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منشيورات   –: مطبعة النيل املسيييية  الصادرة عن كثرة املطبوعات  
املطبعة األمريكانية )بريوت(  –املكتبة الشرقية  –دار نشر الكنيسة األسقفية  –األخوة 

بل صدرت تفاسري للعهد اجلديد ملؤلف اجنليزي أجاد  ،تفاسري وليم أدياليت أصدرت 
 .جاردنر، وهو العربية

 :كتب شيييية بعض و ،مكتبة احملبةهناك كانت  ،أمام هذا السيل اجلارف
اليد الواحدة. أصابع على  وغريه من مؤلفات ُتعدُّ ،تاريخ الكنيسة للقمص منسى يوحنا
ل عن كتاب ِقُنوقد ائيل مينا. هو كتاب األب ميخ ،كان أول كتاب يف علم الالهوت
لألرشيدياكون حبييب  وجاء كتاب األسرار السبعة  .صدر يف بريوت لكاهن ماروين

 نقاًل تامًا عن كتاب األنوار يف األسرار ملطران الروم جراسيموس مسرة.جرجس 

 ،ه بنيامني شنيدر عن أصل العقائيد والطقيوس  جنيلي شنَّكان هناك هجوم إ 
جاء كتاب علم الالهوت النظيامي للكنيسية   لكن وكانت هناك ردود كاثوليكية. و

 وأسهم يف رد أقباط أرثوذكس على نقد وهجوم املرسلني الكاثوليك. ،اإلجنيلية

ر هو تاريخ الكنيسة ملؤرخ أملاين ِشكان املصدر التارخيي الوحيد الذي ُن  
 ،وبدأت حركة ترمجة اآلبياء  ،ادة التارخييةووجد فيه املدافعون امل هو موسهيم،األصل 

كما نشرت دار نشير   .نشرت جملة الكرمة ترمجة عربية لرسائل القديس أغناطيوسف
الكنيسة األسقفية أول ترمجة عربية لتجسد الكلمة للقديس أثناسيوس. ونشرت أيضيًا  

ييب  تعر 1927دت طبعة نشرهتا مطبعة النيل املسيييية يف  ِجبل ُو ،حياة أنطونيوس
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 .روفائيل الطوخي

جنليزي انضم إ وقادها قٌس ،ىل اآلباء قد ظهرت بعنف يف اجنلتراإكانت العودة 
يف أعقاب حركة هنضة آبائيية  ذلك و Newmanف باسم ِروُع ،ىل الكنيسة الكاثوليكيةإ

 Oxfordوعرفت باسم  Puseyبدأت يف جامعة أوكسفورد قادهتا جمموعة بقيادة دكتور 

Movement ه اجملموعة بالذات تعود سلسلة آباء ما قبل نيقية ونيقية وما بعيد  وإىل هذ
عد عودة القمص مىت املسكني ىل دير السريان بإجملد اليت وصلت  38 يوهي ال ،نيقية
وسامهت يف دعم ما ورد يف كتاب حياة الصالة األرثوذكسية. كان  ،سكندريةمن اإل

ومين   ،ىل دير السريانإالراهب القس مكاري السرياين هو الذي أرسل هذه اجملموعة 
 هذه اجملموعة ظهرت ميامر عيد التجسد وعيد القيامة اليت كان يصدرها الدير.

جتسد  –على: الرسالة اىل الوثنيني توي حيكانت أول مرة أمسك فيها مبجلد  
حيياة   –بعض رسائل عييد الفصي     –املقاالت األربع ضد األريوسيني  –الكلمة 

تاريخ اجملامع ومقاالت أخرى للقديس أثناسيوس يف  –تاريخ األريوسية  –أنطونيوس 
 وكان اجمللد استعارة من د. نصيي عبد الشهيد. 1959سنة 

إال يف ميذكرة الالهيوت    اإلكلرييكيةس يف رَّومل يكن القديس أثناسيوس ُيد 
املقارن لألستاذ د. وهيب عطا اهلل. ولكن ما أعظم الفرق بيني دراسية لألريوسيية    

ىل إلتعليم الالهويت كله عند أثناسيوس. ومل تظهر ترمجة عربية للرسائل لودراسة شاملة 
رمجة طبعتيها  إال بعد أن قام القمص مرقس داود بنشر ت ،سرابيون عن الروح القدس

 مدارس أحد اجليزة بفضل فهم أمني املكتبة األستاذ جرجس صبيي لقيمة الكتاب.

ن يقيرأ وييدرس   والفرق الكبري بني م ي  ،مل يكن لدينا مدرس آلباء الكنيسة 
 ، ولكن اكتفى بنقطتني:معروف
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 ،ن يدرس يتمكن من معرفة اخللفية التارخيية بكل ما فيها من تفاصييل م  
 ،وتاريخ هيذه الكلميات   ،تم خِداسة املصطليات والكلمات اليت اسُتويدقق يف در

ن يقرأ فهيو يقيرأ لييفهم    واستعمال هذه الكلمات عند السابقني واملعاصرين. أما م 
تيتيكم فيهيا الدراسية     ،ويعرف ويكشف على قدر ما لديه من قدرات ومعرفية 

وعلى  ،لع على النقديطَّ بينما الدارس ،ومقدار التيصيل ،كادميية السابقة واملؤهالتاأل
 وما صدر من أحباث. ،التقييم اللغوي والتارخيي

تب ألنه يعرف ملاذا ُك ؛الدارس ال خيتزل األفكار يف نصوص مهما كانت 
ة ومقيدار معرفي   ،ليها الكاتبإواهلدف أو األهداف اليت يسعى بالذات، النص هذا 

وهذا غري متوفر ملن يقرأ  ،ومدى صية ما يكتب ،ن يكتب ضدهالكاتب نفسه برأي م 
ومل تكن معرفتنيا   .نه املعلم السكندري الكبريألنه حيب اثناسيوس ويريد اإلملام مبا دوَّ

 انكان األستاذ يسى عبد املسي  مث د. برومستر كالمها يدرسي  .باللغة اليونانية جيدة
يعرف العربية وكان  ،اآلثار القبطية مجعيةاًل عن ئواللغة اليونانية وكان د. برومستر مس

فقيد   ،ن رحيل أوبعيد   ،وكان األستاذ يسى عبد املسي  هو ذراعه األمين ،والقبطية
قدم كل مساعدة ممكنة ملعرفية  يبرومستر الدعم العلمي. ولكن كان لديه رغبة يف أن 

كان هو الذي أخربين و ،جنيل يوحنا على األصل اليوناين، ودرست معه إاللغة اليونانية
نه ال مانع إقال  ،وملا سألت أستاذنا العظيم د. مراد كامل ،لإلجنيلعن األصل اآلرامي 
وبدأت أدرس اآلرامية يف وقت كيان د.   ،فقد أتقنت العربانية معه ،لديه من مساعديت
 من التدريس يف الكلية اإلكلرييكية بقرار من أسقف التعليم.فيه نع مراد كامل قد ُم

والعيب لييس يف اللغية    ،ىل العربيةإمة حنن حتت حكم كل النصوص املترج  
م نفسه الذي قد خياف من اختيار كلمية عربيية غيري    ولكن يف قدرة املترِج ،العربية
على ذلك  ثلوامل ، فيضطر إىل استخدام الكلمة الشائعة واليت ال تعبِّر عن احلقيقة،شائعة
بل هي معروفية يف العربانيية    ،ليونانية أو القبطيةاليت ال وجود هلا يف ا "عبادة"كلمة 
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 worshipألن كلمة  ؛جنليزية على سبيل املثاليف اإل حىت وال وجود هلا ،والعربية فقط
وكانت  ".تقدمي اإلكرام واهليبة ملن له اإلكرام" :وكسفورد الكبريأتعين حسب قاموس 

ي أن الوعي امليرتبط  وه ،بصرية د. مراد كامل هي أول نور كشف عن حقيقة غائبة
"الذي مل يشفق  32: 8ىل األصل. واملثال الصارخ هو رو إم جيب أن يعود رج ت ُم بنٍص

فال جمال لعيدم   "،ومل يضن ،الذي مل يبخل" ياألدق هالترمجة و ،على ابنه بل بذله"
 ،16 يوهو التعليم الذي ضرب احملبة اإلهلية يف القلب يف القرن ال ،الشفقة عند اآلب

 He that spared"جنيلية إوحىت يف أقدم ترمجة  .جنيلينيفات اإللينا عرب مؤلَّإقل وانت

not his Son"  ىل النص األصلي تعين اكتشاف ذات املفردات عند بيولس  إوالعودة
ن هلا أمهية باملرة. وكم من عقائد ُبنيت أم رِجويوحنا ومىت .... اخل واليت قد ال جيد املت 

ألن لكل لغة تاريخ وتطور وقدرات خاصية .... اخل قيد ال    ؛يف الترمجة على أخطاٍء
 جندها يف غريها.

 ،،، يتبع

 د. جورج حبيب بباوي     


