام عقد الذي األيقونات

 الخالف محرر وكان ،*اآلبا من إليهم المطمة األرثوذكسية العقيدة هي أيا اعتبروها بأدلة

األوثان«)؟(. عبادة عودة؛لى ألنها الله؛ عبادة دون الله صور عبادة جواز عدم حول يتمركز

 اآلباء من عددا السكين متى األب ساق *األبا من المحرمين *هؤال مقابل وني

 فصورة والمحال، الييوت في منتثرة وشاهدوها بل األيقونات، باتخان بأسا يروا لم الذين

 مكانة تحتل وكانت للبركة تعلق وكانت روما كل في شاعت قد م ٤ ه ٩ت العمودي سمعان

الناس)؛(. قلوب في عظمى

 على شانتا األيقونات تحطيم الكان األخرى، الجهة على أن وير تبموني ويرى

 من نوعا األيقونات تحطيم حركة كانت نواحيها من بعفى وفي الصغرى، آسيا في العموم

أهم من اثنان يكون أن إذا الصدفة من فليس اليوناني، التقليد على األسيوي االحتجاج

 . ٤ ئ م، ١٩٨٢ التور منغورات والحاضر، الماضي في األرثوذكية الكبة وير، ثيموش (١)
. ١٩ص_ ١٠١٩ ه٨ يروت — اللبنانية الجامعة متثورات الكنائس، في حرب أمدرشم، د. (٢)
.٢٨٠رمعذاهاش مبناها الكبة (٣)

.٦٠٢ :٥٩٤ص- من المؤيدين أال أقوال ض عدنا وراجع ه،٨٩م األرثوذكسية العالة حياة (٤)



__ „ ______________________ابالت اسل

(١ه) آسيوي أمل من الخامس، وليون الثالث، ليون هما األيقونات حاربوا الذين األباطرة

 هذه وتقم عاائ، وعثرين مئة سحابة األيقونات حرب فقدامتدت حال؛ أية وعلى

 خمد الثالث لليون هجوم أول مع م٧٢٦ ال السنة االوى الغزة بدأت قمين؛ إلى الغزة

 االضطهاد، أعمال إيريتي اإلمبراطورة أوقفت حين م٧٨ ٠ ال التة وانتهت األيقونات،

 المجمع غرار وعلى م،٧٨٧ ال السنة انعقد الذي (٢السابع) المسكوني المجمع أيد وقد

 على *البقا يجب أنه المجمع وأعلن األيقونات، عن المدافعين موقف ذيقية= في األول،

 سائر ا٣ تقابل التي االحزام آيات ينفس تكريمها الواجب من وأنه الكناش في األيقونات

المقدسة. واألناجيل الحياة« ))الواهب العيب مثل المادية الرموز

 األيقونات تكريم على جديد تهجوم م٨ ١ ه ال السنة األرمني الخامس ليون وقام

 االعتبار ثودورا اإلمبراطورة خاللها رذت التي السنة وهي م،٨٤٣ ال السنة حش اشمر

 م٨٤٣ ال التة المقدسة لأليقونات النهائي االنتصار بامم ويعرف لأليقونات، نهائيا

 األرثوذكسيةا( »أحد يوم خاصة خدمة في له، التعييد ي وجثم األرثوذكسية«، »انتصار باسم

 الحقيقي اإليمان الخدمة، هذه خادل ويعلن المقدس األربعيني الصوم آخاد هواول الذي

 يهاجمون الذين جمع ضد اإلبساالت وتتلى عنه المدافعون ويبل - األرثوذكية -

 الناطقة بالمجاهع يعزفون ال الذين »هوال السبعة: المجامع أو المقدمة األيقونات

 فليكونوا العبادة، الحن الكئيبة معتقد الله من به الملهج الالهوي القديسين اآلباء بكالم

ملعونين«)؟(. ملعونين، ملعونين،

 وقد التامع، القرن أواسط حش التقليدي المصدر هذا أمر يستقر فلم هذا وعلى

.٤٤ص- والحاغر الماص في األرثوذكية الكية (١)
.٨٣٧-٧٦١حوراتاذرر،ش مجموعةالشرعني، انظر: (٢)

 الكنائى( في )حرب امدرستم د. مكرنا: وراجع ، ٤ ه—م والحاضر الماضي في االررذكبية الكية (٣)
 في وتأثيرها دورها — وقرارته االيمان توانين اسطفانرس، الميح عبد ا القس الدكتور ،٢١ : ١٢ص-

. ٧٤ :٦٧ض الثقافة، دار ط. الكية،



انموذجا( المصرية )الكنية التقليدالكشي نقد ©-١.D\i ٨‘٢ k'-©

 دورا واليهودية كاإلسالم األخرى والملل جهة، من اإلمبراطوريات بين السياسة لعبت

 مقارنة جدا ثانوا مصدرا حال أية على ويبقى حوله، الميحين من المختلفين توجيه ني

التقليدية. المصادر من بغيره

٠٠٠



 ونقد- التقليد-عرض مصادر من كمصدر الكتسية المجامع األول: المبحث ٠

 مطالب: أربعة وفيه

 .شروطها—أنواعها —أدلتها—الكتسية بالمجامع جملة التعريف وفيه األول: المطلب

إجماال. الكنسية المجامع نقد الثاني: المطلب

 والمجامع. والتثليث التوحيد الثالث: المطلب

والفلسفة. السبحية الراج: المطلب

 مطالب: ثالثة وفيه -ونقد عرض — والتقليد نيقية مجمع الثاني: المبحث وذي

 وقرارته. انعقاده، وأسباب األول، نيقية بمجمع التعريف األول: المطلب

المقدس. الكتاب إلى االحتكام اثاني: المطلب

 و آريوس بين اآلباء إلى االحتكام الثالث: المطلب ًا

أنمونلجا(. السكندريين ديرسيوس (

٠اس
Θ





ؤمج ٢١١ رهج3> — - ___ الربع البل

األول المبحث
 التقليد مصادر كمصدرمن الكنمية المجامع

ونقد- -عرض

شروطها:- أديبا-أنواعه.' - الكنية الجامع جمة، التعريف وفيه األول: المطلب

 التقليد؛ مصادر من كمعادر والليتورجيا واآلبا المقدس، للكتاب عرضنا بعد

 متقيمي مع الهراحلفة نصوصه اقتسمت الذي فالكتاب ماسبق، لكل كعمدة المجامع تأنى

 والليتورجيا ويزلون، يعيبون الذين *واآلبا أثر؛ ذا ليس إليه االحتكام صار بحيث اإليمان،

 المجامع تأني .وخالفاتهم. لتأمالتهم ومخرج لمغرراتهم ومذياع اآلباء لفهوم فرع هي التي

 اتفق وما ...حجة الكتاب من المجتمعون فهمه فما االتفاق,.. سبق ما كل على فتصغ

 في اإلجماع ذاك وتذيع أخرى مرة الليتورجيات تأني ثم حجة... المجمعون األباب عليه

 التقليد؛ عمدة— وبحق — المجامع كانت أن جرم فال .صلواتها. في الكنائس وترنمه طقوسها،

 مثاركين للحدث حضورا كانوا تصدر؛ وعنهم األباب أكتاف على تائمة كانت وإن وهي

 عميق تأثير ألثناسيوس كان السكوني األول المجمع »فغي عنهم، أعمالهم نايت أم فيه

 باسيليوس كان الثاني المسكوني المجمع وفي المجمع، في عضوا يكون أن دون حامم

 تعاليم من المجمع عن انبثق ما لكن تغيب قد الالهوني غريغوريوس وكذا تتح، الكبيرقد

 كيرلس كان الثالث المسكوني المجمع وفي العظيمين، هذين تعليم عن يخرج لم الهوتية

وإجماع. ورأي *وآبا أب بين فارقا ولكن = المجمع«)'( لهذا ريثتا الكتدري

 منها *شي وأدنى االجتماع، المجايع عن *شي أبعد كان فقد —لألسف ويا —ولكن

قريب! لناظره المطلب هذا في سيطر ما وإن والمناكفة المنازعة

 م٢٠١٣ االوى الطبعة المقدس، والكتاب الرسولى أثناسيوس القدس إبراهيم، عوض جورج ٠د (١)
سير. بتصرف ٤٣ص_



(انموذجا المصرية )الهكنيعة التقليدالكنسي نقد د٢١٢د

الجاهع: قبل المسيحية

 عقد قبل المستحية كانت كبف المطلب هذا مدارة في األهم الؤال كان لربما

المجاهع؟ هذه

 الفكرية والتيارات المتنوعة الديانات من كثير وسط تنمو أن الميحية على قدر

 أن شك وال المتوسط، البحر حوضر ا٢٠ يمرج كان التي المختلفة والفلسفات المتباينة،

 معتنقي من المتنصرين بعض »حاول فقد الناشئة الديانة أمام عقبة شكل قد التعدد هذا

 أو القديمة :هم وفلفا ديانابم *ضو على للمسيحية تفسيرا يجدوا أن الغلفات هذه

 وامقيدية، الالهوتية االنحرافات أعراض فكانت وتلك؛ هذه بين يوفقوا أن حاولوا قل

 الكنيسة أقلقت كبيرة فكرية بلبلة أحدثت التي الكامل، بمفهومها الهرطقات ظهرت ومنها

 هوالثيطان بالكنية العابث التنظيم رأس التذكيربأن يوأنس األنبا عن واليغيب ..وأتعبتها

 وكان .٠١٣ المنادين ويحرض فيها يستذر البلع، هذه *ورا - الله لعنه — كان فقد الرجيم؛

 (. ) آل ت طقا لهر ا مع جنب إلى جبا يسيران — إبليس صنعة وهما —بالرأي واالعتداد *الكبريا

االضطهاد:

 كانت فقد المبكرة؛ المسيحية تاريخ في الهرطقات من عدد شيوع من وبالرغم

 فحة المسيحية أعطيت لو ولربما الحادثة، الديانة نشأة مع واتساعها تثكلها في متناسبة

 ،وتطويرا— الكنية اعتقاد وفق — المنحرفة المذاهب لهذه تعددا العالم لثهد الحرية من

 المسيحيون عاشها التي القليلة الفزات فغي ها؛*إحصا عن الكتب تعجز ألفكارها

 أفكار وأدينت مجاهع عقدت أواألول، أوالثالث الثاني القرنين في ذاك كان مراء بالم،

 نظرا الناس قلوب في الهرطقة »تغلغل هع سيما ال العقدية، شؤوبم المسيحيون وتداول

الفكر مالئمة إلى إضافة بأفكارهم، الناس إلقناع الجدلية وقدرتبم قادا شخصية لقوة

"٣٥١ ،٣٥٠—ص م٢ * ١٠ الطبعة الرسل عصر في المسيحية الكبة الغربية، أسقف —بوأض األنبا (١)



رليحيآل® ٢١٣ حجع/كدج__________________________ الرابع الفصل

 يذكر كما ه واليامية االجتماعية األحوال مع وتكيفه يومئذ الناس لعقليات الهرطوقى

٠ بيط القمص

 ريح ويتبعها إال مالم نمة ببا تكاد فما المسيحيين عاجل االضطهاد لكن

 بالمسيحية يعزف أن قبل معهم حكامهم لحال الغالبة السمة هي تلك كانت الموم،

 وهرطوني أرثوذكي ين يفرق ال واالضطهاد الرومانية، اإلمبراطورية في رسمي كدين

 حانا العام، الطم مكدرا الجمع كان ثم ومن المبح، إلى النسبة جمعته قد فكالهما

 فحنلهم عليهم ادعي أوهكذا الرومان نظرة كانت كذا األلهة، من ماخرا الكراهية على

 كانوا الخاصة عن ناهيك العامة ض غفيرا جمتا بأن علنا م٦ ٤ عام روما حرق نيرون

 يذكر ما على أسع أنه حتى رجاله من وتئغيذ نيرون من بتخطيط كان !شعالها أن يعلمون

 النار لظى اشتداد عند واقثا كان االنانية من المجرد الوحثى ذلك نيرون »أن مد أندرو

 قعيدة المفضلة أغنيته العزف اآلت على وينشد يتفتى وهو تقدمها يراقب عليها مشرقا

طروادة. سقوط

 عاتقهم على يلقي أن أراد للمسيحيين والوثنيين اليهود عدل نيرون يعلم كان ولما

 وأن الفاعلين، حقيقة على وقف بأنه خبرا وأذع التهمة م٦م فألصق التعدي، هذا تبعة

 الثائرين.. وغضب الشعب غضب أخمد وبذا الجريمة، هذه ارتكبوا من هم المسيحيين

 كلها اإلمبراطورية أنحام بالتا بالمسيحيين لحق الذي الهوان وذاك العذاب هذا كان وقد

 روما.. محرقة من سنوات أربع بعد أي م٦٨ عام منتحرا الشقي التعيس هذا هلك أن إلى

 على ولكنه ويؤلهوه لتمثاله يسجدوا أن أمرهم القاسي دومتيان جبار طاغية نيرون خلف

 بوالية لعامين العذاب هذا من المسيحيون واسزاح نيرون؛ من وطأة أخف كان حال أية

 الملوبة، ومقتنياتهم المغصوبة أمالكهم لهم وردت باألمن فيها نعموا القيصر نرفا

 لما اإلمبراطورية بأعبام القيام على القيصر نرفا يقو لم ولما الجائرة، القوانين وألغيت

(.١٤١ص- ، ١)ج المسحية، العقيدة تارخ الخير، ابو سيط الميح القمص.عبد (١)



 ةالمصريةاضوذب<—ابده■'.»برادكتي> ابتقلي ،نقد حليآل^١رد ٢١٤ ثمهرقيج

 من نلملك ووارائ له زميال لكون تراجان اختار آ البدنية قواه ضعف من نفه في لمه

 واتع زمانه في الرومانية المملكة سلطان امتد وقد م٩٨ عام تراجان تولى وبالفعل .بعده.

 إيقاع على صادق فقد ؛*والسو القتامة غاية في كان للمسيحيين بالنبة الحال ولكن نطاقها،

 وشري م ١١٧ عام هدريان ويخلفه تراجان ويموت اضطهادهم، على ووافق ft األذى

 باآللهة، الكنيسة ألحقته الذي األذى بسبب اآللهة غضب الى المعاثب كل ايعاز عدوى

 وشري آللهتهم، المنتصرين العامة بتعصب األباطرة وال اإلقليميون الحكام يبال ولم

 ما والحكام العامة يد على العذاب من المسيحيون ويذوق الشعب عموم إلى العدوى

٠لميخطرلهمءلىبال)س

 الثالث القرن وبانتعاف فإنه = نقمة — ذكرناها االضطهادالتي صورة كانت ولئن

 أن بعد عاثا االضطهاد بجعل م٢ ه ١ ،٢٤٩ دكيوس اإلمبراطور مرسوم بصدور وتحديدا

 خزائن قيل: كما ولكن أوجها، بلغت قد النقمة فإن (،٢متقطائ) محلائ الزمن من قرنين ظل

 ويبدل االضطهاد عنها يرفع بمن موعد على الكنيسة كانت فقد المحن، قناطر على المئن

نشوة! من تمايآل ورعدتبا أمتا، خوفها

: لسعلنطين
 جراحها عنها ويخفف اآلمها عن سيعوضها من مع موعد على الكنية كانت نعم؛

 الموعد ذلك كان مؤرخيها.» لسان على الكنية تخبربه وباطنه األمر ظاهر ذاك المثخة،

 المتجبر، حاكمها على ليقضي روما؛ الى بقواته يزحف وقطنطين م٣١٢ عام خريف

 كبد *تفي تبالة وإذا يمسي؛ بدأ بنهار مؤذنة قليآل الغرب إلى الظهيرة شمس مالت إن وما

 سميرنوف، اففراف بتصرف، ١٠٣: ٩٧ص من اإلخوة مكتبة .ط الكبة، مختصرتاريغ اندروملر، (١)

 وترابعها، حمص مغران الكندروس عتها ونقله ٢١٩١١ التامعة الطبعة المستحية، الكية تاريخ
. ٤٩ : ٤ ه—ص من لبنان طرابلس، االتح، مكتبة ط.

. ١٦٢٠ص للكتاب، العامة المصرية الهيئة الميحي، العصر في المصري الفكر الحميد، عبد رأفت د. (٢)



قحج ٢ ١ ٠ ________________________الرايج الفصل

 تطنطين لسان فعقدت ستنتصرال »تهذا نور من بأحرف تحته خط صلتا تعانق الماء

 الرب مسح فيها له ظهر النوم من أخذة إال هي وما الشكوك وساورته الدهشة، وجيشه

 فأمر قسعلئطين وساع له، شعارا يتخنها أن وأمره )صيب(، بيمينه رآها اش والعالمة

 اهتداخ قصة يومايوس سوق تهذا جيشه؛ من جندي كل رأس على وجعلها بصناعتها،

(.٣وسوزومين) (٢مقراط) ينسج منواله وعلى المسيحية إلى (قطنطين)

 أثارته ما *القارى- ذهن في يومايوس برواية قطنطين اهتداب قصة أثارت ولربما

 اإلمبراطور شهادة إلى إال يوسايوس يتند لم اللماذا قاثآل: تاءل فقد موميهم؛ عند

 ذلك؟ولماذا شاهدوا قد يكونوا أن ينبغي كانوا الذين األلوف من أحد شهادة ذكر دون

 شهادة مجرد ذكره عن عونا كثيرين شهادة على واعتمد العالم ني شاع الخبر أن يقل لم

 الميحي للعالم معروفة غير القصة هذه تكون أن يمكن وكيف معه؟ باإلنفراد مططين

 استنتج قد يوساب يكون أن األرجح من يكون أال سنة؟ وعثرين يخمس حدوثها بعد حتى

اإلمبراطور..«)م حديث من ذلك

 نادرة ظاهرة جراء من لقططين تخيل أم يومايوس من تخيل األس كان ما وأيا

 الشمس، أشعة خالل الثلوج كرات سقوط عن نتجت قزح لقوس مثاتبة طبيعية لهالة

 وربما بالشمس؛ تحيط *الضر من حلقات أو مصطنعة شموس شكل تأخذ عادة وهي

أن فالمهم المكدود، قططين خيال ناسبت قصيرة ذلك فيها تبدى اش الغزة تكون

 المحبة مكتبة نشرة: داود، مرتى ا ألقمعى تعرب العظيم، نطنطين حياة القيصري، يرمايوس (١)
.٢٤(ص-٢٨افا١)ك

 -اويروس، بوال د. تعرب ذيئرس، مي. ايه. ترجمة الكني، التاريخ مكوالكوس، مقراض (٢)
.٢٧:٢٣(ص_٢،ف:١ )ال: الحبرالجليل/األنباإيغاذيوس،اسفوربىديراألذبامقار نيافة مراجعة

 (٣ ف: ، ١ )ال: ساويرس، بوال د. تعريب هاراتراتغت، تشنر ترجمة الكشي، التاريخ مرزومين، (٣)
.١٠٧٠ص

 مردوك يعقرب ترجمة والحديئة، القديمة السبحية الكنية تاريخ مومهيم، فان لورض يوحتا (٤)
 ٠١٢٨،١٢٧،و١حاشية م،١٨٧يروت،ه األميركانية، المطبعة األميركاي،



نقدالتقليدالكسي جمألج٢١٦جرخدق

 يد في ويوضع تمثال له يصغ أن الحال في وأمر المظفرين دخول روما دخل قد صاحبنا

 رمز قتدر٠ال العقيرة به قاعدته على ونقثن تذكارا، المخلص ألالم حيا تمثاله

 *عطا يقف ولم عقالها..! فككت الطاغية نير ومن مدينتكم، أنقذت الخالصة، الشجاعة

 وهذا ورعاشه، بععلفه وشملها رحمته، بوارف الكنيسة أظل فقد الحد؛ هذا عند قسعلئطين

 مضربا نقلها أريما، بروقتصل أنولليتوس إلى م٣١٣/٣١٢ عام بعث رسالة من ين

 إليه اإلمبراطور احدص وكذلك:»فقال العظيم« قسطتطين »حياة كتابه في يومايوس

 بالقول طبهم وعطف واإلكرام؛ االحزام مظاهر أعظم لهم وأظهر الله، خدام جماعة

 الذي هذا أن معتقدا الغر في ه۶رفقا وجعلهم إلهه.. لخدمة كرسوا كأشخاص والفعل

 كثيرة هبات الخاصة موارده ض دفع فقد ذلك على وعالوة ياعده؛ أن البد يخدمونه

 الكنانى هذه لتوسعة دنس( أويصرفهم خطية، الرب خدمة عن التلهيهم )حتى الله لكتانى

وتعليتها...،)'(.

 يرسايرس كالم على—الله رحمه—الحميد عبد رأفت الدكتور العالمة المؤرخ ويعلق

 الني العامة الواجبات ربقة ض اإلكليروس رجال قسطنطين أعتق القول وبدا بقوله:

 جانب من تلك وكانت اإلمبراطورية، في القوم سراة كواهل به ت*ذا ثقيال عبائ تمثل كانت

 ض ي ومرفهم الكنية، رجال لها نتيجة وبحمده له سبح بارعة موفقة خطوة قسطنطين

 أسف نم والية أمور في التدخل عن لبقة بصورة أيديهم وكف الدولة، شوئن في المشاركة

 مجاآلاوب نحواليدع على وحثهم االقتصادية، الناحية ض له بالنبة الواليات أهم من

 اه مدى يدرك كان قسعلتطين أن بد وال .وطقوسهم. شعائرهم ممارسة إلى ينصرفوا أن

 م البم لتعضيد رعيتهم نفوس في المسيحي الدين رجال يزكه أن يمكن الذي الكبير

 عا في كبير تفون ذوي رجاآل صفه يكسب؛لى أن أراد ثم ومن سطوته، على التمرد

 ٠شهد الذي الواقع قرطاس يقرأ كان نطنطين أن شك وال المسيحية.. الجموع

 [ا وما وجًاليريوسط دقلديانوس زمن بتيقوميديا اإلمبراطوري القصر في كان أيام

(.٧ ف: ،١٠ )ال: الكبة تاريخ القيصري، يومابيوس (١)



ارابع اسج

 يربط أن عجا يكن لم لذا اإلمبراطورية؛ من الشرقية الواليات في ماكسيمين ؛ضطهادات

(«.٦للدولة) العام الصالح وين أتباعها، بيد واألخذ المسيحية على العطف بين قطنطين

 والواقع والتاريخ قوتها بل المسيحية ظهر تكر لم شدتبا هع الموجعات فالضربات

 شهادعبما يقبل أن !ال المخضرم الميامي هذا أهام وليس لغسطئطين بالنبة شاهد خير

 ذلك بدأ وقد المسيحية، تجاه سبقه لمن مغايرة سياسته ويجعل والواقع(، )التاريخ

 يدفع الحابات'أن مأمور أمر أنه فيها يخبره قرطاجنة أسقف إلى رسالة فأرسل بالفعل

 من فلتطلب عجرا هناك أن األسقف أيها لك تبين ما وإذا فلس.. اآلف ثالثة الكية

 أي تأخير دون يقدم أن شخصه أمرت فقد !ليه، بحاجة أنت ما أمالكنا، وكيل اكليدس ه

(ا٢جذابكم) يطلبه ملخ

 فيه: جاه الذي الفعلنطز^ ايامح منثور نثوة الفرحة وزاد الخاه هذا وكلل

 يريد.. إله أي عبادة حرية فرد كل يمتلك أن يستوجب هذه أيامنا في الثامل الالم إن٠

 في المسيحيين منحنا لقد مانع.. ما دون ذلك فله المسيحيين ديانة اتباع يهوى من وكل

الحرية)؟(«. كامل ديانتهم شعائر ممارسة

 يعكر ال صحوجميل لمهار »أخيرا..أشرق فيقول: تلك فرحته عن يومابيوس ويعبر

 الذين أولئك وحتى المبح، كنائس العالم في أضاه سماوي نور وبأشعة غمام، صفوه

 والتمتع بمزاياها االنتفاع من األقل أوعلى البركات، نعمة من يحرموا لم جماعتنا من يرا

علينا«)؛(. الرب أغدقها الني النعم من ه بجز

لم »للذين يوسابيوس: إشارة وفي جميعهم المسيحيين قطئطين عطاه عم تعم؛

 . ١٠ صا ،١ج م، ٢٠١٨ للكتاب العامة المصرية الهيئة ’ ط والكبة الحميدالدولة عيد رأفت د. (١)

)ألكتاب المحبة، مكتبة ط. داود مرض القس تعريب العظيم، تطنطين حياة القيصري، يرسايوس (٢)

 .٦٦ص- واألربعون( الدس١ الفصل الثاني،
 ه(. ف: ،١٠ )ك: الكبة تاريخ القيصري يرمابيوس <٣>
(.١،ف:١٠)ك االبق (٤)



>..ةالمصريةاموغجا(دبم;-ب)^خهلم٦ااالبليد يقل ٠ جيج ل ٢١٨جكخرق

 بين الخالف يذهب ولم الفواق يمح نم االضطهاد أن على داللة جماعتتاال من كوا

 قسططين المسيحيين بين االنشقاق ليخيف يكن لم أنه على المسيحيين، من المختلفين

 - الليبي القس — آريوس على الحكم بأن نطتطين شعر أن »فبعد دولته؛ على يؤثر لم ما

 في يتسبب قد — إلسكندرية ا بابا - م٣١٨ عام الكسندروس البابا يد على بالحرم وتعليمه

 وهناك نيقوميدية، إلى وذهب اإلسكندرية ترك حرهه بعد إنه إذ —اإلمبراطورية في انقام

 ويوسابيوس التيقوميدي، يوسابيوس أسقفيهما على يؤثر أن واستطاع أفكاره نثر في بدأ

 تقريائ كلها الرسالة كانت وآريرس ألكسندروس من كل إلى رسالة أرسل )'(= القيصرى

 وراءه!، طائل ال »موضوع في المتانثة باب بفتح لنفيهما الماح ببب للرجلين،

 له وليس للغايةال، تافه »أس حول والجدل العقل« توائم ال جدلية »مائل في والخوض

(!! جوهرية») أهمية أدنى

 تعبير حد على ه ور من طائل وال العقل يوائم ال الذي للغاية التافه األس هذا

 اآلب جوهر نفس من وكونه المسح إلهية حول هوالنقاش — المسيحية محي - قسطنطين

األساس! وعمودها المسيحية صلب هو الذي

 على يحرص وال الدولة، وحدة تبا ويربط الكبة وحدة على يحرص له ما ولكن

 أكثر الدولة على انعامهم يؤثر ثم ومن المسيحيين من ارقاتا أكثر وهم الوثنيين وحدة

المسيحيين؟ من

 أن قسطنطين مثل حصيف إمبراطور بصيرة عن يغب »لم نائال: فيثر ويجيبنا

 وتسندها الراسخ، اإليمان ويهديها النظام، يحدوها الناس من قليلة فئة من *األوليا. اتخاذه

 كان ثم ومن (٣شتى«) عقائد ذات كبيرة فئة هن عليه أجدى واضحة، وعقيدة مقدسة كتب

الخامة. البة (٧،٦،ص-١يثري)ج األنبا المكرنبة المجامع (١)
.٧٦ص والتون( التاسع الفصل الثاني، )الكتاب قططين تاريخ القيصري، يومابيوس (٢)

 — زيادة مصطفى محمد ترجمة غربال، شفيق محمد تقديم العصورالوسطى،—أوروبا فيثرتاريخ ل .أ. (٣)
٠(٧ص_ ، ١)ج م ١٩٦٩ ألمعارف دار التاشر: العريي، الباز اب



قيقعنقييحإ__________________________ الرابح اؤفصل

غيرهم. دون خالفايم االهتمام

 ال كانوا الدين هذا أتباع إن ،نعم بقوله: فيثر عن نقلناه ما لنا ديورانت ول ويجلي

 على قوية، سبلة متحدة، قلة غيرهم قسواإلى كانواإذا ولكنهم الدولة، في قلة يزالون

 لرؤسائهم الميحيين وبطاعة ..ديتية شح عدة إلى منقمة كانت الوثنية األغلبية أن حين

 بالسعادة سيحظون اهم في أملهم مبعثه رخا"« الحياة بغوارق صاغرين وبرضاهم الدينيين،

 يخرجون المسيحيون كان وقلما الطبقات، حرب حدة من ويخفف اآلخرة.. الدار في

 غرموا قد معلميهم بأن ذلك الشديد، االضطهاد ضروب من القوه ما رغم الدولة على

 وكان المقدس. الملوك حق ولقنوهم المدنية، لللطات الخضوع واجب نفوسهم في

 من محالة ال يفيد الحكم من النوع وهذا اللطان، مطلق ملى يكون أن يأمل قططين

 روحيا نظاائ يقيمان الدنيوي الكنية وسلطان الكهنوتي النظام أن له بدا وقد الدين، تأييد

 أداة يصبح وقساوسة، أساقفة من فيه بما العجيب النظام همنا ولعل الملكية، نظام يناسب

(. وحكمهاال) وتوحيدها البالد لتهدئة

 ومراده هدفه حدد قد فقسعلنطين بمكين، بمكان الوضوح من ديورانت ول وكالم

 وقد سيما ال وحرتها، عداوتبا من بدأل واحتضانها ترويضها على عمل أقلية على فراهن

 مقابل في الوثتين من الدولة في الممكنين مفام تقوم أن األقلية لهذه أراد وقد بأسها، اختبر

 عبد رأفت األديب المؤرخ كلمة من أجود أجد وال الجمع، رقاب من هو يتمكن أن

 الله رحمه - يقول إذ به الكنية وعالقة بالكبة قططين عالقة تها صور٠ال الحميد

 ألقاه بغريق *شي أشبه الراح القرن مطلع في كانت المسيحية الكنية أن القول »خالصة

 وهويأبى مكان، كل من الموت ويفثاه ناحية، كل من الموج يتقاذفه لجي، بحر في قدره

قطئطين وكان أمل.. بارقة النجاة في يجد عله ويسرة يمنة يتلفت ذاك، ويصارع هذا

 السادس المجلد للكتاب، العامة المصرية الهيثة ٠ط بدران، محمد ترجمة الحمارة، ؤصة ديورانت، ول (١)
.٣٨صه



انمونجاع اعربة ة ...ء.اد١راأ الكشي عكالتفيد ٠ ق>ىآلج£<■! ٢٢٠ آلرهج

 جملة فيه بغمها وألفت بل به، تعلقت أن تلبث فلم والمسيحية.. للكنبة النجاة قارب

 وأدرك اليم، يبتلعها أن من بدآل القاع في تغوص أن وففلت وعي، وبال تردد، بال .واحدة.

 اللحظة في مد ثم ومن قبال، كله يدركه كان أن بد وال بل ذاك، كل نظره بثاقب قسعلئطين

 مجريات ذلك على وساعده الهالك، على أشرفت وقد الكنيبة النتثال يده الحاسمة

<· إرادته«) قاهر بالتالي هوعليها ففرض أنعمه، جميل الكنيسة له فحفظت األحداث،

قسعلنطين: عن كذلك العبادة( تاريخ )فلفة صاحب قاله ما أصدق وما

 على بل المسيحية العقيدة على خوقا ليس الكنية في االنقالم حارب »ولقد

(«.٢االمبراطورية) انقام

 رأس اعتبرتفة وقد (،٣الثمس) عباد؛ عن ط يتخز لم لل الحمى حامي وفطنطين

 كهئه لكبير وثنى ٠لقث وهو مكسيموس()؛(، )بونتيثيكس بلقب لنفه احتفاظه مع الكنيسة

(. واحد«) آن في الوثن كهنة ورئيس الكنية رئيس فكان األوثان،

 تجمعات مجرد من المجامع سير تغير قطنطين فيها سيظر التي اللحظة هذه ومذ

 سيف إلى يده، تحت ما سلب أو له نغي دون مخالفها تخرم أو ملتها شؤون تبحث عقدية

بالضالل! وتعاليمه الهرطقة بصبغة كالمه يصخ أن بعد مخالفيها على الدولة تلطه

اباح: دلل
 اجتمع »حيثما قوله جنس من للسجح المنسربة الكلمات المجامع: فكرة مبتى

 أذهان في عالقة الكلمات هذه بقيت وقد (؛ بينهم«) هناك أكون باممي، ثالثة أو اثنان

(-١٤٠،ص-١الدولةوالكية)ج (١)
.٨٧ ،٨٦ص ،٢٠٠٧ القاهرة، الثقافة، دار ط. العبادة، تاريخ فلفأ سير، يوسف القى (٢)

.٢٣١٥ ،٣تاريخالكية،ج جرنلوريمر، (٣)

.٨صه العبادة، تاريخ فلسفة (٤)

. ٢٦٤ص- ألكبة، تاريغ مختصر ميلر، أندرو )ه(

(.٢٠ :١٨) هتى انجل (٦)



ج٠٢٢١جاهأ الرابع اسل

 خلف الختيار أجتمعوا فقد المهمة القضايا في سيما ال الجتماعهم دليال واتخذوها الرمل

 الذي هو لهم اجتماع أهم وكان السبعة، الثمامة النتخاب واجتمعوا الخائن، ليهوذا

 وقد اليهود، غير عن الختان شعيرة رفع في حاستا قرارا أصدر والذي أورشليم في أقيم

 ما على ولدينا..« القدس الرح لدى حن »لقد بقولهم: اجتماعهم نتيجة الرمل صدر

 المسيحية الكنيمة في شررية هيائت »فالمجاهع هذا وعلى الرسل)'(؛ أعمال سفر يذكره

 برائسة م ه ١ سنة أورشليم في األول المجمع عقدوا !ن يم؛ حيا في نظامها الرسل رمم

 ذلك بعد الكنية نجت ثم ومن األمم، ختان مسألة في للنظر الرسرل، يعقوب أسقفها

ءلىمذوالهم)م.

 تثريتا مقررة وليست مغرة بعموم المجامع أن فيرى المسكين متى األب وأما

 تشريعية ساهلة بت لمجامع فيقول: الرسل فيها كان التي المجامع باستثنام جدينا

 سبق التي القوانين وشرح لتفسير قانونية سلطة ولكنها جديدة، إلهية قرانين سن يمكنها

 الرسرلي والتقليد الكنية، في التشريعية الوحيدة اللطة هم فالرسل الرسل، وشرحها

 الثرعي الرسمي فهوالمنس المجامع دور وأما الكامل، الدستور هوبمثابة وضعوه الذي

(٣«)ام

الجامع: أنوع

رئية: أضام ثالثة إلى المجامع تقم

.مسكونية أو عامة — مكانية — إقليمية

 مطران برائسة تجتمع وكانت الكتي التنظيم مع تظهر بدأت التي »وهي إقليمية: —

 عواصف من الكنية له تحولت لما ونظرا اإلقليم( في األولى المدينة أسقف )أي: اإلقليم

(١) ٢٨/١٥.
 . ١٠٠٠ص م ١٩٩٦ منقحة ناتية طبعة القبطي، التاريخ لجئة تأليف مصر في الميحية تاريخ خالصة )ًا(

ًا.١التقليدوًاهميتهفياإليمانالميحي،ص (٣)



نقدالتقيد.ايكدرالكنيبةالمصريةايوذب( ج١لينآل٠٢٢٢ جرندة

 برائسة العام في أوهرتين مرة اإلقليم عاصمة في المجاهع هذه عقدت فقد االضطهادات

 من يمع لم هذا كان وإن اإلقليم أماقفة على اإلشراف له كان الذي اإلقليم أساقفة ريس

لذلك. تدعو ظروف استجدت كلما المجامع لهذه عادية غير اجتماعات عقد

 ديمزيوس البابا عقده الذي كالمجمع الجامع لهذه كثيرة بأمثلة ۶ملي والتاريخ

 البابا عقدهما الذين وكالمجمعين إليه، نسب وما أوريجانوس أهر في للنظر باإلسكندرية

يتبعه. ومن آريوس بحرم فيهما وحكم م٣٢١ م،٣١٩ آريوس ضد الكندروس

 لتدبير اإليبارشية مركز في والثمامة األسقف فيها يجتمع التي وهي -مكانية:

 القرن قبل المجاهع طه أمثال انعقاد عن بمادة يمدنا ال التاريخ كان وإن الخاصة، أمورهم

 النوع هذا من كنية مجاح انعقدت قد تكون أن المحتمل من لكن المسيحي، الثالث

 يكون منهاه الثامن الباب في الرمل-تقول تعاليم وهي — الدسقولية ألن التاريخ؛ هذا قبل

 فإن ٠..فصلتموها خصومة ثمة كان فإن االثتين، يوم لاللحكام األساقفة( )أي: اجتماعكم

 أساقفة يا منكم ليحضر المتخاصمين، بين أصلحتم قد تكونون المقدس األحد يوم كان

. والقسوس الشمامة

 إلكليروس الرسمي االجتماع وهر األبرشي المجمع باسم يعرف ما فيهما ويدخل

 فيهما كذلك ويدخل ملطته، وتحت األسقف برائسة شؤوا حول للتداول معيئة أبرشية

 جثليقيا مجمت يكون وقد معينة، مملكة أو دولة أساقفة يغم وهوالذي األممي المجمع

 رائسة تحت كان اذا يطريركيا سينودسا أو - الجاثليق األساقفة رائسة تحت كان إذا -

(.’البطريرك)

 األرثوذكس لألنباط الالهوتية اإلكيريكبة الكبة ط. المكوية، المجاح الفرية أطف يراض األنبا/ (١ )

ه. ئ،

 م ١٩٩٦ أولى طبعة المكرنبة، المجاح إلى مدخل عرب، أنطوان ا األب أبرص، ميشال األب/ (٢)
٣٥٠٣٤٠.



سج٢٢٣٠ب ____________________ ٠ ٠يلياه

 في ب مموحا ديانة المسيحية صارت منذ المجامع هذه بدأت وقد سكونية: ٠

 التنظيم بنواحي تتعلق أمرر بحث أو عقيدة لتقرير المجاهع هذه اجتمعت وقد الدولة،

 وقد وغربا، شرقا المسيحي العالم أنحاب من أساقفة المجاهع هذه يحضر وكان الكنسي

 ملحقة )وهي العامة المجامع تكون أن — األنطوني كيرلس مايذكره على — القوانين حددت

 الخماسين، من جمعة رابع في األولى عام، كل في دفعتين المسكونية( هي وليت بالمكانية

 في تنعقد أن العامة المجامع لهذه ويجوز الخريفي، بابة شهر من عثر الثاني في والثانية

.(١لذلك) الضرورة دعت إذا — الميعادين هذين غير في - استثنائية الت حا

المسكوبة: الجامع شروط

 ديوسقورس األنبا فيقول شرائط؛ لها ذكروا فقد المسكونية؛ المجامع إلى وعوذا

الراحل: المنوفية أسقف

- يأني: ما فيها فيثزط اصطالحا المسكونبة المجامع »أما

ديني. شقاق أو بدعة بيب تتعقد أن - ١

المسيحي. اإلمبراطور من بدعوة تنعقد أن - ٢

)البطريركيات( المكونة فيها لتمثل الكنيسة أساقفة غالبية يحضرها أن - ٣

 الكنية( وقوانين الكتاب ضوء )على قبل من مقررا يكن لم جدينا شيائ تقرر أن—٤

 فقط، ثالثة الشروط هذه عليها تنطبق التي المجامع أن الكنيسة، تاريخ من ويظهر

(.٢الميحية) الكنائس جمع على قرارا ونفذت

 األولى الطبعة اسكندر، مكسي ميخائيل د. وتعليق نشيق عمرالمجامع، األنطوني، كبرلس القمص/ (١)

.٢٢م- المحبة مكتبة
 موجز الراحل، المنوفية وأسقف باإلكليريكية التاريخ امتان ديوسقررس األنبا الجليل الحبر العالمة (٢)

 ،٢٣٣—م المحبة مكتبة ط. اسكندر، مكي ميخائيل ٠د دياكرن ومراجعة إعداد الميحية، تاريخ

.٢٤ -٢٣ش عصرالمجامع وانظركذلك:



.ةاسحيةسوذجا(داالكضيراب،ح1 التقين حقد ٠٠ __ غيالل٢٢جرقيؤة

يومئذ: الكبة والح على *بتا' الشروط هذه مناقشة

 وهو — سابعا اليه المثار — أورشليم مجمع خرج فقد الشرائط هذه ضوء وعلى

 المجامع من خروجه وسب الختان، سألة في للبت هم١ عام الرمل عقده الذي المجمع

 ملطة أعلى هم يومئذ المجتمعون كان وإن مسيحية، مملكة هناك تكن لم أنه المسكونية

وبولس. بطرس رأسهم وعلى وتالمذته، المسح خلفاب هم إذ روحية؛

 المجامع إلى الدعوة أن» المسكونية«: المجامع تاريخ إلى ويذكرماحب«المدخل

 أبعاده؛ جمع في ديتي هواجتماع المسكوني المجمع ألن وحده؛ ايابا حق من المسكونية

 فللكنية لذا ونظامها؛ الكنيسة إيمان تتع كلها والتنظيمات والقرارات والمداوالت

 المجامع إلى دعوا من هم األباطرة ولكن القضايا.. هذه مثل في تحكم أن الحق وحدها

 الحق الروحية اللظة من ألحد يكن ولم لهم؛ وطبيعي خاص كحق األولى المسكوية

 من واألعجب أوإقليمي؛ محلي مجمع إلى فقط إنما مسكوني عام مجمع إلى الدعوة في

 مجمع إلى وكأنبا الدعوة واعتبرت أحياثا الكنائس جمع يدعوا لم األباطرة أن ذلك

 دعوة ورفضوا فيهم يرغبون الذين األساقفة أحياثا اختاروا أيم واألغرب »مسكوفب«؛

 ادعت لقد الثاني، المسكوني القطنطيئي المجمع إلى بالنبة حدث كما المعارضين،

 الكنية إلى بالتبة ذلك ويعني لها.. وطبيعي خاص كحق الدعوة بحق الزمنية السلطة

 ومن للدولة؛ عبدة وجعلها المستقل طابعها وإنكار والزمنية الروحية اللطتين بين الخلط

 بالنبة ذلك استيعاب يتنى وقد لزفضر؛ أو لتعترخس تكن لم الكنيسة أن المستغرب

 لألسف ويل ولكن ذلك، على مرغمة أوانها في الكنية كانت حيث المجامع، بعض إلى

 يكن لم لذا به مقتنعة كانت بل ال لألمر، األخرى األحيان من كثير في الكنيسة خضعت

 كان بأنه علائ الفكرة تقاوم أوأن اإلمبراطور أوتجابه األمر تعارض أن ببالها البتة يخطر

 فيها يأمر اإلمبراطور نجد لديغا المتبقية الرسائل جمع وفي تفعله، ولم ذلك باستطاعتها

 مرافقته أو البابا ض لتفريض ذكر أو أثر أي فيها وليس مطلق، كسيد المجمع، بانعقاد



ج١قى٢٢جرمةه الرابع الفصل

٠(١المجمع...«) لعقد المغزضة حتى أو الصريحة

 المجامع ني الباباوات من والملوك الحكام موقف »المدخل« صاحبا كالم ويؤكد

 انعقد أو المجاهع يعفى بانعقاد عالائ يكن لم رومة( )بابا فالبابا األولى السبعة المسكوبة

 الملوك بأمرومشيئة االجتماع إلى دعبت السبعة المنكوبة المجامع »إن إرادته: عن رغائ

 القسطنطيتي المجمع جهة من األقل على البابا معرفة وبدون المدنية، السلطة ذوي والحكام

 صرح التي إلرادته وخالقا األول، التيقاوي المجمع دعوة عند استشارته وبدون األول،

 أن التاريخي البرهان لنا هذا وهن الخلقيدوني.. المجمع دعوة عند - األقل على — ا٠ب

 ٠ («٢رومة) كرسي ورضى معرفة بدون وعقدها دعوتها اإلمكان في كان المسكوبة المجامع

المسكوبة؛

 األساقفة غالبية يحضره أن المسكوني للمجمع الثالث الشرط في ديسقورس نكراألنبا

 تكن »فلم آنذاك؛ المجاهع واقع في الشرط لهذا تحقق ال ولكن كلها؛ الكية لتمثل

 المسيحي فالغرب كلها؛ المسكونة وبطاركة أساقفة بالضرورة تضم المسكونية المجامع

 ب، المسيحي الشرق اعزاف عدم برغم مسكوبة يدعوها مجمائ عشر اربعة يعرف مثآل،

 أساقفة من أحد يحضره لم م٣٨١ عقد الذي الثاني السكوني القسطنطنبة مجمع أن كما

(!!٣«)مسكونًا! مجمعا روما كنيسة اعتبرته فقد ذلك هن وبالرغم ،كهتتها أو الغرب

 نيقية وهي فقط، مكوبة مجاهع بثالثة القديمة األرثوذكسية الكنائس وتعزف

المعرية األرثوذكسية الكنيسة تها تعزف التي الثالثة المجاهع وهي وأفس، والقطنطيتية

.٤،ه٤٤،٤٣ص_ المكوبة المجاهع إلى مدخل (١)

 الجامعة، المسيحية الكية أوقواتين الكني الشرع مجموعة كاب، إلياس حنابل األرشمندريت/ (٢)

.١١ص_ م ١٩٩٨ النور مغثورات

 ألمكابة، المجاهع قواتين وخالصة المكوبة المجامع قوابن المقاري، أثتاسيوس ا القس الراهب (٣)
. ١٦م م،٢٠١٣ يوب األولى الطبعة



<انموذجا الممرية )الكنيسة الكنسي التقليد نقد ج١ئأ٠ؤ ٢٢٦ ®رمة

 الشمولية من أوفر بقط تتمتع «فهي الكنائس ين عام قبول محل وهي بحثنا؛ محل وهي

األخرى«)'(. المجامع إليها تفتقر التي

ألي * إ؛ي

 اص-لمجماال: الجاح تقد االني: المطلب

الجاح: عصمة

 على الحكم إصدار في المجامع سلطان على متفقة جميعها الكنائس كانت ولئن

 حول االختالف أشد مختلفة أخبا إال وقراراتجا، الكنيسة لقوانين المخالفين المبتدعين

 ع٠المجا »أن فيبين به القائلين عند العصمة مرغ كاب األرشمندريت/ فيذكر عصمتها؛

 على اعتماذا واآلداب؛ العقائد تعاليمها في الخطأ من الحصانة ذابا إلى تنسب المسكونية

 الكنيسة تعليم بحسب وألنه .لهم. وإلهامه المجتمعين على القدس الروح بحلول الوعد

 إيمانهم( )حب ومصونا الضالل شبهات عن مئزلما يعتبر المكونة في الرأي اتفاق كان

 كاثوليكي معنى هو وهذا كنيسته، على تقوى لن الجحيم أبواب أن الرب المسح بوعد

 المجامع هذه أن حال كل على أصرح أن ويجب ..المسكونية المجامع عصمة إثبات في

 أوالخطأ الغالل من تعصمها التي إللهية1العذاية إشراف تحت كأبا ا٠٠تذظرإلىذات كانت

(.٢ا() المسيحية واآلداب اإليمان تعليم في

 االعزاف عدم —المجاح منه القلب التقليد-وفي من فموقفهم البروتستانت: وأما

 الكتاب ملطة غير وعقائدية تعليمية بسلطة يعزفوا »فلم المقدس الكتاب غير ملطة بأي

(ا٣)٠والمجا«ع *واألبا البابا سلطة رافضين المقدس

 الكتاض مع أوريتي برو لمؤمة الخس المداوالت فيتا: حرار ابراهيم، يرحنا غريغرريوس (١)
.١ب١٩٩١الكتاباألول،دارالرها،دمثق، القديمة، الثرفية األرثوذكسية

.١١ ، ١٠م- الكي الشيع مجموعة (٢)
الالهوت= مدرمة نثرة: والهوتبا، اإلنجيلية الكنائس تاريخ إلى مدخل دياب، خيى د. القس/ (٣)



س٢٢٧ معا ______________________________اييبدرح

 وزونجيلية؛ وكالغيتية لوثرية من طوائفهم يشمل البروتستانت من الموقف وهذا

 أخضع أن أقدر ال «إني فقال: م ١٦٢١ نيسان ١٨ في وورمز اجتماع في لوثر صرح فقد

 أني لي يتبين لم فما بعثا؛ بعضهم خطأ و مرارا غلطوا الم للمجامع؛ وال لبابا إيماني

 أرجع وال أرجع أن أستطع ال فإني القاطعة؛ باألدلة أو المقدس الكتاب بشهادة ۶مخطى

ضميره«)'(. يخالف بما يتكلم أو يلم أن المسيحي على يحظر ألنه أرجع؛ ولن

 اعزاف فغي' شيء في اللوثرية عن يختلف ال والزونجيلية الكلفية الكشة وموقف

الله«: »كلمة األول البند تحت م ١٥٣٦ األول الهلغيتي اإليمان

 دون والتقوى لإليمان قاعدة وحده المقدس الكتاب اتباع في نرغب أننا أوآل »نؤكد

 إلرادتنا نقبل وال الله؛ كلمة مع عليها المتفق غير ابشر بدع من آخر شيء أي معها نخلط أن

(٢)٠الرب وصية بحب نقعان، أو زيادة دون الكلمة هذه إياه تبلغنا ال تعبم أي الروحية

 وط والقبول، التعليم محل هو المقدس الكتاب أن انابقين النصين من وواضح

غيرهما. أو مجمع أو أب قول سواه ما كان رد، سواه

 مقررات وقبولهم واحزامهم البروتستانت اعتداد الكريم القارى على يشكل وال

 لتعليم موافقة كوئبا حيث ض للمجامع قبولهم فإن قليل؛ قبل ذكرناه ما مع المجامع بعض

فيقول: به أنس جيمس يتطق وهوما بذاتبا، حجة أئبا ال المقدس؛ الكتاب

 ال ولكنهم وثميئة، قديمة أقوال! أئبا المجامع أحكام اإلنجيليون يعتبر »وكذلك

 قانون مثل للكتاب، المطابقة القديمة اإليمان قوانين يقبلون وهم وحي، أخبا يعتقدون

منزلة مثل ليت عندهم منزلتها أن غير األثناسي، والقانون التيقوي، والقانون الرمل

.١٧٦مص٢٠٠٩لطبعةاألولى١المعمداذتةالعرية، ٠

 إبراهيم ا الشخ ولخصه اإلنجليزية عن ترجمه عشر، انادس القرن في اإلصالح تاريخ دوبيتيان، ميرل (١>
. ٢Λ٤صس الثالثة الطبعة م ١٩٨٢ المثعل-بيروت كتبة* نشرة: الحوراني،

.٣ده المصلحة، اإلنجيلية للكناشى العقاند كتاب ونعزف تؤمن صبرا، جورج (٢)



الكذسةابيةببا(١٠٢اسك التقليد نقد سج ٢٢٨@امة

(ا٦الله..«) تعاليم عن به عإزوا البشر أفاضل كاآلم هي بل الله، كالم

 في الكاثوليكية الكبة تخالف كات وإن فإنما الممرية: األرثوذكسية الكبسة أما

 أدلتهم ومن قيها، يعمل الفدس الروح بأن »وتؤس حجتها ترى فإنما المجالع، عصمة

يلي: ما تناقفاتبا وض بينها( فيما المجايع قرارات )تناقض عصمتها عدم على

 مجمع حشروا عندما ٢٤٤٩ أض مجمع حضروا الذين األساقفة األباء من -كثير

ألثاني. أفس مجمع في أقوالهم تقشرا م ٤ ه ١ سئة خلقيدونية

 القسطنطينية »مجمع أداخبم بينما وثيؤدوروهيبا، ثيؤدوريت خلقيدونية« »مجمع "قبل

ههم.٣سذة الثاني«

 ماير في فيجيلوس« »البابا عنها دافع وهيبا وثيؤدريت لثيؤدور الثالث الفصرل "

م. ٠ ه ٤ سنة فبراير في وأدا ههمثمءاد٣ سئة

(.٢م«)٧٠٠ سنة روما إال به تعزف لم هم ٥٣ سنة الثاني القطنطينية مجمع -

 البثرية النقائص ين الجامع بعض اعزى ما األرثوذكسية الكنيسة عن يغيب وال

 من نوعين بين المجايع« العصر كتابه في األنطوني« الكيرلس فيغرق النفسانية؛ واألغراض

 أو أحذا أدان فإن مفرض، آخر ومجمع المهرطقين إدانه في الحق له مجمع المجايع،

 »تعزف فيقول: والتثهي الغيرة روح من بالمجمع تلبس لما مردود؛ فقوله تهرطقته حكم

 المخالفين أو المبتدعين على األحكام إصدار في ملطان من للمجامع بما القبطية كنيستنا

 بعض أصدرا الي الخاطئة األحكام فزفض تعود أنبا على وقراراتبا الكنية لقوانين

' تن.;. بستار هذه فعلتها في تمزت ولو الحد أو كالغيرة شريف غير بدافع المغرضة المجامع

. ٤٩م اسي الالهرت أض، جيس (١)

 الكاثوليك إخوتائ يا باإلسكندرية، اسهدا. خاتم بطرس والبابا رض* مار القدس كنية المؤلف/ (٢)
.٢٢٠٠٤ الغانية الطبعة ١١ ما ، ١ج اللغا يكون ض

.٢٣ى المجاح، عمر األنطوني، كيرلى الغمص/ (٣)



قمال© ٢٢٩1ο<2> _____________ _____ الرابع ابيغ

 المجاهع عن البثق بما المصرية األرثوذكسية الكبة سلم أن العجيب ومن

 واألغراض البثرية األهراء من تخل لم أيا مع وتنظيمية عقدية قرارات من األولى الثالثة

 سنبرزه كما بتمام، تمانا انتقدنا التي المجامع كحال حالها المياسة والحيل التفانبة

اآلئب!! بحا (في

 حال إليه آل ما تها لنا يلخص أرثوذكسي قلم من جامعة شافية خالصة والنعدم

 سول ٠ المجاهع أصبحت »وهكذا فيقول: األهواه وتالعب اكاسة عبث بعد المجاهع

 موضع ورعايتها، الكنيسة شؤون تنظيم أجل من عقدت الي — المكانية أو السكونية

 أيائ صحيح ولكن كثيرة، وهرطقات بدع على قضت أنا صحيح .وفرقة. وشقاق نزاع

 لبب الكنائس، بين الوائم روح عودة في وعقبة قديسين، على للحكم وسيلة كانت ألمها

 وح د إلى المجاهع جلسات بعض افتقرت لقد بل جمعت، مما أكثر أحياتا فرقت قرارات

منها: واحدة رأس قد وكان حزينا، م٣٨٩ غريغوريوس القديس يقول ذلك وفي التقوى،

 أبذا أجلس لن مقلقة.. أنا أعلم ألي والمجامع؛ السنودسات هذه بعيد من »أحيي

االجتماعات«)'(, هذه مثل في اآلن بعد

ه خه ه

واباح: والتين التوحيد الثالث: المطلب

والتين: التوحيد

 نمهد األرثوذكسية؛ المصرية الكنية بها تعزف الي للمجاهع نعرض أن وقبل

 والسبب األم المثكلة لمميه أن يمكن مما وعرب أبرص األبوين كان على نسوقه بما

 طوال المثكلة تكن »لم يقوالن: إذ والتثليث التوحيد مثكلة وهي المجامع لعقد الرئيس

اثبات أي: التوحيد؛ الكبرى، واألزمات العواصف إبان وباألخص األولى السبحية أجيال

.١٨م المكرنية، المجايع قراتين (١)



انموذجا( دالصرية _*،1أرا„يت.۵٦داليقادآلل حقد ٠٠٠٠ همج ٢٣٠ لمة

 والواجب الحقيقية المعفلة كانت بل .الصدد. هذا في إشكال أي يبرز لم !ن الله، وحدانية

 اآلب، ألوهية في قط يثكك لم أحذا أن وبما التثليث، صالة هي العصور مدار على حلها

 هما هل هويتهما: وتحديد القدس والروح االبن مكانة تحديد الالهوتيين على لزاتا كان

 عندئذ فتقول؟األب الله هن أدتى مرتبة من إلهان ايا أم الواحد؟ اإلله جانب إلى إلهان

 األلوهية! من لنوع جديد توصيف لديتا ويكون ساعدان، إلهان جانبه وإلى واحد بإله

 هما القدس والروح االبن وإن األقنوم، وحيد واحد بإله إذا فتقول مخلوقان؟ أم؛يما

 ولو حتى الخالق، ا'إلله عن الصادرة األخرى الكائنات ض أي مثل مثلهما خالئق، مجرد

 فنقول الجوهر؟ في لآلب صاويان أيما أم "المخلوقات بقية من أممى منزلة في صنفا

أقانيم. ثالثة في واحد بإله

 أن يمكننا عينه، الوقت في والتوحيد التثليث ماهية باختصار نعرف أن أردنا وإذا

 حد في القدس، والروح واالبن األب أن يعي الثالوث »إن:البسيط التعريف هذا نعتمد

 مختلطين غير أخرى، جهة من ولكنهم ذايا، الواحدة األلوهية لديهم مفهومنا، وفي ذايم

 واإلدراك: الفهم صعب بالتأكيد التعريف يبدوهذا قد واحدة، صافية هرية في يمزجون وال

 واحدة وكرامة واحدة طبيعة في تماتا متاوون أوأقانيم أشخاص ثالثة هتاك يكون فكيف

 مستقال منهم كل عينه، الوقت في يكون وكيف شي·«، وكل والمشيئة والفعل التدبير وفي

 .واحذا.. كيانا هؤال.« يكون وكيف األخرين؟ االثتين عن وخصائصه شخصيته في متميرا

انفصال؟ وال امتزاج وال اختالط بدون أقانيم وثالثة واحدة طبيعة في كائن هذا كل وكيف

 إدراك الر، في والمتمعنون الالهوت علم ض المتفلعون إال بألطح، يستطع لن

 أو مقاربة مجرد األحوال، جمع في إياه، إدراكهم وسكون الرهيب، العجيب الر هذا

 وشرحوه كنهه، إدراك حاول ممن الرهيب، الر حذا بعضهم اصطدم وقد جزئي، فهم

 الشعب وعلموا الصراب جادة عن فحادوا المستقيم، الكتبة إليمان مخالفة بطريقة

 ذلك عن فنثأت القديسون، *واآلبا الرسل إلينا نقله وما المح، علمه ما تخالف تعاليم

بحسب التعليم هذا يغر منهم كل كان إذ عدة؛ *فرقا بين عديدة، وصراعات نزاعات



يدج٠جكهتل__________________________- ____ يدس

 التباسات أوإلى المعاني اختالط إلى معظمها سبب ويعود ومبادئه، ومنطلقاته، منطقه،

 الهرطقة إلى أوصلتهم كثيرة وأحيانا خاطئة، استنتاجات إلى الالهوتيين قاد مما لغوية،

 أو األقنوم، وحيد واحد إله الله بأن يقولون إما فكانوا الكنسي: اإلجماع من والخروج

 الكنية *آبا أيدي على إال الخطرة اللغوية المالة هذه تحل ولم آلهة.. ثالثة هناك بأن

<.١’٠العظام

 في والتوحيد التثليث ين يوفق -كيف الفاضالن األبوان ذكر -كما ادا فاإلشكالية

 قدر على واألب هم هل القدس والروح االبن مكانة في البحث من ذلك يستتبع وما آن

 عالج إن الجوهر، عين من ويرا له حامون أم ذاته جوهره من هم وهل دونه أم سواء

 الواقع إكراهات إن قائل: فمن موحدة، طريقة وال واحد نمط على يكن لم اإلشكالية هذه

 أي قائل: ومن الوحي، وبين بينها والتوفيق بالفلسفة، المسيحيين غير منازلة علينا تحتم

 هع (ه٣»هوراسد يفعله أن يكون الذي ما والمسح؟! (٢بعل) بين يعقد أن يمكن اتفاق

.١٩٧،١٩٦(األبميثاألبرص،األبأذطوانءرب،المجعالمكرنيي١)
 هدد. كاإلله ويعرف أوعشتاروت عنات أو أوعشيرة بعلة اآللهة وزوج ايل اإلله ابن وكان كنعاني ؛له (٢)

 كما اإلسرائيليون عبده وقد والمواشي، الحيوانات وفي الحفول في الخصب ورب المزارع غلة وكان

 القديم الزمان في المشرق أهالي بين عمومية البعل عبادة كانت وقد (،٧ — ه :٣) سفرالقفاة وردفي
 قومها، عند ه عند به يعرف بامم تمميه كانت أمة كل ألن إال ذلك وما عديدة، أمما، له ترى ولذلك

 أو فيها، هو الموجود المدينة أو البالد تلك باسم وينتهي ببعل غابا يبتدي أسمائه من االسم وكان

 كهنة للبعل وكان عقرون، وهوإله الذبان إله اي - زبوب ويعل فغور، بعل نحر اليه يب *بثي
 إيليا قعة من كمانرى إللههم، يشبويا أخرى واعمال وشعوذتمم ببحرهم التاس يخدعون كثيرون

 عمل على آلهتهم قلرة وعدم م٣كذ للتاس بذلك فاظهر تفتا ٤ ه ٠نحو متهم قتل فإنه البعل، *وأنبيا
 اليهود عتد الشابع بالمعتى العبارة لهذه جيروم واستخدام بعل(،—الكتاية ألمعارف )داثرة العجائب

المح. أوضد الشيطان، هنا: به والمقصود

 ٦ ه العام ديسمبرمن ٨ في ولد قيصر، اغطس زمن في القديمة رومانيا من التيتي أدبي وناقد شاعر (٣)
 ماله الكثيرض والده أنفق وقد حرر، اب حرًامن ولد إيطاليا(، في اآلن )تقع فينوسيا في الميالد، قبل

راسغة. اإلغريقية يدرس أيتا بث!لى ثم روئ في تعلمه وراس* يتلقى ض



(Q/O/q انموذجا المصرية ة ف٠حاس،ت المييقيدتل١نقذ _ ٠٠ _ ي١ت\آل١ق ٢٣٢)

(ا!٣بولس) هع أوشيشرون)'( اإلنجيل؟! هع أوفرجيل)'( المزامير؟! صاحب

 لها المناهضين فإن الغلفة؛ من األول السبحية آباب موقف اختالف من وبالرغم

 الكبة مفكري ألن »وذلك الديتية، العقائد تقريرهم حال سبيلها ملكوا قد المؤيدين قبل

 يحدث أن بد ال أنه وأدركوا مكونية، أبعاد ذات كديانة السبحية إلى نظروا قد األولى

 اليوناني العالم تغير أن تستطع أن قبل العصر في الموجودة المتوارثة الثقافة وبين بيتها تالقي

 باليونانية وتفكر تتحدث كانت العالم، تعمد الكنيسة كانت وبينما وهكذا، والروماني..

 اتخنتبا التي األولى الخطوة وكانت ما، حد الى يونانية هيللينية تفها هي صارت حتى

 بد فال هذا وعلى .»)؛(، اليونانية., اللغة استخدام هي الهيلليئية نحو طريقها في المسيحية

 معارضيها المقدمين، وعلمائها األولين الكتيبة مفكري ثياب الغلفة دخان يصيب وأن

 »أي متائآل: كتب والذي الغلفة مناهضي أبرز اإلفريقي فزتليانوس مؤيديها؛ قبل

 المسيحيين؟ مع للهراطقة شركة أية والكبة؟ األكاديمية بين وأورشليم؟ أثيائ بين اتفاق

عن بعيدا القلب، باطة في يبتغى الرب أن سلمنا الذي سليمان» »شرفة من هي مبادئنا

 الملحمة وأبرزها آخرأعمال كاث إيطاليا، في الميالد قبل ٧٠ عام أكتوبر ١ ه ولدفي شهير روماني شاعر (١)

 من بعده اتى من تأثيرعلى لغيرجل وقدكان عثركتادا، اثتي في كتب والتي ،The Aeneid الشعرية
قباللميالد. ١٩الثعرا،توفيءام

 الكالسيكية الالتينية اللغة كتاب روماوأعظم هوأشهرخطبا، بل كبير، روماني وأديب وسياسي خطيب (٢)
 مجموع ومنها البالغة هرفي ما ومتها السيامي الفكر هوفي ما فمنها كثيرة اعمال وله اإلطالق، على

لرسائله.

 ،٢٢ خطاب ا١)ج اإلسكندرية مدرمة ٠ط عطا، يوحنا القر تعريب الخطابات، جيروم، القدير (٣)

 كتاب)الكيةوثقافة اليونانية اسة من الكية موقفًابا تبرز (،ومناألءمااللمهمةالتي٢٩٧ى

 الكبير( للقديرباسيليوس اليونانية» الثقافة من االستفادة كيفية في الثباب إلى »رسالة خالل العصرمن

 األداب كية البيزنطي، استانماعداألدب حتين فاروق سامح ده عليه وعلق الئعراليوناني عن ترجمه
٠م٢ ٠١٥ األولى الطبعة مركزباناريون، التاشر: القاهرة، جامعة—

 سالم، دار نثرة: الية، آبا، عند الزبية أيرلندا، إيبارشية وكيل القمعى، جورج، فهمي أثناسيوس (٤)
.٢مشه٢٠١الثاسةه الطبعة



صج ٢٣٣ جرمة الرابع اسل

 معارضته تغدف؛»فرغم قد — (١)ه أوديالكتتكية أوأفالطونية رواقية مسيحية خلق محاولة

 للنفس المادي الوجود في بالرواقية تأثر أنه إال للنفس، السبق الوجود في فلوطئية٠لال

Corporeal، بعد فيما سميت أخرى، بفكرة تأثر كما traducianism، ومضمونها 

 له كان كما الواالين. نفي من الجد هع توال بل الله، من مباشرة ئخلق ال النفس أن

 تذهب ،*الشهدا أنفس !ال الهاوية إلى الموت بعد تذهب األنفس كل إن يقول غريب رأي

 الفالسفة إن يقول أنه إال لها قبوله وعدم للغلفة، انتقاده (...ورغم٢الماء) إلى مباشرة

(.٣الحق) من ومضات يحوزون أحياتا

والفلقة: المسيحية :الراغ المطلب

أربعة: وكانت يومئذ الكبرى الفلسفية المذاهب على أعينهم اآلباء فتح

 قدراستطاعتهم- —بينها ووازنوا واألبيقورية، واألرسطوطالية والرواقية األفالطونية

 »أفالطون!!، محاورات يعض على برقوفهم عرفوها وقد األفالطونية تفضيل !لى وانتهوا

 المسيحية وأقرتهاالى اليونانية المذاهب أممى األفالطونية معتبرين هذاالتغفيل وظلواعلى

 والميحية، باليهودية متأثرة الثالث القرن في اإلسكئدرية مدرمة جددتها ما اذا حتى

(.٤أيثا) الجديدة األفالطونية استغلوا

 عقد واسطة لتكون المتميز موقعها بحكم مهيأة كمديتة اإلسكندرية كانت ولئن

القديم؛ الشرق وحضارات ايونان بالد في المتوسط البحر عالم وفلفات ثقافات بين

.246 .٧ol III, TertullianI The Prescription Against Heretics, ch VII p ,A.N.F (١) 
 المادة أزلية عدم أوفي هرموجانس ضد القدوس، الثالوث أوعن غدبركياس، اإلفريقي، ترتبانوس (٢)

ه.٩ص
.182 A.N.F, vol III, Tertullian, A Treatise on the Soul, ch II, p (٣) 

 .٢Vصا م٢٠١٨ للكتاب العامة المصرية الهيئة ٠ط اليونانية، الغلفة تاريخ كرم، يوسف (٤)



انموذجا( المصرية )الكنيسة نقدللتقليدالحكنسي هج٢٣٤جرحج

 كما الواألفالطونية األفالطونية، بسحتها المزية هذه االسكندرية مدرسة منها ورثت فقد

 من معان أفالطون فلفة إلى ه عند لتجمع فإنها أفلوطين، عند عظيم بوضوح ستتمثل

 في الرواية تأسيس وقت اتى يرجع قديم بعضها الرواقيين؛ عند ض وأخرى أرطو عند

 قبل الغاني القرن أثنا، الرواقية تطور إلى قدعايرجع وبعضهاأقل الميالد، قبل الغالث القرن

 أفالطون من يمتد الذي الخط، هذا نهاية هي لتكون االسكندرية فلفة تأني ثم الميالد،

 األفالطوني العامل ولكن نشاتها؛ في بأرسطووبالرواية مارا الرواقية، تحول عند وينتهي

 فقد االسكندرية؛ فلفة نثأة في األولى المنزلة »االلهي« وألفالطون الزمن، في أسيق

 وبتوع اإللهي أفالطون الى ترجع الهية دينية فلفة شيء كل قبل الغلفة هذه كانت

 واألخص محاوراته بعض في بيانها على عمل التي تلك ،الدينية اإللهية فلفته إلى خاص

والطيماوس«. »فيدون«،

 وجددها األساسية عواملها عنده تجتمع إذ كلها؛ اليونانية الغلفة هو وأفالطون

 جنوب و الصغرى آسيا يوناني من ه*جا الذي الرياضي العلمي العامل فعنده كامآل: تجديدا

 والسوفسطائتين، االيلي)'( زينون من ه*جا الذي والمناقشة الجدل عامل وعنده إيطاليا،

٠(٢د«والغيثاغورية األورفية من ه٠جا الذي االلهي الديني العامل وعنده سقراط، معلمه ومن

 ومدارسه الفلسفي الفكر عقالنية ين االسكندرية مدرسة جمعت فقد هذا؛ وعلى

انتثارا المسيحية في باررا دورا تؤدي أن المدرمة لهذه وقدر وصوفتيه، الشرق وروحانية

 ،Heraclitus عنهيرانليطس الصيرورة لغلغة المناهضة اإليلية الغلفة مؤسي أحد يوناني، فيلرف (١)

 المنطقية بمغارقاته عرف نقد الجدل، لعلم واضع أول زيتون كان بارمتيدس، الغيلرف يد على تتلمذ

 عن شيقا-مكرثا - انظر للحركة، الجدية الطبيعة في مالية صورة في مهمة أمغلة تفع كانت التي

 كزسونان- أطارح في ة٠اإليلية_قرا والغلظة )كزيونان كاب ال المدرمة لهذه القلعية الطرائق

.والدرامات للبحوث نماه مركز إصدار بوعزة، الطيب ٠د ميليسوس( ٠ زيئرن-برمنيد

.٥٧ ه،٦ى دارالمعارف ظ> وفلقتها، اإلسكندرية مدرمة لتاريخ تمهيد دكور، بلدي نجيب (٢)



ليى\زي ٢٣٥ رعريدج ٠٠ ___ ___________________يبع يزغ

 العقيدة تطرر في أثر البالد من بلد هناك يس بأنه Greedوهو كبير) مؤرخ شهد حتى وفكرا

 أشد المسيحي المعتقد على بعماتبا تركت مدينة ثمة وليس مصر، فعلت مثلما المسيحية

 رقاب في لهم ومعلميها المدرمة هذه رؤوس أن يعلم أن ويكفي اإلسكندرية، من عمقا

 رجاالتبا أشهر أحد يكون أن ويكفي والكثير، الكثير المتن هن والميحيين المسيحية

 فما المسيحية، علمام من بعده أتى من كل مؤلفاته وإلى إليه احتكم الذي أوريجانوس

 قرله من والجمع المجامع-إال عصر هر الذي — الرابع وال الثالث القرن في خالف من

 لللة امتداد إال أوريجانوس وط أومخالائ، كان له موافقا يغزف، معينه وش يلتمس،

وغيرهما. السكندرى وكليمنضس أثيناغوراس)أ( المدرسة هذه *علما- ض

 في غايرتبا أتبا إال أنطاكية؛ في أخرى مدرسة اإلسكندرية مدرسة مقابل في وقدبرزت

 الكندرية، الرمزية األفالطونية مقابل في العقالنية األرسعلية فاختارت واالتجاه المنهج

 األنطاكيون يكن »ولم وتفسيره، الديتي النص فهم األبرزقل هما المدرسان هاتان وظلت

 ورمزية، نبوية فحوى من والعبارات الصغ ور ما ينكروا أن ممكنا يك ولم للرمزية، ضنا

 ولم التفسير، لكل كأساس الرمزية يجعلون يكونوا لم ولكنهم القديم، العهد في وخاصة

 الكتاب يفسرون كانوا واإلسكندريون المقدس، الكتاب كل في اإلسكندرين مثل يتطلبوها

٠(٣التغسترا) نتائج على يستندون األنطاكيون بينماكان عقائدية معطيات أساس على

John, M. Creed, Egypt and the Christian Church (in Legacy of Egypt,) (١) 

.300 .Oxford, 1942, p
 عمالن وله اللفظ، في وبالغة األطوب في دقة المدافعين اكثر بأنه يوصف كافية، عنه بيانات تعرف ال (٢)

 األعمال لهذه ترجمة -مكرتا—وانظر الموش، قيامة وفي الميحيين، اجل من التماسه هما: شهيران
 ألفرض مارك ودراسة ترجمة الكاملة( المعروفة األثيني-أألعمال ألغيلوف )اثيناغوراس كتاب في

م.٢٠١٧ اإلسكندرية مدرمة طبعة كامل،

 حداد، استفاض األسقف تعرب انطاكلة، كية تارخ العالمة، المؤرخ بابادوبرلس، خريرستمس (٣)
.١١١مد٢٠١٦الثاذية الطبعة األرثوذكهة، المنشورات



انموذجا( المصرية )الكنية الكنسي التقليد نقد سج ٢٣٦ حجررهزق

 مدرسة »إن فيقول —لألنطأكتين واضح تحتز ع٠ —أكثر مراده عن دوبرلس بابا ويفصح

 بعكى العقائدية الحركة على تأثير لها صار خاصا الهوتأ اتجانا شكلت حين أنطاكية

 االتجاه إلى مستندة كانت إذ أليا االتجاه؛ في نجا أسلم كانت هذه اإلسكندرية، المدرسة

 اتخذت وألنا الطبيعة؛ وراب وما النظرية المثكالت تجبت الكتابي التفسير في العلمي

 يفضلون األنطاكيون الالهوتتون كان االطالية، اسفة بواسطة وعملائ إيجابيا طابتا

)الخيالية(«)'(. الفضائية اإلسكندريين طريقة من بدآل العقائدية الحقائق وتوسع جالب

 والتغير اإلمكتدرية مدرسة ملطي، يعقوب تادرس القمص/ كتاب واتظركذلك ، ١١٣ص- اتابق (١)

 عتوان: تحت م،٢ ا ا ه باسبورتج مارجرجس كبة نشرة/ جرجى، مجدي ناني تعرب الرمزي،

٠٣٥ :٢٩٠ص إنطاكية« في اسل رد٠

الرمزي: والتغير أوريجانوس حول فائدة

 إدراك في الحرفي التغير قصرر على الرمزي التغير ضرورة ا٢ يبرز ثالثة اسباتا أوريجانوس يقدم
المعاني:

 المثال فعلى'مبيل المبح، شخص في حرفائ أبدا تتحقق لم بالميا المتعلقة التبرات س الكثير أن -

 السح؟ بمجي» حريا الحمل مع يرقد الذي الذب عن إشعيا» نبوة تحققت هل المثال سبيل فعلى

 معالجة في سينجح شء فال ثم وش متظرر بشكل قدتحقق األمور هذه من يرواشيائ لم ايهود وألن

للتبو»ة. الرمزية بالقرا»ة مرى ايهودية االعتراضات هذه

 القديم العهد *إل وأن هوالديميورج، أدنى إله عمل من انه على تائم للعهدالقديم النظرالفنوعي أن -

 للتغير، قابآل متتقائ غيورا اإلله تقدم القديم العهد نعرص ض فالكثير الجديد، العهد هوإله يى

 ان ويرى للعهدالقديم، الغتوصية الرؤية تغيراحرفياممايثبت تغيرالكتاب أن أوريجاتوس ويرى

 أكر عن تصدق أن اليمكن امور فعل قادرعلى الله حينماتصورواأن قدأخظأوا الكبة في الكثيرين

وظلائ. وحثية البثر

 وما أخالقيا، منطقيااومتفرة متناقضة فهي متعمد؛ بثكل غامضة الكتابية النصوص الكثيرض أن -

والحقيقية. معانيهاالعميقة استكشاف على ليجبرالمغر إال ذاك

» Sadowski, Frank, The Church Fathers on The Bible: Selected Readings, St.

Pauls/Alba House Publishers, 1987, p. 114-121.



غعج٢٣٧سؤ_______________________٠____________ًاساللرايع

 على بصماته المنهجي التغاير هذا يزك أن يمكن حد أي إلى يتصور أن وللقارى،

 ومقابلتها الطريق، صوفية المتهج، مجازية الفكر، أفالطونية فمدرسة المسيحي، الالهوت

الطريق! عقالنية الفكر، منطيقة المنهج، أرسطية

 أن وبعد العقيدية الخالفات أسباب عرضه بعد غريغوريوس األنبا يؤكده ما وهو

 الربة الفكرية االختالفات إلى التفت ثانوية، كأسباب والكنية الشخصية عددالخالفات

 ذلك »ومن فقال: االعتقاد، على االختالفات هذه وأثر مختلفة، مدارس بين تكون التي

 النظرة هو ومدرستها اإلسكندرية في الفكري االتجاه يميز أصبح الذي العام الطايع أن

 كان السجح طبيعة مألة فغي ومنطقسا، عقلؤا اتجانا أنطاكية اتجاه كان بينما الصوفية،

 االتحاد حقيقة توكيد هع الميح، الهوت في باألكثر مركزا اإلسكندرية الهوتيي تعكير

 يمكن وال مري بأنه االتحاد هذا عرفوا وقد تانا، اتحادا وناسوته الميح الهوت بين

 وفي أوآل، المجح ناسوت في باألكثر مركزا أنطاكية الهوتيي تفكير كان بينما إدراكه،

 بينهما، بالوحدة أقروا ولئن الميح، اليد في طبيعتين بين الفصل إلى مالوا البيل هذا

 المبيح عن يقول كان الدين عمود فكيرلس اإلثتيئية؛ فكرة على يلحون كانوا لكنهم

 وعلى واحدة، وطبيعة بل واحد أقنوم فهو ذلك وهع واإلنسان، الله ض مركب كائن أنه

 إناثا المسجح في يرى فكان أنطاكية، مدرسة اتجاه يمثل كان نطور ذلك من العكس

 أقنومان هو أخرى وبعبارة إنانية، بطبيعة مقروثا اللوغوس هو أو إلهية، طبيعة حمل

 أو أفاالطونية كانت الفلسفية المدارس هذه أن البعض يعتقد أن ينبغي وال (،٦وطييعتان«)

من مدرسة كل في لنرى إننا بل <،٢الهرطقة> أو لألرثوذكسية الدافعة هي أوأرسطيه رواقية

.١٧٤٠ص المقارن الالهرت غريغرريوس، االبا (١)
 موسى، األنبا تقديم المبح، الوهية حول أشلة يعقوب، القمص حلمي المثال، سبيل عنى انظر (٢)

 البشري للمنطق االيمانية الحقائق !خضاع انطاكية مدرسة حاولت النقد المؤلف: يقول العام، األسقف
 وما ، ١ ٩ b االرى، الخمة القرون هراطقة أشهر المدرسة هذه من خرج ولذلك األرطابي؛

 عنهابأملحته، أرسطوويدافع كف كلهافي الميحية ليفع—ترمااألكريذي-مثأل أن هذااالختزال يعيب
تإالآلة.٠ب فاسفة



انموذجا( المصرية )الكنية نقدالتقليدالكنسي قسجا٢٣٨دة

 واألرثوذكسي، الهرطوقى ..األعم( )بالمعنى المسيحية إلى المنتسبين من الفدفية المدارس

 مصاف في يذكر الذي — األنطاكي ساويرس وال الموسبريستي)'(، هو ليس الغم فذهبي

!لوقيانوس هو - أثناسيوس قبل اآلباء

 المنشبين من الفدفية المدارس من مدرسة كل في لئرى إتائ السابق: فولي يتنافى وال

 األفراد بعض على الغلفات هذه بتأثير قولي هع ألرثوذكعي=١و الهرطوقى للمسيحية

 إلى التفتأ ما فإذا <؛٢الهرطقة) أو لألرثوذكسية الدافع وحمرائ الغلفة كانت بحيث

 ظالل أنه لوجدنا آريوس، وهو الميالدي الرايع القرن في جدآل أثارت شخصية أشهر

 رفض على القائمة رؤيتها عن االنفكاك يتطع لم إنه بحيث عقله، استوطنت لغلغة

 في الله آداة ليكون االبن بخلق قوله كان ثم وش المادي، الموجودات بعالم الله اتصال

 إلى يتسب ال عليه *وبنا المدينة، إلى يتب ال الله فإن أرسطو »فبحب العالم، خلق

 أومجتمع جماعة أي عن خارج هوكائن بل المدينة هذه يثكل الذي اإلناي المجتمع

ا. البشر مع عالقة أية يقيم وال

 الالهوت؛ مغاليق لفك مفاتح بمثابة كانت الغلفات هذه أن الكالم؛ ومعقد

 غريفوريوس األنبا عليه يؤكد وهوما مغلقا، إال الالهوت بعدها تبصر فال به فانصهرت

 الغلفة بين واضحا تميذا يميزوا لم المسيحيين الكتاب أن نذكر أن يجب »وهنا فيقول:

 الغلفة أو الميحية الحكمة للعالم يقدموا أن إلى يهدفون كانوا أنيم ذلك والالهوت؛

 اشتملت وإن الهوتية، أو دينية حكمة كانت ألمها وبديهي الواسع، معناها في المسيحية

 الكبرى األنطاكية األعمدة ومن ألريرسيين، 1 وجه في نيقية مجمع عن المنافحين ض ثيودور كان وان (١)

بالهرطقة. أدين طقة،!لىأن١فيالردءلىالهر

 أرسطووالمرروث بين التوفيق، آلة يعمل آلريوس المخالفين من األخنباألرسطية وحيتنفإن (٢)

الميحي.
 نثرة: الكنية، نكرآبات ■ م - —ح القدوس الثالوث في والتمايز الوحدة ترجمة، د، يعقوب، حكيم سعيد (٣)

.٩١اآلبائيةم_ للدراسات األرثوذكي المركز



-قسج٢٣٩دج الرابع الفصل

)'(.”الدقيق بالمعنى فنقية عناصر على

 بل الغلطة، وجه في مسيحية لممانعة محاوالت وجود أنفي ال فإنني النهاية؛ وفي

 المعتقدات« »تاريخ كتابه يذكرفي هارناك فهذاأودلف الهلليئية، سيما وال تعميدلها ومحاولة

 وبثكل بقوة الميحية إلى الهلليتية دخلت المسيحية الكنية تاريخ من األولى القرون في أنه

 المسيحية،)؛(، تبلن مع في أثناسيوس القديس إلى كبيرة بدرجة يرجع الغفل وأن جذري؛

 الالهوت استخدم بينما »أنه تورانس: توماص يزعم بل التهلن من المع عند األمر يقف ولم

 المصطلحات هذه وتثكيل أعادصياغة إالأنه بكثرة واألفكاراليونانية المصطلحات التيقاوي

 إلفا، تم فقد والرواقيين؛ وأرسطو أفالطون فكر في عليه كانت عما مخالفة واألفكار...

(.٣جذرية،) بصورة يونانيتها

 واحدة، طريقة على كانت ما الغلفة مسحنة فان الزعم؛ تهذا التليم فرغى وعلى

 - غاب - مبناها يكون مثكالت من يستجد ما ووفق وفهمه، منهجه وفق يسحن كل بل

 رفعت قد للمصطلحات المسحنة هذه أن قط أحد يقل ولم والفلقة., اإليمان بين التوفيق

 عن الخارجين الهراطقة عن ناهيك اآلبا، من اإليمان نفس يحملون الذين بين الخالف

 أقانيم(، ثالثة )جوهرواحد، صيفة عن تحدثوا عندما الكبادوك اآلبا، هم فها الديانة، سنن

 هي (ύπόστασίς) باألقنوم (ούσία) الجوهر عالقة أن فهم أساس على ذلك كان

 الوحدانية شرح في لجأوا وقد )أوالمميز(، بالخصوصي )المشرك( العمومي عالقة مثل

 طبيعة لهم مختلفين أشخاص وهوثالثة خطيرا بدا بتشبيه االستعانة إلى الله، في والتثليث

 التي البدعة إلى ما بنوع ميلهم في حولهم ممن شك موضع جعلهم مما مشركة، واحدة

قولهم على ترتب ما لنا يبرز نفه تورانس وهذا .، مشركة. طبيعة لهم آلهة بثالثة تغادي

.٤٩٠األنباغريغرريوس،الموسوعةائفلفيةص (١)
.194 .Eng. tr. Vol. III, 1897, ρ 0ءلر>0م Hamack, A. Von, History (٢) 

. ١٠٦٠ص بالثالوث اإليمان توراض، ف. توماس (٣)



المصريةانموذجا( التقليدالخنحصيرالخكنيسة حمد حقاآلج١ف ٢٤٠ حتيورجرؤ

فيقول: وأثناسيوس ألكندروس هع اتاقهم ومدى مشاكل ض

 مبدأ إلى أقانيم الثالثة بإرجاع الالهوت وحدة على الحفاظ محاولتهم في دوكنلك

 ومدمرة خاطئة تفرقة حاب على هذا فعلوا قد فإيم اآلب؛ في واحدة أوعلة واحد )راس(

 القدس والروح االبن ألوهية وبين معلولة( أوغير مستمدة غير )باعتبارها اآلب ألرهية بين

 قاذيم٠اال بين تمييزهم في كبادوكية آباء فإن وكذلك أزلغا( معلولة أو )ستمدة باعتبارها

 بناء في القدس والروح واالبن اآلب ين الداخلية العالقات وضعوا القدوس، الثالوث

االبن«)'(. خالل من االعتمادية هن ملطة أوفي المنطقي والترتيب الببية ض شلل

 ض قرر ولما األثنامية للفكرة الكبادوكي الحل هذا معارضة إلى تورانس وينتهي

فيقول: تيقية مجمع في مصطلحات

 من األول األقنوم هوجعل الكبادوك، اآلباء لتعاليم الرئيس المحور كان الوهكذا

 قولهم ورغم لأللوهة، الوحيد المصدر أو العلة أو المبدأ هو اآلب أقنوم أي: الثالوث،

 كان لديهم العام االتجاه أن إال لآلب، هو لالبن هو ما وكل لالبن هو لآلب ما كل بأن

 القدس الروح وعن االبن عن نقوله األب عن نقوله ما كل بأن أثناسيوس ق. مقولة يغعف

 أن مفهوم كان ألكندروس، للقديس كما أثناسيوس للقديس وبالنسبة )آبا(، كونه عدا ما

 أسلوب أن سائ..ورغم آريو مقهوى يعتبر إنما النحو؛ هذا على هو)المبدأ( وحده اآلب

 ألقانيم وأعمق أغنى فهم على الكنية ساعد قد الثالوث، عقيدة شرح في كبادوكية آبا^

 )الجوهر( لألوميا الحقيقي المعتى استبعاد حاب على كان هذا أن .إال القدوس. الثالوث

 معتاه (ούσία) األوميا مفهوم ملب حاب وعلى الداخلية، عالقاته في الجوهر بكونه

 ذلك على وعالوة نيقية، مجمع في بشدة برز الذي العميق )األقنومي( الشخصي ومدلوه

 يمى ما أن من الرغم فعلى كبيرا: غمونا يحمل )للثالوث( الكبادوكي الفهم كان

 )مراتب( أودرجات ترتيب وجود فكرة يرفض كان الثالوث شرح في الكبادوكي« دالنسق

.٢٨٩ ،٢٨٨م بالثالوث اإليمان توراض، توماسف. (١)



تج١تحىح إ ٤١ ححكهج ______________ ٠ _ الرايع الفصل

(subordinationisin) وجود ضمتا يحوي كان أخرى جهة من أنه إال األقانيم، بين 

 هذا أدى وقد الالهوت، داخل (heirarchial structure) متدرج )أوترتيب( باء

لالشام«)'(. الطريق فتح أنه كما الكتبة، داخل الفكر في ارتباك إلى الغموض

يلي: ما يان في مفيد النقل وهذا

 االصطالحات غيروا أيم من—تورانس يدعيه ما على—نيقية مجمع في اآلباه فعله ما—

 يحل ولم الخالف يته لم جذرا، يونانيتها وألفوا واألفالطونية، األرسيطية الفلسفية

.نيقية بعد فيما اإلشكال،

 يجد ما ووفق به، يقوم من لمنهح تاع هو إنما للغلفة؛ التعميد أو التمجح هذا —

 وال فكرتين؛ ين التوفيق المشكالت هذه مباني بعفى أن شك وال عئده، مثكالت من

 االعظم همهم كان الكبادوك فاآلباء مقناه؛ الذي المثال من أقول الذي هذا على أدل

 ألكسندروس مذهب على يعد بما فتلبسوا وحديم؛ وبين الثالثة األقانيم تمايز بين الجمع

تعليمهم! غموض عن ناهيك جذوتها، نيقية اصطالحات وسلبوا آريوسية، وأثناسيوس

 بذور أن رأى قد اذ بالكلية؛ األولين من األمر هذا يثغله لم من فهناك وأخيرا؛ —

 ٠نقلنا ما — مكرثا - وراجع أفكار، ض يتتجونه وما الفالسفة ني قائمة )الكلمة( اللوجوص

المسألة)؟(. هذه حول يوستينوس عن

٠٢٩٣،٢٩٢االبقص- (١)

 الجنى كل في انتثرت اللرجوس بذور بأن س يوميو رأي الى واإلشارة ويرستيئرس؛ ريوس انظر (٢)

ابثري.





®oJ) ٢٤٣ i-G/'g)__________________________ الرابح صل

 الثاني المبحث
 والتقليد نيقية مجمع

ونقد- -عرض

 وقراري: اتعقاده، ب’وأب األول، تفقية مجسر التعريف األول: المطلب

م:٣٢ ه األول يقية مجع التعريف

 العظيم«، المقدس و«المجمع العظيم«، و»المجمع الكبير«، »المجمع وبس

 ستة مايو ٢ ٠ الثالثاه يوم في بيثيئية))( تيفية مدينة في التأم وقد الكبير«، المقدس و»المجمع

 الكية آباه عدد وكان آريوس، بدعة في للتظر الكبير فطتطين اإلمبراطور عهد في م٣٢ ه

(.’الشمامة) و القوس ض وافر عدد باإلضافة؛لى أمقتا، ٣١٨ التقليد بحب

اتعقاده: ب أمبل

 أول وهو مخلوق إله وأنه المح، ألوهيية في؛نكار الممثلة »آريوس« آراه مناقشة—

 مخلوق أنه ودام اآلب، جوهر ض لس ولكته—العالم به يخلق خلفه وقد—المخلوقات

 واآلب مولود االبن أن طالما وقال المخلوقات، كائر للخطية وقابل للتغيير قابل فهو

 أن بب االبن على يتفوق ألنه هواإلله؛ وحده اآلب فيكون المولود؛ الغير هوالوحيد

 وبالتالى لوجوده، بداية هتاك إذن مولود، االبن إن وحيث مولود، غير واآلب مولود االبن

موجودا. فيه يكن لم وقت هناك كان

 هاصمة كانت وقد تركيا، في اليوم«؛زنبق، وتدص العفرى آسيا في نديمة مدينة عي نيفيا أو نيقية (١)
م. ١٢٦١ إلى م ١٢٠٤ من البيزنطية اإلمبراطورية

.٢٨ص المسكونية المجامع قواتين (٢)



انموذجا( المصرة ديسة ابتقليدالدبي نقيد ك\زى١حلي Ύ ٤ زثخمتلك

 أوريجانوس، أا٠ نادى اش subordination اننني نظرية ذلك في آريوس اتع -وقد

المقدس. الكتاب ض نعوص عنى سبق ما كل في معتمدا

 الهراطقة، ومعمودية القيامة، عيد موعد تحديد كذلك االنعقاد أسباب ومن —

والشمامة«)'(. لألساقفة ايابا غير ورسامة اإلكليروس، وبتوية

ابع: قرارات

 األناشما هع إيمان قانون ووضع آريوس، آراب شجب إلى المجمع انتهى وقد

طغية. أمور بعض تحديد إلى إغافة )الحروم(،

 الكلية وسمتهم من هع الخالف المقدس الكتاب نصوص حسمت هل ولنأل:

بالهراطقة؟

٠٠٠

م:٣٢ه األول تعقية جيع في المقدس الكاب إلى االحتكام االني: المطلب

 وجوب على المجامع *آبا وبين الهراطقة بين خالف ثمة يكن لم أنه المعلوم من

 الذي التفسيري هوالقانون ما خالفهم كان إنما المقدس؛ الكتاب نعرص إلى االحتكام
 القرن حتى حادة الئقدس للكتاب الصحح الثفير ئثكلة ظلت !ليه:»فلقد يحتكم

 الثاني القرن في عليه كانت عتا حدما خئت ما اآلريوسيين، مع الكنية صراع *أثنا الرابع

 إلى احتكمت الئزع أطراف فكز والمرنتانيين، والئباليرسيين العرفانيين ثقاومة *أثنا

 واحتكموا وآياته بغصرله استشهدوا والمانوس والعرفانيين الهراطقة إذ حتى الكتاب،

 األوحد، المنهج كان ولعئه الهوني، منهج أهلم الغزة يلك في اشير كان سلطانه، إلى

 الثؤال طرح إلى يئجهرن األرثوذكيون وكان وسامائ، ئطلثا الكتاب سلطان وكان

 القبطية، معهدالدرامات المكرنبة، المجاح والبراري، وكفرالشخ دمياط مطران يثري األنبا انطر: (١)
.٢٥-٨ص ، ١ ج الخاصة، الطبعة



٢٤٠ وكم§ __________ ___________ييس.

.1( الكتاب؟) شير مبدأ هو ما الحامم: اللهسيري

 وكانول إليه، خصومهم وحاكموا الكتاب بنصوص سلموا قد وغيرهم فاألريوسيون

 كان لنصرصه واستحضارهم بالكتاب معرفتهم إن بل آكدة، ومعرفة تامة به دراية على

يقول: إذ أثتاسيوس عليه يتبر ما وهو لبدعتهم، وجاذبا لهم محاور لكل ظاهرا أمرا

 األمثال سنر في عنهم كتب الذي كمثل السطاء )اآلريوسيون( يخدعوا »ولكي

 المقدمة األمغار بدرامة —أبيهم إبليس شاكلة (يتظاهرون_ءلى٢كلمة«) كل يصدق »الغبي

 &التصا أتباعهم يقنعون وتهذا صحيحا، معتقذا لهم أن حديثهم يظهروافي حتى ا٢ والتكلم

(.٣المقدسا> الكتاب بالتفكيرفيمايخالف

 نيقية مجمع صك سبب عن يمأله له لصديق أثناسبوس ايابا أرملها رمالة وفي

 أجابه المقدس، الكتاب في لها ذكر ال أنه حين في اآلريومية، إللزام فففية مصطلحات

 نحتح آية من ما إذ عسير؛ بالكتاب معهم ومن اآلريوسية إلزام أن مغاده بكالم أثناسيوس

 سى تعبير حد على أو فهومهم؛ وفق ويتؤولوا إال األب؛ جوهر من المح أن على ب

 الكتاب نصرص في ويفيضون له، وضعت ما في قوتها تضعف بحيث »يؤولوبا يوحتا

 ذكر أثتاسيوس نص في معنا فسيظهر٠فحب آريوس ليس والمؤولة تنصلهم«)؛(، لتأييد

 يذكر كما اليار أقصى إلى اليمين أقصى من شتى تيارات الحضور كان يومابيوس-إذ

Hefele(ومؤيدوه أماآريوس ايمين حزب يشكلون كان ورفاقه السكندرى فأئناميوس <٥

 .٩ه—م أرثوذكية( نظر )وجهة واشيد والكنية الئقذس ألكأب فلرررفكي، جورج (١)

.١/ه١٤(امثال٢)

 اساقفة إلى خطاب ضداألريوميين العشرون، اإلسكندرية يطريرك الرمولي، الباباأثناسيوس ا القدس (٣)

.٣ ’ص- اإلسكندرية مدرسة ط. رزق، يوسف لوقا ا القى ترجمة وليبيا، مصر

٠١٩ه—ص المحبة مكتبة ٠ط القبطية، الكتبة تاريخ يوحائ، منى القس (٤)

.182 .Hefele, A History of the Councils of the Church, 2007, vol II, p )ه(



ابوكجأ( المصرية رالبنبمة الهثبي التقليد، نغد ٢٤٦ نكخبج

 ومن القياري ويوسوس الوسط، يار اليوماسن اعتبار يمكن بينما اليار، فيمثلون

الوسط. يمين معه

 أثناسيوس أن مغادها مهمة، حقيقة على سيوقفنا له تقدم الذي أثناسيوس ونصى

 من الكفار يئس كما الكتاب بتص الوط وفريق آريوص إلزام من يأسوا قد معه ومن

 الناظر سيفجأ وها اآلباء، إلى االحتكام الثانية النقلة ستكون ثم ومن القبور، أصحاب

 من ملقا وأوضح خطى أثقل هم*آبا خلف وسيرهم اآلريوسيين تقليد أن— سيأني فيما —

أثناسيوس: يقول النصى.. الى ولنأت أثتاسيوس، تقليد

 يتخدم وأن لآلريوسيين، التي المروق تعبيرات يدحفى أن يريد المجمع كان »إذ

 بل العدم من ليس االبن أن أي: اإللهية، لألسفار والتي ب المعزف الكلمات منها بدآل

 وإذ لآلب، حقيقي هرابن بل أوصنعة، خلقة وليس والحكمة« هو»كلمة«، وأنه الله«، المن

 تخصنا كأنها الته(ا المن عبارة يفهمون العتيدة، ببدعتهم منقادين وأتباعه، يوسابيوس كان

 مكتوب ألنه وذلك المنحى؛ هذا في شيء أي في عنا يختلف ال الله كلمة لوكان كما نحن،

 الكل ذا هو مضت، قد العتيقة »األشياء وأيثا األشياعا)'(، جمع مته واحد إله الهناك

 ومراوغتهم خداعهم يفهمون كانوا اآلباء ألن ولذلك (٢الله«) من الكل ولكن جديدا، صار

 الكلمات معنى عن أكثر ووضرح بتمييز يمروا أن على مرغمين كانوا فجورهم، ومكر

 أن بد ال الكلمة إن األساقفة قال عندما الله«..وايائ جوهر المن كتبوا وبالتالي الله« المن

 غير وأنه لألب، مماثل األمور جمع في وأته لآلب، الحقيقية والصورة القوة بأنه يوصف

 كان بل موجود غير قط يكن لم االبن ألن انقام، بدون فيه وأنه دانتا، موجود وأنه متغير،

 احتمل ذلك األساقفة قال عندما النور.. شعاع كمثل اآلب هع أزليا كاثائ دانتا موجوذا

 التي الحجج تخزيهم يخالغوا-أن أن على يجرؤوا لم فعال-الم واتباعه يوسابيوس

.٦/٨كررذثرساألولى (١)
.١٧/٥ كورنوئسالثانية (٢)



فنحك ٢٤٧ حدآليج________________________________ الرادح الفصلى

 ويغمزون البعض، لبعضهم يهمرن وهم غبطوا ذلك، من بالرغم لكن غدهم؛ قدمت

 بيننا قبآل-مثزكة كانت هي-كما والفيه« الدائتا«،القوة«، »شبه«، التعبيرات أن بعيونهم

 أنه يقولون ال الشته لتعبير فبالنسبة عليها، يوافقوا أن صعا أمرا ليس وأنه االبن، وبين

 األحيا.« نحن الألننا يقولون: الدائائال التعبير وعن < ومجده«) الله صورة »الرجل عنا كتب

 متغير« »غير التعبير وعن (،٣وذوجد«) ونتحرك نحيا »به يقولون فيه التعبير وعن (،٢دائائ«)

 الجراد إن يقولون »القوة« وعن (٤المسح«) محبة عن سيفصلنا المن مكتوب أنه يقولون

 وعلى االس، عن كثيرة أحيان في قيل وأنه ءبم)°'، وجيش جيش يمى والطيار الغوغاء

 أخرى أمثلة وهناك («،٦مصر) أرض من خرجت الرب »قوات« أجناد »جمع المثال سبيل

٠(٧)0يعقوب إله ملجأنا معنا، القوات الجنود الرب يقول المقدس الكتاب ألن سماوية؛

 به احتج ما مقابل ني شايعهم ومن اآلريوسيون ما احتج التي النصوص هي هذه

 االوهي خصومهم ذكرها آية من ما أنه ترى وأنت وافقهم، ومن وأئناسيوس ألكذروس

بغيرها. مقرونة وهي إال حجة من وما بأختها، معارضة

 تحييد فيها استطاعوا نصية تأويلية معركة خاضوا قد اآلريوسيون كان ما وإذا

 يكونوا لم فإنهم —قلنا كما—نص مقابل ني نص بجعل اليفاويون، ١٣ يستدل اش الصوص

 فقد يعتقدون، عما يتنازلوا أن ودون المصطلحات معركة في كذلك ذكا.« وال حنكة أقل

.٧/١١كروساألولى (١)
.١٤/٤ (كورذثوسالثاذية٢)
.٢٨/١٧سفرأعمااللرسل (٣)

.٣٥/٨ رومية إلى رمالة (٤)
 ئ دالج؛ غاث الغذ الغداد، أكلما اش الشمع ض لكلم إلع:>زأشص الثار والنعس ٢ ه /٢ يوبل سفر (0)

.aغلئكجر أزنطته ائذي الغيلم حشي ؤالقئعس،

 .٤١/١٢الخروج سفر (٦)

.١١/٤٦سفرالزاصر (٧)



انموذجا( المصرية )الكبة تقدالتقليدالكني ذخح١لج ٢٤٨آلحدج

 مغر يكن لم وحينها التأويلية، خطتهم ئهمت حتى العير، أمكنهم ما خصومهم مع ساروا

 »ولكن تورانس: توماس فيقول انجوهر، ني نآلب ماو االبن أن رفض في انوضوح من

 عبارة على بالموافقة للدهشة، مثير موقف وفي ويوسابيوس، آريوس أتباع تظاهر حينما

 نحو على العبارة هذه سيفرون الهراطقة *هؤال أن نيقية *آبا أدرك االب( جوهر )من

 الله صورة على بل الله، »أوالد ك فقط ليس خلقوا البشرالذين على أيثا تطبق أن فيه يمكن

 فأضافوا الفهم، *لو !مكانية أية وإزالة باليقين الشك قطع *االبا قرر ولذلك ومجده؛

 )هموأوسيوس(، ب- عنه المعتر الواحد()'(، الجوهر ذات له االبن )بأن الالهوني التعبير

 عند — العبرة فان ؛*الخاطى واالستخدام القميثة السمعة على المصطلح هذا انطوى وإن

 »أن على أثناسيوس ويؤكد حالتي، ومراد آني، معتى من به يقصد بما— ورفاقه أثناسيوس

 *كاألشيا ال االب جوهر من االبن أن من — المجمع *آبا يقصده الذي المعنى يقبل من

 الكلمة هذه أن والحق ( المعنىال) هذا ا٣ يقدم التي المصطلحات فسيقبل - المخلوقة

 الكلمة هذه ألن فقط ليس شديدة اعازاضات القت قد ههموأوسيوسال المصطلح وذاك

 أثارها؛ الي لإلشكاالت نظرا المرساطي برلس بدعة بمناسبة م٢٦٩ سنة رفضت

 كتب في يرد لم تعبير واستخدام المقدسة، الكتب في ترد لم الخصوصى على الئبا ولكن

 على تطوي هموأوسيوسال» كلمة فإن ذلك على وزيادة .خطير. و مستحدث أمر الوحي

 فقد لشخصه، أو ألقنومه ساو الله جوهر كان لما إذ سابيليوس؛ هرطقة معاني من معنى

 الحال هو كما جوهره، في منطوائ يكون وأن بد ال الجوهر في معه قائم هو ما إن قيل:

الكلمة إن آخر: بعض وقال (،٣مذه) *جز أوكلمته اإلشان عقل إذ اإلنان؛ إلى بالنسبة

 ترجمة األولى، القرون في الجامعة للكبة الكتابي الفكر بالثالرث اإليمان تورانس، ف. توماس (١)

 م٢ ٠ ' ٧ األولى الطبعة باناريون، الناشر: فض، موس جوزيف ٠د مراجعة امكنر، مورس عماد د.
.١٨٠ص-

. ٤١ ، ٤ »—م الثالث ألفصل سقية، مجمع إيمان قانون عن دفاع القديس، الرسرلي، أثناسيرس (٢)
ابتاوتارة= يظهرآباوتارة فتارة واحد، إلله مختلفة ظهورات الثالثة األقاسم يأن بالقول مايبوس تلبس (٣ )



قري© ٢٤٩ منمج ________ اسللبرابع

 تبرر قوية أسبابا الكلمة وجدت فقد االعراضات؛ هذه من الرغم وعلى مادي.. معئى لها

 تدعو كانت الضرورة أن منها — أثتاسيوس مؤيدي زعم وفق — اإليمان قانون في إدخالها

 الفكرة لنفي التعبير هذا من أصاح آخر تعبير ثمت يكن فلم الكلمة؛ هذه استخدام !لى

(«.١إلناده) آريوس محاولة من المقدمة الكب تعليم األريوسية،ولحماية

واتلحالصة:

 القاطعة الصجة منزلة تتزل آياته من آية من وما خالقا، يحم لم الكتاب نص - ١

 ،معهم ومن س أثتاسيه وشمامه اإلسكندرية بابا ألكسندروس لمطلوب اناطح والبرهان

بأختها! الحجة و بمثلها اآلريوسين ض تعارض اآلية بل

 عن خارج بمصطلح وافقه وهن يقيدواآريوس أن إال الغريق هذا أهام يكن لم — ٢

 في المصطلحات هذه استخدام إلى إضافة ،*سي وتاريخ مشبوهة سمعة ذي الكتاب نص

 التعبير المراد للمعتقد تبعا جديدا معنى أعطيت فقد اليونانية؛ اللغة في له وضعت ما غير

 عن الله إعالن تأثير تحت جدينا معنى أعطيت »ولكن تورانس: توماس يقول أوكما عته

 ويبدو (،٢جديدة«) أبعادا وأعطاها المصطلحات هذه عير والذي المبح، يسوع في ذاته

 ال «هموأوسيوس» بمصطلح قبلوا فلو اآلريوسية معاندة معه ومن الكندروس غاية أن

 لألماقفة — التامة الغفلة على الدال منسى القس تعبير ألطف وما وهكذا، آخر لهم قزحوا

»وبقدر إذيغول: تبهوا، خصومهم إذاماتبههم حتى التزع محل آلريوس-ءن المعارضين

 جوهر من االبن كون يفهم قد اذ واضح؛ الهرطقة هه همواوسيوس لفظة وعالقة القدس، الروح =
غيراالخر. منهما واحد كل وليى ذاقا واحد أتجما على االب

 موسوعة العلمي، والبحث القبطية والثقافة الالهوتية العليا للدراسات عام اسقف غريفوريوس، األنبا (١)

 األتبا المتتبح مكتبة الناشر: عطية، متير اإلكليريكي إعداد المقارن، الالهوت غريغوريوس، األنبا

.٧١*مم٢٠.٣/٨٤٧٢ غريغوريوسرذماإل^ع

.١٩١حه ور،٠ال١ القرون ني ألجامعة للكية الكتابي الفكر بالثالوث اإليمان تورانى، ف. توماس (٢)



(جا احموك المصرب؛ زالعنيسة زندنحيإل عبددالت حقب ^٢

 للتمييز بالذات المقصودة العبارة أتبا لألغلبية ظهر ما بفدر ( )اآلريوسيين أي معارضتهم

 على فصودق ذلك، من هوأقل بما يعتقد من وبين السيح الهوت بصحة يؤمن من بين

هائلة)'(«. بأغلبية أثناسيوس اقزاح

 مشروعيتها، حول الطويل بعدهذاالنزع يتندإليها لم اللفظة هذه أن عجب ومن ٠٣

 قانون إلى كتابابم في دائائ يثيرون أنم مع لتيقية، المؤيدين أن Leitzmann فيذكر

 األريوسية، ضد وردت التي )األناثيما( الحرم فقرات فقط يقتبسون كانوا أنم إال اإليمان؛

 وين homoousin بينها يقرن وتارة األولى، كتاباته لفي إليها يثر لم أثناسيوس ض

homoios ماو أو لآلب مثابه بأنه يوصف االبن أن ؛ال فيقول: (،٢مثابه) تعي التي 

(.٣ودية) راضية بطريقة الوجوه كل من له

-آريرس:

 اإلسكندرية قثافي آريوس وسيم بقليل، الثالث القرن ليبيابعدمنتصف في ولدآريوس

 كافائ، بطرس البابا رسمه حيث اإلسكندرية آريوس اشوطن م،٣١١ أو م٣١ ’ شة في

 يد على أخرى مرة أعيد أنه إال المتثق، ميليتوس لمتابعته الكهنوتية، رتبته ض جرد وقد

 نيها زامل وقد بأنطاكية لوقيانوس مدرمة في آريوص درس بطرس البابا خليفة أخيالوس

 مدرسة جوارها إلى جمع فقد فيها درس التي الوحيدة المدرسة تكن ولم يومايوس،

 المنتمون فأخذ —خريستو يذكر كما عليه هذا أثر وقد المدرستين، ربيب فهو اإلسكندرية

مدرمة إلى المنتمين أن حين في الفكر، مكندري بأنه ويتهمونه يهاجمونه أنطاكية لمدرسة

. ١٩ حده المحبة مكتبة ط. القبطية، الكنية تاريخ يرحا، منى القس (١)

 فقد بعدها اما م،٣ ه * قبل الموضوعة الكتابات في اللفظتين بين تفرقة أي أثتاسيوس رسائل في ير لم (٢ )

اليومابين. بدعة ببب بينهما فرق

.197 .Leitzmann, A History of the Early Church, ν٥1 III, p (٣) 



ىآلج١ق ٢٥١ جريدج الرابع اسل

التوجه)'(. أنطاكي بأنه إياه متهمين يحاربونه كانوا االسكندرية

واالئ: اآلب يين والعالقة آريوس

 والتقثف الزهد في آية كذلك كان وقد والنظر، العلم في آريوس حال هذا كان

 الذي النيقوميدي يوسابيوس إلى أرملها رمالة وفي الدان، وفصاحة العارضة قوة هع

 تبرز اعتقاده'أنبا من واألهم آريوس اعتقاد لنا تبرز لوقيانوس، يد على الطلب في زامله

 المسيح في برأيه أقنعهم وكيف الثعب، وعموم والضرس األساقفة على وتأثيره اثره لنا

رمالته: في يقول باألب وعالقته

 التحيات له يرسل األرثوذكي، المؤمن يومايوس الله رجل العزيزجدا، سيده »إلى

 الذي الظافر بالحق تمسكه بسيب الكندر البابا من خللائ المضطهد آريوس الرب، في

له. نصير أنت

 التحية بإرسال ملزائ نغي حسبت فقد نيقوميديا، إلى مافرا أموتيوس أبي كان لط

 أن وميحه، الله أجل ض نحواالخرة تكنها التي اطبيعية المودة أن يطلعك وأن معه، لك

 المدينة من طردنا فلقد ضدنا، وقلبه إال حجرا يع وال ويبددنا، يفطهدنا األسقف ذلك

 وكما داثائ، واالبن دائائ الله أن وهو جهرا، به يعظ فيما معه نتفق ال ألننا كملحدين

 وليس سرمدي، وأنه المولود، غير الله مع أرا موجود االبن وأن االبن، كذلك األب

 غير من هومولود دائما، واالبن دائما فالله واالبن، الله بين بالفكر ولو زمني فاصل هناك

نفه. الله من االبن المولود،

 وأثتاسيوس، وبوينوس، وئيودوتوس، قيصرية، أسقف يوسيتوس أخاك إن

 وجود له الله أن يقولون الم أدينوا قد الغرق اماقفة وكل وأتيوص وجريجوريوس

 آلبانية،’ للدراسات المركزاألرثوذكي نثرة: ضداألريوسيين، ع* مطبوع ١ ص-ه اآلريوسبة — خريتو (١)
م.٢٠١٧اكاذية الطبعة



انموذجا( )الحكنيعةالمصرية الكنس التقليد نقن 6>بمآلا١ف ٢٠٢ عج١م

 متعلمين غير رجال وهم ومقاريوس وهيالنيكوس فيلوجوتيوس عدا ما ابنه، على سابق

 وآخرون نتاج، إنه وآخرون فيض، االبن !ن يقولون: فبعضهم هرطوقية؛ آرا-« ويتبنون

الميتات. باآلف الهراطقة يهددنا دلك ومع نمعه، أن نقدر ال كفر وهذا مولود، غير إنه

 حال هوبأي وال مولود، غير يى االبن أن ونعلم تعلمنا وقد ونؤمن نقول ولكننا

 بمشورته ولكن مادة أي من جوهره يستمد لم وأنه المولود، غير من جز-« األحوال من

 للتغيير، نابل وغير وحيد مولود كامل، كإله العصور وقبل الزمن نبل اآلب كونه وارادته

مولود. غير يى ألنه موجودا يكن لم أويكون، فيه التفكير أويتم أويخلق يولد أن قبل وأنه

 هوسبب هذا بداية، له يى الله ولكن بداية، له االبن إن نقول ألننا نضطهد ونحن

 وال الله، من جزذا يى ألنه ذلك نقول ونحن العدم، من إنه نقول ألننا وأيشا اضطهادنا،

 وتذكر الله، أستودعك تعرفه، أنت والباقي نضطهد، نحن لهذا جوهري؛ كائن أي من

<, يوسابيوسى« الحقيقي الرفيق أيها مذلتنا،

التالية: التقاط هذه في آريوس إيمان لتا تلخصر الرسالة فهذه

ومشورته. الله بإرادة الوجود إلى جا^ االبن وأن الوجود، في االبن يسبق -الله

جوهره. من وال كاألب ليس ولكنه كإله واألزمنة الدهور كل قبل وجد قد االبن -أن

 له، مغارقا وليس اآلب في االبن أن من الكنية إيمان أنه الكسندر يدعيه ما أن —

وكفر. تجديف محفى بداية بال وأنه

 رأسهم وعلى االعتقاد هذا يرددون ألبم أدينوا؛ قد الشرق أساقفة من طاثفة -أن

القيصري. يوسابيوص

من طائفة تصورات فيها معارائ — اآلب من االبن لوالدة تصوره آريوس ويزيد

 ساويروس بوال ٠د تعريب بلرمغيلدجاكرن، ترجمة الكنسي، التاريخ كيروش، أسقف تيردوريترس (١)
.٤ف١ك



الرابع الفصل

 اإلله هذا أن »ونؤمن فيقول: ألكسندروس البابا إلى أرسلها التي رسالته في ٠ المهرطقة

 حعا ولده الذي ،*شي وكل األزمنة خلق به الذي األزلية، األزمنة قبل الوحيد االبن ولد

 ليس لكنه الكاملة، الله خليقة المتحول، وغير الثابت إرادته، بفعل وأوجده ظاهرائ، وليس

 ماني علم كما وال فيض، هي األب والدة أن فالئتيتوس أكد كما ليعى المخلوقات، كبقية

 الوحدانية تم عندما سابيليوس، حدده كما ال الجوهر، في لآلب مار جزء المولود أن

 اثتين؛ إلى منقم أوكمشعل نور من نور أنه هيتراكاس قال كما وال اآلب، — االبن داعباإياه

ابن. بمثابة جديد، من أوخلق ولد قبآل، موجرذا كان أنه بمعنى وال

 عدد الجماعة وأهام الكبة وسط في الطوباوي البابا أيها أدنت أيصا أنت هكذا

 األزمنة قبل الله إرادة بفعل خلق االبن إن نقول لكننا األقوال، هذه بمثل القائلين مرات

 لبعفى بالنسبة أما معه.. موجود واآلب والجد والكيان الحياة األب وأعطاه والدهور،

 فسرالبعض فإذا (؛٣وأتيت«) خرجت انه من والاًني ا،٢الرحم») و»من »منه»)'(، مثل الجمل

 رأيهم ب األب، فيكون منه وفيض لآلب، الجوهر ماوفي *جز االبن أن وفهموا هذا

 حسب معرنا، يصير له جد ال الذي والله جددا، للتحول، معرنا ومضتا مركبا

 أيها الرب، في جيدة صحة في *البقا لك نتمنى طبيعبا، الجد له يتعرض ما لكل رايهم

الطوباوى(. البابا

فيؤكد: سابقتها عن الوالدة مفهوم حول الرسالة هذه في آريوس رأي ويتفح

 يلزم فال الله؛ بإرادة موجود ذلك هع وأنه ظاهرائ، وليس حقيقة مولود االبن أن —

الله. هع االبن قدم عنده الوالدة من

 .٦٩|ال١وحذ٠لم١١

 .١١٠/٣مزمرر (٢)
.٣٠:٢٧/١٦(يوجذا٣)

Athanasius, De Synodis, Part II, Chapter 16. & Panarion of Epiphaniuo (٤)

.7.2 .of Salamis, Sec. V



.ةسريةاموكب(لءي»١ح طعيإل نمداللتصيى ،٠٠٠ ؤقو ٢٥٤ حهريمأ

باإلرادة. معلقة هي بل صدورا وال فيثا بت الوالدة —

 اإلله جعل فقد الذات أو الجوهر من الوالدة معتى على التصوص فر من أن —

مغيرا. يتغير ال الذي وصار ومقستا، مركعا،

 األخترذإلى ورسالته البغوميدي إلى األولى آريوسى رسالة ين مناقضة أرى وك

 االقراب حاول قد األخيرة الرسالة هذه في أنه !لى يذهب البعض كان وإن ألكندروس،

 إلى الوهم هذا سرب ما ولعل فثل؛ ولكئه — الكندروس (-[يمان١لكية»1 إيمان من

 ما أحرص من وآريوس خصومه، قررها التي المعاني وبعض األلفاظ بعين تليمه نفوسهم

 »ووحيده »حقيقي، »مولود، األلفاظ هذه لهم لوسلم أنه عنهم وغاب يعتقد؛ فيما يكرن

 *شي ال أن الفلسفية كليته قلت: شئت إن أو األفالطونية؛ األوسطية قضيته لهم سلم ما فإنه

 يؤوي أن في حرحا يرى ال أنه بقوله: عنه عجر ما وهو فيقمه؛ اإللهي الجوهر من يقرب

 - قلت شئت أوإن - مبتورة ولكئها األب، مع االبن ألخيربأزلية’ا تليم مع أوريجانوس الى

بالراتبية. أثناسيوس اعتقاد ضد محصنة

 بأن قلوبنا ويطمئن اآلريرسية الفكرة بتالبيب يسك حينما المكين أجمل وما

 شخصية من يقلل ال لكي آريرس »جاهد المسكين: يقول إذ صحح؛ فهم للرجل فهمنا

 شخصية ألفى الذي مابيليوس بدعة لمقاومة وإثباتها توضيحها على ركز بل المتح،

 للمسبح، والمجد الكرامة صفات من يمكن ما كل يثبت لكي آريوس جاهد ثم المسبح،

 أحس كلما ولكنه األعظم(، )الروح اآلب وانعزال وتفرد روحانية مع تتمشى أن بشرط

 الصلة وألقى عاد األب، عن االبن فصل في إمعانه بيب األلهة تعدد هرطقة من باقرابه

 لآلب السجح بتوية وأنكر الجوهر، ذات من كابن باآلب المح تربط الجي الجوهرية

(.٢)٠الجوهر في باالبن اآلب تاوي ستوى على

 . ٢١٢ي ، ١ لميحية،ج1 العقيدة تاريخ بسيط، عيدالمح القمعى (١)

.٤٤٩مص٢٠ا٢الثاتية الطبعة أثنسو-رالرسولي القديس المكين، متى (٢)



(5١ؤع ٢٥٠ ©كهج________________________________ - اللرإبء٠ا.لغع

 أوريجاتوس - وأشاسوس روس .ئ ااآلباء إلى )االحتكام الثالذ: المطلب
أنموذجا(: الكدرين وديوتبيوس

أ-أوريجاتوس:

الحاق: واشكالية أوريجاتوس

 قديمة إلشكالية ظاآلل كلها اآلريوسية األزمة إن نقرل أن اكتغرب من يكون قد

 كيفية هي اإلشكالية هذه الثاني، القرن ۶آبا ض المسيحية عن المدافعين طريق اعزضت

 بحث من اعزاها وما ببعض بعضها ألقانيم 1 وعالقة ذاته حيث من الله بين العالقة تحديد

 تعايم في ظهرت التي المزعجة »فاألفكار أخرى، جهة من بالخليقة عالقته وبين جهة، من

 الله عالقات بين الغرق بخصوص أوريجانوس لدى الرؤية عدم إلى تعود كانت آريوس

 خلق وبين الواحد الله جوهر داخل األزلية االبن والدة ين أي: والخارجية، الداخلية

الله)'(«. جوهر أر األزلي االبن بواسعلة الكون

 يفكر أن أوريجانوس يستطع دلم بقوله: اإلثكالية هذه تورانس توماص لنا ويوضح

 لله وأزلي ضروري )أواقزان( تالزم ظل في إال الكل أوضابط باندوكراظور بكونه الله في

 إليها يئظر أن ينبغي كان ألوريجانرس، بالنسبة فالخيقة ولذا المخلوقة؛ األشياب كل مع

<. األزل«) منذ معه موجودة وأنها الله لجوهر مالزمة أنها على

 التغير هن اإللهي الجوهر على الحفاظ أوريجانوس، عند القول لهذا والدافع

 بقدم القائل وهر — الكلمة لتجد نقده كلس الوثني الغيلوف وجه فلقد واالنقام،

 عقب على رأشا *شي- كل انقلب الدنيا، ندنه في *شي أبسعد غيرنا »إذا :قائآل - الكون نظام

٠(٣وزال«)

. ١٢٢م- بالثالوث أإليمان توراش، ف. توماس (١)

٠١٢٢٠٠٥االبق (٢)

(٣) A.N.F, vol IV, Origen against Celsus, book IV, ch. V.



انمونجاث المصريةحز1 ,رد لما ج حخ ■‘٠*; *جنحايالتقليد حب يإث\ج ٢و٦ احدج رج

 فيقول: اليونانية الفدفية الحجة هذه على أوريجانوس رد برهييه إميل لنا ويبرز

 العالم هذا قبل خلق الله إن قال: األبدي، العود في الرواقيين مذهب يذهب أن »وبدون

 للهلينية كان تصور وهو للزمن، الدوري بالتصور النحو هذا على سمتما أخرى عوالم

فارقة«)'(. عالمة بمثابة

 أوريجانوس تختص هو الخلق في اإلله فعل ديمويمة يعارض ما تأويل وكان

 البدم أن فاعتبر واألرض«، السماوات الله خلق »البدم في التكوين نص فتأول وخالصه؛

 أو)الكلمة(، )المسح( المحتص في أي: البدء في بالخلق المقصود بل زمنئأ، بدة؛ ليس هنا

 فالكلمة (،٢الزمن) ال والفكر العقل سبق الكلمة: ببق والمقصود كان، به شيء فكل

 تغيره، للزم وإال تفارقه، ال الخلق صفة إن إد لإلله؛ مقارنان أوريجانوس عند والعالم

 الخليقة خلقه وبين اآلب، من أزلائ ميالدا الكلمة ميالد بين أوريجانوس يفرق فلم وعليه؛

 المخلوقات، مع االبن وضع قد أوريجانوس أن الحتمية النتيجة فكانت أزال، له مقارنة

المسكين: متى األب يقول ركما

 فكالهما و»الميالد«، »الخلقة« بين التغريق يستحيل أوريجانوس منطق واقع »من

 كشخعس أزلي ألوريجانوس بالنسبة فاالبن أزليتان، أماميتان عالقتان لله بالنبة

 (،٣أيقا«) أزلي المخلوق للعالم بالنسبة الحقيقة هوفي األزلي ميالده ولكن مائ، وجوهر

 المخلوقات مع االبن وضع من يفلت أن بغلمفته أوريجانوس يستطع اللم علبه وبنام

األخضر النور وأتباعه آلريوس أوريجانوس أعطى الوهكذا فلررفسكي«)؛( يقول كما

 ٢)ج لبتان — بيروت - الطليعة دار النائر: طرابيثي، جررج ترجمة الغلفة، تاريخ برهييه، إميل (١)

(.٣ ١ ه٠ص والروماسة، الهلنتية الغلفة
 مريم سيدهم، أشرف مريم الفرنسية عن ترجمه سفرالتكوين، على عظات العالمة، أوريجانوس، (٢)

 الطبعة اآلبائي، للتزاث مركزباناريون التاشر: مقار، األنبا نيأفة تفديم جينابسطا، د. حليم، رشاد
.١٩مم٢.١األولىه

. ه ه ٤—م الرسولى أثتاسيوس القديس المكين، متى (٣)

= Florovsky, Aspects of Church History, vol. 4 in the Collected Works (٤)



-جككقئيئققثؤ ٠______________ ____ إبيلييه
(ال.١مخلوائ) االبن العتبار

وآريوس: أوريجاتوس

 من كان ما إال أوريجانوس على استاده ني شيقا آريوسى على االخذون اليأخذ —

 أوريجانوس نعوص فيه تطفح الذي الوقت في العدم، من أوجدت الكلمة إن آريوس قول

 شيء أي أوباألحرى المأزق هذا من آريرس يخرج فكيف اآلب، هع ازلي الكلمة بأن

 الخليقة أزلية ومعها الكلمة بأزلية يقول أن إال أمامه فليس سينحاز، جهة أي وإلى سيختار

 األزلية نقيض له ليصح الكلمة بأزلية القول أويرد — أوريجانرس عند - زس ال حيث

 بل ب-)االبن( مخصوصة تكون لن األزلية أن لحاظ هع هذا عدم، من الكلمة خلق وهو

 أوريجانوس؛ مذهب بشأن وأثناسيوس بينآريوس فالخالف ولذا الخليقة، فيها سيشاركه

 أوريجانوس وعند عدم، هن مخلوق فهوعندآريوس االبن، على تعود مزية إلى يغضي ال

له! خصيصة فأي أزلية كذلك معه والخليقة أزلي

 عن يختلف كان أوريجانوس »ولكن يقول: إذ المكين كالم يعضده ما وهو

 أوريجانوس *يبرى أن أثتاسيوس بالقديس حدا مما جدا، كبيرا اختالقا اآلريوسيين

 عن مفهومه أماس وضع أرريجانوس ألن بعقيدته؛ يوافقهم أنه له اآلريوسيين اتمام هن

 ألي األساسية الصفة هي هذه إن ورث ..*ابتدا بال أزلائ عمالإلهأ باعتباره أصآل الخلقة

.(ه٢آريوس) أذاعه الذي بالمفهوم االبن عن المخلوق صفة بهذا يغفي نأثناسيوس مخلوق،

 أوريجانوس أن في يخالف ال أثناسيوس لكن هكذا؛ تتم أن المنكين عبارة وحق

!كاالبن أزلية عنده فجميعها األزلية، حيث من المخلوقات سائر على مزية لالبن يرى ال

of Georges Florovsky, Norland Publishing Company Massachusetts, ه 
.46 .p

 .ه ه ٤ص_ الرسرلي أثتاسيرس القدس المنكين، متى (١)
-٥٥٤٠٥أثتاسيرسالرمرلي القدس متىالمنكين، (٢)



انموذجا( )ائكحيحجتالمصحية اسكي التقليد حقر ح١ليت ٢ ه Λ ونكهج

 يكن لم وإن الخلق؛ مالة في أوريجاتوس لمذهب مغاير آريوس مذهب ن٤ وحائ

 االبن أوريجاتوس فاخضاع - سبق كما ٠ االبن مكانة على أتر والمخالفة المغايرة لهذه

 اكاوي من أثتاسيوس حوله يدندن ما ئذهب اآلب، الله بإرادة مولود بأنه والقول لآلب،

 اآلب، في االبن إن فتارةيقول: مزدذا أوريجانوص ويجعل“ واآلب، االبن بين المرتبة في

إرادته!)'(. ض إنه يغرل: وأخري

 اعطاء في القصور 1ط زيادة على ساعد »ومما قائآل: مبق ما توراض لتا ويلخص

 أوريجانوس أن بالكون، الخالق عالقة عن باالبن اآلب لعالقة الزمن( )خارج قاطعة سفية

 كأح بأن يعتقد أنه بدا وقد اآلب، جوهر ض االبن بوالدة الخاصة العقيدة مع يتفق ال كان

.)أ( اآلب؛ إرادة إلى يرحع إنما الكون وخلق االبن والدة من

 اقتدى وم سار، منهاجهم على آبا، فله وحده، الطريق هذا على لير آريوس -إن

 األمور هذه تعلمت األقل على »وأنا :الثاب في أثتاسيوس عته ينقله فيما قال قد أن جرم *قال

 وعموائ الله؛ ألمور المعلمين من مدهشون أناس الحكمة، من كبير نصيب لهم أناس من

 أسير أنا وها درم، على وسرت هؤالب آثار أنا اقتبت وقد الحكماء، من يعتبرون فإلمبم

 ألجل الكثير عانيت وقد الصبيت، الذائع أنا ،*المبادى هذه لنفس معلائ الطريق، نفس في

(.٣الله«) من المستقاة التعاليم وهي والمعرفة، الحكمة وعرفت الله، مجد

 »هواألب prestige وبإقرار فإنه أوريجانوس -قطتا - آريرس معلمي في ويدخل

واحددا(«, بآن وية النيئ واألرثوذكية لألريوسية المشترك

عن مأخوذة آريوس أفكار أن تسالونيكي؛ بجامعة *األبا أستاذ خريستو ويذكر

Rowan Williams, Arius: Heresy and Tradition, Eerdmans Publishing (١) 
.144 .Co., 2002, p

. ( ١٢٣—م بالثالوث اإليمان توراض، ف. توماص (٢  

( ٤٢ص- الثاني الفعل األولى، المقالة - اآلريوسيين ضد الرسولى، أثناسيوس (٣  .
٤)) G. L. Prestige, God in Patristic Thought, s. p. c. K London, 1959, Ρ.131.



lg٢٠٩b^_____________________________________اليدالنبع

 مرساض اللم عن تلقاها وقد الساموساطي، بولس ا٦ًا علم التي الديناميكية الوحدانية

 اآلباء ألقوال انعكاس إال هو ما الالهوي آريوس فكر وأن لوقيانوس أستاذه بواسعلة

 الخلق، به الله يخلق وسيط ككائن الكلمة إيجاد مالة في (١سية) بالغنو تأثر مع المدافعين

 وإن مابق، آبائي تقليد عن تدافع أيا ونادت ادعت اآلريوسية »أن Newman ويؤكد

 يراه عما وبعينا - قوله حد على — (٢)٠آلراثه مختلق أنه أكدوا قد معاصروآريوس كان

 مقابل في لهم تقليد تثبيت إلى وطائفته آريوس قصد الثاهد: فإن اختالقا األرثوذكس

خصومهم. تقليد

 إلى جمع وقد — ذكرنا كما—مدرمتين بل واحدة مدرمة ربيب يكن لم آريوس ان

 في جب إلى جشا العناصر هذه اجتمعت وقد الكندرية األفالطونية األنطاكية األرمطية

 مما هو آريوس به تلفظ ما يكون أن ليتكر األنطاكتن بعض كان وإن االبن، عن تعليمه

 مجمع اتخنه إيماني دستور من للوقيانوس نب ما على بتاب لوقيانوص معلمه عن تالقاه

 اإليماني الدستور هذا أن رستم ويرى العقدي)؟(، المصطلح صياغة في أماتا م٣٤١ أنطاكية

 جلي األريوسية)؛( بالهوموئيسية فتلبسه إليه، نبةآريوس على دليل للوقيانوس المشرب

آريوس«)ه(. يكون أن قبل هوآريوس كان »لوقيانوص أن ليذهب؛لى هارناك بل؛ن واضح،

 صمرثيل ترجمة اآلريوسية، بايونان، تالونيكي بجامعة *اآلبا أمتان خريتو، ب.ك ايروضور (١)

ضداآلريوستين. كتاب مع مطبوع كامل،

.203 ,201 .Newman, Arians of the Fourth Century, pp (٢) 
 انطاكية كنية تاريخ أثينا، جامعة في أستاذالتاريخ الكبيرالعالمة المؤرخ بابادوبولس، خربرمتمى (٣)

.١١٤،١١٣ض
 المكتبة منشورات العظمى، انطاكية الله مدينة كية األنطاكي، الكرمي مؤرخ دكترر رمتم، امد (٤)

 اصطالح ذكر قد آريوص معلم يكون أن من القارى، يعجب وال (، ١٤ ه ، ١٤٤ص- ، ١)ج ايوبية،

 آريوسيتهم، عن اليخرجهم هذا لآلبفيكلشي،وكل أومثاابه مماثل االبن ان بمعتى »الهوموية،
 باسم بعد فيما المذهب هذا عرف وقد اآلب، هع التاوي قدم على االبن بأن قائلين يجعلهم وال

Semi-Arians المعتدلون. االميون
.184 .A. Hamack, Outlines of the History of Dogma, vol II, p )ه(



(انموذجا المبرية.,ز.ك:ذ١را٢؛'اي■ ٠ي٦ثلتتق نقي آلج'١'لح ٢٦ I ©كهج

والتيقويون: أفاسوس أم بأوريجاتوسآريوس أحق الغريقين أي

 بوصف ويدعوه أوريجانوس نيقية مجمع عن الدفاعية رسالة في أثتاسيوس -يذكر

 من أيثا نسمع أن »يمكن فيقول: فهمه األريوسيون *أسا كيف ويبين للعمل« »المحب

 تعبيرا منه يتخن أحدا تدع ال وهكذا ل،*يتا كأنه كتبه ما ألن للعمل، المحب أوريجانوس

 هو أعلنته ما بل والتقصي، البحث في يتجادلون أطراف عن تعبيره بل الخاصة، آرائه عن

 يقدم الهراطقة، ضد التمهيدية مقالته فبعد للعمل؛ المحب اإلنان هورأي هذا تحديدا،

 ستكون المنظور، غير لإلله صورة أية هناك كان »إذا هكذا: الشخصي إيمانه الغور على

 غير قط تكن لم اآلب، شبه لكونها أنها أضيف أن أجرؤ وسوف بل منظورة، غير صورة

 بدون نور( الله )ألن نورا يعمى يوحتا بحب الذي اإلله ذلك كان متى إذ موجودة؛

 يكن لولم كما االبن وجود أصل عن يتحدث أن إنسان يجرؤ حتى لمجده، أوبهاء شعاع

 والغير اسم بال والذي الوصف الفائق اآلب جوهر صورة كانت متى لكن قبآل؟ موجودا

 من جيدا وليفهم موجودة؟ غير اآلب يعرف والذي والكلمة ألتعبير ذلك أي به، منطوق

 وقت هناك »كان يقول: أنه موجودا« االبن فيه يكن لم وقت هناك »كان يقول: أن يجرؤ

موجودة«. تكن لم و»الحياة موجودا« يكن لم الكلمة و موجودا« الحكمة في يكن لم

 ضعف يبب أننا خطر بدون وال بسيائ أمرا ليس »لكنه آخر: موضع في يقول وأيثا

 سر الذي الحكمة ومن معه، ازلائ الموجود الجنس الوحيد الكلمة من الله، نجرد فهمنا

بالمرة«)'(. دونا مملوذا ليس أنه على نتصوره أن الضرورري من كان وإال هوبه،

 قائل أنه في المعتى واضح أوريجانوس عن أثناسيوس نقله الذي النص هذا أن وهع

 ولم فعلناه أوريجاذوس-الذي مذهب أصل إلى يلتفت لم أثناسيرس أن إال االبن؛ بأزية

 (-٢الكتية) *منآبا أي إلى هرطقةآريوس نبة على يقضي أن غايته كانت بل *بثي يعلق

٠٣٠ص- ٦ ف تتقية، مجمع عن دفاع (١)
منهم. اإليمان بمتقيمي المخصوص االصطالح ال األم، المعتى هنا: *باألبا مقصردتا (٢ )



٢٦١ ______________________________- ألرابع أبفسل

المولودا واالبن المخلوق االبن بين تمييزه عدم منه يلزم والذي

 ثمرة إال ذاك رأيه وها الخليقة؛ بأزلية بل نحب االبن بأزلية ال قائل فأوريجانوس

 وال األفالطونية,) منها القلب وني اليونانية بالغلغة بتشبعه ملم والجمع فلسفي، ألصل

 »فهذا أفكاره في وأثرها باألفالطونية أوريجانوس تبع على وثني أو مسيحي يختلف

 على والحفيظ به، المعجبين وأشد سيرته، وكاتب السكندرى أفلوطين تلميذ *بورفيري«

 أورجن، عمر من األخيرة الحرين النوات أدرك وقد م،٣٠ -ه ٢٣٢ بين عاش وانذي تراثه

 وآلمه المتقدم وفكره العديدة وأعماله الواسعة شهرته على نضجه سنوات في عينيه وفتح

المسيحيين«)'(. بين هذه قدراتها بكل الشخصية هذه مثل تكون أن كثيرا

 أوريجانوص عن غيري بور شهادة الكنية تاريخ في القيصري يومايوس لنا وينقل

 ولونجيوئس وكورنيوس جيذا،أ.ذومتيوس، أفالطون درس أوريجانوس أن لنا يتقل أن -بعد

 من ونثأ مسيجا، إذكان أمونيوس »فإن :فيقول — (٢الغيثاغورين) الفالسفة من وغيرهم

 الحياة طريق في للحال ملك والفلسفة، الدرس إلى ينصرف وبدأ سيحبين، والدين

 إلى انحرف كيوناني اليونانية األداب درس فإنه أوريجانوس أها النواميس، تقتفيها التي

 ملوكه في وكان األرجاه، كل إلى نقله عليه حصل الذي العلم حمل وإذ الوبرية، الطياشة

 يمزج كيوناني فكان الالهوت، وعن الماديات عن آرائه في أما النواميس، مضادا كمسيحي

".“الفرية«) باألماطير اليونانية التعالم

 يستطع ولم الغلقة ابتلع أنه أوريجانوس على الوثنية الشهادة هذه كانت ها إذا و

.١٢٢الفكرالمصريفيالعصرالسيحيص- (١)

 فيثاغوروالغيثاغورية بوعزة، )العيب انظر: اإللهيات، بحثهافي ونسق الغيثاغورية الفلسفة عن نبذة لمعرفة (٢)
 الدين )شرف وكذلك والدراسات( للبحوث نما-ه مركز نثرة: الوجود، لغز الى الرباضيات سحر من

 مؤمتون مؤسسة نثرة: محكم، بحث الرياضي، والتصرف الحابية اإللهيات فيثاغورس: عبدالحميد،
.م( ٢ ’ ١٩ نوفمبر ٢ ه بتارخ حدود بال

.٣٠صا<٧فقرة ١٩ف٦القتمرييو-ايرس،تاريخالكبة،ك (٣)



.ةاا؟.ريةامؤخلج(٣لج١ي)٠.٠ه;١ااالتقعيد حقن ؤ-ا’ ٢٦٢ دثررندج

 أثناسيوس منهاج على رجل فشهادة بصاحبها، معتد وغير ا٢ ملم غير = ها يتقيًا أن

 التي أنطاكية، كتية عن تبرص كتبة عزل في نجتح لقد حتى اآلريوسية، صد في وطريقه

 على وعمل نيقية، مجمع وتعاليم ههوموأوسيوسا لمصطلح معظمهاغيرمؤيدين كان

 هي (=١ولي)٠الرم أثناسيرس بوامطة التعليم هذا تبنت التي اإلسكندرية بكنية ربطها

اعتبار. محل شهادة

وأوريحاتوس: سالبن أسقف إيفاتتوس

 الهوته؟ على اليونانية الغلفة أثر وعن أوريجانوس عن الرجل هذا شهادة فما

 عقلك أصيب قد الذي ،أوريجانوس يا أنت وهكذا8 األدوية«: »خزانة كتابه في يقول

 به الذي لهم، مفسدا طعانا صار ألتباعك سائ تقيأت قد اليوناني، تعليمك بيب بالعمى

(.٢اآلخرين«) تؤذي فيما تأذيت قد نفك أنت

 ثمار من فإن اليوناني؛ تعليمه ببب بالعمي أوريجانوس عقل أصيب قد كان ولئن

 بدعة وهي وأنصافهم اآلريوسية متمك هي كانت عظيمة بدعة هذا اليوناني تعليمه

 والروح الهوته، من فليس ثم ومن األب من أنزل فاالبن أوالتبعية( أوالزاتبية )التداناوية

إيفانيوس: يقول واالين، اآلب من أنزل القدس

 ض إيمانا المقدسة الله كنية تكون هذا ألجل بعد، فيما أتعادا علينا أحد يجلب ال »

 كيف حعا، أتعجب إنني الدينونة، يوم في معنا يقف لن أوريجانوس فان العلوية؛ األمور

*المبادى في يقرأوا أن يتبغي الناس هؤالم مثل مجذنا، معلمه يجعل من في البعض يثق

 والبابابطرس مارمرقس كنية نشرة: الهرطقات، صائد —إيفانيوس القدس جورج، فهمي أنطون اطر: (١)
م.١٩٩٢ األولى البة -اإلسكندرية،

Williams, Frank, The Panarion of Epiphanius of Salamis, Books II and (٢) 
٧ol. 79, Leiden: III De Fide, Nag Hammadi and Manichaean Studies 

.214.Brill, 2013, Origen, 64.72.9, Ρ



٢٦٣ صره _________________________ الرابع اسل

 تدعوهم وال يعلموا، أن يتبغي الجامعة الكبة أبتاه أيم يغترضون والذين ألوريجانوس،

 يأهمية يعتقد أال ألوريجانوس أمكن كيف اآلب، الهوت عن االبن فصل على يجرؤون

 هكذا اآلب، رؤية على قادر غير االبن أن كما* يقول: لكته اآلب؟ يرى االبن بأن القول

 الروح رؤية على قادرين غير »المالئكة وكذلك االين»، رؤية على قادر غير القدس الروح

المالئكة«)'(. رؤية على قادرين غير والبشر القدس،

 لالهوت فصل أيا على أوريجانوس عقيدة يقرر أبيغانيوس فزن واضح؛ هو وكما

 أوريجانوس فإن وهكذا األب، رؤية على قادر غير االبن وأن األب، الهوت عن االبن

واحدة! مشكاة من يخرجان إنما وآريوس

 حتى ألوريجانوس متابعته على أورشليم أسقف يوحنا ليعتف إبيغانيوس إن بل

له: فيقول باألوريجانية المأل على يصفه أن ذلك دعاه

 إن عيي اقتالع في أتردد لن أنا الكتاب، أسلوب مستخدائ صراحة، بكل »أقولها

 دايا بالطريقة تعامل أن يجب وأنت المثل، فعلت إن رجلي أو يدي قطع أو أعثرتي،

 الذين من الجامعة، الكنية ابن المسيحي هو فمن قدمي، أو يدي أو عيي كنت سواه

 وآراهه، أوريجانوسى تعاليم أويسمع يقبل أن يطيق الصالحة، بأعمالهم إيمالمبم عن يبرهنون

 والروح اآلب يرى أن يستطع ال »االبن لتا: يقول فهر المألوفة؟! غير بتعاليمه أويقتع

 هذا األساسية، المبادى كتابه في موجود الكادم هذا («’االبن) يرى أن يستطع ال القدس

 األنيا دير من راهب له: وقدم ترجمه بالمرماة( )المبت أنكرراتوس الص،* أسقف إييغانيوس (١)
 الفصل حكم، سعيد ٠د وآباتية الهوتية مراجعة يطس، األنبا/ الجليل الحبر تياقة تقديم أنطرنبوس،

.٢٩١،٢٩٠ترنص-٠الثالثوال

 وباألخص االتمام، ءزضروفيتوسءلىهذا١ القد قاثأل: التص هذا على يعلقاال'بخرامالبولي (٢)

 جيروم على رذا أوريجاترس، يذكرها ولم دخيلة إتما قاثآل: القدس، بالروح المتعلقة الجملة على

 =كما مرتين، ذكرها قد ايقانيوص القديى لكن الالتينية، *المبادى عن لكتاب ترجمته في ذكرها الذي



انموذجا( الممرية )الكنية نقدالتقليدالكنسي ج هديى ٢٦٤ جاهج

 يرى أن يقدر االبن إن نقول أن الالئق غير من أنه الفكما أوريجانوس قاله ما وهذا نقرأه ما

االبن)'(«. يرى أن يقدر القدس الروح بأن االفراض المقبول غير من بالتالي اآلب،

فيقول: غرضه توافق ويها انصوص تأويله على ويعرج

 بته قام التفسيرالذي ذاك عن يختلف شك بالأدنى اإللهية انصرحى معنى أن »رغم

 المانويون، أتباعه عليه اعتاد األسلوب هذا إن الخاصة؛ هرطقته به ليدعم حق؛ وجه دون

 فجمع األخرى، هرطقة الثمانين باقي وأنصار والماركيونيون، واألبييوبون، والغنوسيون،

 بالمعئى بتغسيرها لكن انقي، المقدس الكتاب يتبع من استشهادات لهم يقتئصرن هؤاله

 القانونية األسفار في الموجود الواضح األسلوب أن إظهار مريدين بل ألجله، كتبت الذي

٠(٢الخاصةه) أغراضهم مع يتوافق

صاحب عن إما التقاب ينزع بأن يقفي الملح والسؤال ميناس، الى رسالته مطلع في يوستيتيانوس ذكرها =

 الجملة تلك لوضع بحاجة يكن لم أوريجانرس بأن روفيتوس ويؤكد الحذف، صاحب اوعن اإلضافة

 جد، في المكرث عن منزه اآلب ان هواثبات اوريجانوس غرض ان ويؤكد القدس، بالروح الخاصة

 تعيقه في الجملة تلك شتاعن أييس إلى الرسالة يذكرفي لم جيروم كماان لالدب، االبن يؤكدمعرفة لكنه

 صفات الغرير ديديموس عن نقل ند بأنه روفتوس اتم جيروم ق- لكن اوريجانوس. بحث على

 لم ريجانوس أو لكن العراب، بعض جيروم كالمق. في إن يقال والحق أوريجانرس. نغرات ا٣ مد

 مناهفي هجوم أن الواضح من لآلب. القدس والروح االبن معرفة على مرة من أكثر في يؤكد يئغك

 المبادئ، في أوريجانوس: راجع: مراده«. فهم عدم عن ناتج هو إنما النقطة تلك يبب أوريجانوس

 ،٢٠٠٢ البولية، المكتبة منشورات لبتان: البولي. خوام جورج األب ونقحه عليه وعلق له وقدم عربه

 والروح االبن معرفة على مرة من أكثر يؤكدفي يفك لم أوريجانوس إن يقول: من لقول معنى وال ،٨ ١٠ص

 اكما*ذاوية’أوالتد بالتبعية أوريجانوس تبس إن ثم روفيوئس، من ملحقة تكون لجوازان ..لآلب القدس

 إليه وماتطرق البولي، إليه ماذهب له-ليذهب المناهضين والرهبان األباه ألئة على سيأتي وكما أثبتائه

فليفهم! االستدل به سقط االحتمال

(.٢٢٠ ،٢١٩،د٢جيروم،الخطابات)ج القديس (١)

.٢٢٢،٢٢١ص_ البق١ (٢)



حقكنيؤهاكييحج_____________________________________الغصاللرابع

وأوريجاتوس: جروم

 الالتينية، الكنية في للعقيدة األربعة األعمدة من واحذا يعد جيروم أن المعلوم من

 كأغطينوس، مبدعا مفكرا يس كونه من الرغم فعلى امتداذا، األكثر هو شك بال وتأثيره

 فئ جمغا، فاقهم تأثيره أن إال غريغوريوس؛ شل مبشرا وال أمبروسيوس شل بطآل وال

 أسهمه رفعت به ما والشهرة الحظوة من نالت قفايا عن ودافع الالتينية، الرهبنة أمن

 بين للتمايز وإظهاره عنها، دافع التي المقدسة األماكن وزيارة القديسين، رفات كتكريم

 المعروفة الالتينية إلى المقدس الكتاب ترجمته إلى إغافة وملطاتجا، اال'مقفية الكرامي

 الفرية للكنيسة الرسمي المقدس الكتاب بمثابة الزجمة هذه كانت وقد »الغولجاتاه باسم

البروتستانتي)'(. االنشقاق وقت حتى

 إلى أؤريجانوس أعمال بذ,جمة األكويلي روفيئيوس وصديقه جيروم انشغل وفد

 االستغالل فكعلين قيصرية في ويومابيوس أوريجانوس مكتبات اسفل وقد ؟(،’الالتينية

 وومنه أوريجانوس على وثناؤه الالتينية، إلى ألوريجانوس عدة أعمال بنقل وقام األمثل

 ظل فقد بالهرطقة أوريجانوس على حكمه بعد حتى (،٣ كتبه في متناثر النحاسي بالرجل له

 حتى وأعماله أوريجانوس عن ينقطع لم جيروم هذافإن وعلى (،٤حقيقًاا) *احتفا كتابه يولي

 محشا، نقدي عمال أوريجانوس على االنقالب بعد عمله كأن وإن عليه، االنقالب بعد

قادته قناعة عن يكن لم أوريجانوس على جيروم انقالب أن الباحثين من كثير ويرى

Hubertus R. Drobner, The Fathers of the Church: A Comprehensive (١) 
Introduction, trans. Siegfried Schatzmann, Translation edition (Baker 

.Academic, 2016), ρ٠344
 مقال أوريجانومى، اعمال لزجمة وروفينوس هيرونيموس مجهودات الغرنيعكاني، وديع انظر: (٢)

م. ١٩٩٨سبتمبر ١٧ الخميس الكاهن، صديق بمعجلة منشور

(.ه صه باوال الى والثالثون الثالث الخطاب ا٢)ج الخطابات، جيروم، القدس (٣)
 الكتاب كل فاقت قد الواحد الرجل هذا جهود ان إذا ترين ان’ باوال: مخاهتا جيروم يقول اكابق (٤)

ماكتيه...ا. كل لقراءة يدبروقت أن يتطح من كانواأوالتين، يونانيين المايقين،



انموذجا( ...ةالمصريةطكحراليا.ا.,٠اخ١ ال التعديل حقد II ٠٠ ,لنح ٢٦٦ كخئركها

 في طروا يكون أن ل قدر فقد ذلك؛ بعد تامة بأريحية اختاره ئم األمر أول له سيق بل لهذا

 ذكره، اآلنف وتعاليمه أوريجانوس معارض — مالميس أسقف إيفانيوس بين الخالف

 رسم بينهما العراك احتدام ظل وفي ألوريجانوس، وبقوة الموالي أورشليم أسقف ويوحنا

 أسقف يوحنا لكرسي خاضعة محلة على كاهنا وأقامه جيروم أخا بوليتيانوس إبيغانيوس

 رهبان أحد أن بلة الطين وزاد كنغه، في وعاش إليغانيوس جيروم قلب مال وقد أورشليم،

 بالتشع األكويلي وروفينوس جيروم من كآل وايم أورشليم الى *جا قد إسكوت صحراب

 ال مشروط؛ غير إليغانيوس جيروم *وال يجعل بأن كفيآل االتبام هذا وكان ألوريجانوس،

 وهوالمبتلى تدنيتا لها يريد ال سمعة على محافظ اإليمان على غيور رجل وجيروم سيما

 أرسلها التي إبيغاتيوس رسالة ينقل قام إلبيغاتيوس ه*وال وليتمم بالتثويه؛ جرأته بسبب

 ولكن الكتمان، طي هذا جيروم عمل وكان الالتينية، إلى أورشليم أسقف يوحنا إلى

 رعلى الرجلين، ين قطيعة سبب هذا وكان الر، هذا فش روفيتيوس ورفيقه صاحبه

 في ذكر وقد م٣٩٧ عام الالتينية إلى *المبادى كتاب ينقل روفيئيوس قام الوقيعة هذه إثر

 مشقة، أيما جيروم نفس على ذلك وشق أوريجانوس، على جيروم *ثنا الكتاب مقدمة

 جيروم وتحول عليه، روفيئيوس به تجاسر ما يدحضوا لكي *األوفيا أصدقائه إلى فكتب

 ثيوفيلس اإلسكندرية بابا استمالة على فعمل ألوريجانوس للمناوئين جاذب إلى بعدها

 من ألوريجانوس للمتحيزين وصديعا ألوريجانرس، مرايا جيروم كحال حاله كان وقد

 اإلخوة ربين ينه خالف وقع إذ ؛نفه على انقلب ما سرعان أنه إال النطرون، وادي رهبان

 البعض ويرجع أوريجانوس تعاليم وحرم فحرمهم، ألوريجانرس الموالين الطوال

 اإلناني الله شكل تصور بدعة في سقطوا الذين الرهبان ثورة ض تخوفه إلى ذلك

Anthropomorphism مدعين المقدس للكتاب الرمزية أوريجانوس تعاليم فهاجموا 

 التي أوريجانوس بتعاليم معجب أنه لشعورهم البابا وهاجموا جدية، أعضاذا لله أن

الحرفي)'(. معتقدهم يخالف الذي الرمزي النفير !لى تميل

بتصرف. ٣٦ :٣٣منص- المفدمة ،*فيالمبادى (١)



الرابع الفصل

اإلسكندرية: وؤسي ارهبنة

 سنوات إلى نعود وأن بد ال وألرهبان، اإلسكندرية بابا بين العالقة هذه ولفهم

 الباباوالكنية؛ ين العالقة هذه قامت كيف لنرى والرهبان؛ ثيوفيلوس خالف على سابقات

 حرتها في ٠ البابا في ممثلة — الكتسية القيادة دعم في ورئيتا حامائ عامآل كانت فالرهبنة

 لم آريوص أن المؤرخون فيذكر تهية، إيمان ميت ني الفضل إليها ويرجع الهراطقة، على

 توجه وكان والعلمانيين، الثعب عموم من أنصارا يعدم لم كما الرهبان بين أنصارا يعدم

 اآلريوسيين(( ألتاريخ كتابه فيذكرفي اآلريوسية، األفكار هذه من رهبانه يحصن أن أثناسيوس

 وعذبوا وحاصروا األديرة، اضطهادهم اجتاح الذين آريوس أتباع حول مروعة تفاصيل

 أحد أن الكتاب نفس في ويذكر .واإلهانة)'(. الذل من ألنوع العذارى وعرضوا رهباتا

 النهير الناسك من !ليه مرمل خطاب على بصق آلريوس الموالين الرسمين الموظفين

 قليل؛ بعد عقابه ناله قد الرجل هذا أن إلى اإلشارة أثناسيوس ينمى وال أطونيوس، القديس

(.٢حتغه«) لقي ثم ومن ظهره على من به وألقى حصان عغه حيث

 ابربرية حول التحريضية الكتابات هذه من قصد قد أثناسيوس أن البين ومن

 القادة ضد غغبهم إلثارة صاغها فقد ثم ومن (،٣الرهبان) تعاطف كب اآلريومية

 وملطته، نفوذه من مؤقت بشكل أثناسيوس جردوا الذين اإلسكندرية في اآلريوميين

 في به ليزج إنه بل اآلريوسبين يد على وإهانته أنطونيوس برمزية أثناسيوس يكتفي وال

 *صحرا في وأصحابه مخدا صلواته على عاكثا ناسكا بكونه مكتب غير المشهد قلب

 اآلريوسية، ريح منه يشتم ما كل من مشمئرا ويجعله معه الحرب لبوس فيلبسه وامعة،

كتابه في فيذكر األريوس، بغض في هم رمز متابعة على الرهبان نفوس يوطن ذلك وكل

Nicene and post-Nicene Fathers of the Christian Church, Series II, (١) 
.72 vol 4, History of the Arians, part VIII, PG

.14 IBID, part II, PG (٢)
Barnes, T. D., Constantine and Eusebius, Cambridge, MA: Harvard (٣) 

.126 .University Press, 1981, p



( ألج١ل>ئ ٢٦٨ آلبا ادكنيذالكنيةابعريةايدب نغدالتقليد 

الله رجل وأن واليته في لزيارته حضروا قد األريوسيين أن أنطرتيوس لترة ألفه الذي  

استخدم وقد )'(،*األفاعي سم ض أسرأ كان كالمهم !ن قاثآل: الجبل، من طردهم قد  

إياهم محذرا الرهبان»)؟( إلى »رسالته في استثمار أيما واستثمرها القعة هذه أثتاسيوس  

الآلريوسين الضيافة تقديم من * 

اإلسكندرية إلى بنفسه نزل قد األخير أن أنطونتوس عن كتابه في أثناسيوس ذكر وقد  

أنطونيوص ويتزل الالهوتية، آرائهم في لهم مثارك أنه المدعية آلريوسية 1 المزاعم ليدحض  

وعن أثتاسيوس عن ومنافخا اآلريوستة مواجها أثتاسيوس إياه ألبها التي الحرب بلبوس  

رموزها هع والتواصل الرهبنة ورعايته أثناسيوس عمل أن شك وال (، النيقاوي) اعتقاده  

على والخوارق الكرامات بإسباغ أتباعهم مشاعر ودغدغة واعتقاده صفه إلى وجذتبم  

عاد أن ولما البطاركة، من بعده سيأني لمن أو له الرهباني الوالء جعل قد متبوءيهم=  

الجيش هذا ظهره وفي عاد م٣٣٦ عام اإلسكندرية واألخير!لى الخامس منفاه هن أثتاسيوس  

سعة من وبالرغم نيقية)؛(، مجهع عقيدة عن المجيد دفاعه له والثاكر الداعم الرهبان من  

ألثناسية ا الرعاية عن منقلة رهبانية جماعات بقيت فقد الرهبانيات وسط أثناسيوس نفوذ . 

فقداستعان ايطش،٠۴ًا ويدا البطريرض ظهيراللكرسي الرهبنة صارت فقد وبالجملة؛  

التيقوسي)ه يذكره ما على حجره في تربوا من واحد - أثتاسوس خلف - ثيوفيلوص م٣ )

١)) Athanasius, Life ofAntony, 68.3: ed. G. ل. M. Bartelink. sc 400 (1994), 

314; PG 26. 940-941.
(٢) NPNF Series II, vol IV, Athanasius, Select Writings & Letters, Second 

Letter ,0 Monks.

(٣) Life of Antony, 314-316, PG 26.941.

(٤) T. D. Barnes, Athanasius and Constantius: Theology and politics in the 
Constantinian Empire, Harvard University, 1993, p. 152.

 الثقافة دار التاشر: الدين، جمال العزيز عيد وتدقيق تحرير القديم، والعالم معر تاريخ يوحائالتيقومي، )ه(

.١٣٦٠٣٢٠١١ األور الطبعة الجديدة،



ج١ؤى ٢٦٩ آلرثدج' الرابع للفصل

 أحد ويشهد المعابد)'(,( هدم في للماعدة الصحراء هن دعاهم فقد الوية على حربه في

 المتسربلون ارجال اهؤالء فتقول: فاعليها يصف ان بعد المعابد مديم واقعة على الوثتيين

(.٢قدسيةا) الوية اإلسكندرية أكثرمناطق تدميرواحدمن على يالمون أكثرمن بالرادهم

 صنعه ما إلى — وصفه المسيحية يحلوللمراجع كما - الوثني هذا من إشارة وهذه

 وال أنقاضه، على عظيمة كنيسة *وبنا بل الرابويم، هدم من ورهبانه اإلسكندرية بابا

 وعتاده، عدته فهو بخارته، يغامر أن يوفيلوس يستطع ال الرهباني الجش هذا أن شك

لغضبهم. حاب ألف ليحسب فإنه ثم ومن

: والتجسيمية مموفاوهممن

 فريعا ثيوفيلوس وناصر منها، الرهبان موقف تغاير التجسيمية بدعة قامت أن ولما

 مدافائ م٣٩٩ لعام الفصحية رمالته فوجه ،األوريجانية خلفيته باعتبار فريق على منهم

 هي ما الدعوة وتلك الرأي هذا أن رأى بل ماددا، ليس تعالى الله وأن الله تجسيد عدم عن

 وإال اإلله، حق في البشرية التصورات تجنب على أتباعه حث وقد الوثنية، لبقايا امتداد إال

(.٣سوزمين) يذكره ما على الوثنية األصنام عبادة إلى العودة فخ في فسيقعون

 وأحد الخامس القرن في الروحيين الكتاب مشاهير وهوأحد — كاسيان يوحنا وينقل

رأيه إمحاق الراهب عن - البعفى)؛( يذهب كما عنها نتكلم التي األحداث هذه شهود

The Sayings of the Desert Fathers, (: Apohthegmata Patruin) Alphabetical ( ١) 

(.٧ersion, translated by Benedicta Ward SLG, Theophilus 3 (PG 65.200Α
 أواخرالعصرالقديم، وقيادتهافي المصرية الكتبة..المبكرة القبطية البابوية ممر: بابوات ديفيز، ستثغين (٢)

.١ ه ٩ص ،۴٢٠١٣ األولى، الطبعة للزجمة، المركزالقومي جرجس، مجدي ترجمة
 الفصل الثامن، الكتاب ساويرس، بوال٠تعريبد هارترانفت، تثز ترجمة الكني، التاريخ مرزمين، (٣)

عشر. الحادي

 أن إلى ۴١٨٩٨ اليونانية موناخوروم وهترريا باألديوص لعملي تحقيقه في بتلر كاثبرت دوم يذهب (٤)
ه وبعد األمرر، لمجريات وصفه بدئة ذلك على مذال األحداث، لهذه عيان شاهد كان كاسيان



ابريةانموذجا(ز٠ ..»يجابي٠ك٠الجعدقع٦الحقد رليحك\ج ٦٧٠ جرورج

 والخطاب— تفزضون كما »ليس فيقول: نزيا أديرة في المنتثرة التجسيمة البدعة هذه في

 العالم جهل من ولكنها الحديثة، الشيطان خدع من البدعة هذه أن معه وهن لكاميان

 أن يظنون فإيم ثم ومن دثر؛ شكل في الشياطين عبادة اعتادوا قد فإيم القديم، الوثي

 شكل حدود داخل يعبد أن يجب الحقيقية؛ لأللوهة الموصوف وغير المدرك غير المجد

 هناك تكن لم إذا به؛ أواإلماك ما *شي إدراك على يقدرون ال أيم يعتقدون أيم كما ما،

 يحملوها أن يمكنهم والتي تعبدهم، في وهم باستمرار مخاطبتها يمكنهم أمامهم ما صورة

(«. أنظارهم) أمام دوائ ويثبتوها ذهنهم في

 األنوف تزكم وثنية من فيه وما الفج، المذهب هذا أن الكريم القارى يتصور وقد

 وجعلته قلوبا، الرهبان أكثر عليه عقدت ولألسف لكن مناصرا؛ وال مؤيدا يلقى لن
 المذهب هذا بضالل أقع قد كان بغنوتيوس، دير رهبان من راهها أن حتى دينها، محور

 استثعر ولما للصالة، الرهبان اجتمع أن لما باكيا ايار ما سرعان لكنه الفج، التجسيمي

 بنفسه ألقى منه، انثزع قد صالته، حال أمامه يفعه أن اعتاد الذي لإلله البشري الثكل أن

 أعرف وال عليه، أعتمد أحد لدي ليس إلهي؛ مني انتزعوا »لقد صارحا: األرض على

<.٢أ<> وأتوجه أتعبد لمن

 أن زاعمين وجهلهم، باطتهم بيب بمرارة ثيوفيلوس رسالة الرهبان استقبل

 في الطعن وهي أال التجسيمية البدعة من سوءا أكثر هي برطقة تلطخ قد ثيوفيلوس

 على بثرية، صورة على تثكل قد الله أن — زعمهم على - أنكر فقد المقدس، الكتاب

 فقد وعليه الله؛ صورة على خلق قد آدم أن بوضوح يعلم المقدس الكتاب أن من الرغم

 ومعرفة، كماآل مصر أديرة في الموجودين كل يفوقون الذين الرهبان خيرة رسالته رففى

الميالدين. والخامى الراى للقرنين التخيلية الكتابات عن املوبه ه

 إسحاق األب ع٠ الثانية المحاورة صاويرس بوال د. األب وحراشي ترجمة المحاورات، كاسيان، يوحا (١)
ه.٠٢ه،٠١ص-

.٤٩٩م االبق (٢)



خليوآل@ ٢٧١ ريكهج ________________ ٠ الرايع ألفصل

 أوتالوتبا الرسالة بقراهة الثالثة األديرة على يشرفون الذين من أحد يهتم لم أنه لدرجة

 اإلسقيط، في الفعحية ثيوفيلوس رسالة امئقبك وهكنا اجتماعاتبم، في اإلطالق على

 وكيليا؛ نيهريا في أما ١ :٣ يظهر ما على مخالفيهم إلى التجيمية اتباع نبة كانت حيث

لألوريجاسن)'(. الرئيس هوالمركز األخير الموضع كان إذ أقل؛ انبة كانت فلربما

 فزكواأديرتبم طقتهم لهر ثيوفيلوس إدانة من ماممعوه على قيط’يعبررهباناإل لم

 قتده، وقاصرين مجدائ إياه معتبرين ثيوفيلوس ضد وأثرواشفيا اإلسكندرية، !لى وجاؤوا

 أن فيذكرسفراتبس لها، مؤيد إلى الهرطقة لهذه مهاجم من ثيوفيلوص موقف تحول وهنا

 مجمع، في تبم يلتفي أن رتب اليه وقصدهم عليه الرهبان اجتماع بلغه لماأن ثيوفيلوس

 إن نائلين: الرهبان عليه فرد اللهه وجه أرى أراكم، اعندما* قائآل: حياهم ظهرره وبمجرد

 متها استمد البعض ألن أورجينوس كتب فاحرم لنا، اتي مثل مالمح لله بأن تتم حقا كنت

 ثيوخيلس: فقال وعدولله«، ككافر فنعاملك ذلك تفعل ال كنت فإن رأينا، تقاوم حججا

(.٢للذم«) ستحقين ا٢ يهتمون من وأعتبر اوريجانوس، أعمال أبغض نغي *أنا

 أدى وقد له، خصم إلى وريجاذوس٠ال مناصر من ثيرفتلرس خارطة تغيرت وهنا

 والصديق اإلسكندرية كنائس صندوق أمين — كإيسيذورس األمس رفقاء معاداة !لى ذلك

 برسامة ثيرفيلوس قام قد وكان الرهبان الطوال األربعة وكاإلخوة لثيوفيلوس، الحميم

 على آموتيوس إليه ذهب المجسمة الرهبان إلى ثيوفيلوس مال أن ولما آمونيوس، كبيرهم

 فلطموه واألوباش الحرافيش عليه فلط ثيوفيلوس؛ على ليحتج الرهبان من وفد رأس

 إلى ورجعوا حزين، وقلب كيرة، بغى أمونيوس لع جا، الذي الوفد وعاد فمه، على

 الوالي من فطلب ثيوفيلوس السكون ذا ليروق يكن ولم الدير، في أعمالهم ممارسة

 ألديرة المعمارية األثرية للمعالم دراسة مع الغربية الصحراء في القبطية األديرة تاريخ هوايت، إيفلين ( ١)

 تعريب الميالدي، عثر اياسع القرن من األول ايصف إلى الميالدي الراى القرن منذ النطرون وادي
. ١٩ ه صم الكورالقبطية مشروع نثرة: م،٢٠١٧ الثانية الطبعة ويروس، ما دبوال

. ٦٢ وه الكي، التاريخ سكوالستيكوس، مقرأتبس (٢)



ألمصريةاموذجا( ...ب)اأخية٠حقدالحمكراب. يقج ٢٧٢ يمهأ

 تحت ديرهم إلى فار اآلمتين، الرهبان جماعة تبا يهاجم سكرية بقوة يمده أن الروماني

 يمتطيها التي الخيول سنابك سمعوا عندما ساكنهم وحرك بالهم فأقلق تهيم، ليل جنح

 جيش ومعه جا^ بطريركهم أن بلفهم أن ولما وذعروا، الرهبان فهاج .’الروماني الجبش

 اإلخوة أولئك من واحد كل هع ومريديه، أوريجانوس أتباع على القبض يلقي لكي مزيد

 أرض في المحارب يفعله ما بالدير الرومانيون الجوئد فعل وقد االختباء، إلى المعروفين

 العكر كف الصباح تباثير بدت ولما النيران، فيها وأضرموا الصوامع فنهبوا - المعركة

 مامعهم على ليطرح الرهبان؛ من جماعة داعائ ثيوفيلوس وخرج القاسي؛ عملهم عن

 على حكم البب »فلهذا قائآل: بعدها الكالم ليتع أوريجانوس كتبه مما نبذات بعض

 أيديهم وضعوا بل الحكم؛ لهذا يرضخوا فلم بالحرمان؛ وأتباعه أوريجانوس *حلفا

 وصاروا األديرة، ٠ورؤسا األساقفة وجوه في وقفلوها النطرون، وادي كنيسة على عنوة

 طريقهم؛ في يقف من كل يفاجوئا لكي النخل؛ .سعف مغطاة النبايت بأيديهم يمسكون

 نريد ما على اآلن األمر وتم القالقل لهذه حد وضع إلى .*األرثوذكسي العام الرأي فاضطر

وندتهي')'(.

 “نريدوتنتهي ما على األن األمر اوتم ثيوفيلوس عبارة يتأمل أن المبجل وللقارى»

!!القدامة؟ ثيوفيلوص شل يمخ خلق قاتون وبأي شرف، ميثاق بأي ولينظر

القطبية: إلى ارهيان هروب

 أم الفعلية إلى يوفيلوس وكال، الرهبان سبق هل سبق من الجزم وجه على البدرى

 عندإلىالقطئطييتية،وأنه أنثيوفيلوسأرملوكال، (يؤكد٢سبقهموكالؤهإليها،ذوزمين)

 ثيوفيلوس بينمايكب هناك، إلى والباقون واييذورس أمونيوس توجه بذلك؛ سماعهم عند

 رسالتأ دار الناشر: م،٢٠١٨ األولى الطبعة تادرس، إسكندر ترجمة القبطية، اال'مة تاريغ بوتثر، ليديث (١)
بغرف.٣١٣ :٣١ ي؛ سثروانونع،

عتر. الغالث الفعل اسن، الكتاب الكنسي، التاريخ مورن، (٢)



همج ٢٧٣ صؤ_____________________________________الرابح العصل

 األوريجانية، إلدانة مجمع عقد على يحثه (،١سالميس) أسقف إبيغانيوس إلى أخرى ناحية من

 هذه على فيها ينعس مجمعية رسائل القسطنطينية، في الذهب فم يوحنا وإلى !ليه يرسل وأن

 الخمسين)؟(، القسطنطينية إلى وصلوا الذين األوريجاتيين عدد بلغ حال أية على اإلدانة؛

 لزم اذا اإلمبراطور على قضيتهم بعرض مهددين العوض الذهب فم يوحنا ض والتمرا

 ثيوفيلوس إلى وكتب بالثركة، لهم يمح لم ولكن يلطف الذهب فم فاستقبلهم األمر،

 القسطنطينية إلى له *عمال بإرسال فقط ثيوفيلوس فرد الرهبان، هع يتصالح أن على يحثه

 أخر األسقف ديوسقورس بحرم رد الثانية، للمرة ناشده وعندما يوحتا، ضد المكائد ليدبروا

 بيوحنا، لإلطاحة جهوده كل يوجه األساقفة بدأرئيس فصاعدا الوتت ذلك ومتن الرهبان)؟(،

 مشى ويذكر هوايت، ؛يغلين تذكره ما على المبتغاة نتيجته تحقيق عن مكائده وأمغرت

 استقباال فيها فاستقبل ..ة،٠القطئط, إلى سافر قد تيرفيلوص الكتدري البطرك الأن يرحتا

 لها تبكيته بسبب الذهب فم يرحتا عن الملكة قلب تحول وجرده صادف وقد باهرا،

 فيه يحرم مجمعا يعقد أن الكندري البطريرك من فطلبت الخالعة؛ في إفراطها على

 في خلكيدون من بالقرب عقد مجمع في ذلك تم وقد بالنفي عليه ويحكم الذهب، فم

 على القسطنطينية شعب سخط عن رغائ الذهب فم ونفي بالنديانة يدعى جميل مكان

األمر«"(. ذلك

 ذراعيه يفتح إنه لهم: يقول ثاوفليس البابا نزيا رهبان إلى يرسل أن عجب ومن

 أن المصريون األساقفة عليهم وضغط أذيتهم، في يفكر ولن الماضي، سى وقد لهم،

.٩٠ لرمالة١جيروم (١)

.٩:٦ الكنسي التاريخ سقراتيس، (٢)

 بوال د. تعرب مور، هربرت ترجمة الذهب، نم حياة عن حرار هليتريرليس، أسقف باالديرس األنبا (٣)

. ١ ٧ ف طبعة ذكر درن القبطية، الكترز مشروع نثرة: ماويروس،

.١ ه ٠صل القبطية، الكتبة تاريخ (٤)



انموذجا{ زالمصرية _٠)ااطالكني حقدادق,ادلم. -__ دالح١ؤ ٢٧٤ رعرترا

 وقد المجمع)'( إلى الرهبان اآلباء فجاب لديه؛ لهم يشفعون أتجم تظاهروا حيث يعتذروا

 للبابا واعتذروا قلبهم فتحوا بل ضجة، أية إثارة في يفكروا ولم المجمع هيئة ض خجلوا

(.٢اذتهت) قد المثكلة إن وقال شركتهم قبل الذي

 الرهبان هؤالب يأمر أن دون ثيوفيلوس، يذكر كما المشكلة انتهت قد وهكذا

 كتابات حول تكن لم المشكلة أن حائ ظهر »فقد أوريجانوس؛ كتب ة قراب عن بالتخلي

شخصية)؟(! لدوافع ولكنها أوريجانوس،

 البابا لطخ بعدأن لكن الباباثبوفيلوس؛ مع وعادالرهبان الطوال اإلخوة مشكلة انتهت

 ثيوفيلوس صار إذ المتوحشين«)؛(... «مجمع باالديوس دعاه الذي المجمع ١٠د٢ تاريخه

الحقا<)هم. لروح معادية طاقات حولها تجمع الشريرة، اإلمبراطورة رغبات لتحقيق أداة

 يرحنا على بالتآمر تاريخه لطخ قد ثبوفيلوس أن رأى قد ملطي ا األب كان ما وإذا

 للبابا ممكائ يكن »لم فقال: ثيرفيلوس، جرائم من جريمة عدها بل وإدانته؛ الغم ذهبي

 حق في جريمته معه حامآل اإلسكندرية إلى ففادرها القطنطينية، في يبقى أن ثيوفيلوس

 مكاري الراهب فإن = (٦المؤرخون«) له يغغرها لم التي الغم ذهبي يوحنا البطريرك

 ق بصل اإلقرار منطقي الغير »من ألنه ثيوفيلوس؛ على الحكم استحالة ليرى البهناوي

 ويرى .كثيرة. قرون عنها تفعلنا الي القديمة األمور من أمر على والتام الكامل الحكم

أثناب كانا آلنبالرغممنأتجما١ كليهما تكرمهما األرثوذكسية القبطية الكبة أن ذلك دليل

الذهب. فم يرحنا لمحاكمة األساقفة من ومجموعة ثيرفيلرس عقده الذي المجمع (١)

 من كتاباته(، — وأفكاره منهجه - )سيرته الغم الذهبي يرحنا القدير ملطي، يعقرب تادرس القمعى (٢)
.٨صار باالسكندرية، لكليةاالكبريكية١م،ذثرة:١وكتابا٠ًاقواالألبا سلسلة

.٨٨ص اليق١ (٣)

الذهب. نم حياة عن حرار هلليوئيوليسى، أسقف ياالديرس األنبا (٤)
.٨٨ص الغم ذهبي يرحنا القدسى )ه(

.٩٣االبقص (٦)



هج ٢٧٥ جيهج____________________________ اسدالرأبح

 ؤم البعفى لبعضهما مقاومتهما أن الكنبة العتبار وذلك البعفى؛ لبعضهما ضدا حيابما

 لإليمان االستقامة تبتغي داخلية نية عن إنما الظن؛ أغلب على شخصية منازعات تنشأعن

للكنيسة»)'(. العامة والفائدة للثعب والخير

شخصي!! الدنيا في خالف فال شخصية؛ المنازعات هذه تكن لم وإذا

أوريجاتوس: واعتقاد ثويلوس

 اعتقاد فيه يدين لثيوفيلوص نصى من هل الطويل الرد هذا بعد الكالم ومحل

نرس؟ أوريجا

 إلى الكندري ثيوفيلوسى البطريرك أرسله مجمعي خطاب فغي نعم؛ والجواب:

النحوالتالي: على االراء لهذه ملخصى فيه ورد وفلمطين، قبرص أساقفة

.االب يس ولكن حثا، البثر يثبه االبن - ١

االبن. من أدنى وبولس بطرس الغديان مثلما اآلب من أدنى -االبن ٢

اآلب. أوهع بمفرده االبن إلى نصلي أن ينبغي ال - ٣

 وفي وفايا، مادا جسدا سيكون األموات بين من البثر به سيقوم الذي الجسد - ٤

روحاني. جد محله ليحل سيتدثر النهاية

(.٢فحسب) االنان شكل أخذ بل بثرا؛ يصر لم الله ابن - ه

ألوريجاتوس؛ رهبانية -تقود

ودفاعه أثناسوس رأي !لى يلتفت لم ثيوفيلوس أن وهي: الربة فكرني وأؤكدعلى

 ا إشراف تحت عيه، وما له ما ٠ اعماله - حياته أوريجانوس العالمة البهناوي، مكاري ا الراهب (١)
 ميخائيل-البهنا، والمالك ديرالعذرا نشرة: وممططا(، والغشن ببا )أسقف إسطفانوس األنبا نياخة

.٩٣٠ص

.١٨٦ص القبطية ألديرة* تاريخ (واذظر٧٦٢ع٢٢)مينالتئتي،٣:٩٢رسالة (٢)



أنموذجا( المصرية )للحجبة الجنسي حقدالتقليد الج٠ليحي ٢٧٦ جرع!

 من التصرف وهدا اآلب، من أدتى االبن بأن األخير مناداة له ظهر لما أوريجانوس عن

أولهما: الرهبنة أعمدة ض عمودان فيه شاركه ثيوفيلوس

 فيعظم الرسولى أثناسيوص ذكر يرد سيرته فغي الشركة: نظام مؤسس -باخوميوس

 المدعو يمقت وفيه:»وكان أوريجانوس الى فجأة بعده الحديث يتحول ثم التعظيم غاية

 على التجديف في شاركاه اللذين ومالتيوس البيعة من أقصي ألنه ليس أوريجانوس؛

 فكان أعماله؛ ضمن كتبها التي الرديئة المصنفات عن سمع قد وألنه بل المسيح، كنية

 بأقوال يبدومقنائ الذي الملق كالمه مزج الخاحمة، لحياته بالنبة وشجاسرا مجدقا يعتبره

(.١..«)بالسل. السم يمزج كمن العارفين غير لهالك المتغيمة اإللهية الكب

 أحسن ليس أوريجانوس من وموقفه المتوحدين: رئيس شوئدة األنبا -وثانيهما:

 يتاب أوريجانوس يهاجم هو فها وأظهر وأجلى أوضح نصه كان وإن باخوميوس من حاال

 بل بوع، الصالة تقدم أن يرففى أوريجانرس أن يرى فشتودة قول، هن إليه نبه ما على

 بستان في للرب المسمح بصالة ومعتضذا معتمدا يصلي، سوع له كان لمن تقدم أن ينبغي

 التعديات تهذه يقولون الذين *هؤال. مسيحيين يكونون »كيف شتودة: األنبا فيقول جثيماني،

 سيقدرأن وجدشخصى أوإن أتحمل، أن سأقدر كنت ان يرتعدرعآ؛ جعدي إن ؟العظيمة

 ملعون . ٠ يصلي. كان هونفه ألنه للسجح؛ يصاى أن يليق ال إنه قالوا سأقوله، ما يسمع

 هي وملعونة فيها، يفكر الذي الذهن هو وملعون التجاديف، تلك ينطق الذي الدان هو

 اآلب... يذكر ال لكي فمه فليفلق لالبن يصلي أن يريد ال من ألن تتلقاها؛ التي األذن

 ..المساوي. الثالوث ننادي فإننا يسوع نقول حين أننا واضح فإنه هذا؛ في أطيل ال وحتى

 فلماذا والهك، ربك أيثا هو كان فإن وإلهي« رؤري الرسول توما القدس قال كذلك

ا.٢الوقحة«) الكثيرة الكلمات تهذه أوريجانوس أنى أين من أدري ال أنا له؟... تصلي ال

.٣٠ ،٢٩ص تلميذه وتادرس يرس*باخو القدس سيرة (١)
 صمويل دكتور وتقديم ترجمة قراينه(، )سيرته،ءظاته، األول الجر المتوحدين رسى ثنودة األنبا (٢)

. ٩٣ ،٨٤ ،٥٧ فقرة باناريون مكتبة نغرة: م٢ * ٠٩ ديسمبر األولى اطبعة معوض، قزمان القس



غحغ٢٧٧جهؤ______________________________ابيبس

 يتتافى وهوما لالبن الصالة اليرى أوريجانوس أن شذود؟يرى ناألنبا واضح، والنص

 قراءة صحة على يدل فإنما دل إن وهذا له؛ وساوبا جوهره في اآلب هع واحذا وكونه

شوئدة! األنبا نظر وجهة من ألوريجانوس اآلريوسيين

أمرين: أحد عن حالهما يخلو ال وشنودة باخوميوس أن كذلك وليالحظ

رأيه. في وخالفاه أوريجانوس في أثناسيوس البابا برأي علما قد يكونا أن إما األول: —

 كتبه. في مارأياه على بناه وحكماعليه اوريجانوس، في يعلمارأيه لم الثاني: -

ألوريجانوس! اآلريوسية للقرءة شافع الغرضين وكال

المكتدري: ديوسهوس - ب

الكبير: السكندرى ديوتبسيوس

 عليه ونازعهم لهم، مرافائ ورأوه رأيهم، لتعضيد األريوسيون إليه ارتكن وقد

 عن »الدفاع حول المغردة رسالته في وكما نيقية«، عن »الدفاع رسالته في كما أثناسيوس

 تالمذة أشهر من هو ديونيسيوس يعرف ال ولمن قريبا، عنها الكالم وسيأني ، ٠ديونيسيوس

 الالهوتية المدرمة عمادة ياروكالس وقدترأس بلوتارك، وأخوه ياروكالس هع أوريجانوس

 البابا بعد اإلسكندرية كرمي على جلس ثم فلسطين، !لى أوريجانوس سفر بعد السكندرية

 عاائ، عثر ستة السكندرى الكرسي على ياروكالس جلوس وبعد الكرام، ديمزيوس

 في الراهب ابن ويذكر الرسولى، الكرمي على عشر الرادع البابا ليكون ديونيسيوس اختير

 فالرجل اإلسكندرية)'(، بطاركة هن )بابا( بلقب لقب من أول أنه الشرقية« »الحوليات كتابه

 اآلريوسيون التمس األريوسيين مع الصرع خضم وفي الرسولى، أثتاسيوس هوسلف

 وكأن )ديرسيوس(، أثناسيوس سلف من أفضل يجدوا فلم لرأيهم يثغع من األباء من

 وقد تعاليمهم، صحة على به مستشهدين سلفه إلى أثناسيوس يحاكمون األريوسيين

.١ الغرب »الحويات الراب ابن (١)



صوكب(١ية_برةاسي٠ص٩ا)ا٧ ٠ا،ابعهتقحقدال صج, ٢٧٨آلككجرج

أنه: ديوسيوس إلى اآلريوسيون سهب

االبن. عن اآلب -فمل١

االبن. أزلبة -أتكر٢

اآلب. بدون واالبن االبن بدون األب _تمية٣

هموأوسيوس. مصطلح استعمال "رفغه ٤

 باالبن اآلب عالقة لوصف تثبيهات استخدم فقد مخلوق.. االبن إن قوله: - ه

 االبن بأن يشي ما األلفاظ من استعمل وقد االثتين تفعل أيا عليه المشكون اعتبرها

٠ معمول)'( أو مصنع

 فصل على القائم التعليم هذا فيه أدان مجمتا ديونييوس الروماني األسقف عقد وقد

 ديوتيسيوس كتب وقد السكندرى، سميه باسم يصرح أن دون وجوهرا، أزلية اآلب عن االبن

 أساقفة إلى خطاباته في وورد إليه كب عما يدافع الروماني األسقف إلى خطابا الكندري

 ديونييوس بخطابات اآلريوسيون احتج وقد السابيلية؛ البدعة تحت وقعوا الذين ليبيا

 وال أزيا يس وأنه االبن في اعتقادهم لدعم - ليبيا أساقفة إلى أرطها التي - الكندري

 فاضطر الهموأوسيوس، اصطالح رفض في بديونيسيوس احتجاجهم سيما وال ماولآلب،

لهم! يزكه وال ديوييوس على يائزعهم أن الرسولى أثناسيوص

الكبئرودروابسيومى: ياسيليوى

 أرملها التي الرسالة من فهم قد الكبير باسيليوس أن إلى نشير أن المهم ومن

 وفي الرسالة.. من األريوسيون فهمه ما عين ليبياج أساقفة إلى الكندري ديونيسيوس

 »وأنت قال: ديونييوس كتابات حول إليه وجه سؤال عن الكبير لباسيليوس جواب

 ترجمه الالهوتية( وتعاليمه حياته عن ولراسة أعماله )ترجمة الكبير الكندري ديوتييوس القديى (١)

٠م٢٠١٦ يناير األولى الطبعة اإلسكندرية، مدرسة نثرة: ،٢٨٢٠ص رشدي رفعت أمجد له وقدم



©١قق ٢٧٩ ©يمج_____________________________________الرابع اسل

 الكب لكن جدا، كبرة وهي الي، وصلت قد بالفعل يوس،—ديوني كتابات عن تأل

 هو ما بكل أعجب لم أنا هوكاألي: فرأيي حال أية وعلى أرسلها، لم ولذا معي؛ ليت

 كثيرا؛ األن مامعنا في يزدد الذي فاإلثم تماثا؛ أستئكرها كثيرة ۶أشيا وهناك مكتوب،

 أرجع ال ولكتي البذار، لهم أعطى ض أول هو - ما بقدر - يكون فربما األفترمية، أعتي

 وأثبهه سابيليومى، مقاومة في المخلصة رغبته ببب فقط لكن فكري؛ فاد أي إلى هذا

 في الالزم من أكثر فسحبها النمو، مستقيمة غير شتالت بعض استعدال يحاول بطاب

 األخر، االتجاه نحر مائآل النبات جعل وحتى المقصود، تجاوز حتى المعاكس االتجاه

ديونييوس! حالة في تماعا نجده ما وهذا

 الخطأالمعاكى، إلى بغيرته قعد دون من حمل لليبين، المتأججة مقاومته قفي

 الجوهر، في )كأقنومين( متماهيين غير واالبن اآلب أن !لى يثير أن له تمانا كافيا فكان

 بعرض يكتف لم وساحق، جلي بتعر يفوز لكي لكن المجدفين، سيغلب بذلك وكان

 وتغيرية القوة وانتقاص الجوهر تمايز على يؤكد وأن بد ال أنه رأى لكن األقاتجم؛ تمايز

 للتعليم، الصحح الخط عن ويبعد اآلخر، حاب على الواحد فهويربح وهكذا المجد،

 (ويون أومر ) إلى موالي غير مرة ذات ووجد متباينة، سى أشيا& كتاباته في أظهر وقد

 في قبله أخرى مرة وفي األقانيم، لهدم سيائ )المصطلح( استعملوه الذين أعدائه بب

 الروح، عن الئق غير بشكل تكلم أنه إلى باإلضافة ، الروماني( )ديوتجيوس سميه إلى دفاعه

 والطباح المخلوقات لع أقل مرتجة في ووضعه العبادة، ينعر االنوهة، عن إياه مأل فل

)'(·‘الرجل حال كان هكذا األدنى،

أن: باميليوس يرى التعى لهذا فونقا

هرطقتهم. بذور للهرطقة أعطى من أول هو يوس—-ديوني

 Maximus the Philosopher إلى ئ الكبيروقد باميلبوس للقريس/ والعثرون التاسع الخطاب (١)

الكبير الكندري ديويرس القديس في العربية الى وانظرترجمته .NPNF 2nd» νοΐ.8 وهوفي
.٣٠٦،٣٠سه



جدع٠اصتريةئح<وخ كح": ذححا ب ," ؛ أ1 ‘د٠ةخد٦عبد „ I قمكاذرذذييل

 مصفلح ني موقفه واضطرب فخاخهم ني وقع الليبيين)'( هرطقة رد أراد أن لما -

للتعليم. الصحح الخط عن وابتعد الجوهر( في )واحد

 والعطباثع المخلوقات مرتبة في وجعله القدس الروح عن الئق غير بشكل -تكلمه

األدنى.

 اآلريوسية؛ القراء؛ وين بينها فارق ال ديونيسبوص لكالم الباسيلية ة*اكرا 0وط

 يشير وال نص عليه يدل ال الذي ديوبيوس على باسيليوس أضفاه الذي الظن حسن إال

لفظ! إليه

 الكبير« السكندرى ديرنيسيرس »القديس كتاب صاحب يحاول أن عجب ومن

 الذي ما يدري ال الذي المتناقض موقف في باسيليوس بإظهار ديونيسيوس عن الدفاع

 وأكثر ديوبيوس، القديس عن القول هذا من تماتا متعجب »أنا فيقول: فيه؛ من يخرج

 باسيليوس القديس أن وهر جدا، بيط ليب باسيليوس؛ اكديس بواسطة قيل أنه تعجًاا

 هع الجوهر في وماواته اكدس الروح ألوهية تناول القدس، الروح عن الشهير كتابه ني

 نقل ثم .ديونيسيوس»)". رأسهم على وكان سبقوه، الذين الكنية *آبا عند واالبن اآلب

باسيليوس. كالم

 الكريم *القارى لي ليأذن الجواب قبل ولكن يسير؛ التعجب هذا عن والجواب

 »نبدأ يقول: اذ الكبير؛ لباسيليوس القدس( )الروح كتاب في منه المتعجب النص بنقل

 والذي الروماني، وديويوس الروماني، إكليمندس وقبله إيريناوس، أي هومشهور، بمن

 االعتقاد عن سميه إلى الثانية رسالته في كتب الذي الكندري ديونييوس هو أدهشني

استلمنا ما بكل نتمك الذين ونحن:»الكلمات تبذه ديونييوس ويختم عنه، والدفاع

 وهذه ليبيا أعالي في بنتابرليس وأسفف مابليوس بين واقتا كان الجدل ألن هذاالياق في ذكرالليبين (١)

*ديوبيوس سدته على كان الذي الكندري للكرسي تابعة الكنائى

.٣٠٨ص ديوبوس، عن المدفاع (٢)



g٢٨١lM______________________________ببارح

 ستخدمين الشكر نقدم أن تعلمنا التي والممارسات الكلمات قبلنا، الذين الشيوخ من

 األب لله والقوة المجد نقدم إليكم، رسالتنا ختام وفي استخدموها، التي الكلمات نغى

 يدعي أن أحد يتطح وال األبده وإلى األن من القدس الروح هع المستح يسوع ربتا واالبن

 من والممارسات الكلمات استلم أنه أكد قد كان ما وإال مزورة، بالدات الفقرة هذه بأن

 في يمانع وهوال القدس، الروح هع واالبن لآلب المجد تقديم تؤكد والتي سبقوه، الذين

٠(٢تًاكيده) إلى تحتاج كانت فقد (١الروحه) »هع أها ومألوفة شائعة فهي الروح« ))في استخدام

 باسيليوس موقف تؤكد ديونيسيوس، كالم من )أدهش( أنه باسيليوس وعبارة -

 فجعله الئق، غير بكالم (٣القدس) الروح على تكلم قد األخير إذإن ديوسيوس من األول

الدهشة؟! ففيم ألال األدردا( والطبابع المخلوقات اآلب_هع أقل_ض مرتبة في

 أنه سبقوه الذين من والممارسات الكلمات ديونيسيوس نقل ض يلزم ال أنه —

 فهم اتفاق عينها العبارات نقل ض يلزم فال بعده، أش من أوكفهم سبقه من كفهم فهمه

 عن يتحدث إذ نفه؛ باسيليوس كاآلم من القاعدة هذه تأييد على أدل وال لها، الناقلين

فيقول: نوس أوريجا

تعبير الذكعيولوجيات في يستخدم تجده للمزامير، شرحه في أيثا وأوريجانوس»

 الروح« هفي ين التغرقة دعوىاآلريوسية فيه يتافغى كتابه،الروحالقدس« القيصري باسيليوس كتب (١)

 اآلب أممابعد حتن في اآلب مع والروح االبن تفيدأزلية عالاذاب٠ا التبل فاالوسية الروح، وامع
 )راجع شائعة. مألوفة فهي افي« بخالف ثالنا، القدس ثاباوالروح أوآلواالبن فاآلب اآلب من وأتل

(.٧٧صد القدس« من،الروح العادس الفصل

 مقدمة مع بباوي، حب جورج د' وتقديم تعريب القدس الروح قيصرية، الكبيرأسقف باسيليوس (٢)
 م٢ ٠ ١ ه الثانية الطبعة للنثر، جذور نثرة: المتيح، الفرية مطران األنبايؤض نيافة يغلم تاريخية

.١٦ئ

الثالوث. في الكالم من اخص القدس« في،الروح هتا الكبير ياسيليوس وكالم (٣)
 مزجتا نقلناه وقد ،NPNF 2nd, νοΐ.8 الكبير، باسيليوس ا للقديس والعثرون التامع الخطاب (٤)

.٣٠٦،٣٠ص-ه ديونييوس كتاب من آنثا



آلموذجا( لجهذثم...ةاسرية١ريك'..ذ..ياحاؤتقلمنقد ج١١ؤذ،دف ٢٨٢ جرتما

 القدس؛ الروح عند قاله ما كل في دائائ صواب على يكن لم أنه وهع القدس« الروح »هع

 عن يتكلم كان وثبايا، الكدية العادات قوة وسب وقاره، عن يدافع ما كثترا أنه إال

<.١ح٠الصحيح اإليمان هع يتفق يما القدس الروح

 القدس؛ الروح عن قاله ما كل في أوريجانوس اعتقاد يصحح ال »فباسيليوس

 بفهم ال الصواب هذا وجود معلال كالمه؛ في صوادا رآه بما استدل فقد ذلك ض وبالرغم

 المتقول صار بحيث وثبايا الكنمية العادات قوة ذلك في والسبب بتقله، ولكن أوريجانوس

 عن باسيليوس ذكره ما هذا فهمي ويعضد له، فهمهم عن التظر بغض واحدا الجمع عند

 المقدسة القرات رومية: لرسالة شرحه في الوأيائ بقوله: السابق التص متمنا أوريجانوس

 قوة هوأن أفهمه وما القدس، الروح وألوهية الوحيد االبن تقبل أن تستطيع المالئكة من

الخاصةا()م آرائهم مع يتعارض ما يكتبون البعض تجعل الكنية في رسخ ما

 الراسخة المستقرة العادات لطوة أوريجانوس إن فمه، بملء يقول هنا فباسيليوس

 في االتفاق من يلزم ال أنه أكرر لذا و الخاص، رأيه هع يتعارض ما كتب قد الكنيسة في

فهمه, في االتفاق المتقول

 في اآلريوسيين محجاجة الكبير باسيليرس كتاب مبتى أن عنا يغيب أن يتبغي وال

 الروح مع واالبن لآلب )المجد وهي: الذكصولوجية صيغ من صيفة على اعهراضهم

 القدس؛ الروح ألوهية تعضد__زعمهم وفق—ألنبا )مع( لفظة على فقداعارضوا القدس(،

 هذه استخدموا الذي الكنيسة رجال مثاهير أسماء لهم نقل أن إال باسيليوس من كان فما

فهمه. في ال المحضر! المتقول في الكالم أن أدرك هذا فهم فمن الصيفة،

 إليه يثير ما وهو ثائائ؛ كان ديونبيوس أعمال تزوير أن هذا إلى أضيف ما -وإذا

. ١٦ ص-ه القدس الروح (١)
.١٦٦الروحالقدس،ي (٢)



ىآلج١ق ٢٨٣ههج- ٠ ______________________يتحل١٠ايخث

 ?وره®، بالذات الفقرة هذه بأن يدعي بأن أحد يستطع وال ال يقول: حيث باسيليوس كالم

نائ: قال الذي روفينوس عند كذلك نجده ما رهو

 دست قد أشياخ( هناك كانت سابليوس، هرطقة ضد كتبها التي الكتب في أنه حتى ه

الرجل«)'(, شرعية خلف يحصنوا أن اآلريوسيون حاول الذي التع من

 حق لألريوسية فيكون تزويرها؛ عدم على باسيليوس ساقه قد معتبر دليل وال

 االستدالل يسقط الباب هذا وفتح ديوسيوس.. كالم من عليهم به استدل فيما منازعته

 باسيليوس؛ كالم عن التناقض دفع الغاية أن على عليه.. أو له فيما ديونيسبوسى بكالم

إهماله(. من أولى الكالم )إعمال لقاعدة تبغا

 وصف من يتعجب أن السكندرى( )ديوتيسيوس كتاب فلصاحب الدفوع؛ هذه وبعد

ί »الكبير«! ص كله هذا بعد — بالهرطقة امه٦ات من بالرغم - لديونيعيوس الكبير باسيليوس

 ل الكير وهوباسيليوس الكبة *هنآبا فخيم أب قراءة هذه فنقول: نسأل أن ولتا

 قراة ترد فلم .وحزبه. أثناسبوس فيها وخالف اآلريوسين فيها وافق وقد هديوئيسيوسه

اثتاستوس؟ قراءة وتقبل واآلريوسين باسيوس

داغ: أكاسيوس

 وهو »ديونيسيوس« كتابات في رأوه بما األريوسيون تعلق فقد حال، أية وعلى

 في متقرة لديوسيوس األوريجانية فالمة األلفاظ؛ مجرد وليس المنهج مبناه تعلق

 هو إذ ديونييوس؛ تلميذه في فلينازعوا أوريجانوس، في نازعوا فكما األريوسيين، وعي

؟ديونيسيوسه»سلفه عن دفاعه في أثتاسبوس ارتكن عالم ولنال ألوريجانوس؛ امتداد

محورين: على ارتكن قد أثتاسوس دفاع أن والجواب:

Rufinus’s Epilogue to Pamphilus the Martyr’s Apology for Origen, Adressed (١) 

.Pinetum a.d. 397. NPNF 2nd series, vol III, ρ423 ،٥ to Macarius



ع دالهكنيسةالمصريةبنجا الجبي التعتيد يقي قحتحدلج ٢٨٤ مرتدا

الدفاع(: وخطاب )ديوتيسيوس الحوراألول:

 وأساليب أوضح بعبارات خفابه في المثكلة الكلمات شرح قد ديونيسيوس أن

 دفاعا ووضع بل فقط، أخرى خطابات ديرنيسبوص يكتب »لم أثتاسيوس: فبقول أدق

 الطيمة؛ األفكار وضوح بكل مظهرا ارتياب، محل كانت اش النقاط عن نفه.. عن

.٥( صفهم) في يجتذبوه أال عليهم نظرهم( )في متضاربة أفكاره كانت وإن

 خطابه في أفده ما دفاعه في أصلح قد ديونيسيوس أن على التعويل إن والحق؛

 تأويلها، يجري محتملة لفظة وليس ونص هواعتقاد األول الخطأ فإن مغالطة؛ األول=

 كالم باسيليوس فهم ويعضد الرجل، في رأيه على ثابتا الكبير باسيليوس جعل ما وهذا

 أدانه الذي الروماني ديوسيوس وأثناسيوس باسيليوس وقبل المتناقض؛ أثناسيوس

 دفاعه ني يقول إذ التناقض؛ جهة ونئظهر أثناسيوس إلى ولنعد خطابه؛ من وصله ما على

 إن يقولون »هم تيقية: اصطالحات عن يأله ألسقف وجهها رسالة في ديونييوس عن

 الذاني ابنه وليس ومصنوع مخلوق الله ابن »إن له: خطاب في قال المبارك ديوسيوس

 والكرمة، الكرام عالقة مثل األب، جوهر غير آخر جوهر من لكنه اطبيعة، بحب

 ينتهي هنا ه يخلق أن قبل وجود له يكن ولم مخلوق، فهو ولهذا والقارب الفينة وكباني

 كتب لقد »نعم؛ كالمهم: مؤكدا بعدها يقول ثم اآلريوسيين كالم من أثناسيوس اقتباس

(.٢كثير«) الكالم هذا من به خطابه أن تعترف ونحن الخطاب هذا

 دعواكم؛ في لكم موافق أنا ٠ نعم. لألريوسيين يقول فأثتاسيوس جلي واضح والكالم

 من ذكرتم ما منه يفهم )الذي الكالم هذا من خطابه في بل األوحد.. النص هذا وبس

والكثير! الكثير اآلب( جوهر من بس وأنه مخلوقا االبن كون

 غير منه يفهم قد ديوبيوس كالم أن على يعمر أثناسيوص فإن هذا؛ من وبالرغم

 .٣١ ه٠ص السكندرى ديرنيسيرس (١)

.٣١٣الكذدى ديسوس (٢)



قلح ٢٨٠ ٠ ٠ ___ ______ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الرايح اسب

 العديد أيثا كتب مثلما »ولكنه بعدها: فيقول كلها، أقواله دكرت ط إذا سيما ال هذا

 الرجل إيمان ألن أيضا؛ لها يرجعوا أن يجب كان التي األخرى الخطابات من والعديد

 نستطع ال ألننا فقط؛ الجرب هذا خالل من وليس جميائ، خاللها من يتفح وأن بد ال

 قارب من بمجاديف، كثيرة سفنا يصع الذي الغن بتاء مهارة مدى على نحكم أن

 كي بباطة عنه يتكلمون الذي الخطاب هذا كتب قد كان لو إذا الكل؛ من لكن واحد

 في بما يتهمونه ستدعهم كتبه الذي الوحيد الخطاب هذا كان لو أو إيمانه، فيه يعرض

 الخطاب هذا كتب قد كان إن لكن ٠٠٠ اتهام بمثابة هو االقزاح هذا مجرد لكن - تلوتبم

 شه عن مدافائ أخرى، خطابات كتب أنه حين في مهتم، شخص وإلى معيتة مناسبة في

 أسباب يهملوا ال أن عليهم الحالة هذه فغي الخاطىء، الفهم كلماته احتملت حينما

 الحق ويتجاهلون المتناثرة العبارات بعض متصيدين عليه، تهم٠بافزا ويلقون الكتابة،

الرسائل...)'(«. بعض في المذكور

 الزجيح، من أولى الجمع قاعدة مع متسق وباطنه ظاهره ألثناسيوس السابق والتص

 من أولى )الجمع( فالتوفيق التناقض، ظاهرهما نصين بين التوفيق أهكن ما إذا أنه بمعتى

 بين ألجمع يمكن فهل الجمع.. إمكان بشرط هذا لكن ٠.األخر. وإهمال أحدهما اعمال

أزلي؟! وغير أزلي أنه أو مخلوق غير وكونه مخلوقا االبن كون

 .)الناسوت(. الكلمة جد به المقصود هنا االبن يكون أن اال للجمع؛ وجه ال قطتا

 طريقة مجاسا وجعله ديوسيوص اعتقاد لبدة شافتا هذا كالمه تأويل سيكون فهل

أصال؟ المخاطبين إشكالية طه كانت هل ثم الماق.. يحتمله وهل األريوميين..

 به اشمسك الذي المثال هذا نأخذ أن علينا يتحتم الوال؛ هذا على ولنجيب

 كيف وتظر - وفريقه. أثناسيوص وجه في ونهروه ديونييوس، كالم من ن 'آلريوسيو

الفريقان. معه تعامل

.٣١٤ ،٣١٣٠ ديوسيوسالكندري، (١)



ذموةجل1..ةاتصرية٠خسم1اح الجبب التقيد نغد محيحج ٢٨٦ )هرثدفي

واتؤام(:٠ه*)اتؤ مثال

 في بالتدقيق، ديوسيوس تعاليم »وهذه ديوسيوس: عن مدافائ أثناسيوس يقول

 سابيليوس، ببب للمخلعى البثرية الصفات عن كتب قد وأمونيوس إفرانور إلى خطابه

 (وأيقا«الرب١الكرام«) وأبي الحقيقية الكرمة »أتا مثل: الكتاب بعضأقوال اقتبى وقد

 االتضاع تعييرات أن يلي فيما وسنوضح .*المالئكة«)؟( من أعظم والصائرا خلقتي)؟(«

 أن حين في الجوهر، في الكرمة عن مختلف فالكرام كإنان؛ المخلص عن قيلت قد والفقر

 نفس ولهم الكرمة عن متفصلة غير وهي الكرمة، جوهر نفس ومن متماثلة هي األغصان

 االبن كان فإن األغصان، ونحن الكرمة، هو إنه الرب: قال كما لكن واألصل، الجذور

 االبن جوهر ؛ن نقول: أن يمكننا لذلك فوفعا أصلنا، نفس من نحن، جوهرنا نفس من هو

 في مختلعا االبن كان !ن لكن الكرام، عن الكرمة اختالف مثل األب، جوهر عن مختلف

 آدم، نل ومن األرض، من مصتوعون أنا حين في اآلب هوكلمة كان وإذا عنا، جوهره

 مجيئه على لكن اللوغوس، ألوهية على تنطبق ال السابقة التعبيرات تكون وأن بد فال

؛(.’المخلص« ناسرت هنا بالكرمة ويعني البثري...

 ياعدهم ال ديونيسيوس كالم من اآلريوسيرن فهمه ما أن أثناسيوس: كالم ومعنى

 جد بالكرمة المراد أن وهو صحح، وجه ديوسيوس لكالم كان وإن مرادهم، على

مخلوق. قطعا وهو المستح

 سميه إلى خطابه في نفه ديونيسيوس ساقه ما أثناسيوس تأويل على يعكر لكن

 »لكنتي فيقول: مالئمة تكن لم وأعبا سيما ال تشبيهات من ساقه ما بخطأ يقر إذ الروماني؛

(.١/١)يوه (١)

الهامش. البعيية(وهرهكذافياألمل،ولمأزدءلىإذزااللعزو!لى٢٢:٨م٦()٢)
(.٤/١ )عب (٣)

.٣٢ ’ى الكندري ديونييوس (٤)



- -________________ايببيع
 جذا مالئمة تكن لم ملموسة، وأعمال مخلوقة أشياه من البيهات بعفى سرع أخذت

 لكن صاتعه، هوتفه الزورق وال الكرمة، هونفه الكرام يس إنه قلت عندما خاصة

 بعدة - وقد الموضوع؛ لطبيعة موائمة واألكثر المناسية األشياه ني دققت ذلك بعد

(.١)٠تطابائ األكثر األشياه وذكرت بدقة، مدروسة عديدة براهين وفي طرق،

 بعض كون ص يعتذر فلم نفها، في متغيمة ديونييوسى عبارة كانت ما إذا وأكرر

مخلوق. المح جد أن على بعدها سينص أنه على مالئمة؟ تكن لم التشبيهات

 مرادالمتكلم - البعضه جميعه - منه المخاطب يفهم الذي السباق في كامن والجواب

 به: المقصود يكون أن بحال يتأتى ال ديونيسبوص كالم وهوأن األكمل، األتم الوجه على

 بين له وجود ال اإلشكال مدار عليه الذي األول الخطاب فإن ولألسف الكلمة، جد

 بين الذي — الخطاب من نعدم لن لكنا السجال؛ هذا ني الوحيدة الحم مادة وهو أيدينا،

 المتلقين على بالطع أثر ما وهر ديوييوس، فيه وقع الذي التاقفى إلى إشارة—أيدينا

ديونيسيوسى: يقول إذ والثاني، األول لكالمه

 كل وخالق صانع هو الله إن قولي: يآخذ أن يحاول مماحك أي هتاك كان »وإن

 اللفظ أدا، دعوته قد أنتي يالحظ فليته أيقا، السح خالق إنه أقول: أنني ويعتقد األشياه،

 قد الخالق إنه األب: عن قلت بعدما فإنني أيقا؛ الوقت نغى في االبن وجود يتغمن الذي

 آب، إنه عليه: يقال هومن الوالدوحده ألن خلفها، اتي األشياه أتالهذه يى أنه أوضحت،

 ألن صابع، يدعى الذي هووحده األشياه أحضر الذي ألن آب؛ إنه صاح: على يقال وال

 »الصاح أيقا الرسرل يقول كما كتاباتهم، صناع أنهم فالسفتهم على يقولون اليونانيين

 هذه إن يقول: أن أحد يستطع ال .وهكذا .النفى. أمور عن أيقا قيل وهكذا (٢)٠الذامرس

 وهر الكلمة، اتخنه الذي الجد عن ممنوع لفظة استخدمت قد ألنني خاطئة؛ األقوال

.٢٨٨دابقص (١)

.١٣:٢رو (٢)



جا( بةإلمصريةانموذ۶الجنسيوب نقداصب آلل١ال٠قر ٢٨٨ منيا

 أن أبذا أظن ال وألنتي مماحكات، بال سمع أن بد ال أيثا هذا وحتى مخلوق، بالتأكيد

 أباه، لكنه صانعه، هو الله !ن أقول: أن يمكن ال فلذا المخلوقة؛ *األشيا من هر الكلمة

 أدافع أن فأستطح الكلمة؛ صاع الله إن عفوي يثكل مرة ذات قلت لوكنت هذا ورغم

 أنهم رغم كتاباتهم صناع أنهم أنفسهم عن اليونانيون الفالسفة يقوله بما أيائ هذا عن

 صناع بأننا تدعونا اإللهية األسفار أن !لى باإلضافة هذا )أوالكتابات( األفكار لهذه آباه

ا.١«)*والقضا الناموس فاعلي دعتنا عندما القلب، هن الخارجة الحركات

أن: على يركز البق١ فالتعن

.*األشيا كل خالق بأنه )اآلب( الله وصف ديونيعيوس -

 واليونانيون منها، ألي أجا يمى وال وصانعها *األشيا خالق بأنه يوصف الله -

أوجدوها. أنم بمعنى كتابانم صناع انم فالسفتهم على يغرلون

 ولو الكلمة، اتخذه الذي الجسد قصد بل مخلوق الكلمة يجعل لم ديونيسيوس -

 يثبه هذا فإن صانعه الله أن أو مخلوق، الكلمة لفظ لديوسيوس( )والكالم متي خرج

األفكار! لهذه *آبا أنم رغم كتابانم صناع أنم اليونانيون الفالسفة يقرله ما

 اليونان )الفالسفة الواحد المثال استعمال في البين التناقفى عن النظر وبفضى

 أرابل ومصنوعه مخلوقه حق في اليسمى األب أن على يستشهدبه فتارة وكلمانم(

!!األب بمعنى والصانع الخالق يجعل وتارة خالائ،

 جسد ال ) االبن الكلمة وصفه فإن المثال؛ في التناقفى ١ط عن النظر وبغض :أقول

 كاآلم صحة لنا ويبرز ،عينها الصفرية الدائرة إلى يردنا انما أومخلوق مصنوع بأنه الكلمة(

 الدفاع١ا خطاب وأن أثناسيوس، من به أحق وأنهم لديونيسيوس نبوه فيما األريوسيين

الكلمة! هذه أمام ليقط ديونييوس، كتبه الذي والدحفى«

.٢٩٢،٢٩١،٢٩٠ص- ديويوسالكندري (١)



٠٢A٩h___________________________________يلللرإبع١

 (،فقد١شه) ديوسيوس كالم ض المعنى لهذا الناقلة اآلريومية الرؤية ويعضد بل

 وكلماته الكببر ديوسيوس خطاب ض أنازاربوس مدينة أسقف اآلريوسي أثناسيوس اقتبس

 ض االقتباس هذا أن إلى (٢>Opitz أوبيتز العالم ذهب وقد اآلريوسبين، رؤية يعضد ما

 عن النص هذا ناقل أن على التأكيد المهم وس وإفرانور، أمون إلى ديونبيوص خطاب

 ديونيسيرس: عن ناقال المجهول الناقل يقول النص ط! وفي مجهول، اآلريومي أثناسيوس

 االبن، وليس وحده اآلب اآلب، إنه بالحقيقة االبن: والدة قبل موجودا كان اآلب »ان

 نقه االبن ذاته، في كائن لكنه آخر، شيء من وليس كائن إنه بل الوجود إلى يأت لم ألنه

 نفه من ليس النبوة كرامة أخذ وقد خلق، ألنه بل موجودا، كان ألنه يس اآلب، ليس

(ا.٣خلقه) لذي١بلض

االبن! يكن لم اآلب كان أن فوقت واضح والنص

 ممايعزض ليس آريوسي= ناقله أن جتس من اعراضات من النص هذا يردعلى وما

واآلريوسي األثناسي والخصمان الناقل، هذا لقول معضد األول الخطاب أمل إذ به؛

 (Vaticanا3^5750لغايكانبالالة)١هذاالئصمرجودفيمخطوطتين،األولىهيمخطوطة (١)

 ترجمه وند (،Milan Ambrose E 147) يميالنر وسية اال المكتبة مخطوطة هي والثاية
 محفوظ والتص حدسا Mai ماي وطبعه الركيكة، الالتينية الى اليوتاية من القدامى األريوسيين أحد

جمة: الش هذه في باإلنجليزية
Hanson, R.P.C 2005. The search for the Christian Doctrine of God. The Arian 
Controversy, 318-381. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 41.

: حررها درات مجموع في ياأللمانية  Opitz مقال انظر (٢ ) 

Robert p. Casey, Silva Lake and Agnes K. Lake.
.Kirsopp Lake : إلى مهداة  

Opitz, H.-G. 1937. Dionys von Alexandrien und die Libyer. In RP. Casey 
(ed.), Quantulacumque. Studies Presented to Kirsopp Lake by Pupils, Colleagues, 
Friends. Cambridge: Christopher, 41-53.

.٣ * ’ى الكندري ديونييوس (٣)



 المصريةاصوذجا( ة—كاي)اليذ■■■أ،اطاتقحمدال ب ،٠٠٠٠٠٠ قوحع ٢٩ وغل.

تأويله. على وخالفهم ألفاظه، من النزع محل على متفقان

المكتوب. هذا من حاال أحسن ليس اإللهية األسفار فحال مجهول= الناقل أن أو

 موجودة-على الظن أغلبية يجعل ديوتييوس خطاب من جزء بأنه عالم ولجزلم

له. الخطاب أن األكاديميا في رأي عن - األقل

 التايم افتراض ومبناه =تمانا واضحة ديرنييوس أرثوذكسية بأن الغرل وكذا

 خطابات طال الذي التزوير بعموم فيه نطعن وهوما نفه، عن فيه دافع الذي بخطابه

.سابغا ونقلناه روفيتوس ذكره ما وهو — الرجل

الرجة: إشكالية وبقيت

 لديونيسيوس- سته مرادالقائل_ءلىفرض وفق سليتا الالتيتي التعبير نقل تم فهل

 كانت فهل اليونانية عن منقولة factus est الالتينية فمثال اليوناني عن منقول فالالتيني

 هذا أن والحقيقة أصبح؟ has become تقعد أم خلق was made تقصد اليونانية

 »ألن النص: فتتمة المراد.. موضحان والباق فالياق كذلك، ساقط اعتراض االعراض

 ويعزف لآلب، بخغح لكنه له، ماوتا يكون أن في يفكر وال ،ألب ا مقابل نفه اليرفع االبن

 المادية، األجساد ا٢ تتصف التي والعظمة، القدر في ليس منه، أعظم اآلب أن الكل معلتا

 ،*المل ذاته في وله أزلي، ألنه اإليالد على والقدرة األبوية، والقدرة األزلية حيث من لكن

٠(،١آخر) أحد من ليست وحياته

 باالبن معرض هذا وهوفي آخر، من ليست حياته الذي األزلي اآلب عن هتا وكالمه

اآلب. مقابل نفه يرفع ال الذي

سيوس(: د عتد )الكرة الثاني: المثال

كلمتين؟ هناك بأن ديونيسيوس قال هل

.٣*٢—م ديونييوسالكندري (١)



ج١ؤليى٢٩١ جكمة _________________________يرابع1 اسمل

الروماني: سميه إلى خطابه من الثاني الكتاب في ديوسعيوس يقول

 كان »والكلمة ألن الكلمة؛ صبع الذي يى الكلمة هذا لكن الكلمة، كان البدب »في

 كل »كتت القائل فهوالحكمة حكمة، قبل من تصنعه لم رهكذا هوحكمة، الرب الله« عند

 . (١حق«) هوإله »مبارك ويقول: هوحق، المستح (٣٠ :٨ )أم قدامه« دائتا فرحة لذته، يوم

كرعنه: هتاك أن أبدا يقل لم ديوسيوس آلدن عتوان وتحت

 أضاف قد فإنه )آريوس(؛ شروره كل إلى »وباإلضافة أثناسيوس: -يقول ١

 الذي الكلمة ألن الذاني، الله كلمة هو ليس الكلمة »!ن بقوله: كالنفايات تبدو تعبيرات

 ويدعى به، عالقة له وليس األب جوهر هوخارج الرب األول، هذا ألن مختلف، الله في

 بالبي، ابائ دعي قد لكنه الطبيعة، بحب وال بالحق الله ابن ليس وهو مجارا، كلمة فقط

 عليه ويعقب ديونيسيوس، هن فهموه الذي آريوس كادم هذا ..المخلوقات« من كواحد

بقوله: سيوس أثنا

 الكالم، هذا مثل يؤيد أيثا ديويوس أن يدعي الجهالب بين تفاخر هوبكل - ٢

 هذه آريوس حماقات يناقض كيف فالحظ ديونيسيوس إيمان تعرف أن أردت إن لكن

 األشياب كل نع هو الله إن االن قلت »لقد هكذا: يكتب األول كتابه في إنه إذ وانحرافاته؛

 وإذا حكمته، تدفق هر الكلمة ألن منه، يتدفق الذي بالنهر وصف قد االبن وأن العالحة،

 العقل من انابعة الغان من الخارجة الحكمة !ن نقول: ايثر، لغة من كلمات اشعرنا

 حتى العقل في تبقى الثانية ألن العقل؛ في التي الكلمة عن مخلفة بطريقة وتظهر عبرالغم،

 االتجاهات، كل في وتنطلق خارحا، وتحلق تتبعث هذه لكن للخارج، األولى بعدارمال

 وفي واحد ولكنهما األخرى، عن متميزة منهما وكل األخرى، في منهما كل تكون وهكذا

 ٠(»٢ األخر في منهما وكل واحد واالبن األب إن قيل وهكذا اثتان، الوقت نض

.٢٩٢ديوسوسالكدريص_ (١)
.٣٣٣ ة٣٣٢ص- ديرسيوس (٢)



(5ه٢٩٣حبمنإ_____________________________________الرابع ؛صل1

فيقول: ديونيسيوس يبرأ ب التي القاعدة تلك إلى دفاعه في أثناسيوس وينتهي

 أكثر ليس الميح أن هؤاله مثلماتوهم يقول فهل اللغة، تهذه تكلموا الرمل كان الوإن

 ألن كلماتبم، *ورا- منطق وهناك .بالمرة. مطروح غير التاؤل هذا !ن لله، حاشا إضان؟ من

 أتى مجردإنان الممح أن يثيعون حيث األمم، ويضللون أنفهم يعثرون الزمان يهودهذا

 الذي الكلمة كان والبأنه الله كان بأنه يؤمنوا ولم داود، نل *أبنا- باقي مثل داود، نل من

 األنانية، المخلص صفات شديدة وبحكمة لهم األطهار الرمل أظهر ولهذا جذا، صار

 قد الممح أن صنعت، قد الثي والمعجزات المنظورة الحقائق من بالتمام يقنعوهم لكي

 أن يمكن ال عملها الني األعمال ألن بألوهيته، اإليمان إلى معهم يتدرجون ثم ومن جاه،

٠ الله...، من بل !سان صغ من تكون

 الميح ووصفه توس—ديوني فعل أن فأثناسيوسئعلمنا ين؛ واضح كذلك والمعني

 قد بل ديونيسيوس فيه بدعا يكن لم عليه، وأقدر منه أقوى األب وأن أزلائ ليس وأنه كعبد

 هو ليس األب أن بيليين الط يعلم لكي وللوببم، المسمح( )تلدمنة الرمل تعيير فيه تح

 أثناسيوس إليه أشار ما هو المعني وهذا االبن، ألوهية !لى ذلك بعد تبم يتدرج ثم االبن

 أن أشرت مثلما اضطر ألنه الرسل؛ ج٣ على ديونيسيوس مار »وهكذا بقوله: ذلك بعد

 عن قيل بما ذكرهم وقد تنتثر، كانت مابيليوس هرطقة ألن الذكر؛ سالف خطابه يكتب

 هو األب إن يقولوا أن األنانية صفاته خالل من يمنعهم حتى وإخالئه المطعن بشرية

 األخرى خطاباته في يدعوه حيث االبن، ألوهية عن التعاليم عليهم سهل وهكذا االبن،

 على نجده ما وهر األب، مجد *وتها الله، أنفاس القوة، الحكمة، الكلمة، األسفار في كما

 األيمان في وجسورا جريها كان حيث نفه، عن للدفاع كتبها التي الخطابات في المثال سبل

المستح«)؟(. تجاه التقوى وفي

 .٣١٧،٣١٦دسوسالكدريم (١)

. ٣١٨ص ألكدري سيوس دير (٢)



r

حا؛ انمون المصرية بيقعسسة الهكفك' التقليد نقد >؟<١١٢٨٠ ٢٩٢ جكهرج

 أئناسيوس فهم من أحكم ديونيسيوس لكالم آريوس فهم أن جذا الراضح ومن

 ديونيسيوس أن فرأى الكلمة، عن تصوره مع المذكور المثال بين آريوس طابق فقد له،

 وأخرى للجوهر، مغارقة وغير عنها منفكة غير بالذات قائمة واحدة كلمتين، الكلمة يجعل

 واحدة كل المعتى وتهذا العقل، من النابعة الدان من الخارجة كالكلمة مغايرة مغارقة

 الحال األصل،وهكذا والعقل العقل، من نابعة الدان من الخارجة ؛ن األخرى؛ ني منهما

 المثال-)الكلمة في يطابقه والكلمة-الذي )العقل(، المثال في يطابقه اآلب-الذي ين

النان(. من الخارجة

 الفهمين أي *للقارى- يظهر السابقة الثالثة النصوص بين والمقارنة التوضيح وتهذا

لديونييوس! أظهر

ارمل(.- وطريقة ديوبيوس )لغة الغاني: اغور

وهر: ديوبيوس، عن دفاعه في أثناسيوس عليه اعتمد الذي ولنذكرالمحورالثابي

 اآلريوميين على رادا أثناسيرس فيقول الرسل، طريقة عن تخرج لم ديرنيسبوص لغة أن

 »لكن ليبيا: أساقفة إلى األول خطابه في ما على بناء لطريقهم ديونبيوس يتسبون الذي

 *العظما الرسل سمعوا !ذا يفعلون فماذا هكذا، بكتابتهم المبارك الرجل يتهمون كانوا !ن

 اسمعواهذه اإلسرائيليون الرجال »أيها أوآل: بطرس يقول سفراألعمال، في يقولون المباركين

 الله صنعها وآيات وعجائب بقوات الله قبل من لكم قدتبرهن رجل الناصري يسوع األقوال:

 وعلمه المحتومة الله بمشورة متائ أخذتموه هذا تعلمون، أيصا أنتم كما وسطكم، في بيده

 وجمح عندجميعكم معلوكا فليكن أخرى وهرة وقتلتموه)'( صلبتموه أثمة وبأيدي انابق،

 األموات، من الله أقامه الذي أنتم، صلبتموه الذي الناصري، يسوع باسم أنه إسرائيل، شعب

 ٠<٢)٠صحيحا أمامكم وقف بذاك

(.٢٣:٢٢/٢()أع١)

(.١٠/ )ع (٢)



المصرية؛انموذجأع ريبةيبع التبليد نقد قمالج ٢٩٤ ق/ييج

 مته مفهوما كان وهل لكآلمه؟ القاروئن خطابه تلغى كتف التعس؛ هذا هن ويعنينا

 يرد التي الصلبة الفكرة كانت هل األقل على أو مخلوقا؟ بثرا الميح كون غير *شي

الآلب؟ مقهورا مخلودا بثرا المستح كون من ذكرناه ما غير إليها خطابه متثابه

 بيوس ديو دفاع أن منه يتلمس - األقل على - سؤالنا على أثناسيوس جواب إن

 »كان أثناسيوس تعيير حد على أو أوضح كانت األول خطابه عن المتأخرة وخطاباته

المراد. !ثبات في كاف وهذا السجح،! تجاه التقوى وفي اإليمان في وجسورا جريائ

 عدة فطوائف أثناسي، ديدن هي التي المطلوب على المصادرة أخرى مرة ولنبرز

 الممتح أن ديونيسيوس ا٢ استدل التي اإلنجيلية النصوعى من فهمت المسيحين هن

 نزاعتا محل فيجعل أثتاسيوس فيأني رتبة، المخلوقات عن متمايرا كان وإن اآلب، دون

 أم أثناسيومى لتصور المعارضة المسيحية الطوائف هذه فهم ديوبيوس ١فهو هل وهو:

 الرسل فيجعل الرمل، إلى ديربيوص من يمصادرته ويقفز الديل، عين هو= فهمه فهم

! ؟ فهمه ما عين فهموا قد

مثآل؟ اآلريوسيين فهم فهموا قد الرمل يكون ال لم

الحاكم. هو التقليد أثناسيوس: يجيبنا

 السيح، في ورأيك نظرك عن يخرج لم أنه على بأوريجانوس استدللت له: فتقول

 الحال وكذا الرجل؟ حول قرار لكم يقر وال فيه، لك مخالفون وتوقر، يوقرونك من فإذا

 يثغع ما التقليد من ولهم إال اآلريوسيون عليه ينازعك لك سلف من فما ديوبعيوس في

تقليدكما؟! في يطعن ال ولم بل تقليدهم على مقديا تقليدك يكون فلم لهم؟



 الخامس القصل
التقليد ضوء على المجامع نقد

rةجك٠ال٩جآل“ه€ههة٢
I
؛ة

٧ مباحث: ثالثة وفيه لع

٢ مقالب؛ ثالثة ونيه ونقد؛ عرض *والتقليد الثاني القطنطينية مجمع األول: المبحث ٠

وقرارته. القطنطيتية بمجمع التعريف األول: المطلب

' المقدس. الكتاب !لى االحتكام الثاني: المطلب
) والقب. اال إلى االحتكام )اللث: )سب

مطالب: اربعة وفيه ونقد، عرض -والتقليد افس مجمع الثاني: المبحث ٠

حد وقراراته. انعقاده واسباب بالمجمع التعريف األول: الطلب

أ المقدس. الكآب إلى االحتكام الثاني: المطلب

ونطور. كيرش بين اال إلى االحتكام الثالث: المطلب

, الخلقيدوني. والتقليد نطور الراه: الطلب

االرثونكبة. معيار الخامس: المطلب

ي

 مطالب: اربعة ونقدوفيه عرض الكدي. القانون الثالث: المبحث

 المعتمدة. مراجعه - خصائصه — الكتي القانون تعريف األول: المطلب

والتزوير. المجامع قوانين الثاني: المطلب

 أنموذحا(. األساقفة )زواج والكتاب الكفي القانون الثالث: المطلب

والعقيدة. الكني القانون الراى: المطلب





ج١ةك٢٩٧جكهؤ_____________________________ابيل'بغبي

 األول المبحث
 والتقليد الثاني القسطنطينية مجمع

ونقد- -عرض

وقراراته: م٣٨١ القسطنطينية مجمع التعريف األول: المطلب

 ١٥٠ حفره وقد م،٣٨١ سنة في »القسطنطينية« مدينة في المجمع هذا «انعقد

 من بدعوة ،السابيليوسلما وبدعة ))أبرليتاريوس« وبدعة المقدونيرس« بدعة لمقاومة أمقعا؛

 األسباب ومن األرثوذكس(، الملك بامم يلعب )الذى الكبير اإلمبراطورثيؤدوسيرس

 وأنه القدس الروح الهوت على نيقية مجمع تشديد عدم المجمع لعقد أدت التي الرئيسة

 البابا هن استدعى مما الهوته، تنكر طائفة فخرجت واالبن، اآلب هع الجوهر في واحد

 إلى أرمل )ألنه األنطاكتين دالطومس، سمي رممأ مجمعائ منثورا يصدر أن أثناسيوس

 بالهرت اإليمان عدم ضد الكية تصدره باإلدانة حكم أول يحمل خاص( بتع أنطاكية

 عليها ووقع فرح بكل الوثيقة أنطاكية في »بوليتوس« األسقف نبل وقد القدس، الروح

 القدس الروح أن وضوح بكل الوثيقة ذه في اإلسكندرية مجمع أعلن وقد يإمغائه،

واالبن)'(. اآلب هع الجوهر في واحد

 بعثة روما، في ا ليبريوس خطاتاإلى«البابا وأتباعه ’»مقدونيوس ماأرمل سرعان ٠

 إقناع في ونجح«مقدونيوس« م،٣٦٥ سنة »لمباسكوس« بمجمع الممى مجمعه من

 الروح عن تعاليمه يخصى فيما له أنصارا واكتسبهم ايطاليا أساقفة وكل الليبريوس« اليابا

المقدس. نيقية مجمع بقرانين يتمك أنه مدعيا القدس

 وسائر األول« »تيموثاوس البابا أمام الجو هيأت التي هي األحداث هذه ٠

.٨٢—م المكاسة، المجامع فراسن وخالصة المكوسة ع٠المجا ترانين (١)



انموذجا{ )أسيذالمصريز ثضي٦1ا زقنالتقديد ~ قمج٢٩٨ممة

 ني المتعقد الثاني السكونى المجمع في اإليمان قانون يكملوا أن األرثوذكس األساقفة

 القطئطيئى — النيقاوى اإليمان قانون القانون: يدعى مار وبذلك م،٣٨١ اشفتطيتية

Constantinople_Nicene ذعمذؤمنبالروحالقدسالربالمحيى٠والذىوردفيه 

٠٠لم١>٠٠*واالبن اآلب هع ونمجده له نسجد اآلب من المنبثق

٠٠٠

المقدس: اذب مإلى١االحتك الثاني: المعنب

 اإليمان لشيت غريغرريوس القديس به قام الذي بالدور الكنسي التاريخ تشيدكتب

 ومشعل القطتطيتية بطريرك مقدوتيوس مرطن القسطنطينة في القدس الروح بألرهية

 التعبير في الفائقة غريغوريوس مقدرة وببب القدس، الروح مؤلهي على اإلنكار جذوة
 »الالهرنيه، أو باإللهيات، الناطق أي: »الثيوئلوغوس، لقب عليه أطلق الثالوث، عن

 وجد فقد وعمرنا، تخطيها، الراجب العقبات )غريغوريوس( النزينزي يكتم »لم هر وها

 الكرت هذا وشرح القدس، الروح عن المقدس الكتاب صمت بسبب الصعوبات بعض

 الجديد والعهد باألب، خاصة القديم العهد عرف والمتطور: المتامي الوحي بمخطط

 يكثف فينا الساكن الروح هذا بغموض، !ال القدس الروح على يتكلم ولم االبن، اظهر
 التور ويظهر تدريجائ، ذاته عن يكثف الثالوث فان هكذا؛ أوضح. بشكل األن نفه عن

تدريجائدم الكية في
٠٠٠

والتقليد: اآلباء إلى االحتكام اذالن: اسب

القدس الروح الوهية على االستدالل عاقت الي العقبات من أن قليل قيل ذكرنا

.٢٦ص المجاحالمكرة، (١)

 م٣٨١ األول القطنطيبة مجمع الغاني المكرني المجمع عرب، انطران األب ابرص، يثال* األب (٢)

.٩ ه—م البرية المكتبة تردع م،٢٠٠٣ أرلى طبعة



صج ٢٩٩ قئكع_______________________________الغاسى ابسل

 انعقد ولما القدس، الروح عن حديثه ني المقدس الكتاب دغموض الكية *آيا عند

 إر إشارته كاتت ثم ومن االبن، الهرت إثبات عر المجمع تركيز كان نيقية مجمع

 الباب جعل ما وهو فقط، القدس« بالروح ،ونؤمن فقال: ٠استحيا على القدس الروح

 الروح فهم في صعوبة هناك كان فقد القدس، الروح الهوت حول جديد لصراع مفتوحا

 الكلمة وجوهر ا،١روحا) الله’ األب جوهر لوصف متخدمة )روح( كلمة ألن نفه؛

 فقد االبن بخالف الرقت، ذلك في الروح نثاط تحديد صعوبة !لى اضافة (،٢’ابذها ،روح

(.٣الخالصه) وتاريخ الكون خلق في واضخا عمله كان

 وعالقة وعمآل ووظيفة ألوهية القدس الروح لف الذي الغموفى هذا انعكس وقد

 ماهية تحديد في »عثروا المكين: األب كالم يحب الذين عراآلباء األخرين باألقتومين

 بأفكارهم فيه طوا’ يد لكي المفكرين *لهؤال متغذا صار الذي واليب القدس، الروح

 التي أوالطبيعة العالقة تحدد لم األور، والكنية الرمل هوأن المنحرفة وتصرراتيم

 حدة على أفترم بكل اإليمان للتعبيرعن محددا قانوثا تزك ولم متا، الثالثة األنانيم تربط

(.٤..«) شخصه. يخص ما في

 ولم الثالثة، األقاسم ين العالقة طبيعة يحددا لم والكنية الرمل كانت ما ألذا

القدس؟ الروح تأليه إر الكنية أمر آل نكيف لإليمان.. محددا قانوتا تزك

 الروح بثان الكنية تلمته الذي للتقليد اتباعا ذلك إلى آلت أثما والجواب:

 العصر ني مدودا يكن ولم مكتودا التقليد هذا يكن لم وإن - يزعمون ما على —القدس

 في ويدخل الليتورجية.. في خاص وبشكل الكنية ممارسة من معروف ولكنه الرمرر،

.٢٤/٤(يوحذا١)
.٦/٤(غال٢)

.4:108 .Hamack, The History of Dogma, vol (٣) 

٠٦٥٠»- نرمور’ سيرس الفدس المكين، ض (٤)



اصوذجاع اعرية .ةماي»د١) الجنسي التقليب نقد لزئآلج ٣٠٠ جرنحرج

 العيب، عالمة نفسه: باسيوس القديس ذكرها التي األمرر المكتوب: غير التسيم هذا

 األحد، يوم الركع وعدم الصلوات أثتا، الوقوف المشرق، إلى االتجاه الموعوظين، قبول

 صامت لدتليم بأنه: يوصف التسليم وهذا . الكنسية.. الطقوس في القدس الروح استدعاء

٠>ا< سري.. مصدر من ألنه مذاع؛ غير وسري

 ما يباوي جورج د. لنا ينقل سرائ، - غيرالمكترب —التليم هذا كون معتى وحول

 أم *Secret» خفي بمعتى: مري هر وهل الر مفهوم عن ٠اآلبا *علما بين جدل دارض

 االسرار إن القول: يمكننا الحقيقة »وفي قائال: رأيه يدي ثم «Mystery» سراثرية بمض:

 أمور أبا أي: فعآل، أسرار الكنية أسرار أن كما للموعوظين، سيما ال تعلن، ال الكنسية

 ا ط وعلى (٢األسراره) في ظاهرة الكنية عقائد كل أن أدركنا إذا تتهي والمشكلة خفية،

المبادية. األسرار تبرزها الخفية العقائد فكل

 »لقد فيقول: السري التقليد هذا تدوين عدم أسباب إلى جورج الدكتور بنا ,ينتقا م٠ث

 وتقديس المعمودية مياه وتقديس القدس الروح استدعاء الرسل من الكنية تلمت

 ولم *لآلبا الرمل من للكتبة سلم هذه كل األحد، يوم السجود وعدم بل الميرون

لماذا؟ تدون،

وال:الاتمارسكألحد.

 سى أن يمكن ال فهي والكنيمة، الله بين المباشرة العالقة في تدخل ألنها :ثاتيا

أوتضع.

 يست الثالثة والغطات باإليمان، واالعزاف المعمودية، قبل الشيطان فجحد

 بتمرف ٤ ه—ص قيصرية لباسيليوسالكبيرأسقف القدس( )الروح وتعريب ترجمة جورجبباوي، د. (١)

 م٢ا ١٢ اكتوبر القبطية الدراسات موقع ط. األرثوذكي، الالهوت إلى المدخل بباوي، جورج د. (٢)

.١٦٢ي



جككؤاللكي_____________________________اليلم

 حياة من النفس في يتقر ما تأكيد بكل هي بل عابرة، ممارسات هي وال زائلة طقوائ

 تلم الكنيسة كانت لقد شعها؛ الكنية الممارسة األهمية في ذلك بعد ويأني وسلرك،

 ذلك إلى ويضاف التعميد.. أساس هو القانون وهذا فقط، التعميد أثناه اإليمان قانون

 أن التبتي، ا٢ نال التي المعمودية، في اإليمان تلم لمن يمكن فكيف الربانية، الصالة

المقدس؟ الكتاب فهم في ه يخطى

 القصد هذا قصدا، خلفه يخفي المقدس الكتاب في جاه ما أن بباوي: الدكتور ويرى

 الكنية، حياة في يتحقق هوما المقدس الكتاب وقصد الليتورجية، من عليه التعرف يمكن

 وممارسة هوالتعيير وإنما المقدسة، األسفار إلى جديدة إضافة ليس الرسولى فاكليم

المقدسة)'(،. األسفار له تشهد الذي اإليمان

 الليتورجية الممارسة باتحاد تشهد التي الوقايع تسوغه ال الكالم هذا أن والحق

 من القلب وفي واألرثوذكيتن، الهراطقة بين الذيحة على القدس الروح استدعاه ني

 فإنه القدس، الروح تأليه ورفض واألساقفة القرس من ومقرراته نيقية تجل من الهراطقة

 قد وغيره تأليهه، معتقد غير القدس الروح استدعاه ني الطقسية الممارسة عين هارس قد

 هرطقة على دليآل الممارسة عين تكون فكيف فارق.. وال تأليهه، معتقدا عينها مارسها

!أرثوذكسية؟ أو

 العبادية، الممارسة في والمتلم الليتورجيا، في المتلقى التقليد في كله سبق وما

 آرائهم نبة تبعة من المسكين متى فيتخلص المدافعون، رأسهم وعلى األباه أقوال وأها

 بالروح وتسير تحيا كانت اتي الكنيسة خط أن »والحقيقة قائآل: والكنيسة التقليد !اى

 ويتخبطون كانوايعيثون الذين المحاجين، والحكماه العلماه بخط قط يتأثر لم القدس

 متفصلين معينة، فكرة ضد معبتة فكرة عن المدافعين بإحاس والوثنية البدع أجواه في

 ويستحيل بل يصعب الذي الكنيسة، في والعامل القائم الحي القدس الروح وابع ض

.١٦٣الالهرتاألرثوذكىض إلى المدخل (١)



نعدالتقيدالمعنمجر)ايأييطرالمصريةانموذجا؛ ١آلج٠قد ٣٠٢ جرحى؛

 القدس الروح بقوة وبحسوا يعيثوا أن دون الهراطقة، يقبلها وجمل كلمات في حصره

نفه..«)'(.

 التقليد أن من ألسابق بباوي الدكتور مراد هوعين المكين متى األب ومراد

 في محفوظا كان التقليد هذا وأن يتغيران، ال ثابتان القدس الروح شان في والكنية

 وهم إال هو ما والمدافعين المفكرين آراء عن بمنأى كأن وأنه العبادية، الممارسات

 هن فائم عن المزعوم السري التقليد هذا غياب أقول: الذي هذا على دليل وأدل كبير،

 ستن عن الخارجين المهرطقين عن ناهيك الغيورين والمدافعين المسيحيين الكتاب

 ليكون المسكين؛ األب لسان وحصرهم هؤالء إحصاب في وساعتمد بالكلية، الديانة

غيره. بدان ال هو بدائه دعواه نقفر

القدس: الروح وألوهية بعده وما عمرارسل

 القدس، الروح من الرسل بعد ما عصر في الكتاب موقف متى األب نقل فقد

 »راعي واألسقف األنطاكي، واغناطيوس وبرناباس، الروماني، كليمندس لثالثة: فعرض

 أن المعلوم ومن الرمل، لتعاليم موافقة تعاليمهم أتت األول الثالثة أن ويرى هرماس«

ذكرنا: وقد الكتاب إلى هردها القدس الروح حول الرمل تعاليم

القدس. الروح عن بغموض علم قد الكتاب أن -

 قانوا يزكوا ولم ببعفر، بعضها األقانيم تربط التي العالقة يحددوا لم الرسل أن -

الثالوث)؟(. حول محددا معيا

 ثالث عن تكلم ثم نزاعنا، حم في له أثر ال بعدهم وهن بالرمل فاالستثهاد وعليه؛

بعد ما عصر كتابات من وصلنا ما كل بين هن الولكن فقال: هرماس راعي وهو الثالثة

٠٦ ه ١م- الرسولى أئآسيوس القدير (١)

.٦٥۶ الرمولي، أثناسيوس (٢)



سمح ٣٠٣ مط — ______ - الهامس بزت

 الكتابات أكثر تحت **هرماس »راعي لنا خلفه ما يتدرج فإنه الرسوليين، *لآلبا الرسل

 في تجلعنا القدس الروح لموضوع عرضه طريقة أن ولو القدس، الروح عن خصوبة

 الجيهارت« مثل العلماء بعض ويعتقد يقول: ثم .العقائدية.. صالحيتها تحديد من حيرة

 تجسده)'(. تبل المستح وبين القدس الروح بين يفرق يكن لم هرماص راعي أن *هارناك و

الثاني(: )القرن القدس اروح وألوهية المدافعون

 نقلوا قد المدافعين جماعة أن فيرى الثاني: القرن إلى المسكين متى األب ويتتقل

 الثاني( )األقنوم للكلمة ينسبون وبدأوا الثاني، األقنوم الهوت على والتركيز الحوار ثقل

 األنطاكي، ثيوئفيلوس منهم وعد القدس، للروح لتي’ الشخصية واألعمال الصفات

 كثيرين عند الكنية فكر في عالثا ظل المفهوم هذا أن مثى األب ويرى ويوستيتوس،

 كتابات من مواضع في بوضرح ويقرأ الرابع، القرن منتصف حتى الرأي مستقيمي ض

 وذاك الهرطقة هذه لتؤكد الليتورجيا وتأني بل !يالريون، كبريانوس، ترتليان، ليريناؤس،

 المعكين- تعبير وفق على—نجده الخلط فهذا القدس، والروح الكلمة عملي بين الخلط

 الخبزوالخمر على الكلمة حلول نجد حيث سيرابيون، أنافورا في الليتورجية تقليد في عالثا

القدس. اروح حلول وليس

 على سليمة غير نزعة صاحب »أنه فيرى: يوستينوس إلى المكين متى األب ويعود

 أن يزعم الذي وهوالوحيد الكلمة من مرتبة وأدنى خاضتا القدس الروح جعل في اإلطالق

 على وردت وقد المسح«، يسوع بواسعلة لنا أرسلت التي الله وقوة الله »مالك القدس الروح

 المخلوقين »المالئكة« فيها معيا والأصل معنى بالأي خطيرة مبهمة جملة كتاباته في ثانه

(.٢القدس«) للروح يعطيها التي من أقل ليست الكرامة ض درجة

.٦٧٦ص السابق، (١)

.٦٧٨،٦٧٧ائتاسيوسالرسولىم- (٢)



احموذب( المصرية ةه.انم.«٦1)ا اح .ب.نصدالتقل صج ٣٠٤ رجركمق

 عن ائخروج في معلمه فاق »قد بأنه: متى األب يصفه يوستينوس تلميذ تاتيان وهذا

 للمسح)'(, »اكخادم« الفدس الروح يضع فإنه الرمل؛ ض المسد( الصحح التقليدالالهوي

 المفهوم على غرسا عمدح القدس الروح في رأى“ أنه فيرى أثيناغوراس ويذكر

 بثدة هذه فكرته رفض وقد الالهوت، في الوحدة رباط بوظيفة وهواضطالعه التقليدي

 اليوحد الفدس الروح »إن قائآل: اآلريوسية ضد حديثه في أثناسيوس القديس ووضوح

 االبن وال األب، في يصير حتى الفدس الروح ني يشترك ال الكلمة ألن باألب؛ الكلمة

 الكلمة يوحد ال فالروح للجمع، بنفه يعطيه بالحري بل الفدس الروح أوستلم يستقبل

وشعاعه«. كلمته ألنه األب هوفي فاالبن باألب..

 كالغنوسيين، الكنيسة خارج هرطوية لمجموعارت المسكين متى األب عرضى ثم

 القائم الثالوث جحدوا جمبائ و?الء المتنصرين، واليهود وألمونوأرخيين، والمونتانيين،

 الروح شخصية وألغى بالمونوأرخيين، روما بابا كاستوس تأثر قد بل متميزة، أقانيم على

 قد الذي الله جوهر عن ليعبر القدس الروح اسم وأعطى الثالوث، في المتميزة القدس

(.٣الكلمة) يسمى أو االبن يمى أو األب يسمى

االلث: القون منتصف حق االني أواعرالقرن من القدس اروح وألوهية الكية باء
 انبثاق يعتي: االنبثاق من موقفه لنا يبرز يبرزه ما وأول بإيريناؤس متى األب 'يدا

 الله جوهر في االنفصال من ما نوعا ضمتا يحمل التعبير هذا أن فيرى القدس الروح

 بتوضح مكتفيا شرح، بدون اإللهي »االنبثاق« كيفية يزك أن ففل فإنه ولذلك الواحد؛

 الروح أما ابن األول الله، يدا أتجما القدس الروح وعن االبن عن فيقول بالتصرير، ذلك

 خارج من ليس اآلب، حكمة هو والروح الله، كلمة هو االبن لالب، الصورة فهو القدس

.٦٧٨االبقص (١)
.٦٧٩ص اتابق (٢)
٠،بتصرف٦٨١لرسوليم-١أثاوس (٣)



ذبحىج٣ ٠ ه مهج جعر F٠ ٠ __ _ ____ ٠ الغامس الضبع

 الفكري الخط يتع ال إيريتاؤس أن هتا )يالحظ متى: األب يقول ثم داخله، من ومن الله

الله(. حكمة هو الكلمة أن يشدد الذي القديم األبائي

 بما للتعريف أخرى وسميات أوصانا يخزع إيريتاؤس ۶ويبتدئن فتقول: ويتمم

 خطيرة بدايات ويفع فيئحرف التقليد، بخط ليمك يحزس أن دون التعريف، يقبل ال

 يطبق ثم األب، يخدمان القدس والروح االبن إن فيقول: كفرية؛ تكون ان يمكن ألفكار

 بخطورة يحس إذ يعود نم اإلتان؛ في والفكر اليدان تخدم كما فيقول: منسجم، غير تطبيقا

 الله روح ألن الله؛ حياة عن خارج كأنه المخلوق كالفكر ليس هكذا: فيصحح الوصف

 القدس الروح وظيفة وبخصرص يقول: أن إلى نفه.. كالله أزلي روح ولكنه زمؤا، ليس

 *األنبيا إلهام في واضحة فهي وكاملة سليمة إيريائؤس فعقيدة الثالث، كاألقنوم التعليمية

 عمل من كان *األنبيا إلهام أن ليثبت أخرى مواضع في يعود إيريناؤس أن غير والرسل؛

أوالجديد)'؛!!. القديم العهد *موا الكلمة

(. هذا) بحثنا من موطن ما غير في اإلشكالية هذه إلى اإلشارة سيقت وقد

ذتيان:

 ألماس كواضع يحسب »وترتليان فيقول: ترتليان على المسكين متى األب يثغي

 التي األقتومية العالقة فهم في ترتليان يثط ولكن االنبثاق.. بخصوص الجامعي التعليم

 جوهر-أوطبيعة-األقاذيم أن عقيدته ض فبالرغم القدس، والروح واالبن األب بين تربط

 به قال أن سبق مما ئفهم وكأنه واالبن، لآلب القدس الروح بخضوع يقول أنه إال واحد؛

 الدرجة في تدني هي الخدمة وأن األب، يخدمان واالبن القدس الروح أن ض إيريتاؤس

 االبن بخدمة يقول فإيريتاؤس واضح، االنحراف في والتدل األقاتيم، بين الوظيفية

.٦٨٣ ،٦٨٢ض الرسولى أثائسيوس القدس المكين، ض (١)
.٦٨٤ ،٦٨٣لرسولي،ص-1س اثا (٢)



احموذب( المصرية ة ذثم»■ه٢بىحا ب ‘،ίιΐίالتقيد نقد ققح٣٠٦@نؤ

. واالبن«)'( لآلب هويخضع القدس الروح إن ترتليان ويقول الدب، القدس والروح

 موضوع يذكر وهو ترتليان، تالميذ أكبر بأنه يذكره أن بعد لكبرياتوس يعرض ثم

 القدس والروح واالبن اآلب الثالثة: األقانيم وحدة يؤكد ولكنه عبورا، القدس الرح

 وظهور األخري، وتوافقنا سالمنا هي الله لدى ذبيحة أففل »إن هكذا: الله توحيد أي:

(.*المسيحي«) الشعب تآلف في القدس والروح واالبن اآلب وحدة

 خالفهم الالتين-ئن يزعم ما روماذو_ءلى يورض أسقف هيبورتس ذكر يأني ثم

 ما وأدا حياته، أيام كل عدن على أسقعا كان الجنس إدكندري عالم أنه نذكر المكين

 الروح الهوت على وأكد قليلة، القدس الروح عن كتاباته جا.ت فقد الرجل؛ أمر كان

 متى: األب يقول كما — ولألصف — ولكئه للمسح، القدس الروح خضوع ورففى القدس،

 فهويقصر أواالبن، واآلب القدس، الروح بين المطلق ساوي يرش أن يستطع »لم

 فقط، واالبن اآلب على شخصية كصفة الثالوث في أوالوجه أواكخص األقنوم تسمية

.التدبير)؟(« في متاوي فهو الثالوث أما النعمة، صفة عليه فيقصر القدس الروح أما

 اآلخر هو ديوسيوس سقط ولكن فيقول: الروماني ديويوس عن ويتحدث

 الروح وأقنوم االبن أقنوم »إن بقوله: الثالوث في القدس الرح لوضع الخاطى-« فهمه في

 يقول: ديونيسيوس أن على اآلب، لله خاضعان والمنبع، األصل جهة من هما، القدس

 في ينجمع األقدس فالثالوث فيه، )ساكن( قائم القدس واروح باألب متحد االبن »؛ن

 نغرق ال حتى ننتبه أن يثدد الوقت نفس وفي فائق، ورأس مصدر األب حيث واحدة ذات

 ونقيم نحتفظ وهكذا األصل، بوحدة نحتفظ أن جدا يلزم حيث آلهة، ثالثة إلى الوحدة

لنا نقل الذي أها القدس؛ والروح واالبن األب المعمودية في بالثالوث اإليمان حقيقة

.٦٨االبق،حده (١)
 ٠٦٨االبق،م-ه (٢)

.٦٨٧،٦٨٦انايق،ص- (٣)
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أثناسيوس)'(. فهرالقدس الروماني ديوسيوسى عن ذلك

اإلسكندرية: كبة

 بوضرح أطن قد وأنه اإلسكندري كليمندس يذكرتعليم السمن متى ويبدأاألب

 اإلسكتدري كليمندس تعليم به يعيب ما عنه يغيب ال أنه على القدس.. الروح الهوت

(.٢)*األذبيا إلهام عن يتكلم حينما والروح الكلمة ين أحياتا »وهويقرن نتغول:

 موضوع دراسة بمحاولة ترتليان بعد تام هن أول انه فيرى أوريجانوس عن ويتكلم

 الكرامة في ساو القدس الروح بأن أوريجانوس علم وقد علمية، دراسة القدس الروح

 أزلائ، انبثاقا األب من منبثق القدس الروح أن بيقين أكد ض وأول واالبن، لآلدب والمجد

 القدس الروح عمل وأن ومطلائ، كلائ مالخا صالح القدس الروح وأن االبن، كحال حاله

 عطاياه أن من بالرغم وأنه المؤمنين، بنفوس فهويختص واالبن، األب عمل غير المميز

 التعبيرات هذا كل بعد فإنه »ولألسف يقول: ثم ٠ <.٣مذقسم) غير واحد فجوهر متعدده

 قال بأنه أوريجانوس يتهمان وإبيغانيوس جيروم من كأل فإن القدس الروح الهوت عن

 هذه على أيائ هو يصادق أن كاد باسيليوس والقدس بل مخلوق، القدس الروح إن

ألوريجاذوسا()م بالشبة التهمة

 الكنية تقليد عن بخروجه الالهوني أوريجانوس انحراف المعكين األرب ويعلق

 أقل درجة في القدس الروح ))فهويفع يوحنا؛ إلنجيل شرحه في سيما ال الملهمة ولفتها

 هو وحده االبن أن فهويقرر Origin لألصل بالنسبة بل للكرامة بالنسبة ال االبن، من

 إلى المسكين يشير ثم االبن بواسطة اآلب من هو القدس الروح ولكن فقط، األب من

.٦٨٨م الرصولي، اثناسيوس (١)
.٦٩٠االبق،ى (٢)
.٦٩١االبق،ى (٣)

.٦٩٢ى الرموش، سوس )؛(



كشزفليي1حلصك..ز.٧ لمو1التقليد حقل ع\ث\ج ٣٠٨ جرتيإ،

 خطأ بداية »هنا فيقول: األوريجانية الهرطقة ظلمة من يخرج إنما الكاثوليك قول أن

 الذي Filioque واالبن اآلب من منبثق القدس الروح إن قولهم في اآلن الكاثوليك

 أخذها الذي أوغطين عن أخذوها والتي االبن من أقل القدس الروح أن مباشرة يثير

أوريجانوس- عن بدوره

 أن أي ( كان) به شيء كل يوحنا: إنجيل قول يثرح أوريجانوس بدأ عندما كذلك

 الروح يكون أن يلزم أليس قاثآل: غفلة في أوريجانوس تساءل ثيء، كل خلق الكلمة

الخليقة؟ أي الموجودات هذه ين أيائ القدس

 أوجوده خلقته يعتمد ها، بمفهوم القدس الروح أن أوريجانوس يعتبر وهكذا

 ولكن خليقة، كل فوق الكرامة القدس الروح يمتح جدوى بال ويعود االبن، بوامطة

 وهو الثالوث في الكاملة المباواة عن القدس الروح أوريجانوس أسقط فقد هيهات!

 في الخليقة كل فوق القدس الروح كان وإن »حتى بقوله: *الخاطى الفكر هذا في يمعوت

 االبن من أقل فهويعتبر لذلك الخليقة؛ بين يحسب أن يتحتم الفكر بحسب فهو الكرامة

وجوده«. يبسمن بواسطته الذي

 بالتقليد يلتزم لم ألنه العمالق؛ المفكر هذا الفكرية العبقرية تعف لم وهكذا

 تمادى الذي آريوس لبدعة يدري أن دون ومهد الخطأ، في أوقعه الذي المنطق واستخدام

.القدس«)؟( الروح لالهوت الكامل إنكاره في

 في ثيوئغنطس وقع فقد تالمذته إلى األوريجاني الالهوني االنحراف انتقل وقد

 أوريجانوس.· تعاليم على باعتماده القدس الروح عن تعليمه في أوريجانرس خطأ نض

 الروح درجة جهة الخطأمن بنض فقدتلبى بابااإلسكندرية ديوسيوس ع٠ عينه والحال

(.٢:١يوحذا) (١)

 .٦٩٣،الري أيابوس القدس (٢)
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(.١ قيصرية) أسقف باسيليوس بذلك اتهمه وقد القدس

القدس: الكبيرواروح اجوس

 في القدس الروح تأليه أعمدة أحد هو الذي - نفه س باسيلو أن العجيب وس

 الروح اإلقراربألوهية بثان بغريغوريوس، مقارنة الكفاية فيه بما واضخا يكن لم —الكية

 في قاطعا كان الالهوني غريفوريوس القديس أن »ومع حكيم: سعيد ٠د فيقول القدس،

 القدس صديقه من السياق هذا في وضوحا وأكثر القدس، الروح بألوهية اإلقرار سألة

 االعزاف بثأن اإليمان نفس يحمل باسيليوس القديس أن يعتبر أنه اال باسيليوس؛

(.٢)٠القدس الروح بألوهية

 الرغم على إله إنه القدس الروح عن يقول يجرؤأن لم باسيليوس »أن منه واألعجب

 الكتاب في القول هذا يجد لم ألنه وأتباعه؛ إفنوميوس أمام القدس الروح عن دفاعه من

 تثكك قد البعض »أن ملطي األب لنا ويؤكد (ه٣إلهي) بأنه بالقول يكتفي كان بل المقدس؛

 هو أنه القدس الروح عن كتاباته كل في صراحة يذكر لم حيث القدس؛ للروح نظرته في

 )ضد عمليه في بصراحة القدس الروح ألوهية على أكد أنه ملطي األب ادعى وإن <،٤اللهه)

)باسيليوس( بأنه أثناسيوس؛ عن سينقله ما بذلك مخالائ القدس(، الروح )عن !فتومبوس(،

 وقدنانثناه أثتاسيوس، دفاع بقس المكين متى األب وفددافع ع ٦٩٣—ص الرسولى أثتاسيوس القدس (١>

نيقية. مجمع في اآلباه إلى االحتكام عن الكالم عند

 م٢٠١٤ ولى٠اال الطبعة المعلمين، الكبة آباه كتابات في تولرجي—الخري التعليم حكيم، سعيد د. (٢)

.٢٦٨س

 الطبعة البوليسية، المكتبة متثورات المعاصر، واإلنان الميحي الالهوت بزس، سليم ٠األب (٣)

٠(٨٢،ص-٢م)ج٢٠.٢الثالثة

 التاشر: والكتسية(، والالهوتية الكتابية الكبير)أفكاره باسيليوس القدس ملطي، يعقوب تادرس ب.٠اال (٤)

. ( ٤٤—م ،٣ )ج تحضيرية، طبعة م٢٠١٤ اإلسكتدرية، — سبورتتج — جرجر مار كية



(جااا-ب:ائل...ةاسبريةليوغجا٧ ٠اا،نقدالتقابل ج١١قم٣١٠ جرحنمإ

 الالهوي غريغوريوس عن سينقله ما أو الضعفاء)'(! يريح لكي كضعيف الضعفاء مح صار

القدس!)أ(. لروح’ بألوهية تصريحه عدم على باسيليوس الم قد األساقفة من عدذا أن

 الكتاب يسعفه لم القدس، انروح تأليه عن المنافحين من رأس حال هذا كان ما وإذا

 )إله( القدس الروح بأن يصرح أن يتطع لم بحيث يقين إلى التقليد يوصله ولم المقدس

! ؟بغيره فكيف إلهي= بأنه — فقط — واكتفى )الله( أوهو

 جميعها المبين والكتاب الناطقة والليتورجيا المعيثى التقليد لنا يقول من يأني ثم

إله!! القدس الروح أن في وواضحة ظاهرة

 هؤاله أخذ عمن نيقية: مجمع عن الحديث ختمنا في صالناه الذي السؤال ويعود

تقليدهم؟! أثناسيوس منهم القلب وفي اآلباء

 نقلتاه بما وكفى القدس، الروح في (٣أثذاسيوس) سلف من أحد اعتقاد يعلم لم فإنه

ئنقض. ال وحجة يرد ال دليال المسكين عن

 يومئذ، الكناس يحال *القارى. أعلم وقد إال بحثه المكين متى األب يغادر ولم

 خبرها فإليك .القدس. الروح ألوهية من وموقفها روما بكتية مبتدائ حالها هويذكر فها

وأورشليم. قيصرية رفيقتيها وخبر

روما: كتبسة

 أرسل إذ وأتباعه؛ مقدونيوس حبائل في روما وقت »ولألسف متى: اال'ب يقول

 لمباسكوس بمجمع الممى اإليمان، على الخارج مجمعه من بعثة ليبريوس البابا إلى

 أشياى في له مخالفته مع شي، في وانقه بمن فهويتكثر أثنامي ديدن هذا أن والظاهر ٤٤ى انابق (١)

الكتدري. وديونييوس أوريجانرس، من مرقغه حول سطرناه ما—كرنا*—وانظر
<٢) Bradley K. Storin, Gregory of Nazianzus’s Letter Collection, letter 58.

 متعدد؛ نواح في ناقتا يعد منه وانبثاقه باآلب القدس الروح عالنة حول نفه أثناسيوس تعليم إن بل (٣)
(.٨ ٠ص ، ٢المعاصرج والالهوت الميحي اإلنان بهزس، )مليم
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 أنصارا واكتبهم !يطاب، أساقفة وكل يبريوس البابا !قناع في مقدويوس ونجح م٣٦ ه

 مجمع بقوانين يتمك أنه مل-يا القدس؛ الروح عن المغشوشة تعاليمه يخعى فيما له

المقدس)'(«. تتقية

 ئلقي بتقليد قال من قول أن على يوقفك الذي الكالم هذا ٠ الله رعاك يا-فانظر

 مقدونيوس هو فها كاسد؛ فامد قول = الكية أذهان في واضحا وكان الليتورجيا في

 الروح بأن وأساقفته روما بابا أقع قد (،٢االبن) بالهوت الملم القسطنطينية بطريرك

 لمن التقليد إن روما؛ وبابا مقدوتيوس محاججي ض أحد قال فهل مخلوق.. القدس

عنكم؟! غاب فكيف القدس.. الروح تأليه شأن في بمكان الوضوح

 يتبغى الذي المعيش الحي التقليد منها واستخرجوا الليتورجيا إلى احتكموا وهل

!ينازعوا؟ ولم القدس الروح بتأليه

 فيقول: ارثوذكسيتها استعادت وكيف روما كنية عن كالمه المكين ويستأنف

 فيها وتخلخلت كنيستها دخلت التي الهرطقة رائحة على جدا متأخرة روما اواستيقظت

 االجتماعات وعقد االجتماع في األماقفة وبدأ المذكور، بريوس اياب غفلة بسبب

 لدحضى األول، فاالتينيان بماعدة وذلك روما، أسقف دامامرس برائسة المتالية

 م٣٨١ - ٣٦٨ سنة من روما تبدأ لم أنه هغلي المؤرخ لنا ويذكر توقف؛ بال الهرطقة هذه

 وفيهذه م،٣٨٠مواكالث٣٧٤مواثاني٣٦٩تلواألخر،األولسذة المجامع تقيم وهي

(.٣«)ارثوذكسيتها روما استعادت المجاهع

قيصرية: كنيسة

 المشهور المؤرخ يوسابيوس وأسقفها قيصرية كنية عن المكين متى األب يحدثنا

. ٦٩٨م الرمرلي أثائسوس (١)

 جوهر من ليس أنه اال مخلوق؛ غير ويرونه لالبن المعظمة المعتدلة اآلريوسية من مقدونيوس كان (٢)
األب.

.٧٠٠،٦٩٩ص الرسولى اثاى (٣)



)الهعذسةاصيةاضوذج الخيي التمليد نقد سج ٣١٢ صؤ

 النصف جماعة في عضوا )وكان نيفية قبل ما عصر عاصروا الذين القالئل من اليعتبر فيقول:

 غير كان لقد ألوريجانوس، المتحسين أكثر من وواحد نيقية، بعد ما وعصر آريوسيين(

 الهرطقة في المتقدمين ضمن وضعه بمهولة يمكن أنه ض الالهوتية، تعبيراته في دقيق

 والمجد الكرامة في هوثالث القدس الروح بأن ويعلم يؤمن يومابيوس فكان األريوسية،

 يعيد لعله الثطط؛ هذا ويستدرك يوسابيوس يعود ثم الجوهر؛ في أي: أيائ، والدرجة

 وأفضل اعلى إالأنه مخلوق أنه من وبالرغم فيقول: اإلنجيلية هيبته شيائمن القدس للروح

(. )٠ ؟ لمخلوق كرامة فأي وهيهات المخلوقات», جمع

أورشليم: كبسة

 االباب من كان »قد فيقول: األورشليمي، كيرلس أسقفها على المكين األب يثتي

 التعييرات في الصحة والتزم والتقليد المقدس الكتاب بتعليم تمعكوا الذين النادرين

 الالهوتية المعارك من أمامه يجري كان ما يسبب القدس؛ الروح يخص فيما الالهوتية

 الكتسية باألسرار تعلقه شدة وبسبب والغرب؛ الشرق أنارت اش أثتاسيوس وتعاليم

 هذا صار لذلك الروحي؛ والبناء التعليم في األساس اعتبرها اش المعمودية وخاصة

 الالهوت، إلدراك استتارة كمعدر وباألسرار بالتقليد للتمك رائعا نموذحا األسقف

فيقول: قرة بعد من غزله متى األب يتقض الثتاب هذا بعد ثم الالهوتية.. األخطاب وتجنب

 األفكار استشفاف يمكن ولكن بعدده، نحن ما في غامضة جاءت تعاليمه كانت وإن

كاالني: القدس الروح عن تعاليمه من االتية

االبن. بواسطة القدس الروح خلقة يخص ما في أوريجانوس فكرة -يرفض

المتعددة. ظهوراته عن المتميزة وحدانيته ويؤكدعلى القدس الروح يحددشخصية—

 ما القدس الروح يمنح االبن أن بالقول يكتفي ولكن وكيفيته، انبثاقه يحدد ال —

.٧٠٠،٦٩٩م االبق (١)



غحالج٣١٣!±ة_________________________________ابيبسي-

القدس. الروح وطبيعة درجة فهم في االنحراف ما بتوع يظهر وهنا اآلب، هومن يستلمه

 نقفى كيف التقليد وموافقته األورشليمي اعتقاد على العارم الثناه هذا إلى وانظر

 مصورا باكسكين األمر ليتهي األخيرة.. الفقرة هذه في شدة بعد وضئف قوة.. بعد من

بقرله: المعمدين على األورشليمي كيرلس تعليم أثر

 ولكن العادي،. للمعمد القدس الروح مفهوم األورشليمي كيرلس يغطي وهكذا

 والروح واالبن لآلب الذي الواحد الجوهر فهم عن عاجرا يقف الالهوني المستوى على

 كما الله، بوحدانية اإليمان يستحيل بدونه الذي الثالوث في المطلق التاوي أي: القدس؛

 الذي القدس، الروح ألقنوم جوهرية كصنة فقط األب من االنبثاق فهم عن عاجرا يقف

الجوهروالكراهة!()'(. في أواآلب لالبن ساواته فهم يستحيل ذلك بدون

 القدس رتيربالروح تحيا كانت التي الكنية خط »أن المنكين متى األب فدعوى

 أجواه في ويتخبطون يعيشون كانوا الذين المحاجين، ۶والحكما ۶العلما بخط قط يتأثر لم

 واقع عن منفعلين معينة، فكرة ضد معينة فكرة عن المدافعين يإحاس والوثتية البدع

 في حصره ويتحيل بل يصعب الذي الكنية، في والعامل القائم الحي القدس ألروح

 = (ال٢ذغه) القدس الروح بقوة ويحرا يعيثوا أن دون الهراطقة، يفبلها وجمل كلمات

الشاهدين! من ذلك على وهو خاآلفها، على الدليل بل دليل بال دعوى هي !نما

 لم جاهه إذا حتى ماء الظمآن يحسبه بقيعة كسراب إال يدعرن الذي التقليد وما

شيائ! ه يجد

 على حجة آبائهم من اللف وأقوال بقاطع، المجامع وال بحاسم، الكتاب فال

خلفهم!

.٧٠٢ ،٧. ١ ،٧٠٠م- الرسولى اثتاسوس (١)

.٦ ه ١—ص الرسولى اثناسيوس القدص (٢)



إمونجاك بحسةللمصرج۶٠)ال نقدالتقديدإلحئكضي لحج١ر١ق ٣١٤ ال؛ررمقب

 نأخذبقراءة وال وتقليدهم القدس الروح مؤلهي بقرا-«ة نأخذ لماذا :فال ونعود

أوسع؟! أثغل.-واتتثارمم المؤلهين غير خطى أن على يؤلهوه، لم من

٠٠٠



__ د ٠٠٠ __ النامس ادفمل

 الثاني المبحث
 والتقليد أفسس مجمع

٠ءرضوذقد٠

 وقراراته: انعقاده وأسباب م٤٣١ ًافسى كيع التعريف األول: المطلب

م:٤٣١ىأضساألول٠

انعقاده:- أسباب

 ءكيرلس البابا رائسة تحت قيصر« »يردوسيرس بأمراإلمبراطور المجمع هذا انعقد

يلي: ما لمناقثة وذلك أسقف مائتا حضره وقد اإلسكندري«،

 منه تترب ولم علته قاصرة كانت آدم خطيئة أن ومضمونها بيالجيرس: بدعة ٠

 وتهذا الخطيئة، قبل كآدم يكون يولد حينما إنسان كل أن ذلك من استتج ثم ثله، إلى

القدامة. درجات أسمى يبلغ أن يمكته

 وكما أهمها تكن لم إن وأخطرها اإلطالق على البدع أهم من وهي :نسأطرر بدعة ٠

 نحن التي البدعة طه صاحب يكون أن حائ المؤلم »فمن األنطوني كيرلس القمعى يقول

. (١)ال القسعلتطيتية هوبطريرك وحدتها تقصم وكادت الكبة، أزعجت التي بعددها

 »ثيؤدوسيرس الملك انتخبه بجوارأنطاكية مرعش ديرببلدة في راهبا كان ونطررهذا

 الهراطقة معي استأصل :*بكبريا للملك فقال القطتطيتية، على أسقعا ليكرن الصغير،

 ٠ 8الخلد جنة هذا فرق وأملكك الغرس جنود معك استأصل وأنا

.٢١ص.ه عصرالمجامع، األنطوني، كيرلس (١)



فحيج ٣١٧ ممؤ - „ — لضصإلدخامس١

 الذي مثل تغيير يحدث لم كما ،*بالما- اللبن أومزج ۶بالما لخمر’ مزج مثل امتزاجهما

 كل طع تغير وقد وأكمجين، كربون فيه الكربون أكيد ثاي فمثآل المركبات، في يحدث

 في تغيير يحدث لم بينما االتحاد قبل تميزه كانت التي خاصيته وفقد االتحاد، هذا في منهما

 استحالة؛ يغير الطبيعتين بين الوحدة تت كذلك ..باتحادهما الناسوت في وال الالهوت

 الالهوت أن كما الهوت، إلى الناسوت استحال وال ناسوت، إلى الالهوت استحال فما

الطبيعة«)'(. في وحدة إلى أدى هواتحاد !نما به، يمتزج ولم بالناسوت، يختلط لم

 الالهوت *علما من وعدد وأوغطينوس الدين عمود كيرلس من كل ساق وقد

 به مدللين والجد النفس اتحاد مثال - شتودة البابا تعبير ونق — والمحدثين القدامي

 أواستحالة أوامتزاج اختالط دونما واحدة طبيعة في طبيعتين اتحاد وهي قضيتهم على

 هي ليست الطبيعة فتقول:»هذه شنودة البابا كالمهم مضمن ويشرح الطبيعتين؛ من ي٠ال

 امتزاج وال اختالط بغير متحدين مائ االثنان هما وإنما وحدها، النفس وال وحده، الجد

 نفس، إلى الجد استحال وال جد، إلى النفس استحالت فما استحالة، وال تغيير وال

 واحدة طبيعة هذه إن نقول بحيث الطبيعة؛ وفي الجوهر في واحذا االثتان مار ذلك ومع

واحد. وشخص

 اتحادالالهوهمت النقبل فلماذا واحدة، طبيعة والجدفي اتحادالنفس فإذاكنانقبل

٠(٢واحدة؟!») طبيعة في والتاسبوت

 نسعلور خالفهم نهل الكتدرية، األرثوذكسية الكنية رأي شديد وبإيجاز هذا؛

المستح؟ الهوت أنكر وهل الرأي

 على - قوله الزم كان الطبيعتين اتحاد في رأيهم ير لم لما نطور أن والجواب:

 م، ١٩٩ ه الخامة الطبعة األرثوذكى، لألقباط اإلكليريكية الكلية نثرة: المح، طييعة شتردة، البابا (٦)
.١٢ئلمص

.١٣ض المتح طبيعة )ًا(



زاسبريةانموذجا( -*■،η/(?لهاسإلتقليد__ ٠ غليولومر ٣١٦ ؤرحيا

 يلي: فيما األرثوذكسية التاريخية المعادر تذكره ما على بدعته وتتلخص

 يأني: ما ذلك على ورتب الائسوتية، عن الالهوتية السجح السيد طبيعة -»فعمل

اإلله. والدة أي »ثيوتوكس« العذر تمية عدم— ١

 انتقد ثم ومن للناسرت، وليس وحده لالهوت يكون أن يتبغي السجود أن - ٢

فقط. نامرائ زعمهم حب باعئباره يسوع للطفل سجودهم في المجوس

 ولدت.....، من يا وهي التقديات الثالث من كل من األخير الجزه استبعاد٠٣

 إتمام في يشرك لم معتقده( )بحب الالهوت قمت..؛ألن من ويا طبت... من ويا

والقيامة»)'(. والصلب الوالدة

الجمع: قرارات

 نطور، إلى أرملها اتي عثر االثنا الكبير كيرلس القديس حرومات اعئبرت — ١

أفسس. مجمع أعلنه الذي اإليمان من *جز ألمها المجمع، في ئرئت واتي

 جزيرة باستقالل خاص ثامن قانون إلى باإلضافة قوانين، سبعة أصدرالمجمع - ٢

(.٢الكذسي«) الوجهة من ورص

 »فصل في: تتلخص بدعته أن القبط األرثوذكس ض لنطور المعارضون ذكر وقد

 كما والمجح ٠ قليل قبل ذكرنا كما — النامرتين طبيعته عن الالهوتية الميح السيد طبيعة

 بعدأن اولكن والهوتية، ناسوتبة طبيعتان له المصرية األرثوذكسية هواعتقادالكنيسة

 يعود ال ،*العذرا القديمة رحم داخل البشرية بالطبيعة أقنوا االلهية الطبيعية اتحدت

 *المتجسدة. الكلمة طبيعة هي واحدة طبيعة إنما المسجح.. في طبيعتين عن مطلعا الكالم

وال بالشعير، القمح كاختالط الطبيعتين اختالط نتاج بت الواحدة الطبيعة وهذه

.٢١٧-٢١٦االبق،م (١)

.١ * ٨ص المكانية، المجاح قرانين وخالصة المكرنبة المجاح قرانين (٢)



.,.ةأبحيةاضوكبهدبم;٦)لل :ي٠ذ.كال ألتقليد نقد الح\ج ٣ جرجيؤدل

 فصل على ترتب قد أنه األنطوني: كيرش فيذهب المبح؛ الهوت إنكار— منه مافهموه

الناسورية: عن الالهوتية المستح اليد طييعة نطور

اإلله. والدة أي: »ثيوتوكس» العذراه تسمية عدم ٠١

 انتقدالمجوس ثم ومن للناسوت؛ وليس وحده لالهوت يكون إنما المجود أن٠٢

٠( فقط) ناسوائ زعمهم حسب باعتباره يسوع للطفل سجودهم في

 عن الالهوتية الطبيعة لفصل منع مريم؛ عن اإلله، »والدة لقب نسعلرر فتغي إذا

 يبرزه ما وهر ال؟ أم اإلله والدة أما مريم توصف هل الرئيس اإلشكال فليس الناسرتية،

 للهدة بالنبة اإلله« »والدة لقب على البعض هجوم نعارض ال »إننا قائآل: بيثوي األنبا

 أجل من لكن - كرامتها عن ندافع أن تستحق كانت وإن - عنها الدفاع أجل هن العذراه

 العذر للسيدة اإلله، »والدة لقب عن نتنازل ال فنحن المميح؛ اسد ألوهية عن الدفاع

<.٢السيح«> اليد ألوهية عن دفاعا

 إشكالية اإلشكالية هذه يفكرأن نسطوركان أن فاإللى1مار وبيير كاملو، بيير ويذهب

 أفس( )مجمع المجمع انعقاد »ومنذإعالن فيقوالن: المسح، ألوهية في لها أثر ال لغوية

 بالرغم الله( )أم Theotokos ال يرفض ال أنه سيليعتيتوس البابا إلى نطوريوس كتب

 اإلشكالية هذه أن يفكر كان النهاية في السح(، )أم Christokos النهاية في يفضل أنه

(،. الرب) الميح ألوهية تناول في صعوبات تخلق لن اللغوية

 على المح( )أم لقب سطور تفضيل الخضري حنا اإلنجيلي القس لنا ويجلي

.٢١٦ص المجاح عصر (١)

 اغطس الثانية الطبعة مريم، *العذرا القديسة االله« »والدة وكفرالشيخ، دمياط مطران األنبابيشري (٢)
.١مئ٢٠١٨

 األب اشراف عطاالله، يولس اليد العربية: إلى نقله المكونين، المجامع مارافال، بير—كاميللر بتر (٣)

.٣ *—ص م٢ * * ه ولى٠اال الطبعة شرقيات، دار .ط كاميللوباللين الدكتورا



قو-٣١٩تجم____________________________________يييدثيك

 أم أو المح أم استعمال في نتفق »إنتا قاثآل: نسطور بمرافقة كالمه مبتدائ اإلله( )أم

 ال؟ أم اللقب هذا استعمال تجنب المعلمون حاول لماذا تسأل وهنا الله، أم من بدآل ال-وع

إلى: هذا الخضري ويرد

 الوثنيات األلهات بين الخلط يخشى إذ الهرطقة من وافقه ومن نطور خرف-١

يسوع- أم وبين

 وتحديد اللوغرس أزلية عدم أي: االين أزلية عدم هرطقة في القوط من خشيته-٢

 الكلمة بأن أيثا القول يمكن فإنه الله؛ أم فعآل هي مريم العذرام كانت فإذا وجوده؛ زض

 يكن لم ما وقت يوجد الحالة هذه وفي أزلية، غير مريم أن كما أزثا ليس اللوغرس أو

 نطوريوسى أراد ما وهذا واآلريوسيون، آريوس به نادى ما وهذا فيه، موجوذا اللرغوسى

 اإللهية الطبيعة أن الوبيوستي ثيودوريوس معلمه يعتقدمثل كان إذإنه وهدمه؛ محاربته

 اآلب لبداية تماثا ماوية وبدايتها معه، موجودة وهي الدهور، كل قبل األب من مولودة

 أصل !ن متها؛ بدايته أبذا يأخذ ولم العذر، مريم ببداية إذا يبدأ لم الكلمة فإن األزلي؛

 يولد لم الله الكلمة فإن ذلك؛ على وبنام مريم، إلى وبى األزلي اآلب الى يرجع الكلمة

)اللوغوس(«)'(. األزلي للكلمة والمتع هواألصل األب بل األصل هي وليست منمريم،

 المجمعين في مرنابه الذي المنهج وفق واكطورية األرثوذكية لخالف وسنعرضى

 األيام، إلى ثم المقدس، الكتاب إلى الغريقين فنحاكم والقطنطنية( - )نيقية انابقين

 — غافلين-كذلك غير ومعناه، مبناه جلي تقليده.. مسلسل أيهما ونرى القولين بين ونوازن

 أوباألحرى اكطورية عند األرسطية البنية وباألخعى للخالف، اسقية الخلفيات عن

األنطاكيين. محتد

.١٦٦،١٦،وه٢ابيج الفكر تاريخ الخفري، حتا (١)



انمودغ رايتنيسةالمصرية بثمنبدالتقليد لج٠١■ليثأ ٣٢٠ ججوردرع

المقدس: الكامإلى!اكاب١ الثاني: المطلب

 وأن إشكاال، يرفع وال تزاغا يحم ال الكتاب إلى االحتكام أن سبق فيما ذكرنا

 موطن ظل بل أحذا، أنصف فما الراع، على إليه احتكموا قد واألرثوذكس الهراطقة

 محل تحرير غياب *للقارى يظهر قد إذ إشكاال؛ اإلشكال يزداد هذا بحثنا وفي إشكال؛

 القارى ليتصور إنه حتى التطوري؛ األرثوذكي المتنازعين الخصمين عن النزع

 وهذا = المدلول نفس ويقصدان الدليل بنفس يستدالن !نما الخصمين أن لخالفهما

 عنصرين ين الوحدة عقيدة يثرح أن كيرلس أراد لما المثال مبيل فعلى — صحيح غير

 والحال عنده، والمفضل إليه يكون ما أقرب .والجال. الروح مثل كان الجوهر في مختلفين

 أنه معلتا المسمح، وحدة على به يبرهن لكي المثل نغر إلى رجع فقد نطور عند عينه

 واحد بسمح يعلم أنه إال األخرى؛ عن الواحدة متميزتين طبيعتين بوجود يعلم كان وإن

 الكتاب فهموا بل خالفهم محل عنهم يغب لم القوم فإن (=١واحد) وسيد واحد ورب

األول. على حكائ )االصطالح( األخير وجعلوا وضعوه الذي االصطالح ضوء على

 الذي المثال فغي اإللزام، على مبناه خالناتجم من كبيرا جزءا فإن أخرى جهة ومن

 حقيقي اتحاد نطور عنه تحدث ما هل المثال: مبيل على فيه بحثهم محل كان ذكرناه

 كيرلى عند— أومفهوم االتحاد-موضوع عن به عبر الذي اللفظ هذا وهل مصاحبي؟ أم

ال؟ أم نطور به يستخدمه الذي المعتى بنفس

 تعالى-—الله وهن بحثنا، خالل الكريم *للقارى المعنى هذا وسيتجلي وهكذا

العون. يستمد

 ين تغيرها في المختلف الكتابية األدلة هذه عرض في — الله بركة على — ولنشع

الحجاجية. طرائقهم على منبهين الغريقين،

. ١٠ حده ،٣ ج الفكرالميحي تاريخ (١)



قدععهج٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠، I __ _______ لخامس1 الفصل

وكنرلى: المقدس اتهاب

 يرى ما على - الملم التقليد ضوء في فهمه عن المقدس الكتاب نص يتغمل ال

 زيف كثف في العمدة يجعله فتراه آياته، *ضو- على والنزال الحجاج كان ولذا — كيرلس

:صحيحا يراه الذي يقرراإليمان نطوربعدأن إلى الثالثة الرسالة في يقول ولذانراه نطور،

 الكتاب كل ومن والبثيرين، القديسين الرسل ض األفكار بينه نعتقد ان تعلمنا »لقد

 وقائع من شيائ حاكًاا فيقول المطربين«)'( آلبائنا الصحيحة االعزافات وهن ا٢ المرحى

قاثآل: القططينية في لإلكليروس المجمع

 مرة وأرضح التعبيرات نفس استعمل فإنه أض؛ إلى وصوله بعد حجى »ولكن

 جذا لله الموقرين واألساقفة المكرمين المطارنة أن حتى منحرفة، أفكاره أن أخرى

 المولود ذلك أن وعتموا به، الموحى بالكتاب حاصروه ثم بعدل، ضده المناقشة أثاروا

 في عمدته وأنه الكتاب كرامة ويؤكد (ط٢الله«) هو الجعد حب القديسة *العذرا- من

 »ونحن قائآل: القططيتية سقف أ مكسيميانوس غد رسالته في نطور ضد حجاجه

 الهلم الحق عذنا ألن نطوريوس، ومعهم واونوميوس وآريوس أبوليتاريوس نحرم

 كلمات كاألمن ألن الكتاب... حب (٣وثابته«) مؤتمنة للتفس الكمرساة فوق من لنا

 *البد منذ كانوا الذين أولئك وأيقا )التسليم(، التقليد بينا تزودنا *األبيا وتبوات مرمى

 أن على جميعها تدور نصوص لغهذه للكلمة«)؛(، خدانا وصاروا األمور لهذه عيان شهود

 على كله الحجاج ويدور المقدس، الكتاب هو كيرلس يعلم به الذي التعليم في العمدة

)الكلمة( ولدت أم محقا إناتا مريم ولدت فهل التحاد(I) مألة وهي واحدة، مالة

 .٨١،ص-١٩،فقرة١٧الرمالةرذم الكتدري كيرلس القدس رسائل (١)

 .٩٤،ص-٢،فقرة٣٢رقم الرسالة الكتدري، كيرلس القدس رسائل )ًا(

.١٩/٦عرن (٣)
.١١٣ص-٣،٢،ذقرة٣١الرسالةرقم الكندري، كيرلس القدس رسائل (٤)



لمصريةلموكجل١..>ةك;ع٦١واي“ال؛ماذ١لىاةلو١ذصل ___________غحيحج٣٢٢ جكمة

 مريم على اإلله( )والدة لفظ إطالق صحة حول والحجاج النقاش يدور وقد المتجد،

واحدة. فالمسألة عناوينها تعددت ومهما ال؟ أم

 العهد كتب فشت ما »وإذا له: يقول نجده نطور إلى السابعة كيرلى رمالة في

 يعرق كيرلس طفق ثم ٠٠تزعم كما محثا، إنان يمي الميح أن تجد لن القديم

 الله، ابن أنت له:» وقال الميح، سأل الكهنة رس أن ورد ما الجديد العهد من نصوصا

 ليدين السحب على وآي القوة يمين عن جالتا الله ابن ترون اآلن هووهن أنا نعم له قال

 بولس ب يثهد التي هي الشهادة هذه ))أليت :*قائال يعقب ثم واألموات«)'( ه األحيل

 متى في كذلك ورد وما النبطي)"، بيالطس أمام به اعزف الذي الحن االعزاف أيبا

 إن مريم لسيدتنا المالك جبرائيل بقول ويستدل (،٣معذا) الله تغسيره الذي عمانوئيل أنه

 أبد إلى الممجد الكل على الذي يدعى)؛( الله وابن القدس، الروح هومن تلديته ؛'-اي

 ا، إناتا) صار الله هو بل إناتا هو ليى إنه يقول: الرمول بولى لمع ألم اآلبدين..

 اآلب الله وإن المح يرع بل خلعنا شفع وال مالك ليس إنه أيثا: بولى ويقول

 بجده قبلها لتي’ باآلآلم اعزف وكيف إله، أنه اعزف كيف أرأيت األموات، من أتامه

 من وال إنان من هو لير خالصنا أن برلى اعزف فكيف إلها ليس كان فإن المقدس،

 إذ بمرته أيثا واعزف المح، يرع الله عند من لكن شفع وال مالك وال إنان عند

(.”األموات من أتامه الله أن قال

المكاتبة هذه إليك أنفذنا قد »واألن قائآل: نطرر كيرلعى يوبخ الرمالة باية وفي

(.٦٢:٦١)١٤مرذى (١)

(.١٣:٦ني)١ (٢)

(.٢٣:١ض) (٣)
.٣٥ :٣٢ :١ لونا (٤)

.٧،٦:٢في )ه(
.٩،٨:ه،٢؛١٣،٦-٤:١،ب١:.١تى١ (٦)



;■■٣٢٣د____________________________بيدي

 ماسم فاقرأ عارف، غير ك وأنت الكشة، وسط في لتذكرها األخ، أيها

 1لرهت وتجتهد لتبحث عتدك يغيموا أن والتهم اإلخوة !يك أنفذت وقد وأكئر، هذا
(.١و،لالماا) عندك بما لنا وتكتب الكتب، وتفحص

ونسطور: المقدس احكاب

 للقضية؛ مرشنا المقدس الكتاب فاعتمد عينه المنهج خالف ما فإنه نسطور وأما

 الفاظا يستخدم والتجد والقيامة بالتأض هومتعلق عما يعبر حينما الكتاب أن وأبان

 القصود يحدد لفظ يأني ثم والناسرت، الالهوت عن للتعبير تصاح محايدة وأسماه

 منها ماق التي الكتاب، بتصوص سترشد هذا كل في وهو الناسرت؟ أم أهوالالهوت

 كيف الحظ الوحيد؛ ابنه الممح، يرع بربنا نؤمن فنحن »وادا فقال: قوله؛ يعضد ما

 األسماء وهي الوحيد، االبن الميح، بوع، الرب، األسماء: هذه أوآلكأساسيات يفعون

 وهم والقيامة واألآلم التأنس تقليد عليها يبنون حينئذ والناسرت، الالهوت بين المشاركة

 ما أن حتى ،لطبيعتين١ بين مثزك هو ما إلى شير القي األسماء قدموا أن بعد هذا يفعلون

 خطر فيه يكون ال بالطبيعتين، يختص وما انفصال، فيه يكون ال والربوية بالبنوة يختص

يذكر حينما ألنه األمر؛ هذا في هومعلمهم نفه بولى ألن البنوة؛ وحدانية في االختالط [

I مشهرك اسم وهو المسبح، كاسم أوآل يتعمل فإنه اآلآلم؛ نحو ويتقدم اإللهي التأنس

 دليكى >) كلماته؟ هي فما به خاصا تعبيرا يضيف ثم قليل، قبل قلت كما الطييعتين، ين

I ١تحيسب للم انو، صورة في كاذ إذ يائن أئثا بثوغ الكبح في ائني النغر هذا غلم 

 العدام ءت القوت حتوف زآظاغ التفاصيل ذكر )دون بل نو، ئقادال يكوذ أن حلته

I لآلآلم خضع الكلمة الله أن هذا من أحد يتخن ال فلكي موته يذكر أن مزمعا كان وحين 
قابللآلآلم غير وإلى لآلآلم القابل الجوهر إلى ينير كاسم أوأل المح اسم وضع فزنه ا

 . ٤٠ ،٣صا ،٧ رقم رسالة الكدري، كبرلى القديس رسائل )'(
:>،.٨/٢ في ،٣٣٥ ه، الرماالرنم الكدري، كبرلى رائل (٢)



انموذجًا( )للكنيسةالمصرية الكنسي التقليد نقد رعؤحئآلج ٣٢٤ جرمة

 وقابل لآلآلم قابل غير المح يدعى أن يمكن خطر بدون أنه حتى واحد، شخصى في

 هذا عن كثيرا أقول أن وأستطع جده، بطبيعة لها وقابل بالهوته، لآلآلم قابل غير لها:

 ولقد .١ تأنتا«. بل التدبير بحب والدة يذكروا لم القديسين االباء أن سابعا، قلت كما

 توصف أن بحال يصح ال وأنه اإلله( )والدة لفظ بحث في السابقة قاعدته ر نعطو طبق

 متى)'( نص أقواها لعل عدة، بنصوص محاججا بناسوت، إال تحمل لم إيا إذ مريم، به

 ط٠القدس الروح من حبلى وجدت يجتمعا أن قبل ليوسف، مخطوبة أمه مريم كانت »لما

القدس؟! الروح خلقه الوحيد االبن الهوت أن يزعم الذي هو فمن نطور: ل«٠ويتا

 قد بطنها في الذي )الكلمة( اإلله أن محالة ال فالالزم اإلله؛ أم مريم كانت إن بمعتى

 اإلشكال، هذا على كيرلس وسيجب تجديف، بعده ما تجديف وهذا القدس، الروح كونه

 اتخاذه حيث من ولكن الهوتا، كونه حيث من ال الالهوت إلى الطبائع نبة بين مميذا

ذلك. تفصيل وسيأني جذا،

 فإن الرب، تدبير يذكر حينما المقدس، الكتاب ض موضع كل »في نطور: يقول

 فحب وهكذا، ناموته إلى بل السبح، الهوت إلى ال تدب واآلآلم أجلنا ض الوالدة

 كلمات إلى أنصت اإلله، والدة وليس الممح والدة تدعى القديسة العذر فإن تسمية أدق

 الله أن وواضح («*إبراهيم) ابن داود ابن المسجح سوع ميالد »كتاب تقول: الي هذه اإلنجيل

 التي مريم رجل يوسف ولد يعقوب تفصلت »إذا أخرى شهادة واقبل داود، ابن يكن لم

 يع والدة »أما لنا: آخريثهد موكا أيثا الحظ ،٠(٣المسيح) يدعى الذي سوع منها وك

 وجدت يجتمعا، أن قبل ليوسف، مخطوبة أمه مريم كانت لما هكذا: فكانت الممح

القدس؟ الروح خلقه االبن الهوت أن يزعم كي١ هو فمن القدس)؛(»، الروح من حبلى

 .١٨/١ض (١)

.١/١(مض٢)

(٣) ،?١٦/١.
.١٨/١ض (٤)



1

٣٣٥جنمهجالخاص الغمل
 ٠ م١ وريم وأيقا ،*هناك)'( ع أم »وكانت القول: إلى الحاجة كانت وماذا

 ورب وأب الصبي وخذ قم وأيثا: القدس)'(«، الروح ض فيها به حبل وأيثا:»الذي

 يائ:١و ‘*الجد)،( جهة من داود نزه من مار الذي ابنه »عن وأيثا: ‘'ا٣عرا٠ إلى

 ألجطتاباليداج'·، المح وأيثا:»فإذقدتألم ،*(‘خطايانا) أجل من مات المح أن٠

 وثمة (؛*’الخطايا( )لمغغرة عنكم يبذل الذي جدي بل( الهوني )ليس هو هذا“ أيثا: و

 الهوت!البن أن يظنوا أن اليتبغي المهم البثري تشهدللجشن األمرات من أخرى ربوات

 جهوت،٧ا بدعة موسطا كان الذي الجد ولكن الجدية، لآلآلم قابآل أو حدينا كان

 في تظزن يقول:ههاذا ألنه وابته داود رب نفه يدعو فالمسح أيثا لذلك كذلك كان

 قائال: رائ؟ بالروح داود يدعوه فكيف لهم: قال داود، ابن له: قالوا هو؟ من ابن المستح؟

 حال اية على ألنه لقدميك«؛ موطائ ك*أءدا أضع حتى يميني عن اجلس لربي: الرب قال

ربه. فهو الهوته بحب وأما الجد، بحب داود ابن كان

 هر الجد أن نعزف أن اإلنجيل» من تسلمناه اليما وجدير صواب فإنه لذلك؛

 يخص ما وأن سام، !لهي ارتباط يحسب بالالهوت متحد وهوهيكل االبن، لالهوت هيكل

 إلى أيثا الحالقة، هذه بامم تنب أن ولكن الهوته، طبيعة يخص كان لو كما الجد

 عمل أخي يا هذا فإن والموت؛ واألالم الميالد أعني المرتبط، الجد خصائص الهوته

أبوليناريوس، المجنون ذلك عقول: مثل مرض أو اليونانيين مثل حعا انخدع قد عقل

.١/٢ يوحا (')
.٦٠ا١ض (٢)

.١٣/٢ض <٣)

.٣/١ رومية (٤)

.٣/١ ه 'وئرونثوس )ه(

١ ا٤ األولى بطرس رمالة (٦)

.١٩/٢٢ لونا (V)
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هج٣٢٧1©كه سس سل

نطور؟ على كبرلى رد بم ولكن

غرد: كرش

 مبررا »االتحادا لمألة نطرر تصرر في الرابع الخلل يعالج أن كيرلى حاول

سطور: إلى الرابعة الرسالة في يقول فنجده الكتابية؛ للنصوعى فهمه

 لو حتى هكذا، لإليمان الصحح التعليم يكون أن طريقة، بأي نافعا يكون لن »إنه

 من شختا وحد قد الكلمة إن يقل لم الكتاب ألن األشخاص؛ بين التحاد با البعفى أقر

.٠آم)م يكون ال جذا صار قد إذ والكلمة جذا، صار !نه بل بشمه، البثر

 يسكن أن بين فارق لفطور: يقول فهو كيرلس، لفكر الجوامع من النص وهذا

 بحيث له؛ خاصا وجعله به وحده جد له الالهوت يكون أن وبين جد، في الالهوت

 يقال:إن أن فيصح السول، على والناسوت الالهوت أعمال المتجد الكلمة إلى يتسب

 *للبكا قابلة هي حيث من اإللهية الطبيعة أن على ال تألم، أوإنه بكى أوإنه جاع الكلمة

واأللم. والبكا-« للجع قابلة صارت جسنا اتخذت حيث من ولكنها األلم؛ أو أوالجوع

 بين باالتحاد نادى وان أنه و بابنين، قائل نطور أن النص هرنا في كيرلس ويستبطن

قائآل: المعتى تبذا يصرح ونراه باطائ؛ المسح هشم فهو ظاهرا والالهوت الجد

 بأنه تظاهر ديودوروس، بكتب عقله ظلم واذ لديودوروس، تلميذا صار اونسعلور

 إن :قاثآل اثتين !لى الواحد يشبم أيقا هونفسه ولكته والرب، االبن واحد، بسح يعزف

 وهكذا )الرتبة(، الكرامة وبماواة االسم، بشن الكلمة بالله متصآل كان بدوره اإلنسان

 إن ويقول: والرسولية اإلنجيلية الكرازة في السح عن قيلت التي األقوال فهويقمم

 مواضع في إنه وحيث باأللوهية، تليق التي تلك وهي الكلمة بالله يليق فقط اآلخر بعضها

 كإنان، القدية العذرا من المولود الواحد حدة، على ويعتبر األقوال، يقم كثيرة

٠٣٠،ى٧ فقرة (٤د رض الرسالة الكتدري، كيرلن القدس رمانل (١)



حموذجأ(١ةالمصرية-٦أخ.ك١حاغ'...با باذقدال~ص صج٣٢٦ جرح؛

األخرى...«ا'(. والهرطقات وآريوس،

 الالهوت بتألم القول يؤدي أن من الخشية تكون ما كأثد يخشى كان نطور إن

 أما مريم توصف أن ستنكزا جهنا يدخر أن دون يهتف تراه ولذا الوثنية، إلى والدته أو

 كالم من فهمه ما على جسذا، فعار طبيعته، استحالت القديم الكلمة أن أو اإلله، والدة

 الناسوني ٠بقا يع فيه؛ مكن أنه معنى على جسدا« الله »اتخان ل فهمه مؤكذا خصومه،

فيقول: إلهبا؛ واإللهي ناسوسا،

 إدا؟ أم لله هل لكن اإلله، والدة مريم تدعى أن الممكن من كان إن يألون هإبم

 يكن لم بولس لكن لآللهة، أمهات عن تكلمت التي الوثنية نعذر أن يتبغي الحالة هذه في

 تحمل لم أصدقائي يا ال نسب، بال أم بال أب بال إنه المسيح الهوت عن قال حينما كاذبا

 لم الالهوت، أداة هو الذي اإلنان حملت إنما الخالق يحمل لم المخلوق الله.. دريم

 مكتاه.. يمكنه حتى تهيكل المطلوبة العذر من له أمد لكنه الكلمة، القدس الروح يضع

 الطبايع أفرق أنا عتها.. يتفصل ولم داخلها في احتجب الذي ذاك أجل ين الحلة أكرم أنا

 يكن لم مريم رحم في تثكل الذي ذاك فإن الكالم، ذا معتى في التوقير..تبصر وأوحد

٠(٢اللهه) يدعى أيثا ائحذ فإن ائخذ الذي ذاك وبسبب اتخذه.. الله لكن شه، الله

 إال طبيعته، حيث من يولد وال يتألم ال الالهوت أن فهمه كيرلس له صحح ولئن

 واحد، شخص ني اتحدتا طبيعتين إن بحق كيرلس قال ))وبالفعل لتناقضه، به يقع لم أنه

 إلى بعد، فبما أضافه الذي ۶الشي رلكن يتألم، أو يولد أن يمكن ال بذاته الالهوت وأن

٠ بعادم نيا قيل ما بالكامل يلغي األلم في السح السيد الهوت دخل مدى أي

٠٣٦،٣٥،٣٤ ،٣٣ذطررإلىكترلس،ص" من الرماالالخامة الكندري، (رمائاللقدسكيرلس١)

Hefele, A History of the Councils ofthe Church, ρ.12-13> quoting Marius (٢)

.757 .Mercat. Ed. GarnierMigne, p

.٣٣_٣٢ض المجمعالمسكونيالثالثفيأفس، األنبايثري، (٣)



إنموذب( الصرية دالكنيسة ي—المغب التعبد نضد __ قحححآلم ٣٢٨ !كهااك

 العذرا إن يقول: فهو البب لهذا اآلب؛ الله من الذي الكلمة االبن حدة على وبالمثل

اإلنسان«)؛(. والدة بالحري بل اإلله، والدة لبت

 يتخن ولم جسدا سكن الكلمة أن من مذهبه على الناطرة من متدل استدل ولئن

 وأن ماسبق على ليجيبه_مؤكذا كيرلس فإن (؛٢)٠بيتذا حل »الكلمة يوحنا: في بما جذا

ذكره-قائآل:

 !سان في كما القدية، العذرا هن المولود ذلك في حل الله كلمة أن نقول »ولستا

 بينناا حل »الكلمة كان إن حتى ألنه الله؛ يحمل هو»؛نان المسح أن الئفهم لكي عادي،

 ندرك نحن إدا لذلك («٣جسدال) الالهوت *مل كل »يحل المسح في أن قيل قد أيائ فإنه

 الحلول نحدد وال القديسيين، في الحلول مثل أنه حلوله عن يقال فال جذا صار إذ أنه

 ))حب اتحد إذ الكلمة ولكن القديسين، في كالحلول الطريقة وبنفس يتاوى أنه فيه

 في اإلشان نفس حلول عن يقال مثلما حلوال حقق فإنه جد، إلى يتغير ولم *الطبيعة

(.٤الخاص(ا) جدها

 إلى تحتاج اإللهية الطبيعة أن كالمه من يلزم أنه يقول من قول على كيرلس ويعلق

قائآل: األب من الوالدة بعد أخرى والدة

 إنه أيقا يقال فإنه اآلب؛ من ولد وقد )االبن( الدهور قبل وجوذا له أن »فرغم

 والدة إلى بالضرورة لنفسها تحتاج ال اإللهية طبيعته أن كما امرأة، من الجد حب ولد

الدهوروهوأزلي كل قبل هوموجود الذي ذلك بأن القول إن األب، من بعدالوالدة أخرى

 ديو اسقف سريرس، إلى كترلس من رسالة وهي ٤ ه الرسالة الكدري، كيرلى القديس رسائل (١ )

. ١٨٢ص ،٣ فقرة قيصرية،

.١٤/١(يوحذا٢)
.٩/٢ كولوسي (٣)
-٧،ئ٩،فقرة١٧ذطور،رسالةرذم إلى الثالثة الرسالة الكدري، كيرلس القديس رسائل (٤)



الج٠٢٩جرمجالخامس للفصل

 هوقول الوقت نغى وفي غاية بال هوأمر إنما يوجد لكي ثانية بداية إلى يحتاج اآلب مع

 أقنومثا، بف البثرية الطبيعة وحد خالصائ أجل ومن أجلنا من إنه حيث ولكن احمق،

 من عادائ إنعاتا أوال يولد لم ألنه جدبا، ولد قد أنه يقال الطريقة تهذه فإنه امرأة؛ من وولد

 أحشائها، من الذي بالجعد اتحد قد إذ بل الكلمة، عليه حل ذلك بعد ثم القدية العذر

.الخاص«)'( جده والدة نفه الى يب لكي الجدية، الوالدة قبل قد الكلمة إن فيقال

 المتجسد(؛ )الكلمة إلى نسبتها بععتثغ شناعة كل أن كيرلس ردود مفتاح وكأن

 إنما الالهوت حيث من ال إليه مشربة فهي ذلك؛ وغير والصفع *والبكا والوالدة كاأللم

 وبين وطبيعته، ذاته في لها اإلله قبول بين ففارق معه؛ واحذا صار الذي جده حيث من

جده! حيث من لها قبوله

 الله، صورة في كان إذ »الذي نسطور: به استدل الذي بولس نص على هويرد وها

قاثأل: يعقب ثم (٢...«)لله. معادال يكون أن خلة يحسب لم

 *األشيا هذه وفكربأن لآلب، وماوثا الله صورة في كان إنه عنه نقول الذي ذا »فمن

 كان وإذا ؟شكلنا في وصار وتواضع العبد، شكل في وصار الفقر، على نزل بل تخطف ال

 كإنان كيف أو اآلب؟ وساواة محورة في أمح فكتف امرأة، من مولود انان مجرد

 وصل الذي هوالثرف فما مخلوق؟ وهو ذاته يخلي أن يمكن وكيف ؟*المل له يكون

 اإلنان بأن نعتم ال نحن لذلك تواضع؟ كزنان أنه عنه يقال أن يمكن حتى اإلنان !ب

 أخلى ألنه الماواة؛ ذات وله األب، جوهر ذات من هو الذي الله كلمة بل إلفا، صار

 كإله *المل له أنه ولوال شكلنا، في صار عندما هذا فعل وقد البشرية، الطبيعة ألجل ذاته

(.٣.....«)تواضع أنه عنه قيل قد كان ما

.٢٩،٢٨،ص٤فقرة الرابعة، الرسالة انكدري، كيرلى القدس رسائل (١)
.١١-٦:٢فض (٢)

. ٢٣ ، ٢٢ص_ يباوي جيب جررج د. وتعليق ترجمة الوحيد، االبن تجد شرح الكندري، كيرلس (٣)



موذجن١المصريةح خ~ر■١(جا٢حكالتبب-اب حصل ____بثيؤ ٣٣٠ آلريدج

 شه، أخلى إنه عنه: الوقيل فيقول: اإليمان قانون شرح في وضولحا الفكرة ويزيد

 لم فهو إله؛ أنه معروف هو كما الخاصة، بطبيعته *المل. له كان اإلخالء قبل إنه حيث

 األعالي من تفه وضع بالحري بل فارغة كانت اتي الخليقة كواحدمن *المل إلى يرتفع

 بل بتمجيده، رفع ثم متواضعا إناائ يكن وهولم به، ينطق ال الذي المجد ومن االلهية،

 في كان إذ وهوالذي الحرية، مجد إلى ارتفع عبدا يكن فهولم عبد، صورة أخذ هوالحر

 ..الله محامة في باشتراكه اغتتى إناتا يكن ولم الناس، شبه صارفي له وساوتا اآلب صورة

 التي ما الموحى الكتب جمح ويحاربون الحقيقة ويزيفون التدبير كادم يقلبون إذا فلماذا

الوحيد؟)'(. االبن موضوع كل في تممبه إناتا االبن صار أن وبعد الله، هو أنه تعزف

 نادا عن، صوره آحنا كنتة، احلى، اللكنه :وفيه االبق التص على تعليقه ويتمم

 الغبيب، ننون القون حز ؤأحآلغ وضخثئتة كإسان، الهته في وحن واذ الغاسي سه في

<.υ۴١ كل وق اسائ وأغطاة أنثا، اآل زقتة يذيق

 كل فوق الذي االسم الله أعطى لمن التو: على يسألون الفإبم كيرلس: فيقول

 كان ألنه يصدق؛ ال أمرا بباطة ذلك يكون ال كيف ويقولون: الذاني؟ لكلمته هل اسم؟

 الذي االسم بحق يعتبر أن يجب االمم فهذا الطبيعة، بحب منه المولود اإلله، دانقا

اسم. كل فوق

 بالروح ممحه الذي هو ومن الله، اسم يفوق بطبيعته الذي االمم هو ما ألنه

 ذلك جانب إلى أخرى موضوعات يقدمون وإذ معه؟ الله كان هوالذي اوهن القدس،

اضطرابا. ابطاء أذهان ويمألون شديذا، خلعتا األمور يخلطون فإبم

 ببب الشرك في يقعون فوف ابتين، إلى الواحد والرب المح يقسمون وألنهم

شخصه إن ويقولون واحد وابن يمسح باالعزاف يتظاهرون ألنهم الخاصة؛ محاوالتهم

.٣٧—ص أنطرنيوس القدس مؤسعة اإليمان، قانون شرح كيرلى، القدس (١)

.٩:٧:٢فيلي (٢)



ؤحىجمم.٣٣١ ممج___________________________________الغاص الفصل،

 األخرط عن أحدهما متغرقين و منفصلين، أقنومين إلى فيقمونه يعودون ولكتهم واحد؛

 المبدن صورة أي: امرأة، من الذي ان يقولون: الواقع في وهم كلية، السر تعليم فيمحون

 وحصل القدس الروح لسحة وخضع وبمغرده، حده على اسم، كل فوق الذي االسم نال

 أنم الراضح ض ولكن األب، الله من الذي الكلمة أي معه، الله وجود على الدوام على

 أشرارا، ولكوتجم حد« أقصى إلى الكريهة الحماقة رائحة منها تغوح بمجادالت يقذفون

المخلص«)'(. قول بحسب بالصالحات يتكلموا أن يستطيعوا فلن

 الذي اإلنان إن وتفسيره لفهومنا، يشهد التص هذا إن يقولون: الشاطرة وكأن

 امرأة، من هومولود والذي العبد، صورة هوعلى الذي للسكتى، )الكلمة( االبن اختاره

 القدس؛ الروح من واليمسح اليولد فاإلله إلها؛ قط يكون ال القدس= الروح ض ومسح

 هو والمولود فالمموح ثم وش وسيكون، معطاه كان فقد اسم كل فوق استا يعطى وال

)االبن(. الكلمة فيه ليسكن أعد الذي االنان

 فالذي انابقه، أجوبته جنس من عنه وجوابه وإيرادهم؛ إلشكالهم تصويره هذا

 جسدا كان أن ولما الهوتبا، ال الكلمة جعد هر اسم، كل فوق استا أعطي والذي مح

 على يؤثر لم وهذا اسم، كل فوق استا معطى ممرحا المتجد الكلمة صار به، خاصا

شيائ: هيته ألو

 وال كان أنه به يعزف اآلب، الله من المدرك وغير المنظور غير الميالد له »فالذي

 هو إناثا صار الذي الكلمة أن تجهل ال العاقلة الطبيعة ألن .ورثا. إلها الدوام على يزال

 يتخل لم ذلك مع فهو واللحم الدم في مظا واشزك لنا الذي »أخذ قد كان إن ألنه الله؛

 أنه ليس انم، كل هوفرق الذي االسم أخذ قد أنه فهويعرف حيتئن إلما.. يكون أن عن

 الدوام، على وسيكون كائن وهو كان هو الذي ألن االزدياد، بواسعلة األمر هذا اكتسب

 وكما ناسرته، بيب له صارت أيصا السحة وهذه ٠ له. ليس كواحد يأخذ أن يمكن كتف

.٣٤/١٢(ض١)



انموذجا( المصرية )ابكنيسة الجنسي التبد نقد قحلج٣٣٢ آلرجرداي

 بالطبيعة، فهوقدوس منه، المولود الوحيد االبن وهكذا قدوس اآلب أن البديهي من أنه

(. إنسان...«) أنه اتضح حجما اآلب ض تقدس أي: مثلنا مح إنه يقال لذلك

 أهل إلى الثانية رسالته في الرسول لبولس يتعس وطائفته نسطور باستدالل وأختم

 النح، يتوئغ شه صالحتا ائدي افو، مرع العز ؤلكىه عليه كيرلى وجواب كورنثوس

 حاسى ير لنعيه، الخاللم مصالحا التيح بي كاذ افة إى أي الئقاحؤ، حذنة ؤآنعائثا

(.٢الغطالحهى) كبته فينا ؤواضائ حطايائم، لهلم

 المبارك، بولس بصوت بصواب قيل ما حتى يحرفون فهم ذلك وهع كيرلس: يقول

 التاتلم تقابحا التيح بي كاذ الله إى دأي تام: بصواب قال ألنه قبيحا؛ أمرا ويجعلونه

 يصنعون ولكنهم الئقالحؤ«، كبئة يتا ؤؤاضائ حظاياكم، لهلم حاسى ثمز يثبه،

 موجود أنه ويزعمون الكلمة عن تماثا إياه فاصلين الواحد واالبن السبح في غائرا قطتا

 بدال إتان في حلول على حاصل أنه يعتبر ما لكي حدة، على معتبرا مختلف مسيج في

 أن يوافق ال المقدس الكتاب فإن ؛*الحكما. اناس أيها ولكن تجسد، قد يكون أن ض

 ما إلى قلبتموها بأن األفكار معاني هع القراءة خلطتم لقد صحيحة، األمور هذه تكون

 طاعة إلى فكر كل مستأسرين »نكون أن جهتنا من الضروري من أنه إال مناسب، هوغير

 فحينمانصطلح المجح، في مصالحاالعالم بنفسه كان الله ألن هومكتوب، كما (٣ا() المستح

 ليس منه المولود الكلمة الله إن حيث األب، الله هع المصالحة نفع فإننا المسجح، مع

 طالما !ساتا صار وإن حتى أبذا نفه يتقص ال وهو الجوهر، ذاتية جهة من عنه مختلقا

أن يستطع فمن تجتل، أن بعد حتى هوهكذا كان وقد بالطبيعة، الواحد هواالبن أنه

 ،٢١٣٠ص أيقرنية أسقف فاليريانوس وهرإلى (٥٠) رقم الرسالة الكتدري، كيرلى القديس رسائل (١ )

٠بتصرف٢١٦،٢١،ه٢١٤

.١٩،١٨:/٠كر٢ (٢)

/ه.١٠كر٢ (٣)



__________________________._g٩l٣٣r&0الخامس الغمل

 وفيه (٢يق\ الد وير الباب«)'( »هو ألنه سالمنا؛ هو وأنه السيح ني مصالحة لنا أن يتكر

(.٣دياح٠ج الالهوت S'مل كل يحل

 إن٠ و^ال أر الى ويمدأذنيه االفزاع في وحاذق الرأي هوشديدفي من ولكن

 ال فكيف هوآخر، الحلول فيه يتم الذي فإن وبالمثل هوواحد؛ يحل الذي إن يقال كان

 أخوي ثم حده، على بذاته تانم منهما كل إن ونقول األقنومين نفصل أن الالزم من يكون

 ط للميح واحد بشخص يتظاهرون كانوا إن ألحبم شخص؟ هناك يكون كتف ذلك بعد

 يأتون ولكتهم أيثا، شخصان هناك فبالضرورة ومتميزين، منفعلين أقنومين هناك أن يغما

 ألنهم صحح؛ أنه يبدولهم ما على طريقة وبكل الوماثل بكل ويؤكدون مشرعون كأيم

األقنومين. يفصلون فيه الذي الوقت في الشخص نوحد نحن يقولون:

 االنان فإن قلت، وكما ومحيرا؟ وغباوة معقول، غير هذا يكون ال كيف ولكن

 ولكن يه، المتحد الكلمة غير آخر جوهر من هو الجد أن العقلي بالنظر يدرك سوف

 وتقليد واحذا، وردا ومسيحا ابتا هناك إن تقول: تبا الموحى االلهية الكتب حيث؛ن

آخر«)؛(. شيقا وليس أيثا، هذا يقول اإليمان

أقول: البحث في قضايا عدة جامع هو الذي النص هذا على وتعليعا

 وهمنا المح« في كان الله »إن نقلناه الذي بولس بنص تعلقوا قد اكطوريين !ن —

 التص وهمنا تجد، قد يكون أن من يدآل إنان في حل الله ن٤ يرون-إذ ما على —لهم دليل

 معناه مؤوآل كيرلى يحاول ثم ومن .محالة. ال الئسظورية كفة ومبت النزع، لمحل قاطع

المح. نخص في العالم صابح نفسه الله أن عر

 ال. |١٠ غو ^١١

 ٠٦/١٤(يو٢)
.٩/٢كو (٣)
.٢١٩،٢١٨،ص٢٩،٢٨،٢٧ه،الغقرة٠كيرلسالسكذدريالرسالةرذم القدس راش »



هج ٣٣٥ عجكمأ ______________ النامس اسخت

 وبالتأكيد اآلخر، في الواحد أن ببب وليس اآلخر مع للواحد يسجد بمقتضاه الذي

 الذي الوحيد، االبن يسوع، المسيح واحد: هو المقصود وئكن آخر، مع يثزك ال الله فإن

الخاص،)'(. جده هع واحدة بسجدة يكرم

 جانبي »كال أن ألرى فإنني الكتابي الجدل هذا حول التطوافة لهذه وختانا

 موقفهما لتبرير غريزية بصورة المقدس الكتاب ليتدعان النطوري الجدل في التقاش

 كجزعض المواقف تمسكهماتهذه على يحافظان أوباألحرى الخاص، الكريستولوجي

 النصوحس من قليل عدد اآلريوسي، الجدل في كما اإلنجيلية، للشهادة األمين تغيرهما

 على .الدقيقة. النقاشات من كثير وراع كان وتفيرهم مريغا، مشهورة أصبحت الرئيسية

 أحها على الحديث *للقارى. يظهر ما غاتا اإلنجيلية االستشهادات استخدام أسلوب أن

 هناك أن إال مصطع.. بشكل للنقاش إدخالها تم وقد غريب، بشكل سياقها من مقتطعة

 أولية كلطة للواجهة اإلنجيلية التصوص لجلب النقاش جوانب كل في أصيل اهتمام

الكنسي(ا)م للتقليد

ئكيرلسونطور: الحتكامإلىاال١اسبالثالث:

 فهمه نسعلور على يتكر كيرلس نجد وكيرلس، نسطور بين ين المبتادلة الرسائل في

قاثآل: القديين األباع بفهم عليه محتجا االتحاد لمسألة

اآلباب أن نجد سرف وهكذا مكان، تلل في تهذا يحتفظ الصحح اآليمان تعليم »إن

٠٧٦،٧ص.ه ١١ فقرة الثالثة الرمالة الكندري، كيرلى ر,-اذاللقديى (١)

 تممر وهو نيويورك، في الالهوني االتحاد بمعهد الميكر الكشي التاريخ أستاذ مكجوجن، أ. جون (٢)
 - الهوته _ا )تاريخه الكرستولوجي والجدل الكتدري كيرلى بروماتيا، األرثوذكسية الكبة في

 ا الراهب ترجمة رمقان، من العاشر ومدينة الشرقية أسقف مقار، األسا وتقديم مراجعة تعرمه(،

.٢١٨مص٢٠١٩/١٣٣٠٧اإليداع/ رنم األولى، البة األنطوني، اغارن



ذموذجًا(١المصرية )الهكنبة ي حد.يدلل للنملنعد ءآلج١رىذ ٢٣٤ زعربرا

 فيه، يحل وآخر يحل، واحد بشخصين، قائلون أنم الناطرة مذهب الزم إن ٠

الميح. يوحدون أنم دعواهم يتاقفر ما وهذا

 ولكن الكلمة؛ غير آخر جوهر من هر الكلمة جد أن بداهه ليدرك *المر. إن -

 فنحن واحذا؛ وريا وميحا ابتا هناك إن تقول: ًاأا المرحى اإللهية الكتب كانت أن لما

به. ونسلم تبذا نؤمن

 اإلنسان هذا إذ آخر؛ عبادة وسلفه نطور مذهب الزم أن يرى كيرلس فإن وعليه؛

 ادعى ولئن فهوآخر، ثم ومن به، متحدا ويس غيره هو فيه، ليحل الكلمة اتخنه الذي

 أن عنده ما غاية بل عدمه.. مذهبه الزم فإن والناسرت؛ الالهوت ين االتحاد نطور

 المصاحبة تكفي »هل قائال: نطور يعنف ثم ومن بالله، التصقت التي الناس كآحاد الميح

 مقايس فوق يرفع وأن لله الذي المجد داود نسل هومن الذي اإلنان هذا ياخذ ألن فقط

 الرغم على الجود، له يقدم ألن مستحثا تجعله أن المصاحبة لهذه يمكن هل الخليقة؟

 بكه)ا(، التصقت قد اكبيح:»ذفي بقيثارة قال شخصا أعرف أنا إلها؟ ليس أنه من

 بناء يجب فهل <،٢واحده) روح فهر بارب التصق »من يكتب: الطوباوي بولس وأيقا

(.٣به؟،) التصقوا ألنم بالله صلتهم بسبب *لهؤال. نسجد أن ذلك، على

 للمسمح؛ السجود صح لما والمسيح الكلمة بين االتحاد لوال أنه كيرلس ويرى

 )المأخوذ( الممتلك الله أن أيائ يقال أن أمرمرعب »إنه نطور: إلى رسالته في كما فيقول

 الواحد المسمح يقم فإنه ؛*األشيا. هذه يقول من كل )اتخذه(، امتلكه الذي بامم يدعى

االتحاد وهويتكر حدة، على والالهوت الناسرت من كأل يضع فإنه وبالتالي اثتين، إلى

 .٨/٦٣مز (١)
.١٧/٦كو١ (٢)
*إبراهيم عوض جورج *د وتعيقات ومقدمات ترجمة واحد، المح الدين، عمرد الكبير كيرلى (٣)

.٨٨ص



انموذجل المصحية ..ة)الخب ب ن"' ؛*الث٠ح٦اا نقد دئبج١ه ٣٣٦ جحهمج

(.١)٠الطريقة.. هه فكروا قد الفدسين

فيقول: ونطره فهمه في له ومخطائ اآلباه بفهم كذلك محتجا نطور عليه ويرد

 العظيم به شهد الذي وهر للتقوى، أخوي حث وهو كلماتنا أيقا فلتع »ولكن

 تخلص فعلت إن ألنك والتعليم«؛ القراءة على »اعكف تيمرثيؤس: لمحبوبه بولس

 ة۶قرا في أنه تعتي إيا على؟ اعكف تعني ماذا فأخبري أيقا، سمعونك والذين نفك

 خاطائ فهتا تعرف أن في فشلت قد كاي؛ انتباه بدون القدسون ۶األبا أولئك سلمه ما

 يتألم، أن يمكن اآلب، هع أزلي هو الذي الكلمة أن قالوا أنم اعتقدت لقد العذر ستحق

 يقل لم الله، من الملهم اآلباء خورس أن وستجد أقوالهم، إلى سمعت إذا بتدقيق انظر

 ولد قد اآلب مع األزلي الالهوت أن وال يتألم أن يمكن الجوهر في الواحد الالهوت أن

 إلى أنصت فإن المنقوض؛ هيكله اقامة عند األموات من قام الالهوت أن وال حدينا،

 فوف الفدسين، اآلباء ألولئك التي شمها الكلمات لك أقتس بأن األخوي التصحح

 ويختم ٠.حا الموحى للكتب تفيرك إماءة من خاللها ومن لها، تفيرك إساهة من أنقذك

 تعاليم هي هذه الفدسين، ٠اآلبا )تقاليد( تليمات هي هذه قائآل: الرسالة هذه نطور

المقدسة«)؟(. الكتب

 أولئك الهدامة ابتداعاتجم من فلنهرب لذلك »وتبغا اإليمان قانون شرح في ويقول

 تعاليم نتع بالحري ودعونا الحق، أعداء نعتبرهم ألننا هكذا؛ يفكروا أن دبروا الذين

(.٣القدسين«) واإلنجيلين الرسل وتليم القدسين اآلباء

 )أنس( الثالث المسكوي المجمع في إليهم المحتكم اآلباء على نعثا نجد وال

 النقاش موضوع العقدية النقطة لدراسة اقتراحا فيلبي أسقف فالفيان قدم عندما إال م، ٤٣١

.٣٠،ص-٧رتم الرابعة الرسالة الكتدري، كيرلس القديس رماش (١)

.٣٧ ،٣٦،٣٣،٣٢مه٩،٣فقرة الخامة، الرمالة الكندري، القديسكيرلس رماثل (٢)

.٤٩كترلسالكذدري،شرحقاذوناإليمانم (٣)



٣٣٧٠Μ?,ι۶٦ بزالغرر

 الغديم ضاإليان عبرفيها اتي الكبة آبا، كتابات عددهن قرا،؛ فتم اآلبا،، أدلة ضو، في

 أسف بطر آلواه أقوال تلك كانت الممح، في والناسوت الالهوت اتحاد بخصوص

 رسوفينوص األول، فيلكس وايابا األول، يوليوس والبابا وأثناسيوس، اإلسكندرية،

 وباسيوس الناريانزي، وغريغريوس وأمبروميوس، وكبريان اإلسكندرية، أساقفة ربى

 أسقف وأمغيلوكيوس القطتطيتية، أسقف وأبكوس اليصي، وأغريغوريوس الكبير،

 االسوت’٠ءز الالهوت فعل عن شي، أي يعلموا لم األوائل الرؤسا، أولئك كل إيفوبة،

،.ح للوغوس الحقيقي بالتجد علموا ذلك من العكى على ولكن نطور، يه علم الذي

 ا٢أصا قد األبا، أولئك أعمال من كثيرا أن وهو عليه، دبه أن يتبغي أمر وهنا

 اعتمد قد نفه كيرلى أن العلما، من طائفة ذكر لقد و أصاتبا، ما زالتزوير التحريف من

 أعمال بتحريف قامت أبولينارية، يد صنعتها مزيفة أعمال على نطور غد حجاجه في

 فئب نطور، وجه في فله التحريفى هذاالمئتج كيرلى وتلقف هرطقتها، لتعفيد األبا،

 “أثتاسيوس القدس“ أو “العجاتي أو»غريغوريوس أو«فيليكس« يوليانوس((“ البابا !لى

 المزيفة اآلبائتة واالقتباسات المحرفة الفقرات 0هذ استخدام ظل وقد به، يلفظوا لم ما

 وجوه في خلقيدونية لمجمع المناهضون شهرها وقد خلقيدونية، مجمع انعقاد حتى

 نبة كانت ما وأائ )<، Sellers سيلرز يفرره كما مزيفة أيا إلى ملتفتين غير خصوم،

 سطور على للرد كيرلس اقتبسه ما كل أن يدعي أن أحد يقوى ال فإنه المزيفة االقتباسات

منحوال. أو محرقا كأن

إليه: واالحكام أمماسيوس

كيرلن نازعوا بل بالتلقيد، الجملي االحتجاج مجرد عند النساطرة يتوقف ولم

.٦٤ص- أنى في الثالث المكرني المجمع يثري، األنبا (١)

.٣٤٧،العذوانص-٣ه٠خلغيدرية-ص- (٢)



اموذجاع ريةدسةامخجدنخاد التقليب نقد ٠٠٠٠ آلج٠ك١ي٠٣٣٨ جرنمهأ؛

 إليه يؤوي الذي الرأس هر واثتاسيوس أثناسيرس، رأسهم على كان اال ض عدد في

 كتب وأبوليناريس، آريرس إلى خصومه نبه أن ولما يستند، !ليه الذي والركن كيرلس

قائال: األنطاكي يوحنا مع مصالحته بعد نفه عن يدافع

 القديسين *األبا تعاليم تتتع أننا في يشك اآلخرين، ض أحذا تدع وال قداستكم الفلتقغ

 نبتعد ال أن باجتهاد طالبين أثناسيوس، جدا والمجيد المبارك أينا وخاصه وجه، كل هن

 اال؛ من كثيرة اقتباسات أيثا أضيف أن أود وكنت اإلطالق، على شي► أي في عنه

 )االقتباسات( هذه تؤدي أن خفت أني لوال كلماتبم من الخاصة كلماني في ثقة ألعطي

<.١مملةة> بذلك وتصير رسالتي تطول أن إلى

 الشاطرة أن قيصرية، ديو أسقف سوكيشوسى إلى رسالته في نفه كيرلس ويذكر

 (،٢كورذثوس) أسفف أبكتيتوس إلى أرسلها التي أثناسيوس القديس رسالة حرفوا قد

 فكر مع متغثا لوكان كما يبدوأثناسيوس حتى وأضافواإليها أجزائها بعض منها فحذفوا

 طبقت شهرة الناطرة شهرها قد المذكورة أثناسيوس رسالة أن والظاهر <، نمطور)

 فغي معه؛ ومن كيرلس وجه ني كؤوذا عقبة كانت حجى خصومهم، ما وحاججوا اآلفاق،

 فيما رأيه عن األخيركيرلس بال ميليتيني أسقف أكاكيوس إلى السكندرى كيرلس رسالة

 عتدكم محفوظة الرسالة كانت »إن بقوله: كيرلى فيجيبه إيكيتيتوس، إلى أثناسيوس كتبه

 على مجيبا قال ولكنه األحوال، كل وعلى ناحية كل ض عليها أوافق فإني تحريف؛ بغير

الموجودة الشخ بواسعلة تماثا منها يتأكد يرغب وأنه الرسالة عتده تفه هو أن هذا كل

.١٤١د٠٠٧ فقرة ،٣٩ الرسالة الكندري، كيرلى القديس رسائل (١)
 الشهب( عيد نصحي د. تاوضروس، موريس د. من كل اليونانية عن الرسالة هذه بزجمة قام وقد (٢)

 المجك عن وأدلفيوس سرايون إلى الرسائل ومعهانعى م،١٩٩ءامه اآلبانية مركزالدراست ونثرها
 أبا الرمرية«، مة ،الخد Aposoes Eanas هيئة باليوناذية؛مدار *لمجموعذاألبا ٣٣ رقم

.^اليونانية. Migne مجموعة من٢٦رقم والمجلد م،١٩٦٣

.١٨٨ ، ١٨٧ص ٤ ه رقم رسالة ال-كندري كيرلس القديس رسائل الكندري، كيرلى (٣)



يع ٣٣٩ صه___________________________________ينبيية

 خ •11 وأخ هندنا.. الموجودة النخ بواسعلة تماائ منها يتأكد أن يرغب وأنه هندنا،

حرك؛"(, لد األخيرة هذه أن فوجد هو، أحفرها التي بتلك وقاربا القديمة

 أمكانالعكسهوالصيح.. كيرلى كماادعى أثناسيوس الناطررالة حرف فهل

الله)أ(. عتد علمه ذلك كل

 أوآل: لنبال أثناسيرس، إلى وكيرلى االنطاكيين احتكام في نفيض أن قبل ولكن

)التحاد؟ في قوله يحمم ما *االبا كالم ني الخصمين أحد وجد هل

 الخالف؟ يحم مابه *االبا كالم يوجدفي يتصورأن وهل :مؤاآلبسؤال وأناأجيب

 األقنومي( )االتحاد بين يفرقون به ما *االبا عند يوجد أن يتصور فال ال أن والجواب:

 من قولهم إلى يتوصل أن الممكن هن هل لكن بيايما.. وميًاي البروسوني( وؤاالتحاد

اإلله(؟ )والدة بأنها مريم على منصوصهم خالل

 بعدد حلب أسقف أكاكيوس إلى رمالته في كيرلس امتدل ولقد سترى، ما هذا

 الذكر المطوب األسقف أجد »إني فقال: الوصف تهذا مريم حلوا الذين اآلباء أولئك من

 ثيوفيلوص المبارك وأبانا اإلله، والدة العذراء يمي كتاباته في جدا كثيرا أثناسيوس،

 وغريخوريوس باسيليوس أيامهم: فعلواهذاأيشافي القديسين من كثيرين آخرين وأساقفة

(.٣ذغه«) أتيكوس والمبارك

 حين في اإلله» دألوالدة مريم سمى قد اآلباء من عدذا أن ني مصيبا كيرلس كان ولئن

لغوية إشكالية اإلشكالية هذه أن ليرى قلتاآنعا؛ وكما نفه نطور فإن ذلك؛ نطور أنكر

. ١ 0٨ ، ١ ه ٧—ص ٤٠ رقم رسالة الكتدري كيرلى القديس رسائل ( ١)

انظر: أثناسيوس رسالة حرف قد سطور الشهيرأن اآلبائي العالم كواستن يذهب (٢)

Quasten vol. 3, p. 59-60.

.٦٣،حد١٤رقم رسالة الكتدري كيرلى القدس رسائل (٣)



.٣٤١ د_______________________________ييباك......

 نطور وضتمتإد,ذة االتحاد، وهومعتى خالفهم عليه بي الذي األمل وترك العذرا،،

 األنطاكي بوحتاابطرك واألذطاكيين)'(؛فإن الكتدرين ين الوحدة إلعادة به؛ والتضحية

‘ - بعودفيذكرآباه (؛’الوحدة) اتفاق معه وشيد كيرلى يد في يده وضع الذي

 لنطور المتاهفين من طائفة اراد فلقد بوم، الماس من كيرلى ومحذزا عليهم شتا

 بوحتااألنطاكي فكتب موبيتيا= أسقف لثيوئدوروس كتاب على الحرم يوقعوا أن وآبائه

قائال: كيرلى الى

 مختلف بمعتى تفهم أن ويمكن فيها، مشكوك أقوال بعض الكتاب ذلك »ويوجدفي

 تعتر التي األقوال هذه شل من كثيرا أن ترى بأنتا تقر أيثا ونحن به، ئعدت الذي غير

 يكمن بل الممجدين، األباه ومن أسالفه ض جدا كثيرين من قدقيك ها نجد والتي غامضة

 عند الذي الرجل ذلك كلمات ندحض بينما األباب أقوال معها نالشي أن خطرغيرقليل هناك

 حياته طوال صراعه في االنتصارات من األف بعثرة مزيتا كان األسقفية لواجباته ممارسته

 ونتنكر نزاجع نكاد فإننا هذا فعلنا إن ولكن آخرين، وهراطقة واألنومبين اآلريوستين ضد

 لتلك مثاتبة معينة أقواآل نجد ألننا آخرون؛ قديسرن آراء بصراحة قالها أيثا كثيرة ألمور

 باسيليوس، المغبوط عند وبعضها أثناسيوس، والمبجل الغبطة المثلث عند االقتباسات

 كتابات في ذكرت قد منها أيصا والكثير الغريغوريين، المغبوطين كاال كتابات في والبعض

البعضى ويوجد ثيوئفيلى، المشزك أبينا عن أيقا قليلة غير أقوال وهناك امغيلوخيوس،

الوحدة

(١) Me Giffert, Arthur Cushman., A History of Christian Thought, Vol. I, 

Charles Scribners Sons, Ν.Υ., 1954, p. 283.

 أواصر تحطمت وقد األسقفية، من وتجريده نطور عزل قرارات من أنس مجمع عن انبثق مما كان (٢)

 الالم ليعيد ونفوذه سلطانه صتخدائ نفه اإلمبراطور وسعى واألنطاكيين، الكندرين بين الثركة

 حمص أسقف بولس األنطاكي يوحنا وأرمل المرجوة، التانج ماعيه حققت وبالفعل الطرفين، ين
 التي المثهورة رسالته يوحنا إلى كيرلس ورل كترلس، قبله باإليمان اعزاف ومعه اإلسكندرية الى

الممح. شخص وحدة يؤكد حنا ير اعزاف من جزءا تضمنت وقد الوحدة، اعادت



انموذجًا(ةاسحية٠٠هد٦١را٧،...ηحمدالتمليد ج١١قق٠٣٤٠ جرثهبق

 سخرية له جلب مما٠ اإلله، »والدة من جدا قريبة لفظة ستخدم رأيناه إنا بل وبامتياز؛

 »والدة مريم وتميته أفسن مجمع عن كيرلى دفاع فغي الله« »وعاه وهي —منه كيرلى

 أو السح( )والدة مكتوبع وجدوا أين »فليسألوا ينسطور: معزنا يقول به إذا اإلله«؛

الله(؟ )وعاه كلمة

 الكلمات ظه )نطور( وضع يقول، ماذا يعرف أن دون فإنه ذلك؛ إلى وباإلضافة

هكذا:

 ولدت ند تكن لم إن ألثما لله؛ ماودا الله وعاء هي التي العذراه نجعل ال "دعنا

 فهو ذلك وهع الله؟ وعاء تزال ال فكيف بطنها، في الله هو الذي بالسيح تحمل ولم الله،

أعرف!«)'(. ال العبارات هذه قرأ إدا أس اإلله، واال االب الله .سي

 االوي االتحادين ين الغرق هوعيته الله( )وعاه اإلله(، )واالة كلمة ين فالغارق

فيه: يقول إذ برركلوس ضد الرابع نطرر خطاب من يخلهر ما وهذا والبروسوبوني،

 الذي ذاك في سكن الله الن لكن نفه., الله بى مريم رحم في تثكل الذي »ذاك

 الذي هو الله يى اتخذه، الذي ذاك بب الله يدعى أيثا ائخذ الذي هذا فإن إذا اتخذه؛

 ثيوئذوخوس الفدية العذراه ندعو سوف لذلك .المصلوب. بالجد اتصل الله لكن تألم

اإلله(«)'(. )والدة ثيوئتوكوس ويى الله( )وعاء

خدعة؟ أم اتفاق

مريم على اإلله( )والدة لفظ االباه إطالق متانثة على التركيز تم فقد ذلك؛ ومع

 القنب مدينة إكليروس !لى مرطة وهي ١ ٠ رنم رسالة الكندري، كيرلى القديى رسائل (١ )
٠٤ صار

,16 .A History of the Councils of the Church, Vo!. Ill, p ل٠. .Hefele, c (٢)

.789-801 .Marius Merc. p <٩؛uot٦n



ز<ييةثضموذبلمك|لححش.٦>.ب٦الط،ر.كقددلر يقد ٠ ■ ■ لهج٠٣٤٠٤ جريدة

 أيائ أنا كتبت لقد» يقول: أكاكيوس إلى رسالته فغي نفه، كيرلس بشهادة اكطورية

 بكراهية فبينمايتظاهرون يغلب، الذي األردأهو كمايبدوفإن ولكن إليه، هذه مثل رسالة

 رغم ثيثودوسيوس بتعاليم تبم عجا بإ مختلفة بطريقة معا يدمجولمبا فإنبم سى؛ رير نطو آراء

 كمهلوريومن تلميذا ليعس نيوئدوروس ألن ة؛۶ردا أكثر بالحري أو ساو بكفر مشوبة أنبا

 الواحد الهرطقة سم يبصق واحد بغم يتكلمان كانا لو وكما هوتلميذه، نسطوريوس بل

 كتيه ما نرفض أن الضروري من يى أته الشرق أساقفة إلي كتب ولذلك قلبهما، من

 وثيوئفيلوس أثناسيوس المغبوطين كتابات يقولون كما ترفض ال حتى ثيوئدوروس

ثيوئدوروس«)'(. به علم بما علموا يقولون( )كما ألتجم وغريغوريوس؛ وباسيليوس

 ادخال من فيها يحذره الثاني، ثيوئدوسيوس لإلمبراطور أرملها الي رمالته وفي

 حرم فبينما ذلك »ومع اذيقولون ثيوئدوروس، بتعاليم اإلعجاب خالل كطورمن تعاليم

 حينما أيائ نفعها التعايم هذه يدخلون أخرى بطريقة فإتبم (،٢تعاليمه) الشرق أيداقفة بعض

 هع يتفق صحيحا تفكيرا يفكر كان إنه ويقولون: ثيوئدوروسيومى بتعانيم ٢٠٢إعجا يبدون

 القديسين ضدالرجال يكذبون ولكنهم وباسيليوس؛ وغريفوريوس أثناسيوس أعي آبائتا،

(.٣الشرير«) وتسطوريوس ثيوئدوروس آراب عكس هو )القديون( هؤالء كتبه ما فكل

 وثيوئدوروس ديودوروس على فيها أش التي —األنطاكي رسالة على كيرلى رد وفي

األنطاكي: يوحنا مخاطرا يقول - وغيرهم وباسيليوس أثناسيوس خطى على كانوا وأنبم

 هذ، أحد يتسب فال مزعجا.. شيقا أقول ال حتى تمدحهم، ال أن األفضل المن

 وباسيليوس أثناسيوس م٢ وأعني الرأي، المستقيمي القديسين آباتتا إلى االفتراءات

 للبعض؛ بالنسبة للعثرة ستا األمر يصير لئال واألخرين؛ وثيوئفيلوس وغريغوريوس

.٢٨٨،ص٢،فقرة٦٩رقم الرسالة الكندري، كيرلس القدس رسائل (١)

نطور. عائدالى )تعاليمه( والضميرفي يوحاأألنطاكي، األغب_معرض على-وهوهتا (٢)

 ث=وئويوساس ،سكبرش؛لىالراطرر٧١الةدتم٠الكذري،الر كيرلس القدس رماثل (٣)

.٢٩٢،ص-٢خغرة



؛ ٣٤٥-د _________________س
 الموضرعة الكتب الطريقة، ه كذ حمأ قدطموا األرثوذكي التعليم حراس أن ظنوا ألبم

 فكرو! األخرين!لذين أولئك غد أيائ بل الغريرة نطوريوس تعاليم غد فقط ليت

 ما وقت في كانوا الذين ألولئك الغروري ض قبله.-ولكن نطوريوس آر مثل وكتبوا

 I حماقته ض وابتعدوا الحق الحب أفكارهم حولوا أن بعد نطوريوس بارا، يعتقدون
 وااليلقوا يكونوامتقبلين أن لهم الغروري من باللوم، الذي اإليمان اختيار وتغيرواإلى

الماضي«)'(. في حدث ما على اللوم

 على كان ثيوئدوروس أن الثرق في من أقفوا قد الغرق أساقفة أن كيرلى ويبين

 »فليزداد تقول: التي الشعب هتافات من الكنائى ارتجت حتى الئرين١ من *األبا خطى

(. نعتقد؛() هكذا ثبوئدوروس اعتقد كما ثيوئدوروس، لميمان

 اإلكليروس إلى كيرلى رسالة ني حوله، أدندن ما يلخص جدا الفت نص وفي

الكاهن: ولبونوس

 الرسميين الرجال أحد إلي أحضر إيليوئن، في مقيائ كنت »حيتما كيرلس: يقول

 األرثوذكس من استلمها مختومة، كثيرة بسطور كبيرة رسالة القصر في جتدائ يخدم الذي

 يتهمون ال والشعب والرهبان اإلكليروس من كثيرين توقيعات تحمل وهي أنطاكية، ني

 كانوا بأنهم وتظاهرهم نطوريوس، امم ذكر عن صمتهم من بالرغم أنهم الشرف أ-اقفة

 فيها يوجد التي التجد بخصرص ثيوئدوروس كتب إلى يقفزون كانوا فإنهم يرفضونه؛

 الذي الشرير هوأبواتعليم كان فقط نطوريوس، تجديف من خطورة أكثر تجديفات

)؟(.“لئطوريوس

يلي: ما طى متضافرة السابقات التقول إن

.٢٨٤ى ،٧ نقرة ٦٧ رالةرقم االبق (١ا
 .٢٨٩،٢٨٨،ص٣،ذقرة٦٩الرالةرتم الكدري، كيرلس القديس رائل >

. ٢٩٠ى ، ١ نقرة ،٧٠ رتم الزالة االبق (٣ا



موذلج(١لصرية١■اس ■ئ‘ .ك<١.ي)ا٠دج;١التبديد حتد ٠٠ آلتيك١حك١مج ٣٤٦ رعرحمأ

 إمبراطورية ألوامر تنفيذا إال كانت ما وكترلى، يوحنا ين المزعومة الوحدة أن -

مخالفتها. واألنطاكتن الكندرين يسع كان ما

 الوحدة هذه مذابح على كقربان ودم قد فإنه النزع؛ سبب نسطور كان أن لما أذه٠

قال: حبن لوريمر جور صدق ولقد المزعومة،

 الوحدة، سبيل نطورفي يضحوابشخعى أن تماائ كانوامتعدين األنطاكيتن »إن

 توضح بغير لكن والدنة الشريرة البدع يسبب أناثتما( )جعلته حرمته كتيته إن بل

هرطقته«)'(. لطبيعة

 ورأسه بأستاذه يضحوا أن استطاعوا ما م٣فإ بنطور؛ ندحوا ولئن األنطاكتن أن٠

 بل يير، *األبا خطى على أنه رأوا بل - كيرلن تعبير حد على - ثيوئدوروس هرطقته في

 ثيوئدوروس لهرطقة تأيدهم معه ومن األنطاكي يوحنا على أنكر الذي شه كيرلس إن

 معارضة جبهات ويثكلون الناس يقطرب أن خشية الرجل حرمان ليخشى وتعليمه؛

 ال أن منه طابا العسعلنطينتة أسقف بروكلى »إلى رسالته في كيرلس به وهومايقر للكنيسة،

 (،٢لالضطرابة) سبا ستكون هذا إن حيث مويييتا، أسقف ثيوئدوروس بحرمان يسمح

قاثآل: بروكلى كيرلس يخاطب وفيها

 يقول كما المقدس، للمجمع صاغه الذي الشرح قدم حينما أنه قداستك »ولتعلم

 مملوذا كان بل مليغا، شيقا يحوي يكن لم ألنه أدانه المجمع فإن قدموه؛ الذين أولئك

 أرنك المجمع أدان وبينما نطوريوس، بكفر يفيض يتبوعا لوكان وكما منحرفة، بأفكار

 باالسم للحرم يخضعه ولم الرجل يذكر لم-تدبيرا - فإنه الطريقة؛ هه يفكرون الذين

 يطرحون ال الرجل لفكر اهتماائ يعطون الذين البعض إن حتى التدبير؛ أجل من أيصا

.٢٢٠ د ،٣ ج الكية تاريخ لوريمر جون (١)

 هتون ما هر العنوان هذا أن د:1،والمر٢٩٤،ص-٧٢الرمالةرتم الكتدري، كيرلى القدسى رسائل (٢)
للرسالة. به



مج ٣٤٧ صرة _________ ٠ ألخامس سل

 وأنا .الحكيم. وهواألمر ثيء هوأففل األمور هذه ني والتدبير الكناشى، خارج بأنفهم

 تثككي ورغم المذكور، ثيوئدوروس كتبه لما الثديدة معارضتي رغم األمور هذه أقول

 الفهيم يوقف !نما وهذا األمر«)'(، هذا ببب البعض ض ستحدث التي االضطرابات في

 ما وأنبم األنطاكيين، عتد شيقا التقليدي الواقع في تحقق لم بنطور التضحية أن على

! P تنطفى ولم جذعة ظلت ثيوئدوروس سطوة وأن نطور، *وآبا آبائهم تعليم عن تخلفوا

 فاحتكمرا كيرلى، !ليه احتكم ما نفس الى احتكموا قد فاألنطاكيون وأخيرا؛ -

 واحكموا وثيوئيلوس، وغريغوريوس وباسيليوس أثناسيوس ذكرهم االلف اآلباء إلى

 أن منه استدعى مما تغيره أساؤوا ولكتهم نفه كيرلى بشهادة اإليمان قانون عين الى

 تقدم فلم = الخالفة هذا يحم ۶لآلبا واحد بنص فيه يأت ولم (*اإليمان) قانون يشرح

! ؟األتطاكيين ة*قرا وترد كيرلس ة*قرا

 مجمع في أخرى مرة برأسه سيعلمان الكندري األنطاكي الخالف هذا أن على -

 وسيأني ..وتعليمهم األنطاكين سيعلي الثانية الجولة هذه في اإلمبراطور ولكن خلقيدونية،

هذا. من *شي ذكر

االسطورية: أبوا ديودورووئدوروس

 له؛ الكيرلعية الرؤية به نعضد األنطاك رأس ثيوئدوروس تعاليم من *لشي ولنعرض

 المدرمتين بين حقيقته في الخالف أن وكررناه، قررناه ما الكريم القارى قلب في لبرسخ

 قد شماعة إال هو ما فشطور ونطور، المكتدربين بين ولبس واألنطاكية، المكتدرية

اإلمبراطور! أمر المتصالحون ليمرر ٠ هرطقة أنها الكتدريون يزعم ما - عليها علق

 على كان أنه علم ويثودوروس، ديودور، نطور أبوا به علم ما رأى ومن أقول:

.٢٩٦،٢٩دابقىه )'(
.٢٥٩ :٢٣ىه ه ه رنم الة٠الر الكدري، كبرلى القدس نالة (٢)



انموذجا( المصحيةحًا رالء ي٠لءع١ نقدابتقليد قحئآليج ٣ ؛٨ حجريدبؤ

 يجب اآلب »نبه طرسرس(: )أسقف ديودور كتب فقد يقتدي؛ وتهداهم يمير أهجهم

 بل مريم من طفال يصبح أن الكلمة الله عن يتحدث لم فبولس العبد، شبه عن يتميز أن

 يمكن ال ولذلك حقيقي، هوإنان مريم من فالمولود لخالصنا أرسل الذي اإلنان عن

 اس كان إذا بشرا؟ يكون فكيف كذلك كان واألرصإن السماوات قبل كائ يكون أن

 كل قبل كائ كان فكيف داود نل من كان وإذا إبراهيم؟! قبل كائ كان فكيف إبراهيم

<.١الدهور«)

 بأن بل إبراهيم وفيه:»أبوكم (٢الثامن) اإلصحاح في يوحنا نص إلى يثير وهوهنا

 قال إبراهيم، أفرأيت يعد سنة خمرن لك ليس اليهود: له فقال وفرح، فرأى يومي يرى

 مولودا يشرا كان نمن كائن"، أنا إبراهيم يكون أن قبل لكم: أقول الحق الحق :يرع لهم

 الماوات خلق قبل موجودا يكرن أن ناهيك إبراهيم قبل كائ يكون ال معين زمن في

واألرض!

 )المسح( اإلنسان ابن على التجديف أن مغاده كتابي بنص كالمه ديودور ويعفد

 التص هذا جاعآل للخفران، قابل غير القدس الروح على التجديف بينما للخفران قابل

 كيلي فبسب البعض؛ يغهمه كما والجد الكلمة بين أوالتحام اتحاد ال أنه على دليآل

 Compromized الالهوت قدر من انتقصنا قد نكون أن بد ال »أنه ديودوريعتقد: كان

 قائال: يحتج وكان اإلنان، في بالجد النفس كاتحاد بالجد اتحد الكلمة أن قلنا إذا

 نتيجة يكن لم فاالتحاد االبنين، أعمال بين فاصآل حدا تضع كانت المقدسة »الكتب

 ابن على التجديف يكون فلماذا واال والجد، الكلمة بين التحام أو بينهما امتزاج أي

الكلمة ألن أيس القدس؟ الروح على للتجديف يخفر ال بينما للخفران، قابآل اإلنان

Chalcedon: A Guide ٥، Young» Frances M., Teal, Andrew, From Nicaea (١) 

the Literature and its Background, Baker Academic, Grand Rapids, ٤٥
.258 .Michigan, 2nd Edition, 2010, p

ه(.٨ه:٦/٨(يوحذا)٢)



د٣٤٩د_____________________بدلك
كمافيهيكل(()ا(. الجد يكن

 وال جوهري ال باإلنان يتحد أن يمكن ال الكلمة أن على اضدالله ساق وفي

 األصوب من كان »أنه يرى: أوالتفضل النعمة بحب االتحاد ولكن المباشر، بالعمل

 الكل يلى »الكائن قوله: بدالمن الكل« كاثتافوق الله فيه »الذي يقول: أن بولس للقدس

.*آمين األبد الى مبارائ إلؤا

 ذهته ألن ربما ما قالها التي الطريقة هه التص قال بولى القديى »إن ويقول:

(.”للطبائع، اللعبقة المصاحبة إلى متعرقا كان

 هذه فر قد ثيوئدور فإن جذا« صار »والكلمة يوحتا في بما متدل امتدل ولئن

 يعتي ؛نما التجد أن وأصر بيئتا« »ومكن بعدها أتت التي الكلمات ه ضو في الكلمة

 صار الله فكون وهكذا المتخذ، اإلنان في أقام أو ..عن فالكلد.؟ اإلقامة؛ أو الكتى

(.٣إذان«) في يكون أتى الله أن يعتي ؛ناتا؛نما

 اختص وما اإللهي فصل على يقوم إنما األنطاكي اتقليد فإن التص من يظهر وكما

 الكتاب، نصومى تؤول هذه قاعدته وعلى السيح، في به: اختص وما البثري عن به،

عليه! ويرد بولس كالم من ويأخذ

 ))وعندما فيقول: كالمه من نوريى امتخرجها التي تلك قاعدته ثيوئدوروس ويقرر

 أخذميادة أوأنه إليه، شيائقدأضيف أوأن أوتمجد، قدارتفع يرع أن األسفارتقول نعع

(‘المتخذا) اإلنان على ولكن الكلمة الله على ذلك نفهم أن فاليتبغي األشياه؛ كل على

.303 .N. D., Early Christian Doctrines, p ,؛.Kelly (١) 

.306 .Kelly, Early Christian Doctrines, p (٢) 

يتهما. اتحادالطبابع اليأتى أنه أطه مؤكذاعلى لالهرت، الناسوت معاحبة يعني
Chris oogy of Theodore of Aiopsuestia, ؛ 771؛. .Francis, A., Sullivan, s (٣)

.283-4 .apud aedes Universitatis Gregoriana, pp

.198 .an Cris،, Oxford at Clarendon Press, 1963, p سسبر Norris, R. A (٤)

ل



انموذجا ابحية )الحجيبة الككيي التقليد نقد ج١>؛ليحئال ٣ ه ٠ زآلرثءرج

 الوحيد الله ابن يرى ال الذي »الكلمة فيقول: السكتى مفهوم ثيوئدوروس يجلي

 ذلك وعلى انفعال، بغير به واتحد االنان في ماكثا الناصري، يسوع في نفه أظهر

 الحقيقي، الله بابن باتحاده وهوأيثا المنظور غير لالهوت هوالصورة المح فاإلنان

 بأي سئلنا إذا ولكن الله« »ابن لقب أيقا به يختص إنه حتى الوحيدة النبوة امتيازات له

 نحوه، خاص اتجاه على بناء تم قد ذلك بأن نجيب أن ينبغي اإلنسان، في الله سكن معش

 ٠ه بل المحصور غير وجوهره المحدودة غير بطبيعته الله !ن الكاملة، المسرة اتجاه من

 ال كامل أخالقي باتحاد وذلك الكلمة، أقنوم في يكن السجح في وهو الكل، في الكل

واحدا«)'(. أقنوى دائائ يعتبران اتخنه الذي والتاسوت اإللهي الكلمة !ن حتى له، نظير

 درجات »هناك قائآل: ثبوئدور عند الكتى مفهوم شرح في غريغوريوس األنبا ويزيد

 قلتها أو عالقتهم لثدة تبتا غيرهم، من قردا أشد تكون الناس بعض فعند المكتى: لهذه

 الفكرة يستتكر ثيودوروس لكن المح، في كالسكتى تماقا هي الرمل في والسكتى به،

 ويعد القديسين، في بانكتى درجتها في مقارنتها يمكن السجح، في السكتى بأن القائلة

 وهذه الله ابن هو ثيودورس، يقول كما أوآل، ألنه الجنون في درجة أقصى الفكرة هذه

 اتخذه، الذي اإلشان تماقا معه وحد الله أن ومعناها آخر، ستوى إلى ترنعه الحقيقة

 وهكذا بالطبيعة، ابنه وهو فيه يسكن من فيها يثاركه الي الكرامة كل معه لينال وأعده

 فيه يسكن ألنه آخر؛ أحد فيها يثاركه ال بالله وثيقة عالقة إلى تدنيه لله المسجح بنوة فإن

 منذ الله، علم لسبق تبتا بدأت، أيائ الكش هذه ألن وثانهاا لها؛ نظير ال فريدة بدرجة

 وإيثاره والثر، الخير بين تمييزه سرعة في وظهرت العذراه، رحم في الناسوت تكون بدء

 بحسب اإللهي الكلمة جانب من التعاون يلغى كان هذا كل وفي للشر، وكرهه دانتا الخير

(.٢الطبيعي«) ميله درجة

A. Geer, Rowan, Theodore of Mopsuesticr. commentaries on the Minor (١) 

,213 .Society of Biblical Literature, Atlanta, 2010, p Pauline Epistles٠ 

.١٧٧،١٧٦األنباغريغوريوس،الالهوتالمقارنص (٢)



قحلبعًا ٣٥ ١ ٠ح£رد ____ اسدالمس

 باالتحاد يتصل فيما )اتحاد( لفظ استخدام عن يحجم لم ثيودوروس أن ونتمم

 واحدا، أقنوائ ليكونا الطبيعتين اجتماع عن باالتحاد عبر فقد والنامبرت، الالهوت بين

الطبيعتين)'(. اختالف تمنع ال األقنوم وحدة أن ويرى

 وأن بالناسوت الالهوت اتحاد يقررون واألنطاكيبن ثيودور بأن هذا؛ من فنخرج

 الطبيعتين بين االتحاد هذا وأن العذراه، رحم في الناسوت تكون منذبدء تم قد االتحاد هذا

واحذا. أقنوائ كون قد

حاكة: اصطالحات

 هذا برز وقد مدرسي، خالف واألنطاكيين الكندرين بين الخالف أن ذكرنا قد

 االصطالح همنا كان إذ المعتقد؛ عن به المعبر االصطالح ني يكون ما كأظهر ألخالف

 قول يقبل لم - مثال - الوحدة وثيقة في كيرلس ترى ولذا بحثهم، ني أصالة المطلوب هو

 هذه فما )االتصال( وتركوا )االتحاد( بلغظ عبروا أن لما إال تعليمهم وال االنطاكيين

 فريق؟ كل استخدمها وكيف الخالف حولها دار التي المصطلحات

الخالف: حولها دار الي المصطلحات

لكاثن. الحقيقي الوجود تبا: ويقصد (ούσία )األوسيا الجوهر

الجوهر. أوخواص مميزات تبا: ويقصد (φύσΐς )فيزيس والطبيعة

 بذاته الموجود الثيء أساس به: ويقصد (ύπόστασΐς )هيبوستاس واألقنوم

 معناها على اسئقر حتى عدة بمدلوالت االصطالحات هذه مرت وقد ذاته، على والقائم

 أية وعلى والكثير؛ الكثير الخسائر من تكبدوا أن بعد المسيحية آباء من المتنازعين عند

 أن في يتلخص إنما المصطلحات هذه حول النسطورى الكيرلسي الخالف فإن حال

 المسح طبيعتي من طبيعة تبا ليصف الثالثة االصطالحات هذه استخدم قد نطور

٠١٧٨م المقارن الالهرت (١)



احموكجأ؛٠نقدالتقيدالجنسى)الكابةالصرية ج١١آل٠ال>ى ٣٥٢ حجرخدإ

 طبيعة وليس كله؛ السح شخص ب ليصف كيرلس واستخدمها واإلنسانية(، )أإللهية

لتيه· من

 منهما وكل الناسوت وكذلك نطور، عند كاملة طبيعة الالهوت فإن هذا فعلى

 السح تقيم تقودإلى هرطقة في القوط من كيرلس أخاف وهذاما بذاته؛ كامل جوهر

اببن. إلى واالبن ميحيين، إلى

 لفظ استخدم طبيعتين؛ في المسح وحدة على القائم مذهبه سطور وليبرز

 كلمة عنها واشتقت ،persona وبالالتينية ποσωπον باليونانية )بروسوبون(

person ،؟٠ءذد »بروسربون« الكلمة هذه معنى فما اإلنجليزية

معنيين: على ئحمل نطور اصطالح في prosopon كلمة إن

 يعتقد نطور كان فقد أوالشكل؛ أوالهيئة الخارجي المظهر تعني أتما األول: —

 من مكون فاإلنسان )بروسوبون(؛ خارجي مظهر لها طبيعة وكل طبيعة له جوهر كل أن

 جوهر من مكون فهو األزلي( )الكلمة في عينه والحال خارجي، ومظهر وطبيعة جوهر

 هو فبروسبونه منظور غير ألنه منظور غير الله بروسوبون كان وإن ويروسوبون، وطبيعة

 إن نطور: قول يفهم شرحناه الذي هذا ضوه فعلى والمكرم، الممجد باسمه االعراف

 هي خارجية هيئة لها واإللهية البثرية الطبيعة من كال إن أي: بروسوبونيين، المح في

بروسوبون. المماة

 فالمح )شخعى( معتى على الكلمة هذه نطور استخدم وقد األقوم: -الثاني:

 وإلهية( إنانية )هيئتين بروسوبونين هذااألقتوم ضمن واحد، أقنوم أي: واحد بروسوبون

 الهيتين تبادل طريق االتحادعن عملية وقدتمت واحد، اتحادهمابروسوبون عن وقدنتج

 الله، هيئة أصبحت العبد وهيئة العبد، هيئة الله هيئة أصبحت عليه وبائه واخزاقهما،

 )الالهوت( األخير وهذا كالالهوت، ومكرائ معبودا أصبح »سوع« العبد هيئة فإن

البروسويوتتتن يالشي ال البروسربون أن أمله يطرد ذلك كل وهوفي عبذا؛ بدوره أصبح



;ب. -١ .٠٠٣ه٣صمج_____________ الخصر، الفصى

 ض مكون فإنه االنان في كالحال الواحد؛ للبروسوبون خاضعين كانا وإن )الهيتين(

 واإلسان اروح؛ يلغي ال الجد ووجود الجد، يلغي ال اروح ووجود وروح جد

وجده)'(. روحه على سلطانه له

 يعدم نطور كان هل تأل: أن لك فيحق الكريم: القارى، أيها طا علمت ما اذا

طبيعتين؟ ين أم - ذكرناه الذي األول المض على بروسوبوتين أو - هيتين بين باالتحاد

 أدبي باتحاد أي؛ بروسبرنين باتحاد علم قد القسطنطينية أسقف أن البعض يرى

 ترل على معلثا فيقول غريلميير يتبناه ما وهو الطبيعتين، ين باتحاد وليس خارجي،

 اتحاد ال!ن األقنوم«: من ابتداع بل والطبيعة الجوهر من تحدث لم الوحدة »إن نطور:

 الهيبوستاس، أو الطبيعة أو الجوهر محيط في وضعه يمكنه ال المسبح؛ في باإلنان الله

 الطبيعة؛ أوفي الجوهر في يحدث لم حدث الذي التغيير ألن التروسوبون؛ محيط في ولكن

 الهيئة في بون البدو في حدث التغيير رلكن تغيير، بدون ظل جوهر وكل طبيعة كل إذإن

(.٢فيالثكل«)

 )فيزيس( طبيعة ثم )أوسيا( جوهر من مكون كائن كل أن - قليل قبل - ذكرنا ولقد

 من وهيئتان، جوهران االتحاد قبل — إذا — المسبح غفي )البروموبون(؛ هيئة أو شكل ثم

 )الالهوت أوالطبيعتين الجوهرين ال الهيئتين ين االتحاد جرى وقد وإله، إنان إنه حيث

 بالعكس، والعكس للناسوت أوبروسوبونه هيئته أعطي الالهوت فبروسوبون والناسوت(

 االتحاد أن علم قد نطور فإن ذلك؛ على وبناع المسبح، أقنوم الهيائت تبادل عن ونتج

 بس بشزابل يصر لالهوتلم١إن أي: الطبيعتين، بين فقدويى الخارجية لهيئة١جرىفي

 إذ أفسس؛ مجمع أدانه وعليه إسان؛ هيئة بل إنادا ليس( األمر حقيقة في وهر البثر قنع

أو الهيبوستاسي أواالتحاد الطبائع ين بالوحدة يعلم ولم البروسوبون في بالوحدة علم !نه

. ١٧ ه : ١٧١و ، ٢ ج الفكرالميحي تاريخ الخضري، :راجع (١>
. ١٧٨ص ،٢ج الفكرالميحي، تاريخ (٢)



المصريةانموذجا؛٠البني)الكبة التقعيد تقد يزبآلجل ٣٥ ٤ I/O)؟؛

 الهيئة مع ًاوالطبيعة ألجوهر اتحاد يعني Hypostatic union باإلنجليزية عنه يعبر ما

 أم إليه النسبة صحح تعليم من نطور إلى نسب ما هل :نسأل أن وقبل . ٠.تظهرهما التي

 المستح؟ في والناسوتية الالهوتية الطبيعتين اتحاد إمكان نطور ير لم لماذا نسأل خطأ،

أرسطو: وفلفة نطور

 وليتم اختالطهما، جوهرهمايجرإلى في الطبيعتين باالتحادبين القول نسطورأن يرى

 اجتماعهما إن أي: واحد بروموبون في اجتمعا بأنهما القول الى إال سبيل ال ذلك تفادي

 نطور وبتى .’الطبيعتين أو الجوهرين من كل استقالل على يؤثر ال خارجية، هيئة في

 للسرائرية مغايرة األنطاكية، المنهجية في ظاهرة أرسطية نظرة على هذا تصورهم وسلفه

 الالهوتبون »أما يقول: الكبير المؤرخ بابادوبولس نجد بحيث العقائد)'(، فهم في الكندرية

 كاملة بطبيعة القول يتقبلوا أن قادرين غير،العقائدي المبدأ هذا يحفظوا فلم األنطاكيون

٠ أرسطو« فلفة متبعين كوخهم مختلطة، غير

 والكيانات الطبائع اتحاد بعدم تكتف لم األنطاكيون فهمها أرسطوكما فلفة إن

 بدون كامل أنه يظن أن يمكن Subsistence كيان هناك بأن تعزف لم بل فحسب؛

 تمايزهما في الطبيعتين في الفكر أمخا »فإذا بقوله: ثيوئدور عنه عبر ما وهو (،٣شخعية)

 طبيعة وأيثا شخصه، وكذلك وتام، كامل أنه على الكلمة طبيعة نعرف أن علينا فيجب

 )سينافيا( االتصال إلى أخرى ناحية من نظرنا وإذا وتامة، كاملة أعها على اإلنان وشخص

واحدادا(. شخص إنه نقول

. ٢ ه ٢٠ص الميحين الكبة تاريخ وتوابعها، حمعى مطران الكسندررس، (١)

 .٢٤٢ص- كبةانطاكية تاريخ (٢)

.١ صه اض في الثالث المكوني المجمع األنبايشري، (٣)
.29 .Hefele, p. 6٠7, quoting Hardouin and Mansi, II. cc. p (٤) 
.خلقيدونية مجمع بعد الخريترلوجي



(٠بي\٣٠__امجه ________________بالم
 اتحاد دن ن مغزائ ثيوئدور- كالم معنى منى إيليا إسحاق الدكتور لنا ويوضح

 >ان ذطاكتن_بغوله:٠لال بالنبة السح في الطبيعتين واتحاد اإلنان في والجد النفس

 ١إذات لكون ا٠يته إالباالتحاد التكتمل ناقصة مكونات هي اإلنان في والجد النفس

 نجسدها ألبشرية النفس اتحاد فإن المستح، وجسد الكلمة هع األمر خالف فعلى حائ،

 بخصوص أما باالتحاد؛ إال التكتمل ناقمة مكونات بين عنه غنى ال إجباري هواتحاد

 طى وكاملة االتحاد واجبة غير المكونات فإن )االنطاكيين( نظرهم وجهة فمن السح

 كمكون والجسد النفس جوهرى باتحاد االحتجاج عندهم، يفق فال ثم ومن حدةالا<،

 الممتح طبيعتي بخالف إالباالتحاد، تكتمل ال ناقصة مكونات بين فهواتحاد لإلنسان؛

 يتكلم حينما ولذا وبعده، االتحاد قبل كاملتان طبيعتان فهما والالهوتية الناسوتية

 خالقا األصيلة، البشرية الخبرات كامل أنه يقعد حقيقي« »إتان ل المبح ض سطور

 طبيعة اتخن اللوغوس إن يقال: أن معاصريه من لكثير كافائ كان فقد وغيره، ألبوليناريوس

(.٢لهد تجلي وسيلة لتكون دائمة بشرية

 تغيرالله باالتحاد!لى القول يوصل أن من — ذكرنا كما - نطررسببه حذر فإن وعليه؛

 ذكر فقد وافقه؛ ومن كيرلس وراء من أخرى مرة اآلريوسبة تتجدد وأن (،٢يتغير) ال الذي

كاألني: مطقي قياس صورة في نفعه أن يمكننا موقعا كونوا قد اآلريوسيين »أن سوليفان:

المسح. اآلم وفي البشرية األفعال في حتى هوالفاعل الكلمة -إن

الطبيعة. بحسب إليه ينسب أن ينبغي أفعال من الكلمة !لى يناسب ها -كل

محدودة،)؛(. الكلمة طبيعة تكون وبالتالي —

 تقديم نطرر، وهرطقة الكبير كيرلس القديس تعليم الوحيدين تجداالبن منى، ايليا إسحاق د. (١)
.١٤٦مص٢٠٠٤األولى الطبعة ري،١دمياطوكقرالشخوالبر طرانية التاخر: يثري، األنبا،

.١٩٣الخريتولوجيص_ والجدل الكتدري كيرلى (٢)

.314 .Kelly, Early Christian Doctrines, p (٣) 

٥ .162.Sullivan, The Christology of Theodore of Mopsuestia, ρ (٤)



انموذم رالحكبةالمصرية٠،٢الكض التقديس ثقل ج١ه\ق ٣٥٦ نم'ترج۶'

 البشرية األفعال كانت ما فإذا غموض؛ وال فيه لبس ال واضح جلي قياس وهذا

 يعتي هذا فإن طبيعته؛ على ضمتا تدل ألحها افزضوا قد وهم الكلمة إلى تنسب المحدودة

محدودة. طبيعته أن

 اتحاد يعدم بالقول — رأى ما على — وجرا كال، اإللزام هذا ض يغز أن نطور فأراد

 مذهبا بل وحده نطور مذهب ليس وهذا جوهرا، اتحادا والائسوتبة الالهوتية الطبيعتين

 األطاكيين عند السح في بالناسوت الالهوت اتحاد حقيقة إن وحيث جميعهم؛ األطاكبين

 الطبيعتين إن وحيث المتخذ؛ االنان يع الكلمة الله ء0عة0كانيشملءلىاقزان^

 مجرد غير يكون أن يمكن ال بينهما االتحاد فإن شخصين كانتا األنطاكي( المفهوم )في

 بالنسبة كانا المتخذ« و»اإلذان الكلمة«، »الله فإن وبالتالي للشخصين، )مينافيا( اقتران

 وبتا (tow centers of being and activity) والفعل للوجود مركزين لألنطاكيين

 وبالتحديدمن فقط، واحد اتجاه في لكن بينهما للخواهر تبادل هناك كان االقزان هذا على

(.١) لإلنسان انه

القول: ومالك

 وحد فانه الخلط من خوقا السح والجواهرفي الطبائع اتحاد رفض وإن نطور إن

 من وجديرابماتلمتاه صراب فإنه اولذلك؛ قائآل: كيراس إلى رماته نطورفي به هومايمرح و آ
 ارتباط بب متحدبالالهوت وهوهيكل االبن، لالهوت الجدهوهيكل أن نعترف أن اإلنجيل،

 العالقة هذه باسم تب أن ولكن الهوته، طبيعة يخص لوكان كما الجد يخص ما وأن -ام، !لهي
 عمل هذايااخي فإن والموت؛ الميالدواألآلم أعتي به، الجدالمرتبط خصائص الهرته إلى أيقا
 والهرطقات وآريوس، أبويائريوس، المجترن ذلك شل: أومرض كاليوناتتن ١حع انخدع ند عقل

 الغالل يتزلقون؛لى الذين *هوال مثل أن الضروري من ألن متهم، خطورة اكثر بالحري بل األخرى،
 وفي تليال النموتليال في ويشترك العالنة، هذه بيب اللبن في يشترك الكلمة الله يجعلون العالنة، باسم

 إلى باطالمتوبة تؤخذ هذه كانت فإن ..المالئكية للماعدة لجا محتا ويكون اآلمه، وتت في الخوف
 الرسالة الكندري، كيرض القديس )رائل كمغترين ضدنا العادلة لإلدانة محا يكون فذلك الهوته،
(.٣صا" ،٨ الفقرة كيرلى، إلى نطور من الخامة

.213 ,Sullivan, The Christology of Theodore of Mopsuestia (١) 



-____________________________________اسيثييي

 ين غرقا٠ الطبايع اتحاد كيرلس قبل حين في واحد(، )أقنوم واحد بروسربون في الطبيعتين

 محر( ”١٦ ج- له«آخذا قبوله وبين عليه، ترتب وها االتحاد هذا ذاته« في الله القبول عدم

تداخلهما. أو الطبيعتين امتزاج من

مبرئ: حعا شطور كان هل

 بعضهم المختلفين فهم على المعتقد عن به المعبر االصطالح أثر سبق فيما بيتا

 من العلماء من هل نسأل: أن وبقي نطرر، اصطالحات خصيصة عن وتكلمنا يعقا،

عنه؟ التعبير نطور قصل ما وفق على اصطالحاته وفهم الهرطقة، نطور عن رفع

 الذي كتابه في تفه عن دافع قد نطور !ن أقول: السؤال، ط؛ عن أجيب أن وقبل

 الخضري القس. الدكتور ويخبرنا !ليه، الموجهة التهم ورد (١هرقليدس) بزار باسم يعرف

 خاطئة، بطريقة قدتوئقلت »إذ معيبة شهادة كانت أفسس مجمع نطورفي على الشهادة أن

 يمرع يدعوالطفل أن يستطع ال بأنه مثال يقل فهولم خاطئة، بطريقة أيقا وسرت أنبا كما

 العظمة كلي الله إن هو يقوله أن يريد وما طفآل، الله يدعو أن يسطح ال إنه قال بل الله،

 طفل( )إلى بشرية طبيعة إلى يتحول لم الالهوت وإن الالهوي، جوهره يغير لم والقدرة

 نسطوريوس مفهوم فبحسب كامآل، الهوتا ذلك: هوقبل كما ظل التجد بعد حتى ألنه

 العمر من بلغ أو امرأة، من ولد أو امرأة ثدي ورضع طفآل، صار الله إن نقول أن يليق ال

 الوجود؛ كل قبل موجود إذإنه بالزمن نحد، أن واليمكن أزلي ألنه شهور؛ أوثالثة شهرين

 ..اإلنان — الله كإله: الطفل هذا يقبل ولكنه كطفل؛ الله يوصف أن يرفض نطوريوص إن

 العماد عند نعمة نال وأنه فقط، وإنباتا انساتا كان المسيح أن علم أنه نسطوريوس اتبم وتد

 تم االتحادالذي بأن علم إنه البل التعليم، هذا من بري، ونطوريوس بالتبتي، ا^أ فأصيح

الحمل، من األولى اللحظات في حدث قد الناسوت، البشرية والطبيعة اللوغوس الكلمة بين

(١ ) Nestorius, 771؛ Bazar ofHeracleides, translated and edited by: G. R. Driver

& Leonard Hodgson, Oxford university press, 1925, p. 154-160.



انموذجاك المصرية )الكنيسة بتقليدالجبسي نقد ج١>لزىآل ٣٥٨ ق/رمجح

 الذي ذلك في كان ولكنه مريم، من يولد لم الكلمة إن فهريغرل العماد، أثناء في يحدث ولم

 )متحدا( مثزكا كان مريم حمل فزة أثناه في ولكنه اه، العذر من بدايته يأخذ لم إنه منها، ولد

بطنها«)'(. في رويدا رويدا يتكون كان الذي ذلك هع انفصال بدون

 الوإنئي القسطنطينية: في الثعب مثاعر على مستحوذا عظاته إحدى في قال وقد

 في تحقق الذي الناسوت هع اإللهي االتحاد وسمو امتياز تدركوا لكي ١ط لكم أقول

 الطفل أوكان الوقت، نفس في الجنين ورب الجتين كان فلقد جنين، وهوبعد المستح

 الموح بأن قوة، من أوتيت ما يكل أعلن »إنني آخر: موطن في ويقول (،٢الطغل») ورب

 وأكررها أقولها إنني الله؛ ابن وأنه المسيح، أم مريم القديسة من ولد هوالذي واحد واحد،

 ابنان يوجد ال سيدان، وليس واحد سيد إال يوجد ال واحد، مسبح بل مسيحان، يوجد ال

 هو ولكنه ثان، مسح ئم أول مسيح يوجد وال آخر، ارن ثم ابن يوجد ال واحد، ابن بل

 وفي (٣المخلوقة،) غير طبيعته وفي المخلوقة طبيعته في نراه الذي الواحد المح نفس

 هذه وفي باآلب، ومتحدا والغا ابائ التجد قبل كان اللوغوس الله بأن يقول: آخر مكان

 فال وطبيعة، استا ابتا التجد( )قبل ذلك قبل كان أنه وبما عبد، هيئة أخذ األخيرة األيام

 عن نتحدث فإننا وإال الهيئة، هذه أخذ أن بعد منفصال، ابائ التجد( )بعد يدعى أن يمكن

 نطوريوس أن المؤكد من »إنه يقول: Amann أمان الكاثوليكي العالم وهمنا (٤)٠ابتين

٠ ابتين« وجود تهرطقة يعلم لم أنه كما السموماطي، بولس بتعاليم يناد لم

الذين ٠٠ المحايدين العلماء من طائفة قول بل وحده Amann قول هذا وليس

. ( ١٩١ ، ١٩٠—ص ،٢الميحيج الفكر تاريخ الخضري، حتا (١  

٢)) Nestorius, The Bazar of Heracleides, p. 230.

(٣) ibid. p. 48.
(٤) Ibid. p. 20.

(٥) Amann, E. “Nestorius,” Dictionnaire de thefologie catholique, II, Paris,

1931, 154-155.



(Κ٦£,. ٣٥٩ Μ_____________________________ابسدديي

„ ر هتا المبعثرة عظاته في أو هيرقليدس بزار في كامدالان نطور قرأوا

٠L٥ofs»j «Tixerontb aAnastosb .. ن كيير. ن وآخر. العلما ?الء أعلن وقد 

 كبة *ب تعلم بما تمك بل اين، أو أوميحين أقنومين بوجود قط يعلم لم نطور أن

٠(١واحل«) وابن واحد، مسيح وجود من عامة الكبة بل أنطاكية

اتلحقدوني: والتقليد نسطور الرابم: المطلب

 حول ستحصر خصرمه هع نزاعه محل فإن نسطور، اعتقاد هو هذا كان ما فإذا

 الخلفيدوني تقليدين: بين واقائ الخالف نسيكون وحينئذ الطبيعتين، بين التمييز مشكلة

األعم! معتاها في األرثوذكية الميحية براية مظلل وكالهما والالخلقيدوني،

 الالخلقيدوتية الكنائى تقليد بين الخالف فليتصب خالف تصب أحد أراد ما فإذا

 مرقف تنقل أن فلنا وحينئذ ا؛٢باب) أوسع من نطور وليخرج الخلقيدوتية، والكناض

انظر: (١)
Kelly, £ar(y Christian Doctrines, p. 314.
Anastos, Milton V., Nestorius Was Orthodox, Dumbarton Oaks Papers 16, 
1962, p. 132.

Tixeront, J., History ofDogmas, Vol. Ill: The End of The Patristic Age (430- 

800), translated from French by: H. L. Β., B. Herder, London, 1916, p. 26 

Loofs, F., Nestorius and His Place in file History of Christian Doctrine, Cambridge 
University Press, 1914, p. 74.

 اآلشورية والكبة اآلشورية، الكبة ملع١٩٩٤ خام الكاثويكية_بالغعل_اتغا'تا الكبة ونت (٢)

 اض مجمع حرمها التي بتعاليمهم وتؤمن قديين وتعتبرهم التطورية وأنطاب نطور تكرم

 ظلم بأنه كيرلى ابابا ايام على األشورين الكاثوليك وافق فيتا في م ١٩٩٦ فبراير وفي م،٤٣١ عام
 الثانية المرتبة اتخن الذي القططيتية وكر»ي اإلسكندرية كرسي ين التقليدي *العدا يبب نطور؛

(.١١٣٠ *اللقا يكون متى إخوتتاالكاثوليك.. يا )اتفش: اإلسكندرية بعدكرسي



انموذجا؛ المصرية )ألكنيسة الجبي التقيد نقد ٦ج١١·ق\ربا ٣٦٠ جرما

 قادة جمع من دائم اعتراض هناك كان فلقد وانعكس، الخلفيدونيين من الالخلقيدونيين

 وأصرواكلهم االتحاد» بعد هو»طبيعتين المسيح بأن القول على غيرالخلقيدونية الحركة

 ذاته، االدعاء هذا بب م٤٣١ عام أفس مجمع في أدين نفسه نطوريوس أن على

 مجمع إلى امتدت قد الئسوئرية حذور »أة يرى القبطية األرثوذكسية الكيسة رأس وهذا

 وإنان: إله اثنان المستح إن فيه قيل حيث الئبيعتين، اسال فيه ظهر الذي خلقيدونية

 Leo )ليو( الون قال هكذا واإلهانات. للئتائم تتقى واآلخر بالعجاب، يهر الواحد

 ولكن ألقبطية. الكنية رفضته الذي الون« »طومس د المشهور كتابه في رومه أسقف

 طبيعة االئحاد: بعد الممح في طبيعتين يتاك أة أعلن الذي خلقيدونية مجهع به أخذ

 هاتين إة نطور قال ب. يختصى ما تعمل ناسوتية وطبيعة ا،٢ يختش ما تعمل الهوتية

 الئرح. تبذا فصلهما ولكئه نثحدتان إدهما قرطاجنة مجمع وقال نفصلتان. الطبيعدن

 ئثكلة نشأت لمنا وهن وفعلين. مشيئتين له أة قرر طبيعتان، له المسيح أة قرر وكما

 شنودة والبابا الكنية«)'( في ضخم وانشقاق هوني، ال صرع وبدأ والمشيئتين، الئبيعتين

 قد ديسقورس البابا خليفة إيلوروس، تيموثاوس البابا فهذا ذلك؛ في ملفه يخالف ال

 وطومس خلقيدونية مجمع على اعتراضاته فيه يذكر ليو اإلمبراطور إلى خطابا أرمل

 حد إلى تثبه الطومس تغمتها الي األفكار بأن ثيموثاؤس دفع للطومس وبالنسبة (٢ليو)

 وشخصين، طبيعتين، إلى التجد وقم مزق ألنه لنطوريوس؛ المدانة التعاليم بعيد

 يكن ولم اثتين«، إلى المقدس الكتاب كلمات وسب وفعلين، واسمين، وخواصين،

*آبا ولكن اإليمان، قانون في عشر والثمانية الثالثمائة اآلباه حفظه الذي هوالتقليد هذا

. ١٢ ،١١ص_ المح طبيعة شرد البابا (١)
 والمقصود أواخطاب، ئجئد، من *أواجز كائب! من اجزه تعتي tomeأوτομοςطومرس مصطلح (٢)

 ؛۴٤٤٩ ستة يوتير ١٣ في القطنطيتية بطريرك فالفيان إلى روما بابا األول الون أرطه الذي الخطاب
 مجمع وهوماتبتاه العيدالمح شخص في واإللهية الناصوتية الطبيعتين صارحابين تفريعا فرق رفيه

.۴٤٥١ خلقيدونيةسنة



ليولج١٣٦١ جرمجالخامس اسل

 الواحدة الطبيعة ذات له »الذي الوحيد الله ابن أن - ذلك من العكس على-أكدوا نيقية

 السماوات؛ وصعد؛لى ثانية وقام تألم وأنه وتأنس؛ وتجمد (*السما )من نزل أيه، مع

 في يذكروا لم نيقية آباء أن تيموثاؤس البابا وأكد واألموات« األحياء ليدين سيأني وأنه

 في أنه اعزفوا بل تقسيم، بأي قاموا وال فعلين؛ أو شخصين أو طبيعتين اإليمان« صيفة

 لمجمع وبالنسبة الواحد(، )الممح ل هي والبشرية اإللهية األشياء كال كانت التجد

 المجمع؛ هذا يقبل لن أنه خطابه في اإلمبراطور ثيموثاؤس البابا أخبر أيقا، خلقيدونية

ربنا. تجد تدبير في وفصل تقيم على تتعطوي قرارته أن يجد ألنه

 تيموثاؤس، البابا قدمه الذي للنقد تقييمنا »وفي صموئيل: مي. ف. األب يغول

 طومس ال يأخذ لم الخلقيدوني الجانب أن على الخلقيدونيين *العلما مع نتفق أن يمكننا

 البابا فيهما يراه كان الذي المعتى بنض بالمجمع الخاص اإليمان تعريف وال ليو

 تيموثاؤس البابا أن هومالحظة هنا يعتيتا ما كل األمر، فمذا عن بعيدا ولكن تيموثاؤس،

 السمح، بثرية كمال على المجمع تأكيد ييب م ٤ ه ١ عام مجمع على يعزض يكن لم

 ال ليو طومس من المجمع أخذها التي »طبيعتين« في عبارة أن نظره وجهة كانت ولكن

حقيقي. شكل بأي المسمح وحدة عن تعبر أن تستطع

 لمجمع تفنيده في تيموثاؤس البابا عليه شدد الذي المفهوم نفس هو هذا وكان

 تبناها التي االتحاد« بعد »طبيعتين عبارة أن — سيلرز ذكر كما - أكد حيث خلقيدونية،

 في أدين التعليم بذلك تمسكه بسبب الذي ئسطوريوس، تعليم ذات هي كانت المجمع،

 لوكانت كما الحجة هذه عن سيلرزتفاضى أن من الرغم وعلى م ٤٣١ عام أفس مجمع

 ما بالفعل لها أم مقنعة غير كانت ما إذا ونرى أكبر عناية نوليها أن يتبغي أننا ؛ال سند؛ بال

 كيرلس البابا رسالة في ت*جا التي الحجج نسزجع أن علينا يتعين ذلك أجل ومن يؤيدها،

 البروسوبوني« »االتحاد أن الوثيقة تلك في ت*جا التي أهم ومن نطوريوس، إلى الثانية

 بعد »طبيعتين لمفهوم رفائ تتغمن شك بال النقطة وهذه والمرضتا، كافائ يس األنطاكي

أعلن قد كان نطوريوس إلى الثانية كيرلس ق. رسالة أن بالذكر الجدير ومن االتحاده



<نموذجا لمعمريةع١ ة ...ذدءا>ا شي خال التقليل تقد قحدآلحمر ٣٦٢ جحكنن

 أنه يتضح هنا وس نفه األنطاكي الجانب قبل س حتى الكبة( )في رسبا قبولها عن

 بعد »اطبيعتين د رسمًا( يعزف أن أحد يقدر ال خلقيدونية، لمجمع التاريخي السياق في

(.٦الراسخه) الكنيسة تقليد مع توامله يزعم ويظل االتحاد«

 المسح بأن االعزاف أن رأى فقد منبج، أسقف فيلوكسيتوس مار مع عيته والحال

 البروسوبون، مستوى أوعلى أعلى نطاق في اتحدا واقعيان كيانان أنه فمعناه »طبيعتين« هر

 االش الله هو كان لما طيعين، في المسجح لوكان أنه ويؤكد بحت، تطوري فكر وهلنا

إكاألم في االكن االبن الله فقط ولكن المتجد،

فجة! نطورية إال هو ما خلقيدونية مجمع إن فيها: لبس ال بعبارة يقول فكأنه

 كالماالبةين،ويعلمذاأناصطالحس»طبيعتتن« يقرعين ويأني-اويرساألذطاكي

 المطالح *اآلبا أولئك استخدام بأن رأى ولكنه (،٣األولين) *اآلبا أعمال في نجده أن يبعد ال

 التعبيرات استبعاد تم التطورية ظهور ومنذ للتقسيم، فكرة أي ينطوعلى لم »طبيعتين«

 مؤسس الهوني تقليد ترسخ وتم الماضي، في تستخدم كانت التي والبريئة المحددة غير

 (،٤م)٤٣١ ومجمع م،٣٨١ عام مجمع وفسره أكده حسبما النيقاوي اإليمان قانون على

 في ينص لم ولكنه مرات، ثالث االتحاد !لى أشار ليوقد طومس أن:»ساويروس ويذهب

 دكتور ترجمة والهرني، تاريخي بحث فحص: اعادة — خلقيدونية مجمع صموئيل، سي. ٠ف األب (١)

عن: رهو-زجم ٣٦٨ ،٣٦٧—ص ،٢٢٠٠٩ األولى، الطبعة دارباناريون، اسكندر، موريس عماد

The Council of Chalcedon Re-Examined: A Historical and Theological Survey.
.٩،هامش٣٦٩االبقص (٢)

 ماويروس القدس بين )الرسائل خلقيدونية مجمع بعد الخرسولوجي ديرأنباأنطونيوس، من راهب (٣)
 الجليل الحبر نتانة مراجعة: األنبابطى، ا الحبرالجليل نياخة تقديم التحري( ومرجيوص األنطاتي

 أنطريرس أنبا العظيم ديرالقدس التاشر: حكيم، معيد د. وآبائية الهوتية مراجعة إبيغانيوس، األنبا
.٣٨٢ ،٣٨١ص م،٢٠١ ه »لثاتية الطبعة األحمر، باليحر

.٣٧٤—مجمعخلقيدرتيةص (٤)



س٠________________________- .— سبيك

 والبئرية اإللهية اليسن أوأن يغيداالتحادالهبرسآمي الذي المى ض منها مرة أي

 (١ذقطه) البروسوبون )نطاق( في إالباالتحاد الطومى يغر ونم وحدا، في متا انجمعا ند

قد المجمع أن خلقيدونية هم الخالد غير لرض األساسة لحجة فل إدا

 ,في تعبير استخدام ذلك وآية فجة؛ نحونطررية ومال الثابت الكبة تقليد عاى تعدى

!”طبيعتين

 مو|ق- نرل إال هر إن االحتقاد؛ ذاك وفي الغضة هذه في نطور يدان شيء أي فعلى

 أرثوذكس الخلقيدويوذ بعد فيما عب ووافقهم األتطاكيون، به أخذ راسخ آبائي لتغب

البروتستانت. سار درم وعلى وكاثوليك

 رجال أن إلى األنطاكي ماويروس تومل »فلقد صموئيل: مي. ف. األب يقول

 بالوجردالمشرك اعزفوافقط ولكتهم لليعتين؛ حقيقي يقرواباتحاد ام األنطاكي اتقليد

 بعد »طبيعتين على أصروا الموقف هذا يؤكدوا ولكي المح؛ في واإلنان االبن لله

 عتي قد يكرن أن هذا التاريخي مياته في خلقيدونية، لمجمع يمكن ال ثم ومن االتحاده

(.’األنطاكي«) التقليد أكد، مما أكثر شء أي طبيعتين« »في بعبارة

طبيعتين«: وتعييرافي كيرلى

 جرت »فلقد الواحدة الطبيعة في مذهبه عائذاعن نفه كيرلس ليجعل البعض إن بل

 كبير ضغط وتحت وأنطاكية، اإلسكندرية بين واالتفاق التفاهم تحقيق كثيرة محاوالت

 مياغة تقديم في قورش أسقف ثيودوريت المرموق أنطاكية الهري نجح اإلمبراطور من

 وتم أفى اجتماعات أثتا، م٤٣١ أغطى في يوحنا البطريرك على عرضها قد كان

 البطريرك إلى بعدالتعديالت إرمالهاربما تم ئم (،’ثيودوسيوس) االمبراطور ؛وسالهاإلى

.٣٨٦،٣٨٥٠االيق (١)
.٣٨٣ى فحص عادة -خلقبدونية مجمع (٢)

(٣) Cunliffe-Jones, Hubert, Ed., with Drewery Benjamin, A History ي =



δ!انموذجا( اعرية ة “‘د٠ جوال 'ي '■٠)كذادنقدالتق_ _ فحخج ٣٦٤ /؛

 البطريرك روافق الطرفين، ثقة موضع كان حمص أسقف بوأسس اسمه أسقف بيد كيرلس

 واعتمدها ويوحنا كترلى ابطريرين هن عليها التوقع وتم الصياغة، هذه على كيرلى

 مؤقته ولوبصفة الخالف، -اانتهى٠ب اتي م ٤٣٣ اتفاق بوثيقة تعرف وأصبحت اإلمبراطور

 لكيرلس، نصر عن منها جانب في تعبر الصياغة هذه وكانت وأنطاكية.. اإلسكندرية بين

 وإن اإلله( )والدة ثيثوتوكس اتعبير قبول تم كما بعيدا، نفيه بل نطور إدانة تحققت فقد

 »ابنين، بفكرة نطور تعليم أن كما صحيحا، وسليتا تعبيرا باعتباره تحفظات هع كان

 عليه التغبير تم األزلي« الكلمة هوهو اإلتان - الله أن تأكيد أن كما تماتا، عليه قضي

 اقزان/ هي يسوع الرب في بالناسوت الالهوت عالقة بأن نطور تعبير على قضى مما

الكلمة)'(. في واضخا الضيعتين اتحاد التعبير وأصبح توحيد، ا ضم

:وبيعن واتلحلمب وتيبن الالخلقيد ن٧ كيرلى

 الالخلقيدونيين، الخلقيدونييئ بعض عليه نازع قد كيرلس نص إن
 مؤلفه وضع قد األطاكي ساويرس فهذا لألخرى؛ مغايرة تأويلية ة*بقرا قرأه قد وكز

 كيرلس البابا كتابات هن اقتباسات على يحتوي خلقيدونا كتابا يفند لكي الحق« »محمب

 مجمع سبق قد الكبير السكندرى الالهوتي( أن إظهار أجل ض جمعت السكندرى،

 محاوكه في الخلقيدوتي المؤلف هذا أن إلى األطاكي ساويرس ويذهب خلقيدونية،)'(،

 وتحوير بتشويه عدة مواضع في قام كيرلس، امتداد هوإال ما خلقيدونية مجمع أن إثبات

اقتبسها)؟(. اش الفقرات

االضطراب لهذاإال علة فال الخلقيدوني، الكاتب هذا عن ساويرس كالم صح ولثن

.137 .Christian Doctrine, Philadelphia, Fortress Press, 1978, p ه 

.328 ,Kelly, Early Christian Doctrines : راجع

.137 .History of Christian Doctrine, p از ,Cunliffejones (١)
.284 .Sellers, R. V., Councils of Chalcedon, SPCK Publishing, 1953, p (٢) 

.٢٩هامش٣٧٧٠اتابقص (٣)



ج١'ىئ٣٦٥ جرمدق ٠صاللخامر

 حوتا »كان Grillmeier غريلميير - وبحب فإنه كيرلس؛ عند 'صطالحي

 متعارضتين، لخريتولوجيتين ترسانة تكون أن ألعماله يمكن كان أنه لدرجة لتناقضات

فيهما«)'(. عته نبحث ما عتبار

 ختهم والمنانحتن الخلفيدوتين أعين في األنطاكي ساويرس إلى نظرنا ما وإذا

يقول: نفه غريلميير حد

 في سيما ال التقليد، حجة استخدام يستعجل كان الذي المحافظ ساويرس »إن

 التصحيحات بعضى يقوم بأن الحجة، هذه ببب لنفه سمح بكيرلى، المختصة نقاشات

.”فعل«) ما يشع وأن مختلفين آباه لى

 أيثا هم متعلقين بدوا خلقيدونية مجمع معارضي »أن الرشيه كلود جان ويؤكد

 سلطة من أعلى سلطة ال بأنه قال مثآل األنطاكي ساويرس إن حتى وفكره كيرلس *خص

 ويرتجط، كترلى فكر عن جذرا مختلف بمعتى فكره تغير ع٠ ولكن األباه، ين رلى

 رهي في جهنا ساويرس يًال لم الهدف هذا ابتغاب .المونوفيزي■ بالتيار متغاوته .رجات

 الخاصة، خريستولوجية مع منسجمة تكن لم التي الكيرلسية العبارات بعض على حجاب

 عدل أنه لدرجة المصطلحات في جدي لتطهير سبقوه الذين *واآلبا كيرلس فكر أخضع ،

 كانت العبارات هذه أن تقديره في تعابيرهم؛ من يعشا العادلة« »القضية أسماه ما سبيل ,

األن استبدالها يجب ولكن األوقات، من وقت في صالحة، كانت خشنة« »لغة إلى تمي

Grillmeier, Aloys, Christ in Christian Tradition, vol. II, part 2, translated (١) 

.23 .by John Cawte & Pauline Allen, Mowbray, London, 1995, p

 في اشتراكه افرغم كيرلس، عند االصطالح بفوضى إقرار وفيه ٢ ٠٣—م الكتدري كيرلى واتظر
 أحياتا متضارب بشكل المصطلحات بعض واستخدامه الرقت لهذا العامة اللفظية الدالالت فرضى

 أما اال كالسيكية عامة بعفة تظهر كانت مصطلحات وضع في كيرلى نجح معاصريه من أي مثل

الالحقة؛. للكبة مكرنية كانت

(.Ibid (Grillmeier, Aloys, Christ in Christian Tradition (٢)



 انموذجا، ابرية رابكتسة الكعي نقدالتقيدج١ي١ق٣٦٦جكهأ

 اآلبائي بالتقليد ساويرس تعلق نبية يكشفان ال الموقف وهذا الممارسة وفمذه أدق، بلغة

 معتبرا التقليد على قاضبا شه تنصيب في يتردد ال !شان صلف بل وحسب شه وبكيرلس

(.١«)۶اآلبا تعابير فوق الشخصية وتعابيره الخاص فكره

 بعين ذاتبا في أخذها اليتة يمكن ال خلقيدونية قبل ما مغردات أن الرشيه ويرى

 كيرلس لغة في الغموض إن الالحقة، شيرابا خالل ض تفهم أن يجب بل االعتبار

ءيذه>م تغيرها سنتوى في الجزم يستلزم

البحث: وفذلكة

 من يؤيدها ما لها االتحاد، بعد طبيعتين« الفي أنه المسيح عن التعبير إشكالية أن

 كان فلو خلقيدونية، مجمع وهر المجامع من مجمع ببا وأخذ األباه أقوال ومن التقليد

 التقليد له وليثغع ،الخلقيدونيون يعامل كما ولوعامل نطور اشكالية هو التعبير هذا

 على متفقون - وياللعجب - والالخلقيدونيين الخلقيدونيين ولكن وبينهم.. ينه الجامع

..الهوته إنكار الى بذلك متوصال المسيح يقم أنه

األرثوذكسية: معيار انداهس: المطلب

 فهل كله.. بحثنا من بالذات هوالمقصود األرثوذكسي أوالتقليد المعيار سؤال إن

لالرثوذكسية؟ معيارا فيه رأوا واحد تقليد الى المختلفون احتكم

الجمح يتفق إليه لالحتكام صالح واحد تقليد وجود باإلمكان كان هل أوباألحرى

 فيه: ودقق راجعه الالطي، يوحتا الدكتورا األب العرية !لى نفله الرشيه، كلود جان اآلبائي العالمة (١)

 شأن في الميحانية )المالة دوما - اآلثوسي طران القدس دير رئيس )يطار( توما األرشمندريت
 معلقة( وكتائية الهوتية مثكالت — الخلقيدونية غير والكناض األرثوذكية الكنية اتحاد مثروع

. ٢٩ ،٢٨م م٢٠٠٤ .ط ،٧ رقم ديرية أوراق مدلة من

.٢٩سيحاذية،م١اشالة (٢)



حلييالمر ٣٦٧ iezg:_______________________ الخاسر اسل

؟لألرثوذكسية معيار أنه على

 الشرق في المسيحية النقسام منا كان الذي الخريتولوجي الجدل ظل في سيما ال

 الشقاق وبعد الخلفيدوني، وغير »الجديد، والخلقيدوني األنطاكي,. كيانات: ثالثة !لى

 كهراطقة اآلخرين الكيانين إلى يتطر منهم كيان كل الخامس..صار القرن في حدث الذي

معهما. الشركة يقطع وقام

 الهرطقة نبة ألن قصرى، أهمية السؤال لهذا »أن صموئيل ٠سي ف. األب ويرى

 معترف عمومي معيار الكنية في كان االنقسام وقت في أنه افزاضى في يعني إنما أحد إلى

الخامس؟ القرن في للكنية المعيار هذا مثل كان فهل لألرثوذكسية، به

 نثأ م ٤٣١ عام أض مجمع بعد أنه رأيائ، كما —صموئيل لألب والكالم - والحقيقة

 التواصل تتطلب األرثوذكسية بأن تمسكوا فالسكئدريون السؤال، ذا١ب صلة لهما موقفان

 األنطاكيون أما م،٤٣١ عام مجمع ا٢ وأكده فهمه الي بالطريقة نيقية مجمع قانون مع

 بالقدر المجمع ذا٢٠ اعزفوا إذ مجمله؛ في م ٤٣١ عام مجمع تأييد في راغبين يكونوا فلم

 مجمع يعر لم الموقف هذا وفي م،٤٣٣ عام الوحدة إعادة صيفة في فقط قبوله تم الذي

 واعزاف ليو طومس قدم ولكنه المتضاربتين، التظر لوجهتي اهتمام أي خلقيدونية

 التي هي بالتحديد األمور هذه وكانت لألرثوذكسية، كمعيار بالمجمع الخاصى اإليمان

ورفضها. بانتقادها الخلقيدوي غير الجانب قام

 األنطاكتن والالهوتين نسطوريوس ذكرى تخلد التي المشرقية للكنيسة وبالنبة

 الحقائق هذه وضعنا فإذا تماثا؛ االعتبار يعين م٤ ه ١ عام مجمع تأخذ لم فإنما اآلخرين؛

 األخرين؛ لالثئين الهرطقة نممة كيانات الثالثة من أي تنسب عندما أنه سنجد أعينتا؛ نصب

 ٠ االنقام على سابق — لألرثوذكسية موحد معيار وجود افتراغى هتاك يكن لم فإنه

إلى ينظر لكي شرعي أساسى أي الكنسية اتقاليد هذه من ألي يكن لم أخرى وبكلمات



رالكببز'الصريةادفوذجلب1’"‘حرو التقيد حقل ي١\١حخليو ٣٦٨ زنرما

كهراطقة«)'(. اآلخرين

 قرا.ات إال هو ما جرى فما إليه، يحتكم تقليدي شرعي أماس هناك يكن لم وإذا

 لهابالتقليد العالقة أنه حين في التقليد لبوس المتخاصمين من واحد ألبهاكل متعارضة

أصال!

الكنية: اسة

 معيار هناك يكن لم »وإذا فيقول: المهمة تاؤالته طرح في صموئيل ف. ويستمر

 ئعمل كنسية سلطة أيقا هناك يكن لم فهل االنقام، وتت في لألرثوذكسية عليه متفق

حسب؟

 وجود يزعم المثال سبيل على - لصموئيل يزال ال والكالم — ليو البابا كان لقد

 أن كما لكرسيه( )الذي البطرسي التعاقب خالل من به الخاص الطومس في إلهي إلهام

 مجمع قاد هوالذي القدس الروح بأن هواآلخر يتمك كان الشرق في الخلقيدوني الكيان

 يمكتا وهنا . نقاوته. في اإليمان يحفظ لكي األخرتن؛ المسكوبة المجامع وبقية خلقيدونية،

متنوعين: موقفين نالحظ أن

 مدخآل له فإن الرسول؛ بطرس خليفة بكرنه روما أسقف بأن يتعلق األول: الموقف

 لهذا وأنه نفه، المتجد الله فكر إلى خالله وس الرسل، رئيس ألمرار مباشرا شخصيا

 أي وبدون بنغه معصومة بطريقة اإليمان يغر تجعله خاصة بملطة تقلد قد البب

خارجية. ماعدة

 قدم فإنه مسكونيا؛ مجمعا بكونه خلقيدونية مجمع أن على فيصر الثاني: الموقف

 على عام اتفاق الحقيقة في يوجد وال كلها، للكنيسة ملزائ يعتبر أن يتبغي لأليمان ؛عالكا

 المجامع أن تؤكد أن الكنسية التقاليد بعض تحاول بينما إذ المجمعية؛ السلطة مالة

. ه ٧ ه ، ه ٧٤ص_ خلقيدوتية مجمع (١)



٣٦٩h/Q) ___________________________  الفصلدالخابحع

 التقاليد بعض فإن سلطتها؛ واقع ض تتحدث فإنها شء أي بتقرير تقوم حين المكرنية

 الحق، من يحفظه الذي المحتوى على تتوقف القرارالمجمعي سلطة أن فقط تؤمن األخرى

 تها المعزف السكونية المجامع كل أن إلى الثاني بالرأي يؤمترن الذين أولئك يستند وقد

المسيحي. الحق تحفظ باعتبارها عليها التصديق تم عقائدية قرارات اتخذت قد كانت

 تأييد عدم الممكن غير من ليجعل بحث من قدمه ما أن صموئيل ف. األب ويرى

 على الدليل يعوزها الباباوية بالسيادة المتعلق وهر فاألول السابقين، االدءا^ين من أي

 من يظهر قد عقائدي جدل ألي بالسبة المسح يفكر معرفة لديه كانت بطرس أن زعمها

 فإن المجمعية اللطة وبخصوص روما، ألسقف توريثها يتم المعرفة هذه وأن الكنيسة،

 المثال سبيل على يتبغي فهل سلطتها، وطبيعة لتكوينها بالنسبة اتضح قد يكن لم أمرها

 بأن الخاص العرف أن والحقيقة المجمع؟ عفوية في الحق وحدهم لألماقفة يكون أن

 وحتى خلقيدونية، قبل عليه متعارائ يكن لم المجمع يثكلون الذين هم وحدهم األساقفة

 ذوي رجاآل وليسوا حكوميين موظفين المجمع رأسوا الذين الموظفون كان خلقيدونية في

 بصورة مشاركين األسقفية رتبة لهم ليست كتسيون رجال أيقا هناك كان كما كهنوتية، رتبة

 لم القديمة المجامع أن نتذكرأيقا أن عليتا وينبغي المجمع، ات۶وإجرا أحداث في فعالة

 مسألة ني نظره ويلخص فقط.. األساقفة بوامطة التصويت خاآلل من قرارا إلى تصل

يلي: ما على منها أقتصر نقاط عدة في الكنسية اللطة ممارسة

 سواء المجامع في يثزكون الذين واألساقفة نفه روما أسقف هن كأل !ن األول:

 من أبم نعتقد لكي أساس لدينا ليس ونحن لعصرهم، بالصبة صفار هم أوككيان كأفراد

 المعرفة في البشرية قيودهم تجاوز من شمكنون األسقفية أوالسيامة البابوي التتويج خالل

الحياة. أوظروف أوالتحيز

 التنظيمية أو منها العقائدية سواء الكنسية القرارات إلى ينظر أن يتحتم الثاني:

يمكن ال وأنه فيها.. صدرت التي والظروف باألوقات تتصل مطلقة( )غير نبية بصورة



انموذجا( ابصرية )أرعبة أدعكي التعبد نقد كليحثحج ٣٧ ٠ حجردمفي

 نؤكد ولكي مكان؛ كل وفي األزمنة جمع في نفسها للقرارات الكنيسة قبول عئى اإلصرار

 لثالثة بالنبة وضعه عدل قد الخلقيدوني الجانب أن نتذكر أن عليتا يجب التقطة هذه

:٢٤٥١ عام مجمع يتبناهم كان األقل على مواقف

الرها. أسقف وإياس قورش أسقف بثيؤدوريت الخاص القرار أ(

 كيرلس، للبابا عشر االثتي الحروم عملائ خلقيدونية مجمع تجاهل وبينما ب(

الكاملة. الثرعية وبلطتها الوثيقة بتلك ٢٥٥٣ عام مجمع اعزف

 طبيعتين" »ض عبارني استبعد قد كان خلقيدونية مجمع أن من الرغم على ج(

 بأرثوذكستيهما اعترف الخلقيدوني الجانب فإن الكلمة" لله متجدة واحدة وآلطبيعة

السادس. القرن في وبقبولهما

 من معناه في ما وال خلقيدونية مجمع وصف يتأتى ال أنه إلى صموئيل األب ويتتهي

 عبارة المجاهع هذه كانت بل مطلقة، بصورة السلطة لها وأن معصومة مجامع بأنها المجامع

 له الذي *والثي. ا،٦ًا خاصة لقيود وخضعت محدد سياق في عقدت كنسية اجتماعات عن

(.١ءليها) للحفاظ سعت قد تكون الي اإليمان أسس في يكمن إنما المجامع تلك في قيمة

 استبعدت قد المجاهع فبعض خسرتبا التي األمثلة في جدا واضح المعتى هذا وتقريره

 »من وكاصطالح كيرلس، بالبابا الخاصة كالحروم وأيدتبا إليها عادت ثم وشجبتها؛ *أشيا

 القدسآنذاك، الروح كان فأين — زعموا — ورعايته القدس الروح بعناية هذا وكل طبيعتين»،

(.٢الباطل؟!) على وأيهم الحق معه هوالذي الغريقين واي

 عممتها وفي مهزوزة المجامع في الثقة يجعل والعكس التأيد بعد الشجب وهذا

 أحد على راذا وهوإنجيلي مفيد( )خطاب كتاب صاحب نال أن جرم فال منكوسة؛

 بعصمتها لإليمان محاح تزكوا لن أنكم فالظاهر المجامع »أما الثرقتين: الروم من أصدقائه

.ه٧٩ى ،٠فحعر إعادة :خلقيدونية مجمع (١)

 والترنفع. للنثر العلمية ط. (،٣٨م ،٢ )ج المقدس الكتاب تحريف دالئل سالم، شريف ٠د (٢)



(k/Q ال§٢خليح٣٧ ١ اسدالخامس

 الجود تقديم حرت كالتي وأقدمها؛ بمعظمها تشكون أنكم نرى ألننا الغلط؛ من

 متها، البعفى على تكرون المجمعين بالعصمة اختقادكم هع أغم كنتم فإن لأليفونات؛

 هرأقرب عصمته تتكرون ما أن مع اآلخر، البعض سن من نتحقق أن يمكنن( فكيف

 هذا أن حفرتكم وطو؛ ‘منكم المزعومة التقيدات بصحة وأعلم الميح إلى عهذا

 تصديق إلي مبيل لنا يبقى وال والرقب، الشبهة تحت كافة المجامع يودع مما الخالف

عليه،)'(. االستناد أو منها شى،

وغيرها: الثالثة الممكورة الجامح بن الغارق

 وأن, خلقيدوتية مجمعي إلى االنتقادالموجه يكون ال لم الؤال، هذا وحقيق

القسطنطينية؟ إلى أو نيقية إلى مثال موجها الثاي

 ٠صمرتجل ف.مي. األب تعبير حد على — لألرثوذكسية معيار يومها هناك يكن فلم

 الكنسية اسة تكن ولم ..هرطوي وغيره إيماائ هوالمستقيم نفه يرى كان فريق كل بل

 الثالثة المجامع عن رفع فلم صمويل.. األب لدى المنتقدة تلك من حاال بأحسن

 استوا، مع غيرها، نصيب من النقد وكان العصمة، لها وثيت النقد األولى المكوية

لمثالب؟1الجمعفي

 فارق المجامع من وغيرها األولى الثالثة المجامع بين الغرق أن البعض يرى

 متعلقا كان وما غيرها، بخالف العقيدة بجوهر متعلقة األولى فالثالثة واسع؛ شاسع

 طى - خلقيدونية مجمع أعلنها التي فالعقيدة وعليه يتغير، أن يمكن ال العقيدة بجوهر

صياغتها في أتا جوهرها، في التعديل تقبل ال ألنان إله السيح أن وهي ٠ المثال سبيل

 احد من محرر غالفها على كب إنما المؤلف، يذكرامم ولم والتقيد، الكبة ني مفيد خطاب (١)

 حلى رذا المدينة هذه ني بالعلم المدعين الشرفيين الروم ض أصدقائه احد الى العرب *أبنا- المبحتين

 ذكر يوجد وال اإلنجيل«، طاعة إلى بالدليل* المعنونة مشاقة ميخائيل الخواجة رسالة ني به هذر ما
. ٢١ ، ٢٠٠ص م، ١٨٤٩ منة بيروت الطع تاريخ آخرها في وجد إنما للنشرة، وال للطبعة



(Ιο/Ο وذجاا٠التبفةالمهبريةاذحذقدالتقليدالككحي قآلج١.ج ٣٧٢

 بذ فال ثلم ومن فيها.. النظر مكوي مجمع يعيد أن فباإلمكان طبيعتين« «في تعبير وهو

الالهوتية«)'(. ۶و»اآلرا ال اإليمانية »العقائد بين التمييز من

 فهم على يكر به، عته الممتر واالصطالح العقيدة جوهر ين التغريق هذا أن ومع

 الخالف ألن وذلك بالبطالن، —له والمؤيدين خلقيدونية هع المختلفين —اآلباء ض السابقين

 يتففون الذين ألن أيثا؛ المضمون بل الثكل صعيد على الال يكن لم اآلباء أولئك بين

 جهة، من هذا (٢ءليها«) تدل التي الكلمات على يتفقوا أن لهم يمكن ذاتبا الحقيقة على

 مقابل في والهوتيين *آبا- *بالخبا- المختلفين وصف التصرر هذا فمضمن أخرى جهة وض

 خمسة خالل أحد يالحظه لم ما الحظ قد إنه إذ ۶بالذكا نفه الرأي هذا يرى من وبم

 المتوشحون اآلباء حرم فيما القدس الروح ض مفاجئة استنارة تلغى قد الفلعله قرثا، عثر

 في ثبتوه والذين خلقيدونية مجمع خالل اإليمان تحديد في تبعطوا الذين ن القديسو بالله،

 التوجهات ذوي من المونوفيزين الالهوتيين على الحرم ملقين الالحقة الكنسية المجامع

 الروح سلي من حرموا أقول األنطاكي..( وساويرس ديوسقورس فيهم )بمن المتباينة

(«. أوالنفسي) اليامي المتوى في بحثة بشرية عوامل عن محركين وكانوا ونوره القدس

 القدس، الروح ألوهية يقرر وثاي السح ألوهية يقرر مجمع بين فارق ال إنه ثم

 يكن لم إذا بمعئى: البثرية، خالص تصور هو وما السح تمثل كيف يقرر وثالث:

 كل تكن لم وإذا نفها، البثر طبيعة باقتنائه والحقيقة، والفعل بالتمام إناثا المسح

 مع )ولكنها بالفعل باقية بشرية طبيعة في االتحاد بعد فيه معانة البشرية الطبيعة خواص

 هي كانت التي اإللهية الطبيعة عن مفصولة أبذا يكن ولم حقيقي، هوبثكل طبيعته ذلك

مبدأ وفق عليه، ماكانوا كل انقاذالبشرفي على قادزا يكرن لن فإنه بحق()ا(= طبيعته أيثا

(.٢٦٠ص ،٢)ج العاصر واإلدان ابي الالهوت ،لسسلم دم األب/ (١)
.٣١٠ البانية اكالة الري، كلود جان العالمة/ (٢)

.٣٢٠االبق (٣)

الألخلقيدون. باألرثوذكى تعريض القوسين ماين (٤)



سج ٣٧٣ جرمة الخامس خل

عدة«)". مرات األباب تأكيده عاد

 وجود عب المعول وإنما وغيرها؛ األولى الثالثة المجاهع بين فارق ال أنه تقرر وإذا

 مفتقذا كان نيقية مجمع فإن الجمع؛ على تقليدواحدذوسلطان مبتاه *يارلألرثوذكسية

 لم وكذلك خصمه، به يبز ما التقليد من له كان فريق فكل القطنطيئية وكذا المعيار يذا

 ألساقفة وا البطاركة من عدد تلبس مع سيما ال إليها ئحتكم واحدة كتسية سلطة هناك كن

هرطقته! عنه وحملوا مقدنيوس وافقوا الذين وأساقفته روما بابا هوحال كما الهرطقة

ي٠٠

.٣المالةالسيحانيةما (١)



م■٩

ϊ



وك١لحلي ٣v٥b؟١____________________________________الخامس صل

الثالث المبحث
 الكنسي القانون

ونقد- اعرفن

المعتمدة: /اجعه- الكني القاتون األول: لمطلب

الكنبي: القاتون ريغ

 من أمر لتقرير ا،۴٠ نعزف كتسية سلطة عن تصدر شرعية قاعدة هو الكني القانون

 لعالج القانون يكون وقد عامة، الكنية أو الجماعات أو األقراد حياة لتنظيم أو ألمور،
 هذا مثل يكون ما وغادا صدوره، وقت في قائم خطر من كوقاية أخذ قد أو طارئ -ضع

(. بزوالهاا وينتهي صدوره استلزمت التي الحالة بتلك أوخاصا مؤقها، لقانون

 من وواحدة اإليمان منها ينهل الي الرئيسة المناح »إحدى الكنية والقوانين

 ا۴٠ تربتط الي الخطوط ض وخط الكشي، التقليد لنا حفظها الي اإليمانية لملمات

(.٢بالكتيةه) المعرفة مصادر من كمصدر لكتية

المعتمدة: الكني القاتون جع1ض

أنوع: على هي عليها أوتعتمد القوانين هذه ر رعد التي الكنسية »الغلطة

بعهديه. المقدس الكتاب٠ ١

 الثهيد دير مطبعة رثرذكي،٠اال القبطي الثقافي الركز الكشية، القرانين العام، األسقف ارميا، األب (١:

.١٢صل ، ١ج بمريرط، العجائبى مارميتا العظيم

 إطار في الكسة القواتين اإلكليريكية، بالكليات اصي ألقانون أضان الميح، عيد بولس القمص (٢
.١٧صل ، ١المنوفية،ج أسقف مين األنبابتيا الغربية، أصفف األنبايؤاض وتقديم مراجعة الموضوعية،



لكسيزالمصرية؛نموذجا(’نعدالتقليدالكنسي, اقجحج1 ؟٧٦ ذجريدح

الرسل. -األبا٢

المقدسة. المسكونية ألمجايع قوانين - ٣

أوالمكانية. اإلقليمية المجايع قوانين ٠ ٤

.بثلطابم الئعزف ۶اآلبا قوانين - ه

الليتورجية)'(. والعبادات الصلوات كتب - ٦

 الكنائى، ع٢لجم وهوملزم المقدس الكتاب وهر األول: أوالمصدر األول والتوع

سيأني. فيما تفصيال األول المصدر هذا وسناقش

 انقضى وقد أيثا، الكنائس لجمع ملزمان القوانين: من والثالث الثاني والنوعان

 كله، العالم لكنائس الجامعة المكرنبة المجامع عهد اتقضى كما الرسل، *اآلبا عهد

 إال مكرنية مجمع عقد األن ممكنا يعد ولم م، ٤ ه ١ عام منذ الكتية انشقاق بعد وذلك

 النوعين هذين في يدس أن البعض حاول السبب لهذا ولعله مذهبية.. مسكونية مجامع

 إلى وإما الرسل، قوانين إلى إما المتربة المزورة القوانين بعض القوانين من بالتحديد

 قوانين سن الذي الثالثة بين الوحيد أوألنه الثالثة، أهم ألنه األول؛ المدكوني نيقية مجمع

التنظيمي. أو الالهوني المحيطين خارج في عامة،

 بالمجامع أحياثا فيمى أواإلقليمية: المكانية بالمجامع الخاص الرائع النوع واها

 الراح الترع قرانين بأن علتا كبيرة؛ مجامع دعيت التي كونية—الم عن لها تمييزا الصغار

 ملزمة غير صارت وإال العمومية؛ صفة لتأخذ االنشقاق قبل تكرن أن فيها يشترط هذه

 فقط؛ مسكونية مجامع بثالثة األرثوذكسية القبطية الكنية وتعزف األخرى، للكنائس

وهي:

اإليمان، قانون إلى باإلضافة فقط، قانوتا عشرين مش وقد م:٣٢ ه نيقية مجمع ٠

.١ئ الكنية القوانين األنيا؛رييا، (١)



هوح ٣٧٧ بة_______________________ يبدالغبب’

 وثمانين أربعة على تشتمل التي المجمع هذا إلى المنسربة المزورة للقوانين صحة وال

قانوتا)'(.

(.١قواذين) سبعة سن وقد م:٣٨١ القسطنطينية -مجمع

قوانين)؟(. ثمانية وقدسن م: ٤٣١ أنس -مجمع

 في بمقدربم أو بالطابم المعزف الكبة آباء قوانين فهر الخامس النوع وأما

الكني. التعليم محيط

قوانين: وأهمها الكبار؛ الكنيسة *آبا قوانين

الكبير. باسيليوس القدس —

.١٧ال اإلسكندرية بابا *الشهدا خاتم بطرس القديس —

٠٢٢ ال اإلسكندرية بابا تيموثاوس القديس —

,٢٤ ال اإلسكندرية بابا الدين عمود الكبير كيرلس االديس —

القطنطيئية. أساقفة رئيس الغم الذهبي يوحنا القديس —

 ،٢٠ال اإلسكندرية بابا أثناسيوس االدص إلى المنربة القوانين بعض توجد كما

تحقيق. إلى وتحتاج الكنيسة مخطوطات في موجودة قالوتا، ١٠٧ وهي

قرانين: وأهمها المتأخرة؛ األجيال في قانونية مجموعات

.٦٦ ال اإلسكندرية بابا خرستوذولوس، البابا —

.٧ ٠ ال اإلسكندرية بابا تريك، ابن الثاني غريال البابا —

.٧٥ ال اإلسكندرية بابا لقلق، ابن الثالث كيرلس -البابا

. ٤٠ ،٣٩م المكانية المجامع ترانين وخالصة المكرنية المجاهع قراينن راجع: (١)
.١٠٣-٩٣ص- االبق، (٢)

.١١٩-١١٣االبق،ص (٣)



٣٧٩ صرة _____________________ الهامس ألفصل

 الرومانيين جبين وصم إلى وثرديين غريين من المجمعين هذين يدعوآبا^ ما هناك كان

الفاضحة. اإلهانة بتلك

 ودس المزورة الوثائق طبخ .أن٠لذلك تأيذا الفرنسية المعارف دائرة وكتبت

 وكل الخيانة فيها تجلت التي والترجمات األصلية القوانين على المتقولة العبارات

 ذلك من الكثير *الشي جرى وقد ميسورا، أمرا بلوغها كان القبيل هذا من محاوالت

 وسامي اللعلة عظيم من المسيحية الكنيمة في األول المسكرني للمجوع كان لما بالتظر

 تبذه وشهد رومية، أساقفة على األحيان غالب في ذلك من الفائدة عادت وإنما المكانة

 حتى وصلت؛ليه وما الوسطى( القرون في البابوية )نثأة كتابة في ولنجد العامة الحقيقة

 الخاسن القرن آخر متن غريبا نمزا تنمو أخذت قد رومية مزاعم ))إن قال: حيث ١٨٧٠

 مللة نشأت العصر ذلك ومنذ ..وجالسيوس، الون البابوين تصرفات من بدا بعدما

 رضيت ما وسرعان شتى أقطار في اآلخر والبعض بالذات رومية في بعضها التزويات من

واستغلتها»)'(. رومية تبا

 :قائآل أدلة أربعة في هذاالتص زيف بين ثم المزورة، القوانين هذه من لنص عرض وقد

 يقول: الذي ٣٧ القانون فقي بطالخبا، لنا يظهر جينا القوانين هذه فحص العتد

 أصلية جهات أربع إلى فيها ليس إذ بطريركيات أربع مرى الدنيا في يكون أن يجب ال »

 بطرس القديس كرمي روما في البطريركية وتكون أناجيل، وأربعة أصلية جهات وأربعة

 القديس كرمي أنطاكية في والثالثة اإلنجيلي مرقس القديس كرسي اإلسكندرية في والثانية

 األخيرة هذه انتقلت وقد اإلنجيلي، يوحنا القديس كرمي أفسس في والرابعة أيثا بطرس

هي: التص هذا زيف على واألدلة القطتطيئية« ؛لى

 الصحيحة قانوتا العشرين ألن اختاالق محض ليس؛ال القانون هذا أن األول: -الدليل

 المجمع يحكم أن يصح وال البطريركيات( )عدد تماائ هذا تتقص أحد يتكرها ال التي

.٦٦،٦ساتفيالغراذينالكنيةءهه١در (١)



زالمصريةاذمووجا؛ I نميت 1 ا١ذب ،د“را التقيد حب <5١يق ٣٧٨ جردرج

 هذه في دجد وإن تشريعيا، وليس تجميعيا عمال كان اليطاركة *هؤال عمل وغاليا

الكبار)'(. اآلباء بقوانين يؤخذ القدامى *األبا قوانين مع يتعارض *شي المجموعات

٠ ٠ سمدي

واير ع’الج قواتين الثاني: المطلب

 نيقية، مجمع قوانين منها القلب وفي المسكونية، المجامع قوانين إلى عدنا ما وإذا

 صايب القمعى نجد والكاثوليك، األرثوذكس بين تزويره حول المتبادلة واالتبامات

 الكبة تزوير على األدلة ذكر في الكتسية( القوانين في )دراسات كتابه في أفاض قد سوريال

إلى: األدلة هذه قسم وقد العشرين، على المغافة للقواتين الرومية

تاريخية. أدلة أوال:

الدخيلة"(. ايصوص مناقشة من ومتغادة منطقية أدلة ثانيا:

 الكتيتين نظر وجهتي لعرض لحتاصا؛ تصنيعا يستدعي المألة لهذه التعرضى أن وليا

 هذه في موريال له عرض ما أبرز إلى أشير فإنتي هذا؛ عن يضيق والمقام المختلفين،

الدليلين:

 تاريخ »سجل قائآل: العاشر الديل عنوان تحت ذكره ما التاريخية، األدلة في ما أبرز

 العشرين القوانين في والتزوير التلفيق جريمة الرومانيين على الخاص القرن في الكنية

 الرومانية الرائسة تثبيت التزييف هذا *ورا هن غايتهم وكانت نيقية لمجمع الصحيحة

 المغرب في م٤١٨ ستة المنعقد قرطاجنة مجمع أعمال أن نشير!لى أن وحبنا الموهومة،

لما العهد ذلك في أثر القوانين لهذه فلوكان الشرق، في م ٤ ه ١ سنة الخلقيدوني والمجمع

.١٨ ، ١٧ص- الكتسية القوانين إرميا، األتبا (١)
 الثانية، الطبعة بالجيزة، الكنية الزبية مكتبة الكنية، القرانين ني دراسات سرريال، صليب القمص (٢)

.٦٢محد٢٠١١



تم.تالاذةالمصريةبوخجا(٢يثال ٠'م٠اإ التقديد حي قمآلجي ٣٨٠ حجرحنمإ

واحد. ونت ني متعارضين بحكمين

 الكالم ألن اصطتطيتية بطريرك نيسألة١تكلمو قد اآلبا يكن لم الثافي: -الدليل

الثافي. المسكوفي المجمع ني كان فيها

الخلقيدوفي. المجمع في إال مرة ألول تسمع لم بطريركية كلمة الثالث: الدليل —

 األولى األسقفية وهي أورشليم ألسقفية ذكر القانون هذا في يرد لم الراى: -الدليل

)".*الرمل أعمال سنر في وذكرت يعقوب القديس يرأسها الي

 البابا أن فيذكرون كثيرة، بدفوع أنفسهم عن الكاثويك يدفع أخرى؛ جهة ومن

 إلى كتبها الالتينية، باللغة محفوظة رسالة ني القوانين هذه أيد قد الرسولي أثتاسيوس

 على أجمعوا قد العلماء أن سرريال صليب القمعى ويزعم رومية، باب األول ماركوس

 وهزرابالباباالروماني ملفه أثناسيرس مثتاعلى ألثتاسيوس، المتسربة الرسالة تزويرهذه

 اإلسلكتدري البابا لذلك المنسوبة الرسالة هرنه تزوير على العلماء أجمع »وقد قائال:

 البدعة ني الروماني البابا ليباريوس تردى بينما عاثا؛ األرثوذكسية علم رفع الذي العظيم،

٠(٢اآلريوسية«)

 ما على —سببه المزورة القوانين حول الكتيتين بين السابق الخالف هذا كان ولئن

 هذا وألجل المسكونية؛ الكنائس لعموم الرومية الرائسة تثبيت هو— األرثوذكس يدعي

 غير القوم مع ثايت والتعيير اللعب حال أن فالظاهر إليها؛ وأضيف تيقية بقواتين عيث

 القسطنطينية مجمع فغي بينهم؛ قوانينها على المجمع حتى معهم وصجا مقرراتجم عن منفك

 فيها روعي وقد وسياستها، الكنية بنظام تعلق قوانين سبعة المجمع سن قد السكوفي

رومية، بعد الثانية الرتبة في )القسطنطينية( هذه فوضحت والقسطنطينية رومية ملكي خاطر

.٧١ ،٧ ص' الكنية القرانين في دراسات (١ )

.٧اائبقئ (٢)



ذآلج١|ى٣٨١جيهع الخامس اسل

 تصرف ض اإلسكندرية( )بابا يموثاؤس البابا فاستا، بعدهما، اإلسكندرية ووضعت

. <١غاضجا المجمع ض وخرج المجمع،

 يعبأون ال الذين ،*هزال مع يده يفع أن اإلسكندرية بابا مع استقام كيف أدري وال

 وتعدن ديتي حق تقرير في تسعى انفوس هذه مثل أن يصور وكيف الملكية، بالخواطر إال

تبغي؟! وال خعمها هع

 عند يقف لم المجامع مقررات تزوير حول واألرثوذكس الكاثوليك خالف أن على

 منها؛ بقرارات األخير المجمع هذا خرج فقد القطتطيتية، إلى تعداه بل ومقرراته، نيقية

 في وأكمل النيقاوي المجمع *آبا سنه الذي اإليمان هذا على يزيد من كل المجمع »حرم

 مضادا حدا أويحدد منه أويشص آخر شيقا القسطنطينية( )مجمع المقدس المجمع هذا

 بعد )حرفت( زادت التي )الكاثوليكية( البابوية الكنيسة على الحرم هذا فيقع حدد؛ لما

 القرن في الباع باب في عليه ستقف كما »واالين« لفظة اآلب ض المنبثق القدس الروح

(.٢الثامن»)

 بيتها تعارضى ال الزيادة طه إن هذا: يقولون بالفعل وهم - يقولوا أن وللكاثوليك

 الروح انبثاق على يعترضون ال فهم تكامل، بينهما بل القسطنطينية قانون صيفة وبين

 ض سلف ولهم (،٣العقيدة) لتوضح »واالبن« عليه يزيدون ولكنهم اآلب، من القدس

 بل إيمان، أوتعضيد هرطقة لدفع وغيروا اإليمان قوانين على زادوا الذين المجامع *آبا

 الكندري، وكيرلس الكبير باسيليوس تظير اآلبا، ض بالعديد ليستدلون الكاثوليك إن

. ٢٠٤ ،٢٠٢٠ص القبطية الكنية تاريخ يوحائ، منى القس (١)

٠٢٠٢ ر القبطية الكنية تاريخ (٢)
 اإلكليريكية الكلية الناشر: فقط، اآلب من القدس الروح انبثاق في بحث ييليوس، عطية بولس القمص (٣)

 المالة هذه يناقش—ضعبعا كان وإن —وهوبحث ، ٢ صا م، ٢ * ٠ األولى الطبعة العامر، بالديرالمحرق

عندالكاثوليك.



(انموذجا )اسيهبة الخصي اتعبد نقد ٠٠٠٠٠٠٠ حمبم١ق٦'ؤ ٣٨٢ )عركهج

 انكبير والون ميالن وأمبروسيوس يواتيه، وهيالريون الشرق، في المعزف ومكسيموس

متا)'(. واالبن األب هن االنبثاق عن غريبا يوتا يكن لم الكنيسة فكر أن ليبينوا الغرب؛ في

الغريقين! بين قائائ والتزوير بالتحريف الزاشق يزال وال

٠٠٠

أنموذجا(:*األماى )زواج والكاب الكدي القانون الثالث: المطلب

 وهرالكتاب؛ الكني القانون مرامع من األول أوالنوع األول المصدر إلى وعوذا

 الكدية القوانين من قانون إنه عنه قيل قانون *جا إذا أنه الممح عبد بولى القمعى يذهب

 هذا وأما هوالثابت المقدس الكتاب كالم فيكون المقدس، الكتاب لكالم وهومخالف

خاطائت. فيكون القانون

 خلل للكتاب القانون خضوع أن من الليتورجيا: بحث في سابعا قلته ما هنا وأقول

 ذلك وهع أسفاره؛ شكلت ضوئها على معيارية عن فرع كذلك الكتاب إذ عظيم؛ منهجي

 الكنية التزمت هل والسؤال: يرد.. فإنه المقدس الكتاب يخالف قانون كل أن سلمنا

الكنية؟ في القوانين صناعة كانت كيف باألحرى أو تقول؟ بما

 أما العريضة؛ الخطوط يمثل المقدس بالكتاب *جا ما »إن يقول: بولى فالقمعى

 المثال سبيل وعلى القانون، هذا عن المنبثقة واللواثح التطبيقات فتمثل الكنية قواتين

 عديدة موضوعات تجاه المقدس الكتاب في الواردة القوانين بعفى نبين الحصر وليس

الكهنوت: بدرجات يختص ما منها..

 إطار )في المالة هذه حول رومي-للكاثوليك ارثوذكي — وهو الرشيه كلود العالمة منانثة راجع (١)

 للتقارب معى Filioque واالبن اآلب من القدس الروح انبثاق الكاثوليكي، األرثوذكس الحوار
 األرشمندريت فيه: ودقق راجعه الالطي، يوحدا الدكتور أألب العربية: !لى نقله للتباعد(، تكريس أم

ديرية. أوراق مللة من ،٢٢٠٠٤ ط. توما)بيطار(

.١٧ص الموضوعية )طار في الكتسية القرانين الميح عبد بولس القمص (٢)



_د______________سيبسي
 ٠كال ذك نى مئ والعذارى؛ األرامل عن وذكرت واألساقفة، والقوس الشمامة

 أخذ!ألنعيه، ابتتى إن الكلمه: هي »نادئة تيموثاوس: تلميذه الى رسالته في بولى

 ,مآجكا زاحذؤ، اثرًا؛ بعل لؤم، دالج األسعف يكون ًاذ يجب نايخا، عمآل يلتهي،

٠C١هح .٠ ٠للتعلم صالخا للعزباء، نهيائ نخئهائ، عابآل،

 تها مصنفا بكل الكنيسة قوانين عنها تخرج ال كتسية قوانين هذه كل بعدها يقول ثم

(.٢ العصور مر على

 نجد ذلك من وبالرغم متزوحا األسقف يكون أن مجوز البولي التص وهذا

 لنص مخالفة شك ال وهذا أساقفة، المتزوجون يرسم أن وتمع تحظر الكنسية القوانين

 <٣ميشيلد ماكس يد على جديد من الكنيسة ني المسألة هذه أثيرت وقد مخالفة، أيما الكتاب

 قد إذ الرسولى؛ أثتاسيوس القديس لكنية والمؤسس األرثوذكسية الكنية عن المنشق

 تيموثاوس، إلى األولى الرسالة ني الرسول بولس بنص محتجا األساقفة، زواج مألة أثار

 هذه سألتنا ني وناقشه بعموم المصرية الكنيسة *آبا من وعدد شنودة البابا عليه رد وقد

 القوانين على الكتاب الكنية قذمت حائ هل بحثنا: ومحل بيثعوي}،(، األنبا باألخص

(.٢-١:٣ني)١ (١)
يتعرف. ١٩، ١صه الموضوعية !طار في الكنية القوانين (٢)
 م،١٩٤٩ذوفمجر٣لغرية١ حذا(ولدفيمحافظة ميشيل ماكس الحقيقي األنباماكيموساألول)االسم (٣)

 وقضيته حاله ذكر في أفضت وقد األوسط، والشرق الشمالية بأمريكا أثناسيوس أماقفة مجمع رئيس

 إر وسيخرج واألثار( األسباب في قراءة - المصرية األرثوذكسية الكنية عن )المنشقون كتابي في
الله! ٠شا قريباان الزر

 م(٢ *٠٦ —٧— ١١ األخيار جريدة م،٢٠٠٦ يوليو ١١ هرام٠اال جريدة مع ثنودة حواراليابا راجع: (٤)

 صادق( اشرف أجراه األتبامرض نيافة -حوارمع ٢٠٠٦ يوليو ٧ يوليواألهرام ٦ الجمهورية )جريدة

 ع٠ يوسف صغوت حوارأجراه - يونيه ١٧ يونيوحتى ٢ الجمعة — العددالعاشر — الوطن نداب )جريدة

 كما والبطاركة األساقفة زواج )قصة عنوان: تحت مقال في عليه يثري وانظررداألنبا يشوي(، األنبا

ميشيل(. ماكس يدعيه



حموخ.با(١ةالمصربةءي٦١١م)ألهدنغدايتقليد همالج ٣٨٤ )جرنرزؤ

يم؟ج صاا هو العكس أن أم المسح عبد بولس القمعى يدعي كما

 المتع بأن علائ المالة؛ هذه حول الكتاب ع٠ منافرة ني — ذكرنا كما — فالكنية

 األساقفة زواج يكن لم وأنه والرد، األخذ يقبل مما كان األساقفة زواج أن ليعجد للتاريخ

 تكن »فلم طبيعيا، أمرا إال األولى السبحية القرون في اإلكليروس رجال من دويم وس

 كان ولما (١واحدة«) امرأة بعل يكون أن على األسقف، زواج في تماح نيقية قبل الكبة

 الكهنوت رجال كل ينتخب بأن يقضي قانون إصدار بصدد األول المكوي نيقية مجمع

 إصدار يمتع أن من تمكن وقد محتجا، بغنوتيوس المعري األسقف قام المتبتلين، من

 يقول: والذي له، الثالث القانون بإصدار المجمع اكتفى فقد ثم ومن الثأن؛ تبذا قانون

 يكن أن إكليريكي شماس أو أوكاهن أسقف أي جازائ متائ يمع العظيم المجمع »إن

 كل عن منزهة وهي خالته، أو عمته أو أخته أو أمه تكن لم ما أجنبية، امرأة بيته في معه

٠(٢ريبة«) أو شبهة

 اإلكليروس يلزم إصدارقانون من نيقية مجمع مخ المصري بغنوتيوس استطع ولئن

 أعقبت التي المكانية أو المكونية المجامع على برأيه يؤثر أن يستطع لم فإنه بالعفة؛

عصره. العربيين؛لى الكبة ۶آبا حبى وال تحذوحذوه، لكي نيقية؛ مجمع

 (.٨٤صد ، ١)ج ۴٢٠١١يوليو األولى الطبعة الكتسية، والرتب المقدس الكهنوت المقاري، أثناسيوس (١)

 ٠"إليهن. المشار النا» عن ين إيضاح لديتا ليس بقوله: ذكره االبق القانون على يوستلوس عقب وقد (٢)

 ال منازلهم، في يؤنوهن اإلكليريكين بعض كان أخرى فئة هن بل ماكتات، أر زوجات لن فهن

 هذا من يفهم٠ فرخى ويقول عليهن«؛ بالشفعة *اوادعا شفقة بل الجنية، اوالمتعة اشل ألجل

.“راستا انتشارا انتشرت قد كانت اإلكليريكية، العزوبة ممارسة ان القانون

 فقد الهشيم انتشارالتارفي انتشرت التي السيئة العادة هذه ارمقاومة *األبا واحدمن غيرما سعى وقد

 اكا► ساكن يحصى نريق أي مع ادري ال منظوماته: إحدى في ۴٣٩٨ الالهون غريفوريوس كتب

 ه، ١٠ص الكني الشرع )مجموعة انظر: !الغريقين؟ اوبين الزاب ع* او المتزوجين اهع األجنبيات،



٦Mi■ ٣٨٥ جكمج الخاسى اصل

 األسقف األولى، المسيحية القرون في المتزوجين األساقفة بين من لنجد وإائ

 الكبير، باسيليوس القديس شقيق اليسي وغريغوريوس نزينزا، اسقف غريغوريوس

 ولم،أرتاكيس ابنه منعبه في خلفه حيث األرمن بطاركة أول المنير غريغوريوس والقديس

 القرن دخل حتى أعمق أبعادا يًاخذ اإلكليروس رجال ين العفة حفظ في التشدد يبدأ

 يتخذون الرقت ذلك حتى كانوا الذين األساقفة جهة من سيما وال الميالدي، الخامس

 يطلب م، ٤١٩ ستة عقد الذي قرطاجنة مجمع من الثالث والقانون واحدة، زوجة لهم

 يطلبوا أن يتنى حتى والعفة، اإلساك على يحافظوا أن والشماس والقس األسقف من

 علمنا ما حفظ من نتمكن "وبذلك بقوله: القانون خاتتا مافية، بنية الله من يريدونه ما

الرمل«)'(. اياه

 وضعت قد التي القوانين وهي اإلسكندرية، بطريرك أثناسيوس البابا قوانين وفي

 عادا، أمرا كان الوقت ذلك حتى األساقفة زواج أن الميالدي، الخامس القرن نباية في

 يجب ولهذا الرسل؛ وضع كما يلكوا أن الكهنة على »يجب االدس: القانون فيقول

(.٢.«)واحدة.. بامرأة نتزوج األمور، من أمر في مالم غير يكون أن األسقف على

 يطلبها التي العفة أن يحسب صار م٦٩٢ سنة المنعقد ترولو مجمع أن على

 أصحاب من ذكره، والائبق م ٤١٩ ستة عقد الذي قرطاجنة مجمع أصدره الذي القانون

 — بأفريقيا الخاصة — المحلية العادة هذه وجعل للمسح، طاعة هي الكهنوتية، الدرجات

 نوبات أثناب والشمامة الفرس يمارسها أن على عثر، الثالث قانونه في سكونها قانوتا

 مطلائ ناسم يقربوا بأال يتعهدوا وأن التامة، العفة منهم فيطلب األساقفة أما خدمتهم،

عثر: الثاني قانونه في قال حين ذلك ض أبعد ترولوإلى مجمع ذهب بل (،٣متبتلون) كأنهم

٠٥٢ ه، ١ى الكتي الشع مجموع (١)
 م،٢ · ■ ٣ يناير األولى البة اإلسكذرية، بطريرك سيوس ابابا توانين المغاري، أتاسبوس اال'ب (٢)

.٨٢ص

زوجاتبم. ماكنة بعدم اهروا وإن جين تزو* أساؤغة رم بغا» خلى دليل وب (٣)



انموذجا( المصرية رالكنيسة الهكنسي التقديد نفي آلج١٠ئ٦ق ٣٨٦ ج زججدبم

 عن االمتناع يمجند ئيس العفة، يمارسوا أن األسقفية، الدرجة إلى يرقون من على إنه

 وأنبعيدا برفائهن، تاتا عزال منازلهم عن نام بعزلهم بل زوجاتهم، ساكتة

(ال. ماديا) !ليه تحتاج ما كل في زوجته رعاية األسقف يتولى أن على األسقف، مدينة عن

 متزوجا كان من رسم في والقانون، الكتاب نجدبين ما ضمن من ونجدتخالائكذلك

 لألسقفية تقدمته يمع »وال فيقول: أسقائ برسامته بأسا يرى ال كبر فابن زوجته توفيت ئم

 وجرد تقدمته يمع بل أوالد، ذا كونه وال توفيت، هي إذا واحدة امرأة بعل كان كرنه

(.٢ال) ...أوكاهتا راهيا يكرن أن واألحسن وعمآل، علتا زمانه أهل أتم ولوكان له، الزوجة

 أخضع بل فرعه في وال أصله في ال الكتاب لفظ تئئل فلم وتمخ، تحرم والكنية

وتفصيأل! جملة للقانون الكتاب

 البابا يد على المصرية الكنية في متزوج أسقف رسامة التاسع القرن في ونجد

 وكان طنطا، لمدينة أسقثا جرجه اسمه رجأل رسم حيث م(٨١٩٠٧٩٩) الثاني مرقس

 أوسيم أسقف إسحاق أنبا رسم م(٨٤٩ —٨٣١) األول يوساب والبابا قبل، من متزوجا

 قوص أسقف خريستوذولوس أنبا وأيثا بقيره، ابنه منصب في وخلفه متزوجا، وكان

 القمص من متزوجة غزالة ابتته وكانت م، ١٦٨٧ سئة أمشير ٢٤في توفي لذي’ ونقاده

 الكرمي على خلفه قد ونقاده قوص أسقف مرقمس وأنبا المتساوي، مليمان روفائيل

 م، ١٧١٤ عام أكتوبر أول نقاده في زاره قد اليرعي ميكار األب وكان يؤانس، أنبا ابته

 شة ونقاده لقوص أسقائ مكاريوس أنبا رسم م ١٧٩٦ عثر الثامن يؤانس البابا وأيثا

 ال والبترلية متزوجين، أساقفة رسم على اإلبقاء وكذلك ،٩ ٠ص- الكنية والرتب المقدس الكهزت (١)

 تزوج*هو ن* كل رسم مع وين بتول، تزوج* أسقف رسم تجويز بين وشتان يحال، الزواج تناقض

بتوال! ولوكان

 اسرعي، خليل سمير األب. تحقيق الحكمة، وإيضاح الظلمة مصباح كبر، ابن الركات أبو القس (٢)

(.٤٠٢ص- بى دج م ١٩٧١ الكاروز مكتبة



قد ٣٨٧مط _____________ الخاسر اسل

قبل. من متزوجا وكان م١٧٧١

 القرن من األول النصف في رسم أنه االبع، بطرس البابا تاريخ في الباحثون ويرى

 قوص أسقف مكاريرس أنبا هم المترملين، الكهنة من كانوا أساقفة، ثالثة عثر التاسع

 أسقف غبريال وأنبا م، ١٨١٠ ذلك وكان ذكره، الاليق مكاريوس أبنا ابن وهو ونقاده،

 أسقف المليجي ترماس وأنبا صبو، الى القوصية من األسقفية مقر نقل الذي تقام

واألشمونين)'(. المنتا

 ذلك فأين بجوازها., فالعبرة أوكثيرة؛ قليلة الكنية في الممارسة هذه كانت وأائ

بمنعها؟! القول من

 تأخيره رأيت لكني بيشوي؛ األنبا كالم من به يبدأ أن حقه كان بما الكاآلم وأتمم

 حول ميثيل ولماكس حنا جبرائيل لألب بيثوي األنبا نقاش في قليل، بعد ستبرز لنكتة

 امرأة بعل لوم، بال األسقف يكرن أن »يجب وهو: سابعا شلناه الذي الرسول بولس نص

للتعليم،. صالحا للغرباع، مضيائ محتشائ، عاقآل، صاحًاا، واحدة،

 صفات ضمن وردت قد واحدة« »امرأة عبارة أن هنا »والمالحظ بيشوي: األنبا يقول

 بعد مباشرة ورد ما بل األسقف، يكون أن يجب عبارة: بعد وليس المطلوب، األسقف

 يكون أن له ينبغي ال أنه كما لوم، بال يكون أن يجب فهو لوم«، »بال عبارة هو العبارة طه

 أراد مثلما متزوجا يكون أن األسقف إلزام هذا يعني وال واحدة. مرة ض أكثر تزوج قد

ال)م كالمه في يخاع أن حنا جبرائيل األب

 على مستط الرسول بولس قول في )يجب( الوجرب أن بيثوي: األنبا كالم ومعتى

. ٩٨ ،٩٧٠م المقدسة والرتب الكهنوت ( ١ )

 على متثور ميشيل، ماكى يدعيه كما والبطاركة األساقفة زواج قعة بعتوان: مقال بيشوي، األنبا (٢)

.st-takla.orgتكال األنبا مرقع

takla.org


ؤةبأغ٦مفرلكا١لتت-جا.٩غشبث ع،-'نقدالتقليد 'جنح ٣٨٨ جكيآبرج

 أكثر متزوج غير صاحأ.... عاقال، ملوم، غير األسقف يكون أن فيجب لوم(، )بال قوله

 األسقف يكون أن يجب ال أنه حنا؛ األب على الرد بيشوي األبا ففاية واحدة، مرة من

 يكون أن حرج ال هذا فعلى .أكثر. ال واحدة امرأة متروحا فليكن متروحا كان فإن متزوحا،

! ؟الكنية قانون هذامن أين :أسأل وأنا ٠ جائز. فكالهما ..أوغيرمتزوج متزوحا األسقف

 الذين األساقفة من ذكرناهم من على وسلطها التأويل ميكنة بيوئي األنبا أعمل ثم

 في يقول أن حرحا يجد فلم تسعفه لم التأويلية آلته أن إال متزوجين، كانوا وقد رسموا

مقاله: عباية

 تاريخ في الزوجية الحياة هارس قد أوأسفقا بطريركا أن !طالنا يعتي ال كله الوهذا

٠<١>Uرالراهيرل واألدلة بالشواهد وهذا رسامته.. أوبعد رسامته عند سواع كنيستنا،

 ولعله ذكرناهم، مما وحفدة بنين ولهم رسموا من *أسما قرأ ما بيثوي األنبا ولعل

 .كرسيه. على خلفه الذي يؤانس أنبا وابنه ونقاده، قوص أسقف مرقس باألنبا خبرا يحط لم

الزوجية! الحياة يمارس لم ما به رزق كيف أدري وال

يمارس؟ لم أم مارس كونه أنبايثري.- نزاعنايا محل هل ثم

عجاب! *لشي هذا إن

 ذاك ممارسا أم بتوآل زوجه مع يحيا كان متزوج.. وهو رسم كونه في كالمنا إنما

بحثنا! محل يى

 تجيب؟ بم .يمارس. لم أم مارس أنه يدرينا الذي ما وسألتك معك تنزلت أني هب ثم

أو كذب قد أنه فهب ..نفه عن الواقعة صاحب إخبار إال جواب لك يكون هل

 من صدقه إلى ستتوصل كيف الزوجية، الحياة مارس أنه أخفى — وتخغيثا للفظ تلطيائ —

عدمه!

سيل. ماكس كمايدعيه والبطارئ قهةزراجاألساذغة (١)



ج١قى٣٨٩_أكقكؤ_____________________________٠٠ الخامس اسل

 الكنيسة بطاركة من والستون الحادي م( ٩٧٤٠٩٥٦) الثاني ميتا اإلسكئدري فالبابا

 رهبته قبل أرغم وقد بطريركا، رسامته قتل مقار أنبا القديس دير رهبان أحد وكان القبطية،

 الثالثة طيلة زوجته مع عفة في ظل ولكنه لوالديه، طائعا كان إذ إرادته؛ بغير الزواج على

 أن على اتفقا كالمه قبلت ولما العالم، ببطالن زوجته ينصح وكان للزواج، التاية أيام

 وبنياحة السر، هذا تحفظ أن على شهيت برية إلى هر وينطلق البيت، في هي تجلس

 واألراختة األساقفة اختيار وقع القبطية الكتبة بطاركة من التين ثاؤفيلس البطريرك

 عليه فغضب رسامته، بعد عرف السابق الشكلي زواجه أمر لكن له، خلقا رسامته على

 األساقفة وأحس شرعية، غير صارت رسامته أن بدعوى والشعب، األساقفة من بعض

 بقصد ضده مجمتا عقدوا وبعيهم الكنية، قوانين بذلك مخالفين حرج في ونعوا أيم

 ينهما، الذي بالر تعرفهم أن إليها وطلب زوجته واستدعى فأرمل كرسيه، عن إسقاطه

الته«)'(. فمجدوا بعفافه، لهم واعزفت األمر، بحقيقة فأخبريم

 بعد أمره كثف وقد رسامته، قبل زواجه أخفى قد ميتا البابا أن الثاهد: وموطن

 وقعها زال ال األولى فالكذبة زوجته، األساقفة أولئك صدق كيف أدري ولت رسامته،

قائائ!

غيرارهيان: من ايابا ترسح’

 فهذا غيرهم، دون الرهبان على األسقفية)'( قصر من البتولية فأين تقدير؛ أية وعلى

 باإلكليريكية، يغس من وأحد المنصرم، القرن في القبطية الكنيسة عالمة غريفوريوس األنبا

 خبره؛ وهاك أوتصيبه، البابوية يصيب أن *رجا الرهبنة طريق سلوك إلى اضطر متبتل وهر

 )األنبا الله عطا وهيب الدكتور بزسح األراخنة من مجموعة تام يوماب البابا وفاة فبعد

 بشأن مذكرة األراحتة وقدم ،٢١٩٥٦ عام البطريركى للكرمي بعد( فيما غريغوريوس

 . ٢٦ ص-ه ،٢ج م، ١٩٦٥ القاهرة الكبة، تاريخ في الفية الخريدة إييذوروس، األنبا (١)
فوقهاالكبيرإخرته. لباباءلىذغسالرتبةوهياألمقغيةفالشى١ (٢)



ألمصزيةبوخجل۶ا )اأع'ح ي "1ببح حصنالتقبل ج١١جل>ى ٣٩٠ ج٠حىكريكر

 قصر عدم إثبات منها التي البطريرك اختبار في المهمة الكنسبة *المبادى· بعض إقرار

 بين الجمع مضار من بل للكهنوت، مغارقة الرهبنة ألن وذلك الرهبان؛ على الزشح

 يخدم الذي الراهب ألن وذلك والكهنوت؛ الرهبنة من كل تغد أن والكهنوت الرهبنة

 لقوانين وفائ والتأمل، والعبادة للعالة التفرغ تقتضي التي الرهبانية حياته في يقصر )يكهن(

 يحيا يريدأن الذي الخادم في كذلك والحال رهبنته، نذر كمص فكأنما خدم فإذاما الرهبنة،

والرعاية. الخدمة في فتقصر الرهبنة حياة

 متعلقة علة له بل متبعا؛ وال ملزنا قانوتا فليس الرهبان من البطاركة اختيار عن وأما

 األديرة إلى األقباط *التجا كان القبطية للكنيسة الملكانيين اضطهاد فبسبب معينة؛ بحال

 االختيار فإن واال الخاسى؛ القرن أواخر في اإلكليريكية غلق يعد سيما ال البطارئ الختيار

 ثمانية فاختاروا الالهوتية، اإلسكندرية مدرسة معلمي هن بل األديرة من قط ن٠يك لم

مقار)'(. أنبا القدس دير في بطريركا وعثرين

 الذي القرار على تعيا الملي المجلى وكيل على غريغورى األنبا رد »وفي

 أن فيه بين مقاأل كب (٢ ابطريركى) للكرسي الترشح بثان باإلجماع المجلس أصدره

 مرع يختار وأن بد ال البطريرك البابا أن على تؤكد قوانين، من الكبة اعتمدته الذي

 تثريعأ')؟(، مصدرا تصلح ال بله حجة أا٠ تقوم وال قدم على تصلب ال قوانين الرهبان=

يعد لم كتاب «إنه العفوي: بالمجموع المعروف العال ابن قوانين عن مثآل قال فقد

 التاهمع المجلد اعماله مجموع من باإلسكندرية، الملي المجلس إلى مفتوح كتاب األنباغريغوريوس، (١)

.بعدها وما ه ١ ٧٠ص

 يختارمن الباباالبطريرك فإن باإلسكندرية؛ مرض القديس رتقايدكرسي روفائلقوانين ,إنه، رنعه: (٢)

البرقية،. مائرالكرازة في *ب وهرالمبدأالمعمول —القمص درجة عن التعلورتبتهم الذين الرهبان

 عرض العثوين القرن في المعرية األرثوذكية الكنية في االختالفات األزهري، »نداوي محمد (٣)
 ،٠حواللكهتوت فصل»االختالفات األزهر، جاسة الدين، أصول كلية ماجتير، رسالة مخطوط ونقد،

قريبا- وتهدر



فغج ٣٩١ صؤ ____ _________ الخامس اسل

 من كثكول على تزيد قيمة المدققين والالهوتيين الكنسي القانون في الباحثين عند له

 قوانين من وبعضها األرثوذكسية، كتيستنا قوانين ض بعضها مختلفة، كنائس قوانين

 بعض إليها مضاقا البيزنطية، الكنية قوانين من وبعضها الكاثوليكية، الرومانية الكبة

الملوك«)'(. بقوانين المعروفة المدنية بيزنطة دولة قوانين

القول: وخالصة

 عليهم األسقفية وقصر الرهبان من األساقفة اختيار من اآلن الكنية به تقرم -ما

له. ومعارض الكتاب لنص مخالف قواذيذها= على اعتمادا غيرهم دون

خالفها. على والواقع برهان يؤيدها ال للكتاب، القانون خضوع دعوى —

٠& ٠ ٠

والعقيدة: انكشي القاتون ارايم: المطلب

 كالليتورجيا فهومذياع أوالتابعة، الثانوية مصادرالتقليد من معدر الكنسي القانون

 يجدها الكنية في األولى اإليمان لقوانين والمتأمل انعقادها، بعد المجامع في يقرر لما

 فغي الجديد، العهد ني ظالال البسيطة القوانين لهذه نجد وقد التعقيد، من خالية يسيرة

 يأل فيلبس يد على معموديته قبيل نجده الرسل، أعمال سفر في الحبثي الخعي خبر

 كل من تؤمن كتت إن فيلبس: »فقال غموض ودون واضحة بصورة يعتقد عما ويجيب

(.٢الله«) ابن هو السمح يسوع أن أؤس أنا وقال: فاحاب يجوز، قلبك

 يثرح وجدناه الثاني، القرن بداية في — المثال سبيل على -إيرياؤس جثتاإلى وإذاما

فيقول: رئيسة؛ بنود ثالثة في الثالوث، في اعتقاده

 األب »الله أن: هي الخالصى وأساس *البنا وقاعدة إيماننا، قانون من األول البند »إن

ه.٢٤ض الملي المجلس مغتوح!لى كتاب (١)
.٣٧/٨اءمال (٢)



بوذجا؛ ?ألمصرية ٦كرالا1٠ر ديحإب التغذعيب سي_________لزيالنر ٣٩٢٠حةرذزر

الجمع«. خالق واحد إله المرئي غير الئحوى، غير المولود، غير

 الذي األتجياء عته تنبأ الذي ربتا المسح يسرع »ابن الله كلمة أن هو الثاني: والبند

 لكي للكل وتراءى البشر بين إناائ صار األخيرة أليام١ في األب وبتدبير كان به شيء كل

واإلنان«. الله بين شركة ويصغ الحياة ويظهر شيء كل يجتع ولكي الموت يبطل

 *األبا وتعتم األنبيا تنبأ بواسعلته الذي هو القدس »الروح أن: هو الثالث والبند

 األخيرة األيام في انسكب أنه كما البر، طريق إلى األبرار دخل بواسطته والذي الله، بأمور

(.١لله«) اإلنان مجددا البشر جنس على جديدة بطريقة

يقول: الهرطقات ضل الثهير مؤلفه في !يريتاؤس كذلك ونجد

 ضابط األب واحد، بإله تؤمن فهي اإليمان: هذا وتاآلهينهم الرسل ض استلمت القد

 الممح واحد وبرب كاثنات، من فيها ما وكل والبحر، واالرض الماب خالق الكل،

 األتجياب بواسطة كرز الذي القدس، وبالروح خالصنا، ألجل تجد الذي اطه ابن يسوع

 من )اآلني( وظهوره اآلالم وعن عذراه، من وميالده االبن مجي، وعن الله، تديرات عن

 الجنى جمد كل جديد من وليقيم واحدال في شيء كل اليجمع اآلب مجد في السماوات

 وإلهنا لربنا األرض وتحت األرض وعلى السماء في مما ركبة كل تجثو لكي البثري؛

 لسان، كل له ويعزف المنظور، غير اآلب مشيئة بحسب الممح، يسوع وملكتا ومخلصنا

 تعدوا الذين والمالئكة الروحية، الشر أجناد سيرمل وأنه للكل، عادلة دينونة سيجري وأنه

 األبدية النار إلى الناس من النجسين واألشرار والظالمين الكفار، هع الله، عن وارتدوا

 الكنيسة فإن ذكرت، أن سبق وكما .والقديسين. لألبرار الخلود يمنح نعمته، يغفل ولكن

 تحفظ أنها إال كله، العالم في مبعثرة أنها رغم اإليمان، وهذا الكرازة، هذه استلمت قد إذ

 مؤسسة الناشر: الشهيد، عبد نمحي د. وإعداد: ترجمة الرسولية، الكرازة إيريائؤس، القدس (١)
 ،٧٠مص-٢٠١٧ألثالثة الطبعة بالقاهرة، األباثية يللدرات٠المركزاألرثرذك انطرنيوس، القدس

٧٢،٧١.



ج١جح٣٩٣جكمج____________________________________الخاص اسل

 ١كم العليم(، )في النقاط تبذه تعتقد أخبا كما واحذا، بيتا تسكن لوكانت كما اإليمان، هذا

 وشنها، وتعلمها، التعاليم تبذه وتكرز الواحد، القلب ذات ولها واحدة، نفتا لوكانت

 مضمون أن إال متماثلة، غير العالم لفات أن فرغم واحد، فم لها لوكان كما كامل، بتوافق

 بأي أوتنم تؤمن ال ألمانيا، في تأسست التي الكنائى ألن هونفسه، وهر واحد التقليد

 أوتلك الشرق، في أوالتي الغال، في أوالتي إسبانيا، في التي الكنائس وال مختلف، *شي

 ولكن العالم، من المترسعلة المناطق في التي الكنانس تلك وال ليبيا، أو مصر، في التي

 أيقا هكذا العالم، كل في الشمس نفس وهي واحدة، هي الله خلقها التي الشمس أن كما

 على يحصلوا أن يرغبون الذين الناس كل وتتير مكان، كل في *تضي الحق كرازة فإن

 جهة ض جذا موهودا كان مهما الكنانس، في الرؤساء من واحد أي يعتم ولن الحق، معرفة

 األخرى، الجهة وهن المعلم(، من أنظم أحد )فليس هذه عن مختلفة تعاليم أي الفصاحة،

 دانتا لكونه اإليمان ألن للتقليد، أذى أي ييب أن التعبير في ضعيف هو من يستطع لن

 شيائ، إليه يضيف أن كثيرا، عنه يتحدث أن القدرة له من يستطع فلن متغير، وغير واحذا

شيائه)'(. منه ينقص لن القليل، إال عنه يتحدث أن يمكنه ال من أن كما

 أنه إيريتاؤس يزعم إيمان قانون بأنه نصغه أن يمكن الذي ٠ النعى هذا قارن ومن

 القانون فهذا شاستا، البون يجد = النيقاوي اإليمان بقانون — وتالميذهم الرمل من تلمه

 قانون القانون هذا أن إيريتاؤس دعوى من ذلك على أدل وال ملزم عقدي محدد من خلو

 هذا يحملون الذين من كثيرا نجد الهرطقات ظهور فمع ذلك وهع كلها، الكنائس يعم

 بتحديداته الئيقاوي المجمع كان ثم وش فخاخها,. في يقطون يؤمنون، وبه القانون

 القوانين هذه بخالف المخالف، من المرافق تفرز آلة بمثابة التعليمية الدفاعية ومياغته

 صف في سيكون هل .نيقية. مجمع حاضرا إيريناؤس كان لو ندري ال إننا بل السائلة..

وأثتاسوس؟ ألكذروس أم آريوس

 القديس مؤسسة الناشر: الشهيد، عيد تصحي الدكتور. ترجمة الهرطقات، ضد إيريناؤس، القديس ( ١)
هه،. ،ه ٤٠ص ، ١)ج ٢ ، ١ العاشر، اسل األول، الكتاب اآلبانية، للدراسات أنطوتيوس



أنمونجاع المصرية 'الحكنيسة اسبيي التقليد نقد ج١دليق ؟٩٤ دجرتدحؤ

 احلقة( )الهر العير أصحاب من ستكون أنه المسكين متى األب بحب المرجح

 أومانا يخبرع إيريائؤس ٠ويبتدتف* :إيريناؤس عن يقول المعكين فاألب نظرالكنيسة؛ وفق

 التقليد، بخط ليمك يحترس أن دون التعريف، يقبل ال بما للتعريف أخرى وسميات

 والروح االبن إن فيقول: كفرية؛ تكون أن يمكن ألفكار خطيرة بدايات ويفع فينحرف

 في والفكر اليدان تخدم كما فيقول: منجم، غير تطبيعا يطبق ثم اآلب، يخدمان القدس

 كأنه المخلوق كالفكر ليس هكذا: فيصحح الوصف بخطورة يحس إذ يعود ثم االنان؛

 يقول: أن إلى تفه.. كالله أزلي روح ولكنه زمؤا، ليس الله روح ألن الله؛ حياة عن خارج

 سيمة إيريناؤس فعفيدة الثالث، كاألقرم التعليمية القدس الروح وظيفة وبخصومى

 أخرى مواضع في يعود إيريآؤس أن غير والرسل؛ األنبيا، إلهام في واضحة فهي وكاملة

)'(.*الجديد أو الفدم العهد سوا، الكلمة عمل ض كان األنبياء إلهام أن ليبت

 طورت كلما فإنه الهرطقة، لغرز محددات وضع وإن النيقاوي، اإليمان قانون إن

 بالقطنطينية؛ الثاني السكوني المجمع في نراه وهوما القانون، تطور كلما نفها الهرطقة

 المحي »الرب وهي ألقدس بالروح خامة ميفة النيقاوي اإليمان قانون إلى أضيف قد إذ

ا.*ذبيا٠اال في الناطق واالبن، اآلب مع وتمجده نسجدله اآلب، من المنبثق

القول: وخالصة

 المجامع تقرره لما مذيع وهي التقليد، مصادر ض ثانوي مصدر الكنسية القوانين

 ض يعرض وما هرطقات من يجد لما تبعا ويتطور بسيائ يبدأ الليتورجيا، كحال حاله

ومشكالت. قضايا

.٦٨٣ ،٦٨٢ص~ الرسولى أثناسيوس القدس المكين، متى األب (١)



صج٣٩ممةه __ __ ٠ " قاسسرلبإجع.

المصادروالمراجع قائمة

العرية: المراح

 م. ١٩٧٢٠،الحلي البابي ط. هارون، الالم عبد ت اللغة، مقايس معجم فارس، اس . ١

 المدرسة ناظر منقريوس يوسف تهذيب شيرالمشرقي، العراقي، الطيب ين أبوالفرج . ٢

األرثوذكس. لال'قباط االكليريكية

 راهب له وقدم ترجمه بالمرساة( )المثبت أنكوراتوس سالميى، أسقف إييغانيرس .٣

 الهوتية مراجعة يطس، األنبا/ الجليل الحبر نيافة تقديم أنطونيوس، األنبا دير ض

٠ حكيم سعيد ٠د وآبانية

 اآلألم، أسبوع طقس وتطور تاريخ عن لمحات يوسف، نيم يوحتا د. !بيودياكرن * ٤

م. ١٩٩٧ الجديدة بمصر إبرآم واألنبا جرجس مار كية

 عبد إمام ٠د وتعليق ترجمة الوسيط، العصر في الميحية الغلفة روح جلبون، إتحن . ه

.٣١٩٩٦ الثالثة الطبعة مدبولي مكتبة الناشر: إمام، الفتاح

 خطاب ضداألريوسيين العثرون، اإلسكندرية بطريرك )القديس(، الرسولى أثناسيوس . ٦

,اإلسكندرية مدرسة ط. رزق، يوسف لوقا القس: ترجمة وليبيا، مصر أساقفة إلى

 فهمي أثناسيرس القس ترجمة نيقية، مجمع إيمان قانون عن دفاع الرسولى، سيوس أثتا .٧

 العذر السيدة كية —انجلزا شرق وشمال واسكتلندا ايرلندا ايبارشية نثرة: جورج،

دبلن-ايرلندا. دميانة، والثهيدة

 الكنيسة طقوس مصادر مللة من الرسولى التقليد )األب(، المقاري أثتاسيوس .٨

م.٢٠٠٦ الثانية الطبعة ١/٢



اعحيجيذبثذيمبة لءهاددحقدإيطدل ج١■قحمال ٣٩٦ نرحدا

 أطبعة األول( )الجر الله ملكوت سر اإللهي القداس )األب(، المقاري أثناسيوس .٩

م.٢..٨األولى

 األولى الطبعة نربار، دار ط. ومعناها، مبناها الكبة )األب(، المقاري أثتاسيوس . ١ ٠

م.٢٠٠٤يتاير

 في اإلسكندرية لكبة والليتورجية الوثائقية المالهح )األب(، المقاري أثناسيوس . ١ ١

.٢٢٠١١ األولى، الطبعة األولى، قرون الثالثة

 المجايع قوانين وخالصة المسكونية المجايع قوانين )األب(، المقاري أثناسيوس . ١ ٢

م.٢٠١٣ يونيه األولى الطبعة المكانية،

 نوفمبر األولى/ الطبعة الكنسية/ المصطلحات معجم )األب(، المقاري أثناسيوس . ١٣

٢٢٠٠٣.

 .٢٢٠٠٣ األولى، الطبعة الكنسية، المصطلحات المقاري)األب(،معجم أثنااسيوس ٠١٤

 أكتوبر الثانية الطبعة الواعي، ملوات أي األجبية )األب(، المقاري، أثناسيوس . ١ ه

.ومنقحة مزيدة ٢٢٠١٠

 الكنية، آئء سللة الكندري، بنتيوئس العالمة )القس(، جورج فهمي أثناسيوس ٠ ١ ٦

نشر. وال طع بيانات دون والكتاب

 البرية، آبا، عند الزبية أيرلندا، إيبارشية وكيل )القس(، جورج فهمي أثناسيوس * ١٧

م.٢ ٠١٥ الثانية الطبعة سالم، دار نشرة:

 ودراسة،مارك ب الكاطة(، اسروفة )األصال .ساغوراسالةيوفاأليتي١٨

.٢٠١٧ اإلسكندرية، مدرمة الناشر: كامل، ألفونس

 تعرب هيرفيو، جاك مرقس، بحمب اإلنجيل المقدس، الكتاب في اختصاصيين . ١ ٩

إنجيل البيبلية، الخدمة عن بالغرنسية صدرت تفاسير سللة وهي الغغالي، الخوري



قحكال© ٣٩٧ مما ___-_______________ اسادروادرنع فائمة

العراق. الموصل، توما، مار كنيسة للنثر، بيبليا دار نثرة: وحياة،

األرثوذكسي، القبطي الثقافي المركز الكنسية، القواتين العام، األسقف )األنبا(، ارميا .٢ ٠

بمريوط. العجائبى مارميتا العظيم الشهيد دير مطبعة

 وهرطقة الكبير كيرلس القديس تعليم بين الوحيد االبن تجسد ض إيليا إسحاق .٢ ١

 الطبعة والجراري، الشيخ وكفر دمياط مطرانية الناشر: بيثوي، األنبا، تقديم نطور،

م.٢”٤األولى

البولسية. المكتبة منثورات الكنيسة، آبا.« رمتم، أسد .٢٢

.٢١٩٥٨ بيروت —اللبنانية الجامعة منشورات الكنائس، في حرب رمتم، أمد .٢٣

 العظمى، أنطاكية الله مدينة كنيسة األنطاكي، الكرمي مؤرخ دكتور رمتم، أمد .٢ ٤

البوليسية. المكتبة منشورات

التاشر. ذكر دون ،٢١٩٥٩ سبتمبر ط. والغانبكان، ورومة نحن رمتم، أمد .٢ ه

.٢١٩١١ التاسعة الطبعة المسيحية، الكنية تاريخ مميرنوف، أففراف .٢٦

 راعي الروماني، إقلمندس (١) الالهوتية النصوهر ملطة المسيحية، النصوصى أقدم . ٢٧

 — األوسط الشرق في الالهوتية الدرامات رابطة متصور، جورج تعريب هرماس

.٢١٩٧٥ الكليك

 عام أمقف هرمنيا األنبا وتقديم مراجعة تبقية، قبل القدوس الثالوث بشارة، أمجد .٢٨

م.٢٠١٧ األولى الطبعة والتوزيع، للنشر سالم دار نشرة: والمطرية، شمس عين

 ركائز ألهم والهوني تاريخي طرح المسيحي، الالهوت إلى مدخل بشارة، أمجد .٢ ٩

.٢٢٠١٩ األولى الطبعة داررمالتنا، نثرة: الكنية، *لتعاليمآبا وفعا المسيحي اإليمان

القدوس، الثالوث أوعن يركياص )ضد اإلفريقي ترتليانوس رشدي، رفعت أمجد .٣ ٠

األولى. الطبعة اإلسكندرية، مدرسة نشرة: المادة(، أزلية عدم أوفي هرموجاض ضد



(انمونحا الكنسي)الكيفيةالمصرة التقليد نقد ٦ق١١١ل٠عآلزك ٣٩٨ حج/ييرج

 بيروت - الطليعة دار الناشر: طرابيشى، جررج ترجمة الغلفة، تاريخ برهييه، إميل .٣ ١

-لبنان.

 التقليد بالمحلة، اإلكليريكية بالكلية أمتان شنودة )القس(، جرجس انجيليوس .٣٢

ماري. سانت مكتبة الناشر: م،٢ ٠١٠ الثالثة الطبعة العصور، عبر الكبة نبضات

م.٢٠٠٣ القاهرة، رابعة، طبعة اإلخوة، مكتبة الكبة، تاريخ مختصر ملر، أندرو .٣٣

 مارمرقس كبة نشرة: الهرطقات، إبيغاذيوس_صائد القديس جورج، فهمي أنطون ٠٣ ٤

م.١٩٩٢ األولى الطبعة يطرس-اإلمكئدرية، والبابا

 ٠٢٠١٢ الفجالة، العذر كبة اآلآلم، أسبوع ات قر )القس(، فكري أنطونيوس .٣٥

يالفجالة. العذر كبة نثرة: مرض إنجيل شير )القس(، فكري أنطوتيوس ٠٣٦

 منقحا و عليه ومعلثا له معربا الفرنسي أصله عن نقله وقد ،*المبادى في أوريجانوس .٣٧

البولمية. المكتبة منشورات البولي، خوام جورج األب

 سيدهم، أشرف مريم الفرنسية عن ترجمه التكوين، مغر على عظات أوريجانوس، .٣٨

 للهراث باناريون مركز الناشر: مقار، األنبا تيافة تقديم بسعنا، جيتا ٠د حليم، رشاد مريم

م.٢ ٠١٥ األولى الطبعة اآلبائي،

 البولمي. خوام جورج األب ونقحه عليه وعلق له وقدم عربه المبادئ، في أوريجانوس، .٣٩

.٢٠٠٢ البولية، المكتبة منشورات لبنان:

 سمير بامم ترجمة: اإلزائية، األناجيل درامة دايغس، مارجريب ماندرز، بي. إي. . ٤ ’

فرج·

 م،٢٠١٨ األولى الطبعة تادرس، إسكندر ترجمة: القبطية، األمة تاريخ بوتشر، إيديث . ٤١

والتوزيع. للنثر رساتنا دار الناشر:

المحبة. مكتبة ط. القبطية، الكبة قصة المصري، حبيب ،يريس . ٤ ٢



-ك®٣٩٩k/Q) ____________________  همةثلممادحئلمرإجع

 المركز الناشر: عبدالشهيد، نصحي د. ترجمة ضدالهرطقات، )القديس(، إيريناؤس . ٤٣

األبائية. للدراسات األرثوذكسي

 من الغربية الكنيسة عقائد في ما إلى بالبرهان األذهان تنوير األنبا، إيسيذوروس، ٠ ٤ ٤

م. ١٩٣ ه طبعة الزيغان،

 األثرية للمعالم دراسة هع الغربية المحراب في القبطية األديرة تاريخ هوايت، إيفلين . ٤ ه

 من األول النصف إلى الميالدي الرابع القرن منذ النطرون وادي ألديرة المعمارية

 م،٢٠١٧ الثانية الطيحة ساويروس، د.بوال تعريب الميالدي، عشر التاسع القرن

القبطية. الكنور مشروع نشرة:

 الدراسات مجلة منشورفي مقال نقدية، المقدس_ذظرة النص التقليدوتاريخ تركي أيمن . ٤ ٦

 رع الكترونية مجلة )وهي religijiag.wordpress.com الثاني اعدد الدينية

واإلمالمية(. والمسيحية اليهودية الدينية بالدراسات معنية سنوية

 ترجمة: األريوسية، باليونان، تالونبكي بجامعة اآلبا، أستاذ خريستو، .ب.ك٤٧

كامل. صمويل

 القديس برية رهبان أحد إعداد الكنيسة، آباب في دراسات المقاري، باسيليوس .٤٨

مرقر-شبرا. مجلة دار الناشر: مقاريوس،

 هربرت ترجمة الذهب، فم حياة عن حوار ،هليتوبوليس أسقف )األنبا( باالديوس . ٤ ٩

القبطية. الكتوز مشروع نثرة: ويروس، سا بوال د. تعرب مور،

 إيسوذورس، األنبا الجليل الحبر نيافة مراجعة ثيؤطوكوس، البراموسي، بطرس ه. ٠

م.٢٠١٢األولى-يوذيو الطبعة

 سللة ض القبطية( للثيؤطوكيات اآلبائية األصول واألم، )العبدة صادق كرم بطرس .ه ١

األولى. الطبعة المسيحية، للدراسات اإلسكندرية مدرسة

religijiag.wordpress.com


اكونجل المصرية والعتيبة ب ا روح حقدالتقليد■ ج;١ؤزى ٤ ٠ ٠ رجكمأ

 دراسة وطرق مصادر المسيحية، في العبادة أصول عن البحث برادشو، ف. بول .٥٢

 القس. ترجمة العام، األسقف مكاري األنبا وتقديم مراجعة المبكرة، الليتورجبة

 األرثوذكسباألنبا لألقباط الالهوتية القمص!سحاق،ذثرة:الكئيةاإلكليريكية مينا

رويس.

.٢١٩٩٣ لشرق_يروت1 دار ط. اإلزابة األناجيل )األب(، الغغالي بولى .٥٣

 البوب_الطبعة المكتبة ط. المقدس الكتاب المدخل؛لى )األب(، الفخالي .بولى٥٤

اال'ولى_يروت.

 الكتابية، الرابطة المح، يع بثارة مرنى إنجيل واتظر )األب(، الغغالي برلى .٥٥

م.١٩٩األولىه الطبعة

 القوانين اإلكليريكية، بالكليات الكنسي القانون أستاذ )القمص(، المسبح عبد بولس . ه ٦

 األنبا الغربية، أسقف يؤانس األنبا وتقديم مراجعة الموضوعية، !طار في الكنسية

المنوفي. أسقف بنيامين

 إلى نقلها األنطاكي، اغناطيوس الروماني، إقليس «رسائل الميرني بوليكاربى .٥٧

م.٢ ٠٠٨ األولى الطبعة بيروت — المشرق دار ط. جحا، سميح الله سعد العربية

 مريم، العذر القديمة اإلله« «والدة الشيخ، وكفر دمياط مطران )األنبا( بيثري .٥٨

م.٢٠١٨ أغسطس الثانية الطبعة

. الخامسة الطبعة القبطية، معهدالدوامات نثرة: المسكونية، المجاهع )األنبا(، بيشوي . ه ٩

 دمياط مطرانية الناشر: منظورأرثوذكي، األجيال، مشتهي المسبح )األنبا(، بيشوي . ٦ ٠

.ومنقحة مزيدة م،٢ ٠٠٧ الثانية الطبعة دميانة، القديسة ودير والبراري الشيخ وكفر

 الناشر: عليها، والرد اإلنان تأليه ات ادعا والنعمة، الطاقة تأليه )األنبا(، بيثوي .٦١

م.٢٠١٦ األولى، الطبعة والبراري، البخ وكفر دمياط مطرانية



قرالج ٤ ٠ ١ مط________________________________قامدالصادروالراجع

 مطرابة التاشر: األرثوذكسية، القبطية الكية في األصنام نعبد هل )األنبا(، ينوي .٦٢

يونيو. ٢٠١٠ األولى الطبعة والجراري، الشيخ وكفر دمياط

 الشهيد كتيسة ،٢٠١٠ ط. السكندرى، كيرلس القديس حياة فايز، بثري يشوي .٦٣

.االسكندرية سبورتتج، مارجرجس، العظيم

 األحبار وتقديم مراجعة األرثوذكسية، المسيحية عقائدنا القس، حلمي، بيثوي .٦٤

 اإليداع رقم متاؤس، األنبا نيافة موس، األنبا تيافة بيشوي، األنبا نيافة :۴جالل٠اال

م.٢٠٠٧مالطبعةاألولى-ذوفمر٢٠٠٧/٢٣٤٨٢

 عطا بولس العيد العربية: إلى نقله المسكونية، المجامع مارافال، بيير—كاميللو بيير ٠ ٦٥

. م٢ ٠ ٠ ه األولى الطبعة شرقيات، دار ط. كاميللوباللين الدكتور: األب إشراف الله،

 التاشر: م،٢٠٠٣ األولى الطبعة يوحتا، تفسيرإنجيل )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٦٦

بسبورتنج. مارجرجس المهيد كبة

مرض. بحسب اإلنجيل )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٦٧

واألرثوذكية. التقليد )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٦٨

.وبوليكاريس اغناطيوس الشهيدان )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٦٩

 األعمال —كتاباته —الروماني اكليمندس القديس )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٧٠

 عن مختصرة مذكرات وهي باإلسكتدرية، اإلكليريكية الكلية نشرة: إليه، المشوبة

الطبعة. ذكر دون م ١٩٧٤ عام ألقيت التي المحاضرات

 والالهوتية الكتابية الكبير)أفكاره باسيليوس القديس )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٧ ١

 طبعة م٢٠١٤ اإلسكندرية، ٠ سبورتتج — جرجس مار كتيسة الناشر: والكتسية(،

تحضيرية.



انموذجا( ةالمصرية٠التقديدالكذسي)الكذيع نقد ,د٤٠٢صة

الكنسية. المصطلحات قاموس )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٧٢

 تعريب الرمزي، والضير اإلسكندرية مدرسة )القمص(، ملطي يعقوب تادرس .٧٣

م.٢ ٠٠٥ باسبورتنج مارجرجس كنية نشرة: جرجس، مجدي ناني

 المحبة. مكتبة إسكندر، مكسي ميخائيل د. دياكون وتعليق إعداد البطاركة، تاريخ .٧ ٤

برسوم. إياس نجيب تعريب: كول اآلن ر. مرئس، إنجيل — الحديث التفسير .٧ ه

الثقافة. دار متى، إنجيل المقدس، للكتاب الحديث التغير .٧٦

 األولى، الكنيسة تقليد تأصيل إعادة اإلفريقية الذاكرة في مرقس مار أودين، توماس .٧٧

طبعة. ذكر دون أنيس، حنا متير المطران: وتقديم كامل، جرجس د. ترجمة

 القرون في الجامعة للكنية الكتابي الفكر بالثالوث اإليمان تورانس، ف. توماس .٧٨

 فلض، موريس جوزيف د. مراجعة اسكندر، موريس عماد د. ترجمة األولى،

م.٢ ٠ ٠ ٧ األولى الطبعة باناريون، الناشر:

م. ١٩٨٢ النور منشورات والحاضر، الماضي في األرثوذكسية الكنية وير، ثيموثي .٧٩

 وشرح« دراسة مرقى للقديس المح يسوع »إنجيل )األب(، اليسوعي ماسون جاك . ٨ ٠

 النشر وال المطبعة ذكر دون الغرنسيكاني، ستزيح منصور األب/ العربية إلى نقله

الطع. تاريخ وال

 فيه: ودقق راجعه الالطي، يوحنا الدكتور: األب العربية إلى نقله الرشيه، كلود جان .٨ ١

 )السالة دوما - اآلثرسي سلوان القديس دير رئيس )بيطار( توما األرشمندريت

 — الخلقيدونية غير والكناشى األرثوذكية الكنيسة اتحاد مشرع شأن في المسيحانية

م.٢٠٠٤ ط. ،٧ رقم ديرية أوراق مللة من معلقة( وكناشية الهوتية مشكالت

 مكتبة نشرة: الشيطان، عن المسيح السيد الهوت *خفا- إ عازر، صموئيل جرجس .٨٢

مارجرجس.



ؤحىآلم,٤٠٣نمها5>ددوالمراجع١قاذمةالمص

 القبطية االرامات موبع ط. األرثوذكي؛ الالهوت إر الدخل ‘بباوي جورج -٨٣

م.٢٠١٢ أكتوبر

 الروي الركز نغرة: ‘األسي الروماني-أباغورس يوستيتوس )األب(، رحمة جورج . ٨ ٤

.٢١٩٩٢ األولى الطبعة واالراسات، لألبحاث

 كية المصلحة، اإلنجيلية للكتانى العقائد كتاب ونعزف: نؤمن صبرا، جورج .٨٥

.٢١٩٩٠ األدنى، للثرق الالهوت

 الطبعة المقدس، والكتاب الرسولى أثتاسيوس القديى إبراهيم، عوض جورج .٨٦

م.٢٠١٣األولى

 األولى، الطبعة،,الكنبة *آبا عند المقدس الكتاب تفير إبراهيم، عوض جورج .٨٧

م.٢٠١٢أضعلس

 ،*اآلبا إلى االحتكام األبائية، للدراسات األرثوذكسي بالمركز باحث فرج، جورج ٠٨٨

م.٢٠١ه أكتوبر األولى الطبعة الكنية *آبا علم إلى مدخل

 العربية- الترجمات —اليوناني النعى الجديد العهد تغير إلى المدخل فرج، جورج .٨٩

.٢٢٠١٤ أكتوبر الطبعةاألولى، الضير، أسس

 نظر )وجهة واشايد والكنية الئقدس الكتاب )األب(، فلوررفكي جورج *٩٠

النور. متثورات نجم، ميثال األب العربية إلى نقله أرثوذكسية(،

 المركز نثرة: الليتورجبة، العلوات في عقيدية تعاليم فلتس، مورس جوزيف .٩١

االة. للدراسات األرثوذكسي

 للدراسات األرثوذكسي المركز ليتورجائ، الله بابن اإليمان فلتس، موريس جوزيف . ٩٢

األبائية.



انموذجا( المصرية )الكنية نقدالتقليدالكفي ج١١١رقزذ ٤ ٠ ٤ جكها'

البوليسية. المكتبة نثرة: هافنت الغرد مرقر، في كما يسرع هليط، جوزيف .٩٣

 في الالهوني االتحاد بمعهد المبكر الكنسي التاريخ أمتان مكجوجن، أ. جون .٩٤

 والجدل الكندري كيرلس برومانيا، األرثوذكسية الكنية في وهوقمعى نيويورك،

 أسفف مقار، األنبا وتقديم مراجعة نصوصه(، — 'الهوته — )تاريخه الكريستولوجي

 األولى، الطبعة األنطوني، أغاثون الراهب ترجمة رمضان، من العاثر ومدينة الشرقية

م.٢٠١٩/١٣٣٠٧ اإليداع رقم

 المقدس، الكتاب إلى مدخل وآخرين، ايغانر ماري كوتريل، بدر بالكين، جون ٠٩٥

م. ١٩٩٣ القاهرة أولى، طبعة الثقافة، دار ط. إلياس، نجيب ترجمة

 دار ط. ،٢٤٩ص مالمة نسيم نكلس ترجمة األربعة واألناجيل سوع درين، جون .٩٦

٠م ١٩٩٩ األولى الطبعة الثقافة

 األدب بدايات األول المجلد »ياترولوجي« اآلبائيات علم كراستن، جوهانس .٩٧

الشرقية. أسقف مقار األنبا نيافة اإلنجليزية عن ترجمه اآلبائي،

اإلسكندرية. مدرمة ط. عطا، يوحنا القس تعريب الخطابات، )القديس(، جيروم .٩٨

 منيس القس إليه: وأضاف ونقحه راجعه النظامي، الالهوت علم أنس، جيمس .٩٩

الدوبارة. يقصر اإلنجيلية الكنيسة النور عبد

 الكنيسة أوقوانين الكنسي الشرع مجموعة )األرشمندريت(، كاب إياس حنانيا .١٠٠

م. ١٩٩٨ النور متثورات الجامعة، المسيحية

 /٥٣٤١ اإليدبع المح،ءبادةاألصذامفيالكبةاألرثوذكسية،رقم عبد .حنين ١٠١

م.٢٠٠٩األولىفبراير الطبعة ٢٠٠٩

 استفاض األسقف: تعريب أنطاكية، كنسمة تاريخ بابادوبولس، خريوستمس .١٠٢

م.٢٠١٦ الثانية الطبعة األرثوذكسية، المتشورات حداد،



د؛.?,.__________يثسبعيه
 ية٠األرثرذك Λأبتاه جمعية إصدار الثالثة( القداسات )كتاب الخوالجي .١٠٣

.١٩٣٦ط.

 دكزر حبيب، صموئيل القى دكتور التحرير: مجلس الكتاية، المعارف دائرة-١٠٤

 وهبة ولم المحرر صابر، جوزيف التور، عبد مبس الض فارس، فايز القس

الثقافة. دار نثرة: بباوي،

 محصور، يوحنا المطران ترجمة، وثائقها، في الكاثوليكية الكنيسة هونرمان دنتنغر، .١٠٥

م.٢ ٠٠١ أولى طبعة البوليسية، المكتبة منثورات الفاخوري، حنا األب

 مرجز الراحل، المنوفية وأسقف باإلكليريكية التاريخ أمتان )األنبا( ديوسفورس *١٠٦

 مكتبة ط. اسكندر، مكسي ميخائيل د. دياكون ومراجعة !عداد المسيحية، تاريخ

.٢٣٣ش المحبة

 وتعاليمه حياته عن ودراسة أعماله ترجمة )القديس(، الكبير السكندرى ديونيسيوس .١٠٧

 الطبعة اإلسكندرية، مدرسة نشرة: رشدي، رفعت أمجد له وقدم ترجمه الالهوتية،

م.٢٠١٦يتاير األولى

م.٢٠١٨ للكتاب العامة المصرية الهيئة ط. والكنية، الدولة الحميد عبد رأفت .١٠٨

 العامة المصرية الهيئة المسيحي، العصر في المصري الفكر الحميد، عبد رأفت .١٠٩

للكتاب.

.باإلسكندرية جرجس هار كنيسة يكفي، وحده المقدس الكتاب هل )األنبا(، رفانيل .١١٠

 ايسيذورس، أنبا نيافة مراجعة الروح، فلفة األيقونة الراهب، البراموسي، سارافيم .١١١

سيهيت. برية - برموس العذراء اليدة دير نثرة:

 التوراة *وأخطا الكريم القرآن سالمة بين وحقائقه: العلم عامري، سامي د. .٢١١

م.٢ ٠٢٠ الثانية، الطبعة الكويت، رواسخ، واإلنجيل،



ةابصريةااذموثجا(٠٠٠مالكتي التقيدايككي حقب ىز١لرح\-\٦ ٤٠ ٦ زبييدؤ

 وتحقيق إعداد البطاركة تاريخ مخطوطة خالل من مصر تاريخ المقفع، ابن ساويرس .١١٣

الثقافة. اقصور العامة الهيئة ط. الدين، جمال العزيز عبد د.

 الثقافة دار وهبة، وليم ترجمة المقدس الكتاب تاريخ هوبر، وروبرت ميلر، ستيفن ٠١١٤

.٢٢٠٠٧أولى -طبعة

 وقيادتها المصرية .الكنيسة المبكرة. القبطية البابوية مصر: بابوات ديفيز، ستبغين .١١٥

 الطبعة للهرجمة، القومي المركز جرجس، مجدي ترجمة القديم، العصر أواخر في

م.٢٠١٣ولى،٠اال

 والتوزيع، للنثر األرثوذكسية النور تعاونية موسى، سلوان للمطران اآلآلم، سر .١١٦

٠م٢ ٠٠٧ األولى، اطبعة بيروت،

 حسب القدوس الثالوث في والتمايز الوحدة ترجمة، د، يعقوب، حكيم سعيد د. . ١١٧

اآلبائية. للدراسات األرثوذكي المركز نشرة: الكية، فكرآبا^

 الطبعة المعلمين، الكنية آئء كتابات في الخريستولوجي التعليم حكيم، سعيد .١١٨

م.٢٠١٤األولى

 تعريب زيوئس، سي. ايه. ترجمة الكشي، التاريخ سكوالستيكوس، سقراتيس .١١٩

 ورئيس أسقف إيفانيوس، األنبا الجليل/ الحبر نيافة مراجعة ساويروس، بوال د.

مقار. األنبا دير

 المكتبة منشورات المعاصر، واإلنان الميحي الالهوت )األب(، سترس سليم .١٢٠

م.٢٠٠٢ الثالثة البة البوليسية،

 المطبعة ط. والمسيحية، الوثنية عصري في القبطية األمة مختصرتاريخ سليمان، سليم .١٢١

م.١٩١٤األهلية، المصرية

ساويرس. بوال د. تعريب هاراتراتغت، تشهر ترجمة الكني، التاريخ سوزومين، .١٢٢



٤ ٠٧ ممج ___ " ٠______ فاذمةالمصادروالمراجع

 الرياضي، والتصوف الحابية اإللهيات فيثاغورس: الحميد، عبد الدين شرف . ١٢٣

م.٢ *١٩ نوفمبر ٢ ه بتاريخ حدود بال مؤمنون مؤسسة نثرة: محكم، بحث

والتوزيع. للنثر العلمية ط. المقدس، الكتاب تحريف دالئل سالم، شريف .١٢٤

 ترجمة قوانينه(، عظاته، )سيرته، األول *الجز" المتوحدين رئيس )األنبا( شنودة .١٢٥

 نشرة: ٢٢٠٠٩ ديسمبر األولى الطبعة معوض، قزمان القس صموئيل دكتور وتقديم

باناريون. مكتبة

 األولى الطبعة )أ( وعقائدية الهوتية أسئلة — الناس أسئلة ع٠ سنرات )البابا(، ثنودة .١٢٦

رويس. األنبا ط.٢٠٠١

 األرثوذكس، لألقباط اإلكليريكية الكلية نثرة: اسح، طبيعة )البابا(، .شنودة١٢٧

م.١٩٩الخامةه الطبعة

.٢١٩٩٣ إبريل الخامة، الطبعة البعخة، تبحة والمجد القوة لك )البابا(، شنودة .١٢٨

بالعباسية. رويس األنبا دير ط. المقارن، الالهوت )البابا(، الثالث شنودة .١٢٩

 ط.دير والثهيد، القديس الرسول مرقس اإلنجيلي اإلله ناظر )البابا(، الثالث شنودة .١٣٠

رويس. األنبا

 العباسية، رويس، األنبا المقدس، التقليد في بحث )القس(، إسحاق ماهر شنودة .١٣١

م.٢ ٠ ٠ ٠ الخامة، الطبعة القاهرة،

أنمرذحا. الدمشقي يوحتا — تاريخنا يكتبون هكذا خليل، أبو شرقي .١٣٢

الثقافة. دار القديم، العهد إلى المدخل )القس(، يوسف صموئيل . ١٣٣

 م.٢٠١٧الثاذية الطبعة ساتاألبائية،١المركزاألرثوشيللدر نثرة: .ضداألريوسيين،١٣٤

 إليتا، وصل وكيف كتب كيف اإلنجيل )القمص(، الخير أبو بسيط المستح عبد .١٣٥

األحد. مدارس بيت ٠ط



انموذجا؛ المصربجت رالكبة الطبي التقيد بعد !ر?ح\£ا ٤٠٨ جرتيؤ

 المسيح بالهوت وإيمانها األولى الكية )القمص(، الخير أبو بسيط المسجح عبد .١٣٦

موقعه. على منثور الكزوني بحث

 األولى الطبعة المسيحية، العقيدة تاريخ )القمعى(، الخير أبو بسيط المسح عبد .١٣٧

٢٠١٢.

 صحة !ثبات الجديد، العهد أسفار قانونية )القمص(، أبوالخير بسيط المح عبد .١٣٨

م.٢٠١٣ األولى الطبعة ورسله، المح لتالميذ أسفاره جمح ونسبة ووحي

 إثبات الثاني؟ اإلنجيل مرقى كتب هل )القمص(، الخير أبو بسيط المح عبد .١٣٩

*لمرقى اإلنجيل ونب ووحي صحة

الثاني. اإلنجيل مرقى القديس كتب هل )القمعى(، الخير أبو بسيط المح عبد .١٤٠

 ميخائيل د. وتحقيق وتعليق ترجمة الشرقية، المسيحية تاريخ عطية، ل سوريا عزيز .١٤١

المحبة. مكتبة ط. إسكندر مكي

النافذة. مكتبة المقدسى، الكتاب مخطوطات تحريف الريس، علي .١٤٢

 مدرسة نشرة: والهوا، اإلنجيلية الكنائس تاريخ إلى مدخل )القس(، دياب عيسى .١٤٣

م.٢ ٠ ٠ ٩ األولى الطبعة العربية، المعمدانية الالهوت

 إعداد المقدسى، الكتاب - غريغوريوس األنبا موسوعة )األنبا(، غريغوريوس .١٤٤

.غريغوريوسى األنبا جمعية نشرة: عطية، منير اإلكليريكي

 والبحث القبطية والثقافة الالهوتية العليا للدراسات عام أسقف )األنبا(، غريغوريوس .١٤٥

 منير اإلكليريكي إعداد المقارن، الالهوت غريغوريوس، األنبا موسوعة العلمي،

.۴٢٠٠٣/٨٤٧٢ اإليدع رقم غريغوريوس األنبا المتتح مكتبة الناشر: عطية،

 البحث أسقف غريغوريوس األنبا جمعية المقدسى، التقليد )األنبا(، غريغوريوس .١٤٦

م.٢ ٠ ٠ ه مصر، القاهرة، العلمي،



ج١يو ٤٠٩ جربدق __ المصادروالمراجع قائمة

 تكريمها، وفضائلها، وألقاما، رموزها حياتها مريم العذراء )األب(؛ غريغوريوس - ١٤٧

م.٢ ٠ ٠ ه األولى الطبعة

 مع بروأوريتي لمزية الخس المداوالت حوارب: ابراب يوط غريغوريوس - ١٤٨

م. ١٩٩١ ‘دمشق ا؛*الر ر١د 1األول الكتاب القديمة، الشرقية األرثوذكية الكناض

 تاريخي بحث فحص: إعادة - خلقيدوتية مجمع )األب(؛ صمويل سي- .ف.١٤٩

 األولى؛ الطبعة باناريون؛ دار ‘اسكندر مورس عماد دكتور ترجمة والهوني،

م.٢٠.٩

 اولى، طبعة الثقافة؛ دار اإلنجيلي؛ اإلمالح على أضوا» )القس(، فارس فايز-١٥٠

م. ١٩٨٤ القاهرة

 — ٠أسغار )يتا وملت كيف - األصلية النصوص المقدس الكتاب عن عامة فكرة .١٥١

 مطبعة مرئس، مجلة دار !عداد: المقدس، الكتاب تحوي التي المخطوطات أقدم

م.٢ ٠ ٠٣ األولى، الطبعة النطرون، وادي مقار، أيا القديس دير

الثقافة. دار الجديد، العهد !لى المدخل عزيز، فهيم .١ ٥٢

 تقديم، القبطية، للكنية الليتورجية ات۶للقرا منهجية دراسة يوسف، نجيب فؤاد . ١٥٣

م.٢ ’ ١ ٠ األولى الطبعة متاؤس األنبا

 الالهوتتن؛ ومن االختصاص ذوي األساتذة من لمقدس،ذخبة1 الكتاب قاموس .١٥٤

 األستاذ —طمن ألكاندر جون الدكتور —الملك عبد يطرس الدكتور اكحرير: هيئة

.١٩٩/ه١١٧١٨بدارالكتب: لثقافة،رذماإليع1 دار العاشرة، مطرططبعة إبراهيم

 البطريرك له قدم الالهوت، علم اإلكليريكية، الكلية مدير مينا، ميخائيل القمص .١٥٥

المحبة. مكتبة ط. الثاني، يوساب األنبا

المحبة. مكتبة ط. البشير، مرئس القديس تأريخ )الشماس(، نخلة كامل .١٥٦



دموبا( الصرية ;الكنيسة الكبب التقليد نعند ·قحالقي ٤١٠ 1(2حبمر

اكبرمبق. ؛,رهبانية نسخة مقدمة بيروت، المثرق دار ط. المقدس، انكتاب . ١٥٧

 ميليرس( “زينون — برمنيد “ كزيتونان أطاريح ني قراءة —اإليلية والغلغة كزينوفان .١٥٨

والدراسات. للبحوث نماء مركز إصدار بوعزة، اطيب د.

 مامر الفرنسية: عن عربه الملكوت، مر اإلفخارستيا )األب(، الكسندرشميمن . ١ ٥٩

م. ١٩٩٣ التور، متثورات ط. عبود،

 إخوتنا يا باإلسكندرية، الشهداء خاتم بطرس والبابا مرقر مار القديس كنية .١٦٠

.٢٢٠٠٤ الثانية اطبعة اللقاء، يكون متى الكاثوليك

 الثقافة من االستفادة كيفية في الشباب إلى »رسالة خالل من العصر وثقافة الكنيسة .١٦١

 سامح د. عليه وعلق اليوناني النص عن ترجمه الكبير( باسيليوس للقديس ه البونانية

 الناشر: القاهرة، اآلداب_جامعة كلية ابيزطي، األدب ماعد أستاذ حنين فاروق

٠٢٢٠١٥ األولى الطبعة باناريون، مركز

 مكي ميخائيل د. وتعليق تنيق المجاهع، عصر )القمص(، األنطوني كيرلس ٠١٦٢

المحبة. مكتبة األولى الطبعة اسكندر،

 دثرة: الثهيد، عبد نعحي ترجمة—لوقا تفسيرإنجيل )القديس(، الكندري كيرلممى ٠١٦٣

بالقاهرة. اآلبانية للدراسات األرثوذكي المركز أطونيوس، القديس مؤسة

 جوزيف د. عليه وعلق اليونانية عن ترجمه الثالوث، حول حوار الكندري، كيرلى .١٦٤

 للدراسايت األرثوذكسي المركز الثهيد، عبد نصحي د. مراجعة فلتس، موريس

.٢٢٠١٤ األبائية،اطبعذاألولى،

 الناشر: الشهيد، عبد نصحي د. ترجمة يوحنا، أنجيل شرح السكندرى، كيرلس . ١ ٦٥

م.٢٠١٢ اآلبائية للدراسات األرثوذكي المركز أنطونيوس، القديس مؤسة

تاريخ البولي، جوزيف األب الفاخوري، حنا األب )األب(، بسقرس كيرلى . ١٦٦



قوح ٤١١ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ____________المصادروالمراجع قاحمة

البولية. المكتبة ط. اتكنية آباه عند الميحي الفكر

 ٠م ١٩٩٦ منقحة، ثانية طبعة مصر، في المسيحية تاريخ خالصة القبطي، التاريخ لجنة .١٦٧

 المعاصرة والمذاهب األديان في الميسرة الموسرعة الجهني، حماد بن مانع . ١٦٨

 والتوزبح، والنثر للطباعة العالمية الندوة دار نثرة: ومراجعة وتخطيط إشراف

الخامسة. الطبعة

 الماثة السنوات في األصلية المسيحية الكتابات الرمرليون، األباء هولمز، مايكل .١٦٩

 ناردين مراجعة يوسف، كامل جرجس د. ترجمة الجديد، العهد بعد األولى

.األسقفية الشر دار ط. فؤاد، مينا موريس،

البعون(، رسرآل)الرمل البعين أسماء العامر، ديرالريان أسقف )األنبا( متاؤس .١٧٠

 ذكر دون األرثوذكية القبطية الكنية في األسرار طقوس روحانية )األنبا( متاؤس .١٧١

طح. تاريخ وال نشر دار

 بالطقوس الخاصة المجمعية القرارات الريان، دير أسقف )األنبا(، متاؤس . ١٧٢

النطرون. الريان_وادي العذراه اليدة دير الناشر: ببثوي األنبا تقديم الكنسية،

وتفير. وشرح قراءة لوقا، القديس بحسب اإلنجيل )األب(، المسكين متى . ١٧٣

 األسفار لشرح كمدخل الميحي اإليمان في التقليدوأهميته )األب(، المسكين متى .١٧٤

مقار. أنبا القديس دير ط. األسرار، وفهم

 م ١٩٩٣ الثالثة الطبعة »ثيوئتوكس« مريم القدية العذراه )األب(، المكين هتى .١٧٥

النطرون. وادي - مقار أنبا القديس دير مطبعة

 دفاعه ،ميرته : العثرون البابا الرسولى أثتاسيوس القديس )األب(، المسكين متى .١٧٦

 ديرالقديس نثرة: م،٢ ٠٠٢ الثانية، الطبعة الهوته، اآلريوسيين، ضد اإليمان عن

مقار. أنبا



انموذجا ؛المصحية ;‘اك'1ا١يح٠الحدب■نغدالتقليد ٠ئ\جم٦علي ٤١٢٠ جرقد/ا

 ٠وتفير وشرح دراسة أكاديمية دراسة المزامير )األب(، المكين متى .١٧٧

مقار. أنبا لقديى 1 دير :شرة مرشى !نجيل تغير )األب(، المعكين متى . ١٧٨

.٢١٩٩٥ الثالثة الطبعة األرثوذكية، العالة حياة )األب(، المكين ض .١٧٩
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. ٤٢٥ ب. )ي والتوصيات التناتج وأهم الخاتمة

والتوصيات النتائج وهمر الخاتمة

 ها ألخص أن يمكنني وتقليدها، المصرية الكبة مع الجولة هذه وبعد

يلي: بما البحث إليه انتهى

 للكأس المصرية األرثوذكسية الكبة نبة طى دليل يوجد ال أوال:

 ض ناهيك مصرط مرض دخول على حامم جازم دليل يوجد ال إذ الرسولية؛

 دائر ذلك كل اذ إليه؛ المنوب اإلنجيل أوكاتب البعين، الرمل من كونه

والقطع. اليفين بابة من وليى والرب الظنية فلك في

 إنه إذ التقليد؛ ميزان وفق يقبل وال يرد أن يتبغي المقدس الكتاب ثانيا:

واإلجماع. العهد قدم جميعها ألسفاره يتحقق لم

 برهان، عن خالية دعوى خلف إلى سلف من اتقليد انتقال دعوى ثانا:

 وأنهم ،والمدافعين الرسولين األباب عند اتالوث بحث متاقشتأ ذلك وآية

 أونك تلقى فممن بعد، فيما وآباؤه نيقية مجمع به علم لما تام خالف على

تقليدهم؟ اآلبا،

 الهراطقة، مع الصرع جرا، من تطور تقليدي مصدر الليتورجيا رابتا:

 أفى ومجمع وانيوئطوكيات قرارات، من المجالع تمليه لما تبتا وتغير

 ض من *شا ما البطريركى الكرمي على الجالس تغيير عن ناهيك دليل، خير

سودة! البابا فعل كما طقى أو

إال اتقليد مصادر من ر كمعد اعتمد وال أقر ما الكني الغن خامائ:



الكنسي التقليد نقد٤٢٦ ج

 األيقونات، يحرب يعرف ما متعددة- مجامع عبر— الكنية تجاوزت أن بعد

 ني القديم العهد منصوص عن خرجوا ما المتقدمين آبائها من كثيرا فإن وإال

 من الميحية يعذري ما على الناخلر يوقف إنما وهذا والتماثيل، الصور حرمة

تبديل. من عليها يطرأ وما تغيير

 لي وتبين واآلباه، الكتاب إلى الكشية المجامع بمحاكمة قمت سادسا:

 على باألرثوذكس ذلك بعد عرف لمن جازم دليل ال أنه ثالثتها محاكمة بعد

 من وأضربم اآلريوسيين من الهراطقة تقليد وأن االعتقاد، من يدعون ما

 منازلة وما خصومهم، ض اتصاال وأوضح خطى أثفل والمقدونيين الناطرة

 خير إال السكندرس وديونيسيوس أوريجانوس في ألثناسيوص اآلريوسيين

 من االبقين عن المسكين متى نقله ما وكذلك أدعيه، ما على دليل

 الروح تأليه شأن في اإليمان آلباب المعاصرين ض وأضراتبم المدافعين

 قول آل فلقد نمطور وأما نبغيه، لما ومعضدا ندعيه، لما شافتا إال القدس

 صح فلئن إليه، نفوسهم واطمئنت إليه، األرثوذكس- باعزاف — الكاثوليك

 الديانة ستن عن وليخرجوهم الكاثوليك األرثوذكس فليهرطق هرطوقي أنه

ًا ذلك لهم وأنى بالكلية

 معين من جميعهم ليخرج والفن والليتورجيا فإنه الكني القانون وأما

 مثكالت، من ستجد لما وتح الهرطقات تجاه فعل لرد أثر فجميعها واحد،

 الكنية أن حين في الكتاب، مخالفة القانون بحث في نقد من وجهته ما وأهم

 آية األساقفة زواج وبحث الكتاب، القانون مخالفة عدم لتشزط المصرية

ودليله! ذلك



والتوصيات التتانج وأهم ادفاتمأل
ا٦١٠

 برزن ال دعوى إال هر ما األعم بألمعض األرثوذكس فتقب وبالجملة

 المصالح و!رباب اناسة ه وتأيد تعقيده على عمل ولقد اآلن، حتى عيها

 المراعاة الترازنات كاتت لو لربما أدري ولت عدة، عوامل ض كعامل

هواألرثوذكية! اآلن هرطقة يمى ما لكان الهرطقة لصالح يومها

 واعظمها أجلها وعلى كلها نعمه على -تعالى- الله ليحمد اب وإن

 إلى هديتا وال ربتا عرفنا لما فلواله ا- ' الله رسول محمد 1ميدذ وهو

 األمي التبي ورمرلك ك عبد محمد سيدنا على صل فاللهم وديته؛ شرعه

العالمين؛ رب لله والحمد وسلم، وصحبه آله وطى

٠٠٠



الكنسي التقليد نقدج ٤٣٠٠.ة رج

 الثاني الفصل

وصاددي التقليد
على منها يستقى التي للمصادر وعرض وأهميته وحجيته، التقليد تعريف التمهيد: «

٦٥ ....................................................................اإلجمال وجه
 ٦٩ - ونقد عرض - التقليد مصادر من كممدر المقدس الكتاب األول: المبحث ٦ن

 ٦٩ ..........٠.أنموذحا مرض انجيل - الشفهي والتقليد األناجيل األول: المطلب

VV...............................................الكتاب ورد التقليد شروط الثاني: المطلب

 ٨٩ ...... - ونقد عرض - التقليد مصادر من كمصدر األباب أقوال الثاني: المبحث ٠

 ٨٩......................األباب تصنيف - األباب تعريف - األباب سلطان األول: المطلب

٩٧ ..............................تعريفي مدخل - والثالوث األباب الثاني: المطلب

دفاعية ألعمال ونقد آلرائهم، عرض - والثالوث الرسوليون اآلباب الثالث: المطلب

١ ٠ ٤ ......................................أنموذجا( األنطاكي )اغناطيوس عنهم أرثوذكية

عنهم دفاعية ألعمال ونقد آلرائهم، عرض - والثالوث المدافعون الرايع: المطلب

١٢٥ .......................................................................أنموذجا( س )يوسنن

الثالث الفصل
 ١٥١ ٠٠....— ونقد عرض - التقليد مصادر من كمصدر الليتورجيا األول: المبحث ه

 في المتخدمة الفقية للكتب عرضى مصادرها، بالليتورجيا، تعريف األول: المطلب

١٥١ ..............................................................المصرية الكئيسة

أنموذحا( أفس ومجمع )الثيثوتوكيات والتطور والعقيدة الليتورجيا الثاني: المطلب

...................................................................................................١٦٣

 ١٧٨ ......................أنمرا يهوذا )تناول والبابا الليتورجيا الثالث: المطلب

 ١٨٥-....ونقد عرض - التقليد مصادر من كمصدر الكني الغن الثاني: المبحث ١»

١٨٥ ..والالهوت بالطقس وعالقته وأقسامه الكنسي بالغن التعريف األول: المطلب



٤٣١الموضوعات فهرس

١٩٤ .............ونقد عرض وآبائأ، كتائ' حولها والخالف األيقونات الثاني: المطلب

 الرابع الفصل
 التقليد ضوء على هع المجا نقد

 ٢١١ — ونقد عرض - التقليد مصادر من كمصدر الكنسية المجامع األول: المبحث ه

 شروطها — أنواعها — أدلتها — الكنية بالمجامع جملة التعريف وفيه األول: المطلب

................................................................................................... ٢١١ 

٢٢٦............................................إجماآل الكنسية المجامع نقد الثاني: المطلب

٢٢٩...........................................والمجامع والتثليث التوحيد الثالث: المطلب

٢٤٣............................-ونقد عرض — والتقليد نيقية مجمع الثاني: المبحث »-

٢٤٣ .........وقراراته انعقاده، واسباب األول، نيقية بمجمع التعريف األول: المطلب

٢٤٤..........................................المقدس الكتاب إلى االحتكام الثاني: المطلب

- )أوريجانوص وأثناسيوس آريوص بين اآلباء إلى االحتكام الثالث: المطلب

٢٥٥  ..................................................الكندريين(أنموذجا- ديونيسيوس

الخامس الفصل
التقليد ضوء على المجاهع نقد

٢٩٧..............-ونقد عرض والتقليد- الثاني القطنطينية مجمع األول: المبحث ٠

٢٩٧.............................وقراراته القطنطينية بمجمع التعريف األول: المطلب

٢٩٨..........................................المقدس الكتاب الى االحتكام الثاني: المطلب

٢٩٨...........................................والتقليد اال إلى االحتكام الثالث: المطلب

٣١٥............................-ونقد عرخس - والتقليد أنى مجمع الثاني: المبحث ه

 ٣١٥ ......٠٠......٠٠... وقراراته انعقاده وأسياب بالمجمع التعريف األول: المطلب

٣٢٠ ..........................................المقدس الكتاب إلى االحتكام الثاني: المطلب

٣٣٥.................................ونطور كيرلى اآلباء إلى االحتكام الثالث: المطلب



للمحريةانموذجا(ور..ة٦جي١ر الجشي التقليد نقد قحليجيمز ٣٤٢ مما

 أقوال بعض ويوجد المضمون، تفس ولها أيقا الطريقة بنفس قداستك به تعزف مما

 يتفق وانذي أرمينيا، أهل إلى أرمله الذي الطومس نفس ني نفه بروكلس بواسطة أيقا

 المغبوط اآلخرين: عن نتحدث لكي يكفي ال والوقت االقتباسات، تلك هع كثيرة معان في

 مجمع في الصحح اإليمان ألجل مكرمة مكانة له كان الذي أنطاكية أسقف أوستاثيوص

 جدا، المقدسين األساقفة ?الء وبعد العظيمة، ذوالثهرة أسقفكم وألكسئدروس ،تيقيه

األقوال. هذه هع تتفق كثيرة بأمور نطقا اللذين وفالفيانوس ميليتيوس نذكر

 نفس التباعهم الغرب في برموا قد الذين الرجال هؤال^ عن ستقول ماذا واآلن

٠( جيدا.,.«) قداستك عرفتهم قد أيثا بالحري واألين االعزاف، ونفس التعليم

 آباء اعتقاد صحة إلى ليذهب الوحدة؛ في وصنوه كيرلى رفيق األنطاكي فيوحنا

 االبقين اآلباء سنن سارواعلى أيم يرى بل مهرطغين، كويم في كيرلس ويخالف نطور،

 الهراطقة، وجه ني الحمن الجهاد من لشوئدوروس وأن وثثوئفيلس، وباسيليوس أثتاسيوس

 نفس على متفقين وكيرلس نوحتا كان حائ فهل يمس... فال الجانب محصن يجعله ما

مملكته؟! ننغر عنها؛ اإلمبراطور ذهن تفتق لعبة الوحدة وثيقة كانت أيا أم اإليمان؟؟

 من طرف كل أن ورأوا اإلمبراطورية اللعبة هذه كشفوا قد التاس من طائفة أن على

 الكندريين- نظر وجهة من —الوحدة صيفة وأن (،٢ صاحبه عليه ضحك قد الخصمين

 العذر بتلقيب صراحة ولكنهااعترفت اإلسكندرية، رأي مماتوافق كثر األنطاكيين توافق

 أو »اقزان« أو »اتعال« من بدآل »االتحاد، لفظة استخدمت كما اإلله«، »والدة بلقب

 جوابه، في وأدرجها الصيفة هذه كيرلس البابا قبل وقد تعبيرات، من إليها وما »مصاحبة«

نسطورأ(. بحرم صدر األي الحكم جانبه من األنطاكي» »يوحنا وقبل

.٢٧٨،٢٧٧ ،حى،٦،ه،٤،فقرة٦٦الكذري،رسالةرقم كيرلى اسى رسائل (١)

 ‘مدتي اسقف اكاكيوس الى كيرلى من ،٤ ٠ رساالرتم الكندري، كيرلى ألقديس رسائل اظر: (٢)
.١٤،صه٧فقرة

.١٩٢ص_ المقارن الالهوت غريغورى، األنبا (٣)



ج٦أكقجح٣عكج_____________ - - - - _ _ Μ_ الخاص الغمل

 التي الحروم »إن قاثآل: غريغوريوس األنبا على اسطفانوس المسيح عبد القس. ويزيد

 لكلمة واحدة »طبيعة المغفل تعبيره أن كما كبير، حد إلى نوارت أطلقها قد كيرلس كان

 )بروسوبون( أنطاكية تعبير قبل !نه بل اختفيا، األتنوس« »االتحاد وتعبيره المتجعد« الله

(.الطبيعتين«)' ازدواج إلى اإلشارة ثم اتحادطبيعتين عن الحديث وكذلك واحد، شخس

 التاحية ومن أفكاره، عن تراجع كيرلى البطريرك أن يعتبر ألن البعض دفع هذا؛ »كل

 أن يجب كان ما تتازالت قدم قد أيقا يوحتا البطريرك أن اعتبروا من فهنالك األخرى

 »في فيقول: الكيرلسية الرسائل هذه لطبيعة تحليله مكجوجن أ. جون (،ويذكر٢)٠يقدمها

 هو كان الذي من الصفات تبادل للغة صرامة أكثر تعريائ نجد أفس بعد ما مراسالت

 قضية على الموافقة تم األرثوذكسية-متى حدود في يزال ال كان )كيرلى(، يغغله نفه

 يوحتا بأرثوذكسية يعزف أن مستعدا كان األس هذه على — الميح في الواحدة الذاتية

 وسكسيتومى، ألولوجيوس رسائله أيقا عثركما االثتي للفصول كيرلى شرح األنطاكي،

 مصطلحات بأن المتبادل الرسمي االعزاف هذا من كلها تظهر األنطاكي، ليرحنا وخطابه

الكريستولوجي«)؟(. فصاعدافي اآلن من بها سموح الصفات( اإلساد)إستاد لغة ودالالت

 وثيقة بعد كالمه بدل قد بأنه اتبموه من ضد موقفه عن يدافع أن كيرلس حاول قد و

 عن الحديث على موافقته أن عن عبرفيها رسائل عدة فكتب = األنطاكي يوحتا مع الوحدة

السابق)؛(. موقفه من يغير لم وأنه الواقع، في وليس فقط الفكر في هوتعبير إنما الطبيعتين

 العتقاده؛ يذعن لم أنه إال بدانه كيرلس وافق وإن األطاكي يوحتا إن القول: ويمكن

الهرطقة رأسا وهما - طرسوس أسقف - وديودوروس سودوروس اعتقاد وحتن بل

.٢٣١ى األولى القرون ني البي الفكر تاريخ (١)
E, An Introduction to the Early History of Christian .ل ,Τ) Bethune-Baker) 

.273.Doctrine, Methuen & Co. ltd. London, 1958, Ρ

.٢٢٣٠ الخربتولوجي والجدل الكذري يرش (٣)
. ١ ه صا ، ٢٣ فقرة ميليتيئي، أسقف أكاكيوس !لى الرسالة الكدري، القديركيرلس رسائل انظر: (٤)
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انموذجا( المصرية )الحكنيسة نقداتقليدالمسي ج١هب١٣٨دؤ

اإلرادة«)'(. عمل

األلث: التص

 0ط يقول:»وإلثبات والعشرون والتاسع الماثة الفصل تريغون ضد الدفاع في

 عندما قبآل ذكرتها قد كنت المقدس، الكتاب ض نصوحس بعض اآلن لكم ساعيد القضية

 إلى يشير فهو السماءالدأ( من الرب عند من نارا الرب.. »أمطر المقدس: الكتاب يقول

 واألخر سدوم، صراخ على ليشهد *جا وقد اآلرض على أحدهما العدد، في اثنان أبما

 وقوته وجود، علة فهو وإلهه وكأيه األرض على الذي الرب رب هو الذي الماء في

وإلوهيته«)؟(. وربويته

 وجود علة هو اآلب أن »أي قائلة: للكتاب المخرجة العلمية الهيئة علقت وقد

 القول في التمادي إلى الثرح هذا أدى وقد الطبيعة، بحسب منه هومولود إذ االبن؛ األقنوم

 أثناسيوس القديس جعل ما هو بالضبط وهذا االبن؛ وألوهية ربوية علة هر اآلب بأن

 وجود علة ألنه ليس آب فالله »»الوالدة« تعبير عنه ويفضل »العلة، تعبير استخدام يتجنب

أبواالبن«)؛(. هو ألنه ولكن االبن،

 من أظهر باتبعية يوستينوس قول أن لنا تأكد سابقيه، إلى النص هذا انضم ما فإذا

مظلم! ليل في قمر من وأجلى خبار، رابعة في شمس

 األرثوذكس المدافعين سوق لوال اتصوص هذه سوق إلى حاجة في نكن لم أائ على

آريوس عدة كانوا لهم، يلموا لم إن فإخبم المناضلين؛ أولئك عن دفاعا يزعمونه ما

 المتحي اإليمان ركائز ألهم والهرني تاريخي طرح الميحي، الالهوت إلى مدخل بثارة، أمجد (١)
.٦٦صل ۴٢٠١٩ األولى البة داررسالتنا، نثرة: الكية، آبا لتعاليم وفقا

.٢٤/١٩(تك٢)

.٣ ٠ ٠ما والثهيد الفيلسوف يوستينوس القديس (٣)
.٣٠٦صل٢١االبقهامشه (٤)



سج ١٣٩ جممة الثاني اسل

 على الباحثين أحد وينبر تعليمهم، ومن منهم أفاد وقد وقدوته، تقليده وآبام وعمدته،

فيقول: ويوستيتوس أثيناغوراس بين مقارائ اإلفادة هذه

 األقل المرتبة وغياب باالبن، اآلب اتحاد توضح في حاستا أثيناغوراس كان »فقد

 الذي يوستيوئس عكس على األثيناغوري، الفكر في واضح لهوأمر لالبن، األب( )عن

 بثكل فهمه احتمالية إلى اللوجوس عن مفهومه معرنا الحذرة غير اللغة فخ في سقط

(.١بعد«) فيما األريوسية في ظهر الذي األمر اآلب، ض أدنى

ويوستينوس: زرس

 مجرد ليس األني قوله جعلتا لوأنا - التبعية من هوأعظم ما يوستينوس يتلبس بل

 الوثنيين اآللهة ألبنام مقارائ المستح يجعل فيوستينوس — خطاباتبم في للوثئين مجاراة

الوثتين: مخاطبا األول الدفاع من والعشرين الثاني الفصل في فيقول

 ابن هويدعى حكمته يسبب فإنه عادا !ناائ كان وإن يسوع، يدعى الذي الله »وابن

 أن أكدنا فإن ولذلك واآللهة؛ الناس أبو الله إن يقولون أدبائكم جمح أن العلم هع الله،

 فيمكن وذكرنا، سبق كما عجيبة، بطريقة بل العادية بالطريقة ليس الله من مولود الله كلمة

المعلنة...»)؟(. الله كلمة هو هرمى إن بقولكم ذلك مقارنة

 الكلمة أن نؤكد »عندما األول: دفاعه من والعثرين الحادي الفصل في ويقول

 لعالقة نتيجة الوالدة هذه تكن ولم لله، األول المولود هو الذي المسمح يسوع معلمنا

 ندعي ال ذلك في فاننا ،*السما إلى وصعد األموات من وقام ومات صلب وأنه جنسية،

 الكلمات مفر هرمس وهم ريوس أبنام المدعوين عن تقولونه عما أومختلائ جدينا شيها

صاعقة أصابته األمراض شافي كان انه من بالرغم الذي وأسكلبيوس الجمح، ومعلم

 كامل، ألغرض مارك ودراسة، ترجمة الكاملة(، المعروفة )االنحمال األثيني الفيلسوف أثيناغرراس (١)

مته. آريوس وإفادة عتدترنيان كذلك المعنى هذا وراجع ،٣ ده اإلسكندرية، مدرمة الناشر:
ه.١ص" المسحي، الالهرت إلى مدخل (٢)



الكنسي التقليد نقده ٤٢٨

الكتاب تصحيحات

التعديل الخطأ الطر رثم الصفحة رقم م
كنتثا ركدا ه ٧ ١

إكليمئدس أن إلى اكليمندس بأن ١٧ ١٠٧ ٢

له فقالت له فقال ١٧ ١٨٧ ٣

ترجمة على !شرافه ترجمته ٧ ٢٦٥ ٤

السابق المرجع االدق الهامش ٢٣ ٢٦٥ ه

لقد وقد .١ ٢٧٧ ٦

مخلوتا مخلوق ١١ ٢٨٨ ٧

التقلد’ لتلقد را ١٩ ٣٣٧ ٨

فليزدد فليزداد ٨ ٣٤٥ ٩

هذين هذه ١١ ٣٧٨ .١

طرس أغنا أغناطبوس ٨ ٤٢٦ ١١

٠٠٠



٤٢٩الموضوعات فهرس

الموضوعات فهريس

الصفحة الموضوع
أ.............................................................................................اإلهدا

ج .................................................................جيرة الرحمن عبد د. مقدمة

م.........................................................................الرس علي أ. مقدمة

ح..................................................................... عامري سامي د. مقدمة

ل ......................................المؤلف مقدمة

التمهيد
٧...........إجماال واعتدادها المعرية األرثوذكية بالكنية التعريف أألول: ه

١١ .........................إليه اإلنجيل نية وبحث الرسول بمرقى التعريف الثاني: ي

األول الفصل
مرقس إلى المصرية األددونكسية الكنيسة نسبة

٣٩ ....................................................... المسيحية مصر األول: المبحث *ًا؟

٣٩ .....................................أورشليم خارج المسيحية الدعوة : األول المطلب

٤ ٠ .......................... معر في المبكرة والمسيحية الفوئسية الثاني: المطلب

٤٧...........................................ممر مرئس ودخول التقليد الثاني: المبحث ٠

 ٤٧....................... والتاريخ التقليد بين معر مرئى دخول األول: المطلب

٥٦ .....................................................معر في مرقى أعمال الثاني: المطلب




