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أساار   كتاا   جتدها يف  ،قليلةآبائية كانت لدينا نصوص  ،بكل أمانة ودقة 
ويف رلقسا    .مذكارت رلالهوت رلعقيدي ألستاذنا د. وهيا  يف و ،رلكنيسة رلسبعة

 ،تعلي  آباء رلكنيسة رلشاقية باملاة ،وهي د. رخلاص بالبدعة رلبيالجية مل يذكا أستاذنا 
رلوحياد   جعافقد رختا  أستاذنا رلعظي  أن يسري على هدى رمل ،وأول هؤالء أثناسيوس

وهو كتا  تا يخ رلعقيدة رملسيحية ألستاذ رلتا يخ رلكنسي يف جامعاة   ،ليهإرلذي عاد 
لقاان  مان ر رخلمسينيات يف أي  ،ومل يكن يف تلك رلفتاة Buthen Bakerكامربيدج 

 .G. Hحىت جااء رألساتاذ    ،يف جامعة كامربيدج أي رهتمام باآلباء رلشاقينيرملاضي 

Lampe  عطاا رل وهيا   د. ىل رلتد يس. وتأثا أساتاذنا  إوعاد رألخوة تشادويك 
سكند ي عن سقوط نه أثناسيوس رلباملؤ خ رإلجنليزي رلذي أغفل متامًا أي ذكا ملا دوَّ

كتا  جتساد  وهو قارءة  ،وأصبح من رلسهل رلوقوع يف ذلك رخلطأ رلشائع ،رإلنسان
صاطلح  أوغسطينوس رملؤلف رحلقيقي ورلناشا رلفعلي ملمن خالل  رلكلمة ألثناسيوس

رلتمساك  رملشكلة هي بل  ،ع يف خطأ تا خيي ليس هو رملشكلةوورلوق .خلطية رألصليةر
 ،فاوُك ،ميانعن رإل صحيح هي خاوٌجعتبا  أن أي حماولة للترهبذر رخلط ورلدفاع عنه و

ن مصاطلح  صاحيح أ  :وهو ما شاهدناه يف رلسنورت رملاضية، بل قال أحد رلباحثني
مل لكناه  و ،ولكن رملعىن موجود ،ثناسيوس متامًاأغائ  عن كتابات  "رخلطية رألصلية"

 ويصاح به؟!!!عنه ا يشاح لنا كيف يكون رملعىن موجودًر بدون كلمة أو سطا يعبِّ

ن أو .رل ال حمباةُ  ،رلسب  رألساسي هو رلظن بأن رلسقوط هو سب  رلفدرءو 
بينما فقدرن رحلياة وسيادة رملوت هو أحد  ،و رثة ذن  وخطية آدم هي سب  رلتجسد

 ثناسيوس رلاسويل يف شاحه.أوهو ما أسه  رملعل   ،أسبا  جتسد ربن رل
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 جيهل هذر رلتا يخ. وعالج رجلهل هو رلد رسة.ن َم هو  فُض 

هي رملصاد    ،رألخرية من تا يخ رلكنيسة سنة 40 ارلن حقبة أرعتبا   
ع ألمساء ولعبا رت  ناناة  ىل د جة هذيان رلتشيُّإيصل  ولكن هذر ظنٌّ ،رحلقيقي للتعلي 

يسة رلقبطية منذ مثل رلقول بأن هذر كان هو تعلي  رلكن ،كا  من أجل تأكيد رهلذيانتت
علاى  وعندما نطل  رلربهان ورلدليل رلتاا خيي   ،ماقس أن نشأت بورسطة كارزة ما 

ىل تزويا نصاوص رلقاورنني   منه  إ لجأ رلبعضي ،سكند يةذلك من كتابات آباء رإل
 ."جتسد رلكلمةكتا  "ىل تزويا نصوص إو ،رلكنسية

 ومن هنا بدأت رحلا  رلشعورء ضد رلدر سني. 

ى رألخ وهيا   فقد ضحَّ ،ال زرل رلشاهد عليها على قيد رحلياة ًةا ورقعوأذُك
ليكت   سالة دكتو رة هي رألوىل  Durhamقزمان بأ بع سنورت من عماه يف جامعة 
ىل مصاا ذها    إوعند عودته  ،ثناسيوس"أيف رلعامل عن "رلنعمة يف كتابات رلقديس 

فافض قبول رهلدياة مان د.    ،شنودة رلثالثمن  سالة رلدكتو رة لألنبا  م نسخًةليقدِّ
. هذر فضاًل عن ىل رجنلتار للد رسة، مل ياسله إرألنبا شنودةأي  ،نه، حبجة أوهي  قزمان

  رخلوف بشاكل  وظهأدَّى إىل  ،رهلجوم رملتورصل على كتابات رأل  مىت رملسكنيأن 
 أفظع.

 ؟أن تتوقف حلا  رلشعورءآن هلذه رويبقى رلسؤرل: هل  

ن أن ال يعاف يظن وَم ،ن جيهلنشا يهدد َمكت  وُيما ُيألن  ؛أبدًرورجلور : 
 عمامة رألسقفية هي درئاة معا فه.
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ىل منهج رألستاذ حبي  جاجس رلذي ظها مبكااًر يف للاة   إرلعودة  
 ،وجي  ض  كل رلدر سني يف هيئة حتاياا ورحادة   ،رلكامة كمجلة أحباث للدر سني

ماكاز  إنقاذ رلتعلي  رأل ثوذكسي، حبيث يشاتا   ورلتخلي عن حل  رلقيادة من أجل 
للد ورحد يض   ،مد سة رالسكند ية معًا يف عدد ورحد كل سنة - نبنا يو -رآلباء 

 نشا من قبل.أو تامجة نصوص مل ُت ،أفضل رألحباث

املاة أحاد   وال لال فيها جمل ،ليها رلدر سنيإدعى عقد ندورت سنوية ُي 
 على حسا  رإلميان.

ىل رألبد كما إهذه مالمح رحلل ملشكلة مزمنة جي  حلها من أجل رآلتني بعدنا  
 ورلا  قاد  أن حيا  رلقلو . .رالجتماعاتتقول أوشية 

 د. جو ج حبي  بباوي     


