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مرًة أخرى، لن تكون األخرية، جند أنفسنا مضطررنن لغوطويف م مغط      
ما هو جوهر نحقيقطة   عغى األمانة لغرب نفسه ترغب منا الشهادة الصادقةالتاريخ، ف
 عامًا، نهذا يضررنا لغرجوع إىل اخلغ  قغياًل. 40عقائدية اليت دامت طوال املعارك ال

نكاتطب هطذ     ،نالقمص مىت املسكني ،األنبا شنودة الثالثيؤمن كل من  
 االبنألوهية  –اهلل الثالوث : 381-325قانون اإلميان النيقاني  مبا نرد م ،السرور

حغول الرنح القطد  املغط     –قيامته نصعود   –موته عغى الصغيب  –جتسد   –
الكنيسطة ااامعطة    –حياة الدهر اآليت  –قيامة األموات  –م الدينونة يو –السمائي 

 املقدسة الرسولية.

 .نشفاعة القديسني ،نال حىت السرائر الكنسية ،مياننال خالف باملرة حول اإل 
 نهبتان. نتشويٌش من العقائد السابقة هو لوٌو ما ُيقال أن ُيكتب عن إنكار أيٍّ نكلُّ

 

من نرطا    ،ةرداصالكراهية نالصراع عغى القيادة ناالحتفاظ بال ناستبعدإذا ا
إىل حقيقطة مطا   فقط إذا تركنا العوامل النفسية نالشخصية جانبًا، ننظرنا ن البحث،
امسًا، بعضهم مل  19لتشمل  نإىل حمانلة اإلبقاء عغى ناِر خصاٍم مشتعغة امتدت، حدث

 ماذا جند؟ف، يكُتب م أمور عقائدية مثل األستاذ كمال زاخر، أن األستاذ سينوت

دت منذ ُعف نكنت شاهدًا عغيه. الصراعفصول هذا ألنين عشت  ؛أنا أكتب 
 تجدن بعد بعثة احلصول عغى درجة الدكتورا  من جامعة كمربدج، 1970ىل مصر إ

نأسطق    العغمطي،  ممزقة األنصال بني أسق  البحثكانت  الكغية اإلكغرييكيةأن 
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ناشطتعغت   ،ن تنيح قداسة البابا كريلس الساد أىل إ ، نقد استمر هذا الوضعالتعغيم
بإقصاء األنبا غريووريو  نالقمص مىت املسكني. نجطاء  اليت انتهت  ،معركة اخلالفة

األنبا صطموئيل  كل من مها نكان أمامه الئحة مرالب قدَّ ،األنبا شنودة أسق  التعغيم
سبوعيًا م كنيسة أنكان الثالثة جيتمعون  ،القس شنودة السرياين –ثناسيو  األنبا أ –
كنت أعرف ما فقد  ،ىل ال شيءإ تتهانلكن هذ  الغقاءات ن ،جرجس كوتسيكا مار

مل تكن يكفي أن أقول إن العقيدة ن .نما حدث من خالف ،دار م هذ  االجتماعات
نالقس شنودة السرياين الذي ُرسم  ،اب اخلالف بني األنبا شنودة الثالثهي أحد أسب

ثناسيو  مرران بطين  بني األنبا صموئيل الشهيد ناألنبا أن ،أسقفًا عغى طنرا من جهة
 سوي  من جهة أخرى.

بعد العودة من رحغة نفطد   ،ظهر موضوع األب مىت املسكني ألنل مرةنقد  
قاء أنل نأخري م مكتطب سطكرتارية   فقد حدث ل 1973ىل رنما إالكنيسة القبرية 

الكنيسطة   :كتابة ردند عغى كتباملررنح هو نكان املوضوع  ،األنبا شنودة الثالث
نكان رأي احلاضطرين نهطم: األنبطا     .نالعنصرة الباركغيت م حياة النا  ،اخلالدة

األفضطل  كاتب هذ  السرور أن  –ثناسيو  أاألنبا  –األنبا صموئيل  –غريووريو  
نرفض األنبا شنودة  .ميان الكنيسة، بل تشرح إهو إصدارات عقائدية ال ترد عغى أحد

نمل يكن لدى احلاضرين أي قناعة بأن كتابطة رد   .ىل ال شيءإ غقاءنانتهى ال ،قتراحاال
السبب الظاهر الذي متس  بطه  ، نكان عغى القمص مىت املسكني له أي جانب إجيايب

ميطان ال  أن اخلالف عغى شرح اإلميان ثابت نن اإلأ هو فسهحىت األنبا غريووريو  ن
ميان نفسه. نكان املثال إنكار أن تزيي  اإلىل ي إإذا كان الشرح يؤدِّ إالَّ ،ميانهدد اإلُي

أن  ،مطع اآلب م ااطوهر   لوهية الرب يسوع كواحطد  ُأن االعتراف بأالواضح هو 
ن الطدفاع عطن   تضمَّي تراٌفهو اع ،أن من ذات جوهر اآلب ،مساني له م ااوهر

هو مطا  بأنه الرد جاء نلكن ما جوهر العالقة مع الرب؟ ن ،ناضح لوهية الرب بشكٍلُأ
نطه ال يتعطدى   أطاملا  ،ن ما ُيقال عن حمبة الرب لنا هو صحيٌحأن ،م م الغيتورجياُسغِّ

، نال ن شرح التدبري جيب أن يكون حسب االعتطراف أن ،نحدة جوهر اآلب ناالبن
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 عتراف.هذا االيتعدى 

إال إذا  ،هرطقطةً  ،مهما كان ،ما ًاشرح عَتَبرن ُيأنال جيب  ،هذا هو احلق كغه 
إنكار نحدة جوهر األلوهطة لط ب    ،نهو حتديدًا ،ىل مستوى األريوسيةإكان ينزل 
 ناالبن.

 :ىل األحداث التارخيية اآلتيةإنهذ  الويبة تعود  

نفشل حمانالت الوحدة  451عن شركة الكنيسة ااامعة بعد  االنفصال 
نزيطادة تبطادل    ،م جممع القسرنرينية 681-680اليت باءت بالفشل ال سيما بعد 

الذي أعاد مكانطة   787ن جممع نيقية م أرغم  –بالنسرورية ناألنطاخية  االهتامات
. نكطان  451 رفضت جممع خغقيدننيطة  دنن حتفظ م الكنائس اليت َلِباأليقونات ُق

 احملور الرئيسي هو طبيعة املسيح.

السياسي عن اإلمرباطورية الرنمانية الشرقية بعد الفتح العريب  االنفصال 
أي بقاء ، بقضايا الداخل االنشوالمث  ،451نالحظ تقارب األحداث بعد  ،682م 

اليت مل نعد نسمع عنها باملرة  ،سكندريةنهناية نجود مدرسة الالهوت م اإل ،الكنيسة
 بعد هناية القرن اخلامس.

 ،ىل العربيطة م القطرن العاشطر   إتويري لوة مصر من القبرية / اليونانية  
ننطا مل  آباء االسكندرية. نخري مثال هطو أ  نبذل  انعدم تدرجييًا التواصل مع كتابات

 ،ألثناسيو  الرسويل "د الكغمةجتسكتاب "الساد  عن  –نسمع منذ القرن اخلامس 
 لكريلس الكبري. "حوار عن الثالوثنال عن "

هو أحد أسباب ضع   (سكندرية)مدرسة اإلكان اهنيار البنية التعغيمية  
 الفكر الالهويت.
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هو بال ش  رائد النهضة القبرية م مرغع  ،األستاذ نالقديس حبيب جرجس 
الغجنة العغيطا ملطدار     –نهو املؤسس احلقيقي لغكغية اإلكغرييكية  ،القرن العشرين

 هو صاحب مشرنع هنضوي حقيقي.فجمغة الكرمة.  –األحد 

الصطخرة   –ترك لنا األستاذ حبيب جرجس كتابني: أسرار الكنيسة السبعة  
 رانيم.مع عدد من الت –األرثوذكسية 

فيطه تقبطع حتطت    كانت الكنيسة القبرية األرثوذكسية  جاء ليعمل م نقت  
أدرك الكاثولي  ضطرنرة  فقد جنيغية نالكاثوليكية معًا. حصار حركة اإلرساليات اإل

نمل يفهطم   .نجنحوا ،خغق كنيسة قبرية كاثوليكية موازية لكنيسة مصر األرثوذكسية
فخغقطوا كنيسطة   لغكنيسة القبرية، الغيتورجي املرسغون األمريكان التكوين الرنحي ن

 م الغوة. جنيغية ال ختتغ  عن الكنيسة املشيخية األمريكية إالَّإغربية 

نتبطادل  القبرية األرثوذكسطية،  نجاء اهلجوم من الررفني عغى كنيسة مصر  
ندارت املرابع م القاهرة نم برينت معقل املربعطة   ،اآلخرعغى  ن اهلجوم كلٌّاالررف
كطان   ،نغريها من كتب ،فجاءت سغسغة نليم أدي لشرح كل األسفار ،مريكانيةاأل

ندخغطت   ،حتتوي هجومًا مقنعًا أن ُمعغنًا عغى العقائد نالرقو  نالسرائر نالكهنوت
نباتت ساحة الكنيسة القبرية مسرحًا ال جتد  ،الكنيسة األسقفية احلغبة لتؤكد نجودها

نبدأ نشاط الغجنة العغيطا   ،األستاذ حبيب جرجسن جاء أىل عنها إ البرل الذي يدافع
 .ًاحمغي ًاجهد ان ااهد املبذنل م سبيل ذل نك ،كغرييكيةمث اإل
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