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 ،يعرف كل الذين متكنوا من دراسة التاريخ املسيحي والالهوو  املسويحي   
يونان وفرنسوا  املكانة العاملية لعدد من املؤلفني والباحثني من األرثوذكس يف كنائس ال

منهم بوظوائ  يف أرور     حظى بعٌضفقد وأخريًا روسيا.  ،ملانياواجنلترا وأمريكا وأ
ستاذ الالهوو  الرور ي األرثوذكسوي يف عامعوة     أاجلامعا  مثل كالستوس وير 

أستاذ تواريخ   Pelikanبليكان  فروسالياوالدكتور القس األرثوذكسي  ،أوكسفورد
رد. واألمساء كثرية ملن أراد أن يتعرف رلوى تورا    العقيدة املسيحية يف عامعة هارفا

 رام. ألفي ىل ما يقرب منإاألرثوذكسية املمتد 

 ،ميوان  ة يف ررض  ضايا اإلغل هؤالء هذه املكانة بفضل األمانة والدَشو د  
ملفوا  التواريخ    نأال سيما و ،يف خدمة أصالة األرثوذكسية وهي أمانة ود ة تصبُّ

ومل يعد ألحد  ودرة   ،أصبحت يف متناول الباحثني ،العررين منذ القرن القدمية كلها
وحقق أساتذة اللغا  القدمية  ،نت وُنرر وِّرلى التستر أو الغش أو إخفاء معلوما  ُد

وأخريًا بعد أن نالت  ،صحتها ونرروا الطبعا  العاملية يف أوكسفورد وبرلني وباريس
امعا  اليونان يف نرر كتب اآلباء بدأ  مطابع ع ،اليونان حريتها من احلكم العثماين

 واملؤلفا  الالهوتية اليت مل تكن  د ُنرر  يف فترة احلكم العثماين.

فقود حود  أن   ال ترمحه باملرة أ الم الباحثني.  ،من حياول الغش أو خيطئف 
ونرر جممورة مون   ،س يف عامعة كامربيدجكان ُيدرِّ ،يف تاريخ الكنيسة حماضٌر أأخط

هوذه  وكانوت   ،مرباطورية أصحاب الطبيعة الواحودة إوان  يام الدراسا  حتت رن
 ،ُمنع من التودريس  أن W. Frendوكان مصري د.  ،حمروة بأخطاء تارخييةالدراسا  
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ألنه مل يقرأ  The Rise of the Monophysite Movementوأراد نرر الكتاب باسم 
 د  امت إال رلوى  ومل تكن  ،مرباطوريةإة اليت مل تكن باحلفريا  اخلاصة مبملكة النو

يوة، كموا   رومانلا مرباطوريةالنوبة وعزء من صعيد مصر، ومل تدخل يف صراع مع اإل
اإلمرباطوريوة  ن وأ حفل الكتاب األول  بل التصحيح بأخطاء تارخيية فادحة، ال سيما

ومل  ،د من صعيد مصور دومل متتد مشااًل إال يف عزء حم ،املدرس وعودهاهذا رى دَّاليت ا
 فريقيا.إىل مشال نوبًا حنو القارة حيث احلبرة أو إتد عمت

ال يورحم   ه بنقٍدوتواعَّ ،أخطاء املدرسني يف اجلامعا  مرصودةورلى هذا، ف 
 Journal of Theologicalيف الدوريا  واجملال  اليت ختصصت يف نرر األحبا  مثل 

Studies  1899ام وصدر ابتداء من رو  ،دأوكسفورالذي تصدره دار نرر عامعة. 
 ال جمال لعرض الدوريا  اليت تصدر يف فرنسا وأملانيا. ،طبعًا

 :ن إصدار دوائر املعوارف الكورب   ووالعرر ،د القرن التاسع رررِهَشو د  
 –العربانية  -  واميس العظا  القدمية –الليتورعية  –احلياة الروحية  –تاريخ العقيدة 

بل أكتب يف خجل  ،مث العربية ،السريانية –القبطية  –الالتينية  –اليونانية  –اآلرامية 
 عامعة ليدن. –صدر يف هولندا  ،كلما  القرآنلألن أول  اموس ومعجم  ؛ودهرة

كانت سلسلة شرح أسفار العهد اجلديد واليت خصص هلا األب مىت املسكني  
 ما ينرر من دراسوا  راملي استند رلى هي أول رمل  ،ومشلت معظم األسفار ،حياته

 راملية غري طائفية ألهنا:

 تارخيية.دراسا   

لكوي   451الذي بدأ يف  االنقسامالكنيسة اجلامعة  بل  بإميانتتمسك  
مث بوني روموا    ،يسري بعد ذلك يف ردة اجتاها  أواًل بني الكنائس البيزنطية وروموا 

ولكن لدينا أل  سنة من تاريخ  .مث انقسام حركة اإلصالح نفسها ،وحركة اإلصالح
 ،تكاد تكون واحودة  ،معظم املمارسا  شر ًا وغربًاكانت بل  ،ميانالكنيسة كان اإل
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هو  381-325القسطنطينية يف  –ميان نيقية إحسب  انون  باإلميانوكان االرتراف 
مل  ،دخل االرتراف بانبثا  الروح القدس مون اآلب واالبون  حني و ،واحد ارتراٌف

 وظلت منذ ذلك احلني موضع نقاش. 1014ه الزيادة إال بعد   هذَضُت

ما يعرفوه أسواتذة    قصد بهُي "،العاملي"الفكر األرثوذكسي هنا بوووص   
 ما لب ،ليس  اصرًا رلى الروس أو اليونان ، أي ماالالهو  األرثوذكسي يف كل العامل
ىل إويعورب   ،وأوروبا الغربية كلهاوروسيا واليونان ميتد من الكنائس البيزنطية يف آسيا 

 الواليا  املتحدة.

الذين ال دراية هلم هبذا اجلهد الفكري -استخدام بعض األ باط بالتايل، فإن و 
ال غرض  من هذا اجلهد العاملي، طا باألع يفزتلفزارة الفكر الغريب بغرض  -والدراسي

لبقاء يف التدين والكسل واإلمهال واجلهل. يكفي أن تلقي نظرة فاحصة استمرار ا إالله 
 ،رلى دائرة املعارف القبطية اليت أفىن د. رزيز سوريال رطية حياته من أعل نرورها 

وعاء اإلسهام  ،لتجد أن غالبية األحبا   د نررها أساتذة من الغرب من كل الطوائ 
ورنودما تطووع    ،خمجل أل باط. هذا وضٌعحمدود ال يقاس مبا  دمه غري افيها القبطي 

رد الفعل رند الذين ختصصووا  ، كان األنبا بيروي مبحاولة إصدار دائرة معارف  بطية
 حقًا. يف الدراسا  القبطية خمجاًل

ار رن جنو  يف كتاب املطالعة الذي كنا نقرأه يف الدراسة االبتدائية  رأنا  صًة 
ن عاء يوم أخوذ  أىل إوكان القرد مغرم بتقليد النجار  ،حيبه ويعيش معه كان لديه  رٌد

 ،حاول النجار أن يسوتعيد منرواره   ها،وعلس رلى فرر ق شجرًةالقرد منرارًا وتسلَّ
النجوار  ورلى غرار ما يصونع   ،وألن القرد حيب احملاكاة والتقليد ،ولكن بال عدو 
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ن سقط رلى األرض أىل إر فرع الرجرة اليت جيلس رليه ينرالقرد بدأ ، رباخلبقطعة 
ع باسم الغرب والهو  الغورب والكفورة مون    يعون الفزومعه املنرار. الذين ير
وهوو خدموة    ،الفرع الذي جيلسون رليهقطعون هم من ي ،اخللقيدونيني األرثوذكس

ي ماذا واليت تتعرض ألول مرة لثورة رارمة ال أدر ،الكهنو  اليت سوف تعاين الرفض
 ستكون هنايتها.

ومل تدرك معاين موا حيود     ،األحزاب السياسية اليت مر التاريخ من أمامها 
فقد لفظها ألهنا  ،أما احلاضر ،سم واملاضي اجمليدومل يعد هلا إال اال ،هبطت ،وخطورته

 فقد  صلتها بالوا ع.

 .ما هو مجيل ومقدس رنودنا كل ويلو   ،إلكلريوسارداء  نتررأخاف أن ي 
 دأ  حركة التلو  يف ثالثة اجتاها :بفقد 

 ،كل من يقرأل ةفوعرم أصبحت ،نرر كم من الفتاو  خاصة بالسرائر 
ر رنه اإلهلي للثالو  الذي تعبِّ االستعالنح بعناية رن رَروكلها تدور حول طقوس مل ُت

 الطقوس.

يواة  ال احليواة األرثوذكسوية وال احل   ، ميوس اللعقيدة لشرح تقدمي  
 تفسوري يف اجتواهٍ  ، بل ما هو أغرب من هذا، أن يسري هذا الررح وذلك الالليتورعية

م هلل مثنًا يقدَّ ،بل واملصلوب ،مثل ارتبار الصليب ،س يف احلياة الليتورعيةمضاد ملا مياَر
، إذ حتول اع الصلة بني الصليب واملصلوبيضما أدَّ  إىل  ؛ال حتريرًا لإلنسانية ،اآلب

ع رلينا استمرار هنر يضوبالتايل ي ،أي يسوع ربنا ،ال بذل الرخص ،ىل فكرٍةإالصليُب 
 الغفران يف سر الركر.

 ،رر  باللغة العربيوة شعواء رلى كتابا  اآلباء اليت ُن حرٍبإشعال  
وأخر  بأن صحة هوذه الكتابوا     ،صحيحةليست ترمجة ال خائبة بأن  بدرو مرًة

 هنا.شارة إليها سخافا  ال تستحق اإلن إىل غري ذلك م ،فيها مركوٌك
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اليت ُكرِّست مبؤمتر العقيدة القبطية األرثوذكسية، هجمًة اهلجمة األخرية  تبدو 
هنا تتعورض  ، واالدراء بأم الرهداءىل الكنيسة القبطية ُأتلعب رلى وتر االنتماء إ بريئًة

 وافقود  ود  اهلجوم  ادة هذا  الحظ أنن انإن كو .لفقدان تراثها الروحي والالهويت
مون   مترنٍح نتيجة شرب  در هائول أو  ،باحلمى يهذي مريٍضبني  وافصار ،تزاناال

درك ال يو  معامليف ثالثة  ًاواضحأو ذلك الترنح هذا اهلذيان  . وميكننا أن نر اخلمور
 رن أخطارها شيئًا:املهامجون 

دون حتديد  ، هكذارقائدهاميان الكنيسة والتقرير بأن ما ُينرر هو ضد إ 
 الضد بالنصوص واألدلة. ذاو ههما 

ن األنبا شونودة  فلم حياول أحد أن يقول إ ،اخللط بني العقيدة وشرحها 
إن و واملخلص الذي ما  رن اخلطاه، الثالث واألب مىت املسكني كالمها يؤمن بالرب

حتوول  هكوذا  و ،شرح أسباب ونتائج هذا املوو   يف رن اآلخر كالمها خيتل كان 
ون من هذا الترويج هدفال ي، وليس هلم معرفة بالتاريخ ىل رقائد يروعها دراٌةإالررح 
 نقسام.خلق االإال 

احملاكما  اإلرالمية يف الفضائيا  واجملال  وموا وع التواصول   انترار  
رلى  در من  أو حىت الرد بدراسا بداًل من أن يكون هناك حواٌر عاد،  االعتماري،
رلى املرواهدين  ويعرضها جيمع الكتب بأن يكتفي املطران جند أن نيافة بل  .الرصانة

دون أن يستعرض ما فيها مفندًا موا  ، هنا ضد تعليم الكنيسةصدر رنها حكٌم رام بألي
حيفظ له كراموة   ًاو حىت ينرر حبث، أيهارل ردُّرن أن يمترفعًا ادراه رليها زورًا وهبتانًا، 

 املد ق والباحث.

 يوادة سياسوية   هي  ،القيادة بواسطة اإلرالمإن يعلم القارئ العزيز ولكن، ل 
هو العمل واجلهود الوذي   ف ،احلوار بني املتخصصنيأما  ،ك اجلماهرييحتراهلدف منها 
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و موا ال طا وة   كانية حلسم ما خيتل  رليه البرر، وه امت به اجملامع املسكونية وامل
احلوارية من طرف واحد اليت تذيعها القنووا   للمطران رليه، ولذلك يكتفي بالربامج 

 القبطية.

ولكون   ،يف كل زمان وحسب احتياعا  الكنيسة مطلوٌب الررُحبالطبع،  
، من تلوك  ونرفض أن يصبح الررح رقيدةبل  ، نعتقدما جيعلنا الألسباب هناك من ا

 األسباب ما يأيت:

قًا ويسري يف ذا  طريق احلياة ذا كان موفَّإف ،ن يررحهو عهد َم ُحالرر 
لقي بنوا  حاد رن هذا الطريق، فإنه ي ، فهو يعبِّر رن احلقيقة اإلميانية، أما إذاالليتورعية

شورح  لعل أشهرها هوو   ،كثريةرلى ذلك واألمثلة  إىل غياهب الغموض والضبابية،
نقل األ نووم مون جموال االسوتعالن     الررح يهذا . صفة جلوهر اهللرلى أنه األ نوم 
ال سويما إذا   ا ،صفجمال الىل جمال غامض غري حمدد هو إ ،أي األ نومي ،الرخصي

ع رلينا ذلك االرتباط الوثيق الكياين بوني االبون   يضي رندئٍذ ،  االبن بأنه العقلِصُو
بين البرور  وهو ما ععل ت ،تجسد رب اجملدنلناه بوهو ما  ،وبني كياننا حنن ،املتجسد

 رال ة شخصية يف االبن مع اآلب بالروح القدس.

أو أهداف حددها التسليم الكنسي املودع يف احليواة  شرح هدف ي أل 
فإذا خاصمت الليتورعية هذا الررح، رندئٍذ يكون  ،ر رنه الليتورعيةالكنسية الذي تعبِّ

هلجمة األخورية،  التساؤل رن أهداف هذا الررح مرروٌع. ونقدم هنا مثاًل من وا ع ا
رلوى التواريخ    هجوٍم، يف ذلك اهلراء واهلذيان الذي يكتب باسم اخلطية األصليةهو 

 معينني. ملصلحة أشخاصالكنسي 

 ،أواًل يف املصادر الالتينيوة  َفِرليست  ضية غياب مصطلح ُرالقضية  
 ضوية  هوي  بل  ،وصار أحد رالما  الفكر والررح اخلاص بالقديس أوغسطينوس
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يف  ،و إرادةأوعود فعلي  من هلويكخيطئوا  بل أن ببرر مل أو ذنب آدم خطية إلصا  
املانوية الويت  أن هذا هو اجتاه مدارس الغنوصية وون يعرفدارسي التاريخ كل حني أن 

إنسانًا من رندما جنرد املركلة تبدون يف أننا تبارها يف شبابه. وكان أوغسطينوس من أ
ىل تواريخ  ودمي مل   إونعود به  ،آخر هو آدمشخص خطية  يهلإب وننس ،رادته احلرةإ
من غموض ال يعورف   ونلقي به يف بئٍر ،حنرمه من احلرية الرخصيةبذلك ننا إف ،رهيِع

طوال ما يربو رلوى  ن التعليم الرر ي الدائم الذي مل ينقطع . يف حني أًاحقيقي ًاله سبب
وهوي السويادة الويت     ،رادتهإفكره وهو سيادة املو  رلى اإلنسان ورلى ألفي رامل 
رماله وخطاياه، والفر  واضح بني التسوليم  أيطلب اخللود الذايت من  اإلنسان ععلت

 الكنسي، وما رلمت به مدارس الغنوصية واملانوية.

مستو   ووه ،"من التنزيل"تنزيل  وكأنهرندما يصبح ما يكتبه البعض  
يطالبون بقصواص   أشخاٍص بعُضه الكتابة ذريع هليتو ،من الكتابة ال تعرفه املسيحية

نزل رليه وحي ال ميكن  نيبمبثابة فقد صار كل واحد من هؤالء  ،كل من خيتل  معهم
، وهنا تنغلق كل أفق احلوار، ويتكرس االستبداد، وبالتايل تنمحي الرخصية حىت حبثه

مجني مل يفطنوا إليها، اإلنسانية وتنزوي صورة اهلل يف البرر، وهي نتيجة أرتقد أن املها
 وُأحسن الظن هبم فأ ول وال كانوا إليها راغبني.

 ود   رطوااهلل  كانت مذكرا  الالهو  املقارن ألستاذنا العظيم د. وهيوب 
، وذلوك  أرطت مساحة كبرية لررح رد القديس أغسطينوس رلى هرطقة بيالعيوس

 J.F.Bethune – Bakerارتمادًا رلى كتاب أستاذ التاريخ الكنسي جبامعة كموربدج  
 An Introduction to the Early Historyبعنوان:  1903رر تبارًا منذ رام والذي ُن

of Christian Doctrine   ومل يكن املؤرخ اإلجنليزي  د اهتم بتقدمي التعليم الرور ي؛
ألن هذا الفصل بالذا  مل يكن مطلوبًا يف  سم التاريخ يف عامعة كموربدج، وظول   

مكان الذين سبقوه، وتغري  املنواهج.   G. Lampeالوضع كذلك حىت شغل األستاذ 
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اين للكلما  اليونانيوة  هو نفس األستاذ الذي  دَّم القاموس اليون G. Lampeواألستاذ 
وكنت  د ررضت رلى هذا  Patristic Lexiconيف كتابا  اآلباء والذي نرر بعنوان 

واضع  W. Crumنررها  ،األستاذ ترمجة إجنليزية لنص بردية  بطية من القرن السادس
 1915عرف باسم برديا  ستراسبورج ونرر اجمللود يف روام   القاموس القبطي، وُت

 Der Papyrus Codex Sqec VI – VIII der Phillipps Bibliothek inبعنووان:  

Strassburg p. 20  ال األستاذ أهنا تسري يف ذا  اجتاه الهو  اإلسكندرية، وأشوار  .
، وهوو  148رر  يف نفس اجمللد ص كانت  د ُن Enrhardستاذ التاريخ ألإىل مقالة 

: 2رس  انا اجلليل )يو ذا  التعليم الذي جنده يف تعليق القديس كريلس رلى معجزة ر
2- 3 Pusey  وكان نص الربديوة هوو إعابوة    21 – 20: 1النص اليوناين جملد .)

وكان السؤال هوو:   Anthemousالقديس كريلس رلى سؤال لرخص امسه أنثيموس 
هل األطفال الصغار الذين ميوتون  بل أن ينالوا املعمودية، هل سيدخلون امللكوو    

هلم منذ أن تكوَّنوا يف أرحام  و: بكل تأكيد امللكو  هوعاء  إعابة القديس كريلس
أمهاهتم، فقد ُحِسبوا مللكو  السموا . وأيضًا إذا كان األصول مقدسوًا، فهكوذا    

 (.11: 2س والذين يتقدسون هم من واحد )رب ألن املقدِّ ؛األغصان

و د أشار القديس كريلس أكثر من مرة إىل تقديس بداية اجلونس البروري،   
يف شرح معجزة  انا اجلليل الذي ذكر يف شرحها أن الرب  د عاء "لكوي  ليس فقط 

جيدد الطبيعة اإلنسانية ذاهتا ويعيدها إىل مجاهلا األول وأن مينح بركوًة لويس فقوط    
للكائنني، بل يهيئ نعمًة للذين ُدُروا إىل الوعود بالوالدة ... وأن جيعل دخووهلم إىل  

 (.201لسابق، ص الوعود مقدسًا" )شرح يوحنا، املرعع ا

أن كل مولود امرأة  د حترر ألن ميالد الرب مون  "ويؤكد القديس كريلس 
املرأة؛ ألن ميالد الرب من امرأة  د حرر الوالدة من اللعنة القدمية اليت لصقت بواملرأة  

(. فقبل جتسد الرب كانت النساء حتبل للمو ، وكانت احلياة بابًا يؤدي 16: 3)تك 
سد ابن اهلل رفع اللعنة اليت لصقت باملرأة األوىل" )راعع رظة للمو ، ولكن رندما جت

 (.469: 72، جملد 9: 28شرج إجنيل مىت  – 48: 72رلى إجنيل لو ا، جملد  2
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نيافوة أنبوا    –يف الو ت الذي كان أستاذنا العظيم د. وهيب رطااهلل ولكن 
رر غريغوريوس يدرِّس رد القديس أغسطينوس رلى هرطقة بيالعيووس ضومن مقو   

 ودَّم الطالوب مواكس    مثة حدٍ  مازال الرهود رليه أحياء، فقد الالهو  املقارن، 
نيافة األنبوا غريغوريووس،    –ميريل، حبثًا رن اخلطية األصلية لألستاذ وهيب رطااهلل 

وكان البحث خمتلفًا رن العرض الذي  دمه أستاذنا يف مذكرا  الالهوو  املقوارن،   
يف كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس، وبردية وكانت أهم فقرا  البحث ما ورد 

سترسبوج اليت أشر  إليها  باًل، وكنت أنا املسئول رن هذه املعلوما  اليت عواء   
رلى ركس ما ورد يف دراسة البيالعية؛ ألن تعليم مشال إفريقيا هو ذاته تعليم روموا،  

كما -ضرير، وكالمها ومل يكن معروفًا يف اإلسكندرية إال رند أورجيينوس وديدميوس ال
  يف العوامل الروحوي   دارتقد بأن السقوط ح -هو ثابت من الدراسا  اليت ُنِرر 

السمائي، وأن العقوبة كانت هي نزول اإلنسان من العامل العلوي إىل اجلسود. هوذا   
التعليم ال خيتل  رن تعليم تناسخ األرواح الرائع يف ثقافة ذلك العصر، وهوو أحود   

 أشهر مدرسة إغريقية يف الرر . مسا  مدرسة أفالطون

وكان أن ُرِفَض البحث املقدم من الطالب ماكس ميريل، ورسب الطالوب،  
ومشل القرار كاتب هذه السطور، إذ تغيَّر برنامج الدراسة، وطلب مين األنبا شونودة  

ألنه ليست لديَّ خوربة  رن ردم القيام بذلك تدريس اللغة اإلجنليزية، ولكين ارتذر  
لغة اإلجنليزية، ومع أن أستاذنا األنبا غريغوريوس رورض رلويَّ أن أ ووم    بتدريس ال

بتدريس نصوص اآلباء باللغة اإلجنليزية، فقد أدركت أنين سوف أواعه ذا  املركلة، 
خصوصًا وكانت  د ثار  زوابع حول كتاب جتسد الكلمة للقديس أثناسيوس، بعود  

يسوع  ذلك ألن املقال عاء رلوى   أن نرر  مقااًل مبجلة مر س بعنوان: ملاذا ارتمد
ركس كل ما كان يقال رن معمودية الرب، ومل يكن املقال أكثور مون نصووص    
أثناسيوس وكريلس. وهنا دبَّ اخلالف بني القطبني: أنبا شنودة وأنبا غريغوريووس،  
وإذا باألنبا شنودة يصدر  رارًا ليس فقط بعوديت إىل التدريس، بل وتويل وكالة القسم 

اجلامعي. وكان الوسيط احلقيقي يف هذا التغيري هو نيافة األنبا يوؤانس الوذي    املسائي
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ُرِسَم أسقفًا رلى طنطا، ودراين للتدريس يف فرع اإلكلرييكية يف طنطا وكان من أشد 
 .أنصار العودة إىل التاريخ ودراسة الوثائق

يف  C. Yanarasألسوتاذ  لهذه السطور ررضًا لبحث تارخيي رائع ال أكتب  
بحث ال ررضًا للو 1992ُنرر رام والذي  Orthodoxy and the Westكتابه الرائع 

رن احلوار الالهويت بني أسواتذة الالهوو  يف    Jugieألب الذي سبقه، والذي كتبه ا
 :عنواناليونان ب

Une Nouvelle Dogmatique Trios Theologians Grecs en Presence, 1908. 

ولكين أريد أن أشري إىل جتربة الكنيسة اليونانية اليت كانت ترزح فيها حتوت  
سطوة الالهو  املدرسي، واليت أمساها بعض أساتذة الالهو  هنواك "فتورة السويب    

 C. Androutsosىل اآلباء بصدام بدأه الالهويت إفقد  بدأ  حركة العودة البابلي". 
 ،رلى كتبوه  ت أعياٌلبَّالذي تر Trembelasء التارخيية رند األستاذ ألخطابتصحيح ا

 وعاء  حركة احلداثة من مصدرين:

 نرر كتب اآلباء كلها. 

ل رن اخلالصة الالهوتية ِقاألحبا  التارخيية والالهوتية اليت رفضت ما ُن 
والعوودة   ،رحلة "السيب البابلي"مبمن الباحثني  عيٌلما أمساه  يف مرحلة ،لتوما األكويين

كان  ،ومشل البحث كل ما لد  األرثوذكسية من ترا  ،ىل ما كتبه اآلباء مهما كانإ
 .Karmirisآخر ما ُنرر هو الالهو  العقيدي ليوحنا 
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 ُرورف  رعاٍلأمساء سم من اأن نقدم ما ال يقل رن مئة يضيق اجملال هنا رن  
الذي  Nisslotisأو  Nellas، ولكن نكتفي باإلشارة إىل األستاذ رنهم البحث واألمانة

ا  ودِّم  مبالكنيسة اليونانية عاء  هنضة ولكن شغل رئيس املعهد املسكوين يف عني . 
فيما خيوص  رر بعضها. وثينا وتسالونيكي وُنأىل عامعا  إدمت ورسائل ُ  أحبا من 

حبثًا رون اخلطيوة    دَّم  Romanidesاألب يوحنا ىل أن اهلجمة األخرية رندنا نرري إ
رندما ُينَرور  غري أن ما نلفت إليه النظر بردة، هو أنه  .(1)اجلدية رند بولس الرسول

باألمانة املسيحية ونرور   االلتزامبل فال شتائم وال ميكروفونا  وال مصادرا  حبٌث 
 الردود.

موا تنطووي رليوه    هلا داللتها، تكر  ر هاشهودكنت أحد  وأذكر وا عة 
كوان السوفري   مد  اهتمامنا بالبحث العلمي والتحديث، النفوس من مرارر، ورن 

ا صدر من منه تزويد الدير مبوطلب األب مىت املسكني  ،اليوناين  د زار دير األنبا مقار
حود  أن  و ،ال سيما ما يرمل التاريخ الكنسي والكتاب املقدس واآلبواء  ،دراسا 

، ولكنها بوداًل مون أن   صناديق رأيتها بنفسي 10يف  إىل البطريركيةمت الكتب لُِّس
بعد أن  ودمت الئحوة    ،ىل مقر األنبا شنودة الثالثإ تقلُن ترسل إىل دير األنبا مقار

 باللغة العربية رن حمتويا  الكتب رندما كان ال زال بيننا ود.

 Yannarasع ِنُم فقد ،دون معاناةيف كنيسة اليونان طبعًا مل متر حركة احلداثة  
فخرعوت   ،ولكن  سم الفلسفة أفسح لوه اجملوال   ،من التدريس يف  سم الالهو 

أن منعه مون  ه هنا هو لجيب أن نسجِّما ولكن  .دراسا  رائدة يف الالهو  والفلسفة
حوىت   ،بنائهاأط يف ألن الكنيسة اليونانية ال تفرِّ ؛ رار حرمانرلى مل تالتدريس مل ير

 .اإلكلريوسين اختلفوا مع بعض القيادا  من الذ
                                                           

 .وهو ما سوف ُينرر  ريبًا (1)
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 نََّم-األستاذ الدكتور وهيب  زمان هذا ركس ما حد  رندنا، فبعد أن راد  
 من أول رسالة دكتوراه حبسن نية نسخًة دَّم  ،من الدراسة يف اجنلترا -اهلل رليه بالرفاء

 ،ل اهلديوة و برفض األنبا شنودة الثالث غري أن  ،رن "النعمة رند القديس أثناسيوس"
الودكتور  ا نالوه  وم !األنبا شنودة مل يرسله للدراسةه، أي أن ته يف ذلكحجكانت و

نع من التدريس املتنيح القس صموئيل وهبه الذي ُم - د. جمدي وهبهناله أيضًا وهيب، 
 (1)ن يهوذا اشترك مع با ي التالميذ يف العراء الربواين إ ا اضرإحد  احملألنه  ال يف 
 ما كان يقول به األنبا شنودة. وهو ركس

ن َمو أن و ،"تنزيول"  أصحاُبهنم أرون ملفا  الذين يدَّكل ال أريد أن أفتح 
 ،أرود وأطلب من عديد. ولكين من الكافرينحتمًا فهو  ،أو رارضه ذا التنزيله نا ش

نوا  رلَّ ،أن ختصص جملة الكرازة رددًا سنويًا واحدًا لنرر أحبا  الدارسني والرد رليها
، وهودم  ننهض من كبوة االستبداد والتسلط الذي ال طائل منه إال ختريوب العقوول  

الك  رن مطاردة أبناء الكنيسة، حىت وإن كان ما يقولونه حمل حبوٍث  ميان نفسه. واإل
هؤالء ونرر صورهم الرخصوية رلوى موا وع التواصول      مطاردةأو خالف؛ ألن 

يتمثول هجووم    ًاهجومو  منهم، لويس إال  اسم 19 االعتماري، وهو ما حد  مع
 حرد الرراع ونرر الكراهية للفكر والبحث.ال هدف له إال  ،ارشودال

أكرب إساءة لدراسة التاريخ القودمي؛ ألن  هو تأصيٌل للجهل، وهو اجملرد السرد 
شخصية غري تارخيانية، وهوو    غياب الوثائق يعطي من يسرد اجلرأة رلى أن يقدم رؤ

نراه يف احلرب املعَلَنة رلى الباحثني، كما نراه أيضًا يف تتابع سلسلة من األخطاء اليت  ما
وجتد الدليل رلى ذلك يف  ائمة األخطاء الويت ُنِسوَبت    صدر  رن املخيلة وحدها.

إال مثورة مون    تلألب سريافيم الرباموسي، فقائمة األخطاء هذه وليدة اخليال، وليس
                                                           

 .ية رراء الرب يف الكنيسة اجلامعةمالحظة: "العراء األخري" تعبري غري أرثوذكسي ميس استمرار (1)
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كنسي. ولذلك جتد هؤالء الَسَردة ضيوف وحيدون يف برامج مثرا  اجلهل بالتاريخ ال
احلوار يف الفضائيا  القبطية، وحماربون أشاوس رلى صفحا  ومو ع شبكة املعلوما  

ولكن لألس  تفتقر رباراهتم الرنانة إىل احلد األدىن من األمانة اليت ُيفترض أهنا الدولية، 
  الفضائيا  يزدحم بالعوام مون   رهم لراشامن  و  الرهادة، لذلك جتد أن تصدُّ

سهم يف إذكواء احلووار   أما أن جتد هلم انتاعًا مكتوبًا ُياالهتاما  اليت يعوزها الدليل، 
 التكفري.بث الكراهية وحرد اجلماهري ويف إال ربرون هم ال يفاجلاد، فهيا  هيها ؛ 

لقد سار مرروع هنضة األستاذ حبيب عرعس إىل األموام، وتقودم هوذا    
. ولكن املسرية تو فت، بول  تويل د. وهيب رطااهلل التدريس باإلكلرييكيةاملرروع ب

وهبط مستو  التدريس إىل احلد الذي يرأس فيه  سم الالهو  يف معهد الدراسوا   
القبطية من مل يدرس الالهو  وال الكتاب املقدس، بل ومل يلتحق حىت باإلكلرييكية، 

ي الوذي تنحصور خربتوه يف اإلروالم     وينضم إليه املسئول رن املركز الثقايف القبط
 والكامريا  وامليكروفونا ، وهي مؤهلهم الوحيد خلوض هذا احلرب.

إن التصدع احلاد  رندنا سوف خيلق مع التمز  الداخلي متردًا وثورًة  ود  
ُأريد مورًة أخور  طورح    ال أملك إال أن يف النهاية، تدمر ما هو رزيز وغال رلينا. 

 مفَتَتحًا ورنوانًا هلذا املقال:السؤال الذي كان 
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