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علم الالهوت فى مصرو  سكندر�ةنشأة مدرسة األ  
األن�ا ب�شوى  إعداد  

مدینة  هى وضعو أوًال خلف�ة هامة  وردالالهوت�ة البد أن ن سكندر�ةلكى نتكلم عن نشأة مدرسة األ
من الناح�ة الثقاف�ة والدین�ة والحضار�ة قبل دخول المس�ح�ة على ید كاروز الد�ار المصر�ة  سكندر�ةاأل

 للتأكید على�أكبر المراجع الغر��ة  زود ال�حثمعلمنا القد�س مرقص اإلنجیلى والرسول. وسوف ن
 . مع اإلتزام �التقلید السكندرى  العلم�ة الح�اد�ة
كان  .المستقلة المعتادة.مؤسسات وكانت بها الغر�قى إلعلى الطراز ا سكندر�ةاألمدینة تأسست "

من الیونانیین إال أنها لم تخل أبدًا من السكان المحلیین المصر�ین.  سكندر�ةأغلب سكان األ
العاصمة  سكندر�ةجعل األ فى مصر، سكندرخل�فة اال ،ق ب) ٢٨٣-٣٢٣�طل�موس سوتر األول (

تحت حكم أما ب).  ق ٤٧حتى مجیئ یولیوس ق�صر (ون�ة مصر التى منها حكمت أسرته المكد
لكن مصر كانت تدار بواسطة حاكم،  ،هى العاصمة سكندر�ةظلت األفقد وخلفائه ق�صر أغسطس 

السكان فى  دیرة (ر�ما ثلث تعدابیهود�ة ك جال�ةكانت هناك  ..هو الممثل الشخصى لإلمبراطور.
، نصف مستقلین واناإحتلت وٕانتشرت فى قطاع من المدینة وكالیهود�ة  جال�ةهذه الأ�ام كلودیوس) 

هم كثرتاإلغر�ق لو صاروا م�غضین من السكان المصر�ین ف، لهم مجلس شیوخهم الخاص إذ كان
 وٕامت�ازاتهم وألنهم كانوا فى تحالف مع الرومان المحتلین.

شهرتها نافست المدن لأ�ضًا مركزًا ثقاف�ًا، و  إنما كانتمركزًا للتجارة والحكومة فقط  سكندر�ةلم تكن األ
كما أسس  الشهیرة.. سكندر�ةاألول مكت�ة األ أسس �طل�موسفقد المتكلمة �الیونان�ة فى كل مكان. 

لها نفس الشهرة، وهى جامعة علماء،  تالمدرسة التى كان ق ب) ٢٤٦�طل�موس ف�الدلفوس (
والر�اضى.  ،والفلسفى ،والنصى ،ًا للنقد األدبىرئ�س� مع مر القرون مركزاً  سكندر�ةجعلت من األ

هى المركز الطب�عى للیهود�ة المتأغرقة حیث تمت أول ترجمة یونان�ة لألسفار  سكندر�ةوكانت األ
 ٕانتهتو  ق ب، ٢٤٧-٢٨٥التى أمر بها �طل�موس ف�الدلفوس  Septuagintالعبر�ة (الترجمة الس�عین�ة 

المفكر الیهودى فى القرن األول الم�الدى الخبیر فى الفكر -فیلو  إقت�س) التى منها ق ب ١٣٢
 ١."كتب تفسیره الرمزى ألسفار موسى -والرواقى الوسطى األفالطونى

1The Oxford Companion of Christian Thought, Oxford University Press 2000, p. II. 
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) هى مركز العالم الهلین�ستى (فى هذا المجال تتفوق على روما)، ومنذ سكندر�ة"كانت المدینة (األ
 ٢."لم الحق�قى فى الیهود�ةبدا�ة المس�ح�ة األولى كانت لوقت طو�ل تعد مركز العا

لتبین إقتدار السكندر�ین فى الكتب، وتؤ�د وجود یهود سكندر�ین،  سفر األعمال وقد وردت القصة التال�ة فى
 :و�فحمهم وأن منهم من آمن �السید المس�ح وكان ی�شر الیهود

َوإِْذ َكاَن  ...اْلِجْنِس َرُجٌل َفِص�ٌح ُمْقَتِدٌر ِفي اْلُكُتِب  ِإْسَكْنَدِريُّ ُثمَّ َأْقَبَل ِإَلى َأَفُسَس َیُهوِديٌّ اْسُمُه َأُبلُّوُس "
ْعَمِة الَِّذیَن َكاُنوا َقْد آَمُنوا. ...ُیِر�ُد َأْن َیْجَتاَز ِإَلى َأَخاِئَ�ةَ  َكاَن ِ�اْشِتَداٍد ُ�ْفِحُم َألنَُّه  َفَلمَّا َجاَء َساَعَد َكِثیرًا ِ�النِّ

نًا   .)٢٨و ٢٧و ٢٤: ١٨(أنظر أع  "ِ�اْلُكُتِب َأنَّ َ�ُسوَع ُهَو اْلَمِس�حُ اْلَیُهوَد َجْهرًا ُمَبیِّ
حینما حل الروح القدس كألسنة من نار على اآل�اء الرسل تكلموا بلغات فبهت الجم�ع  وفى یوم الخمسین

اِكُنوَن َما َبْیَن  َفَكْیَف َنْسَمُع َنْحُن ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا ُلَغَتُه الَِّتي ُوِلَد ِفیَها:" :وقالوا َفْرِتیُّوَن َوَماِدیُّوَن َوِع�َالِمیُّوَن َوالسَّ
وَماِنیُّونَ  ِمْصرَ َوَفِر�ِج�ََّة َوَ�ْمِفیِل�ََّة و النَّْهَرْ�ِن َواْلَیُهوِد�ََّة َوَكبَُّدوِك�ََّة َوُ�ْنُتَس َوَأِس�َّا.  َوَنَواِحَي ِلیِب�ََّة الَِّتي َنْحَو اْلَقْیَرَواِن َوالرُّ

من  ).١١-٨ :٢أع أنظر ( "ِكِر�ِتیُّوَن َوَعَرٌب َنْسَمُعُهْم َیَتَكلَُّموَن ِ�َأْلِسَنِتَنا ِ�َعَظاِئِم اللهِ  اْلُمْسَتْوِطُنوَن َیُهوٌد َوُدَخَالُء.
 �عضهم ذهبوا إلى أورشل�م فى عید الخمسین، كانالذین أن الیهود الساكنین فى مصر  �ات یتضحهذه اآل

 .قد سمعوا اآل�اء الرسل یتكلمون بلغتهمو ، �عضهم �اللغة الیونان�ةو  یتكلمون �اللغة المصر�ة أى الق�ط�ة القد�مة
 

 :عالم اآل�ائ�ات Quasten�قول قاستین  سكندر�ةعن مدینة األ
قبل ة المتألقة �قبل الم�الد كانت مركزًا للح�اة الفكر  ٣٣١سسها األسكندر األكبر عام أ"المدینة التى 

ات الشرق�ة، والمصر�ة، حضار ال هناك حیث ظهور المس�ح�ة هناك، فكانت محل م�الد الهیلین�ة؛
وجدت لها تر�ة مالئمة... وحینما  الثقافة الیهود�ةت حضارة جدیدة. هناك أ�ضًا ظهر  والیونان�ة،

مع كل هذه العناصر. ونتیجة لهذا ظهر إهتمام شدید �المسائل  دخلت المس�ح�ة المدینة.. إحتكت
 ٣."دى إلى تأس�س المدرسة الالهوت�ةوهذا أمثال�ة ال ا�عالتى لها ط

 ،فبها الحضارة المصر�ة القد�مة ،كان بها العدید من الحضارات العر�قة سكندر�ةنستخلص مما سبق أن األ
ثقافات متعددة، وكانت فیها ع تقد كانت تجمل والثقافة الیهود�ة. ،والحضارات الشرق�ة ،والحضارة اإلغر�ق�ة

ى هذه الظروف دخلت المس�ح�ة إلى ف .شهیرة بها مكت�ة ومدرسة وكانمركزًا علم�ًا وحضار�ًا ودین�ًا 
وسط هذا المناخ الحضارى والعلمى  الالهوت�ة سكندر�ةظهرت مدرسة األ بدا�ة المس�ح�ة عوم سكندر�ةاأل

2 John a. McGuckin, The Westminster Handbook of Patristic Theology, Westminster John Knox Press, Louisville. London, 2004, p. 
4. 
3 J. Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 1,2. 
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اإل�مان المس�حى حقائق أن تحتك �ه و�التالى أن تواك�ه وتستط�ع أن تواجهه دفاعًا عن  بدكان الفالفائق 
  .األفكار المنتشرة حولهم �ه وتحمیهم منتقود الناس إل حتى

 �قول المؤرخ الشهیر شاف:و
�قصد الساحل القر�ب من مصب (على فوهة تقع  ...األسكندر األكبر هاالتى إكتشف ،سكندر�ةاأل"

هى النیل، وت�عد عن أس�ا وأورو�ا �ضع ساعات �حرًا، كانت نهر ) الفرع الغر�ى من نهر النیل
ن، والمكت�ة العظمى للعالم زدهر بین الیونانیین والیهود المثقفیالمركز التجارى المو عاصمة مصر، 

التى تنافس أنطاك�ا وروما. هناك  إحدى أعظم مراكز المس�ح�ةالقد�م، وكان مقدرًا لها أن تكون 
غر�قى فمهدت مع الفكر الثقافى اإل(�قصد الد�انة الیهود�ة) إختلطت الح�اة الدین�ة الفلسطین�ة 

ف�عدما  ألول مدرسة الهوت�ة كانت تهدف إلى الفهم الفلسفى والدفاع عن حقائق الوحى.الطر�ق 
المدرسة م�اشرة ظهرت  كما �قول التقلید، ،سكندر�ةفى األالكن�سة  نجیلىأسس القد�س مرقس اإل 

 ;Eusebius, V.10; VI. 3,6; Sozomen, III. 15 سكندر�ةالكنس�ة التعل�م�ة تحت إشراف أسقف األ

Rufinus H.E. II. 7).(   لوثنیین كل فئات اكان الغرض العملى منها فى أول األمر هو مجرد إعداد
والفلسفة  ،الهرطقة الغنوس�ةو  ،ن علم فیلووطفى م ل المعمود�ة. لكنیوالیهود الذین یرغبون فى ن

األفالطون�ة الحدیثة صار لها سر�عًا �طر�قة طب�ع�ة طا�عًا علم�ًا وصارت فى نفس الوقت معهدًا 
على أ�ضًا لكثیر من األساقفة ومعلمى الكن�سة و �النس�ة تأثیر قوى على التعل�م  ذاتالهوت�ًا 

، ثم إثنین أو أكثر لكن بدون مرتب ثابت أو م واحدها معلّ بن فى البدا�ة كا تطور العلم المس�حى.
. وقد كان المعلمون �قدمون ..مبنى خاص. كلما زاد عدد الطل�ة األغن�اء أنفقوا من أجل التعل�م

 ٤".تعال�مهم فى مساكن غال�ًا على طر�قة الفالسفة القدماء
من أجل الدفاع عن  الالهوت�ة سكندر�ةاأل تعدد الثقافات هو الذى مهد الطر�ق لنشأة مدرسةهنا یتضح أن 

 ذمنو  فى أ�ام مار مرقس الرسول. اإل�مان المس�حى، لذلك بدأت مع بدا�ة دخول المس�ح�ة إلى مصر
هو المشرف علیها. كان دور المدرسة فى أول األمر هو إعداد وتعل�م الذین  سكندر�ةكان �ا�ا األ تهابدای

ین فحسب ظلكن المستمعون الذین مألوا قاعاتها لم �كونوا �الموعو "یرغبون فى التقدم إلى سر المعمود�ة. 
ء بل كانوا من رجال العلم والقانون وال�الغة والفلسفة. ومن ثم لم �كن ممكنًا تقد�م المس�ح�ة لهؤال

4 Schaff, P., History of the Christian Church, Vol. II, The Alexandrian School of Theology, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, reprinted 1987, p. 777-778. 
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العلماء اإلسكندر�ین وضعت و  ..الرجال فى صورة أول�ة بل تحتم تقد�مها فى صورة علم وحكمة وفلسفة
  ٥".علیهم رسالة مثلى لم یؤتمن غیرهم علیها هى حمل الشعلة المس�حة أمام العلماء فى العالم كله

 :ما یلى رد فى مجلدات ن�ق�ةو�ؤكد ذلك ما و 
تعل�م هى �طر�قة طب�ع�ة كثمرة لممارسة إزدهرت فى الكن�سة األولى  سكندر�ةنشأت مدرسة األ"

، كان من سكندر�ةوفى مدینة فلسف�ة مثل األلهم المعمود�ة. یالموعوظین عناصر المس�ح�ة قبل ن
الطب�عى جدًا أن تأخذ طا�عًا علم�ًا، رغم أن الغرض منها كان مجرد تعل�م الموعوظین، وعلى األقل 

  ٦."صارت مدرسة الهوت�ة منتظمة إلعداد المعلمین والوعاظ �صفة خاصة فى أ�ام �انتینوس
 :ف�ما قاله عن إكل�مندس سكندر�ةمفهوم آ�اء ومعلمى األقاستن  أوضح

 إن"عرف إكل�مندس جیدًا أن الكن�سة لن تستط�ع أن تتجنب المنافسة مع الفلسفة واألدب الوثنى 
  ٧."وتتمم عملها كمعلمة لألممكانت تر�د أن تقوم بدورها تجاه ال�شر�ة 

نجد أن أكثر الكتا�ات األولى هى دفاع�ات لهذا الدور  سكندر�ة�اء مدرسة األأو آمعلمي وإلدراك 
Apologetics أثیناغوروسكتب فمثًال  على األفكار الفلسف�ة والوثن�ة والیهود�ة. سكندر�ةیرد فیها علماء األ 

كانت أول ، كما A Plea for the Christians٨�عنوان  عن المس�ح�ة Apologiaرسالة دفاع  م)١٩٠-١٣٣(
ع�ارة عن "حوار لتحو�ل السامع"، غرضه هو إقناع عابدى اآللهة بتفاهة  م)٢١٣-١٥٠( إكل�مندسكتا�ات 

كما كتب "حض  ٩.وعدم جدوى المعتقدات الوثن�ة.. ولحثهم على قبول اإل�مان الواحد الحق�قى"
 ١١،ضد المدرسة األب�قور�ة م)٢٦٥-١٩٠( دیون�سیوسكتب و  ١٠،Exhortation to the Heathen "الوثنیین

وكتب القد�س  ١٢،Declaration of Faithم) كتب "توض�ح اإل�مان" ٢٦٥-٢٠٥( وغر�غور�وس صانع العجائب
  ١٣.Against the Heathen"ضد الوثنیین"  م)٣٧٣-٢٩٦( أثناسیوس

 :تقول دائرة المعارف البر�طان�ة
 ١٤".مدرسة األسكندر�ة هى أول مؤسسة مس�ح�ة علم�ة رف�عة المستوى  إن"

5 L’Abbe Bardy: “Clement d’Alexandrie” (2nd ed. Paris 1926) pp. 6-7. 
6 N. & P. N. Fathers, series 2, Vol. I, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, The Church History of 
Eusebius, footnote p. 224. 
7 J. Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 6, 7. 
8 A. N. Fathers, vol. II, Eerdmans Publication Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, p. 129. 
9 J. Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 7 
10 A. N. Fathers, vol. II, Eerdmans Publication Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, P. 171. 
11 A. N. Fathers, vol. VI, Eerdmans Publication Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, p. 84. 
12 A. N. Fathers, vol. VI, Eerdmans Publication Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, p. 40. 
13 N.& P.N. Fathers, Vol IV, Eerdmans Publication Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, p.4. 
14 Encyclopedia Britannica, School of Alexandria. 
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 ومدرستها ذكر ما یلى أ�ضًا: سكندر�ةاألكن�سة ر�ادة وعن 
 ex arcaiou�ع�ارةیوسابیوس �صفها  ؛�الفعل كانت عت�قة سكندر�ةالمدرسة التعل�م�ة فى األ"

 eqouj )ncient times(in a،تكاتفت أمور كثیرة أول نبتة للمس�ح�ةلها إلى و أص جیروم و�رجع ١٥ .
، فى ذلك الوقت، ألن كل الشرق كان متمركزًا فیها رأسًا للمس�ح�ة الجامعة سكندر�ةاأللتجعل من 

ال�ا�ا أرسل كله تقر��ًا مجاًال لإلرسال�ات. الیزال ، بینما الغرب كان ح�ة�هو المس والشرق كان
�انتینوس  (النصف الثانى من القرن األول الم�الدى)، فى الزمن الذى نحن �صدده ،د�متر�وس

 �حیینإال أنه أحضر معه تقر�رًا �أنه وجد هناك مس هناك،لی�شر الهندوس، وأ�ًا كان نجاحه أو فشله 
أحضر معه نسخة من إنجیل القد�س  ،، نتیجة ل�شارة القد�س �ارثلماوس، وللتأكید على ذلكسا�قین

 متى �اللغة العبر�ة، وهذه صارت إحدى كنوز كن�سة النیل. 
من البدا�ة  سكندر�ةاأل ةقفاكان ألس ،�سبب العلم المكثف فى هذا المكانأنه  ،جدیر �الذكرو 
 كأحدعلم الفلك أوجد الذى  ،�النس�ة لدور الشرق والحساب السنوى لعید الق�امة العظمىسلطة ال

هذا الدور إلى كرسى  ،قوانین حفظ عید الق�امة هوضع عند ،. وقد أوكل مجمع ن�ق�ةالنتائج
كل  منعید الق�امة الذى �قع ف�ه یوم الخاصة �الت �مأمور�ة إعطاء التعل�مات فَ لِ كُ ، التى سكندر�ةاأل

األساقفة  یتصور أنه أعلى من كل أنكان من السهل على أى أسقف مصرى لقد عام لكل الكنائس. 
كان األعظم فى العالم "من أجل سلطته المطلقة ومدى ألنه كما �الحظ بینجهام أنه  ه،فى زمان

  ١٦."كانت عر�قة سكندر�ةه". وهذه العظمة �النس�ة لألنسلطا
 قادة اإل�مان:  سكندر�ةآ�اء األ كیف كان تین على سبیل المثال لنبینالتالی تینونذكر القص
  ال�ا�ا دیون�سیوس كما �علمنا یوسابیوس (طلب �ا�ا روما منHist. eccl. 7, 26, 1 أن �شرح له إ�مانه (

) ورد عل�ه ال�ا�ا دیون�سیوس �كتاب Athanasius, Ep. De sent. Dion. 13بخصوص عقیدة الثالوث (
 ١٧.تهحیر من  راح رده �ا�ا روماأأوضح ف�ه أرثوذكسیته و  Refutation and Apologyإسمه "تفنید ودفاع" 

  فیها شرح التى رسائله  ردًا علىال�ا�ا كیرلس الكبیر السكندرى  إلىكتب القد�س كل�ستین �ا�ا روما
 الكر�ستولوجى الصح�ح ضد الهرطقة النسطور�ة �قول:اإل�مان 

15 N. & P. N. Fathers, series 2, Vol. I, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, The Church History of 
Eusebius, p. 224. 
16 A.N. Fathers, vol. II, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, Elucidations, p. 343, 343.  
17 J. Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 105. 
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لنا انت�اهنا إلى كتا�ات إخّوتكم، ظهر لنا فى الحال عالج ُمَعد بواسطته �مكن أن �طرد حینما حوّ "
كم تف�ض الینبوع النقى الذى �ف�ض من رسالة محبالمرض المهلك تمامًا �عالج صحى. أنا أعنى 

ك . ولذلالتى بها تتنقى كل قذارة الینبوع الجارى الردئ، فینفتح للكل طر�ق للفهم الصح�ح إل�ماننا
فكما أننا نختمه �سمة ونلومه (�قصد نسطور)، هكذا أ�ضًا فى مح�ة الرب نعانق قداستكم كما لو 

 ١٨."كنت حاضرًا فى كتابتك
 

 األوائل سكندر�ةاأل مدرسة معلمى شهرأ 
  استن:ق�قول و

. المناخ الذى نشأت ف�ه قدم مركز للعلوم الدین�ة فى تار�خ المس�ح�ةأهى  سكندر�ةمدرسة األ"
 ١٩".أعطاها خصائص ممیزة وٕاهتمامًا سائدًا فى ال�حث ف�ما وراء الطب�عة لما یتضمنه اإل�مان

 :سكندر�ةألاعن مدرسة  وقال أ�ضاً 
�عد ضمن تالمیذها ومعلمیها إكل�مندس وأور�جانوس ودیون�سیوس و�یر�وس و�طرس "

 ٢٠".وأثناسیوس ودید�موس وكیرلس
 .de vir( سكندر�ةالرسول كان هناك دائمًا معلمین كنسیین فى األمنذ أ�ام القد�س مرقس �قول جیروم أنه 

C. 36Ill. (٢٢.وت�عه �انتینوس سكندر�ةوأن أثیناغوروس هو أول عمید لمدرسة األ ٢١ 
عن المس�ح�ة موجه  اً ثیناغورس كتب دفاعأوقد ورد فى دائرة معارف أكسفورد عن الكن�سة الم�كرة أن 

 ٢٣م.١٨٠-١٧٦لإلمبراطور ماركوس أور�لیوس ما بین 
 ن:إف�قول  فیلیب شافخ الشهیر ر المؤ أما 

الذى م. ١٨٠�انتینوس الفل�سوف الرواقى السابق حوالى عام  هومعروف لهذه المدرسة  عمید"أول 
ترك العدید من التفسیرات لكن ال ی�قى منها سوى شذرات. یل�ه وقد  .الهند ذهب فى إرسال�ة إلى

18 Cf. Migne, J. P., Ελληνικη Πατρολογια (Patrologia Graeca), Vol. 77, Κεντρον Πατερικων Εκδοσεων, Αθεναι 1994, Letter 
XII, Pope St. Celestine Letter to St. Cyril, p. 93. English: The Fathers of the Church, vol. 76, C.U.A. Press, Washington D.C 1978, p. 
69, 70. 
19 J. Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 2. 
20 J. Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 2. 
21 N. & P. N. Fathers, series 2, Vol. I, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, The Church History of 
Eusebius, footnote p. 224. 
22 Wikipedia.org, Catechetical School of Alexandria. 
23 Encyclopedia of Early Church, Oxford University Press, New York 1992, Vol. I, Athenagoras, p. 95. 
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م.. قاد المدرسة من �عده تالمیذه ٢٣٢ت�عه أور�جاونوس حتى عام  م، الذى٢٠٢إكل�مندس حتى 
  ٢٤."م)٣٩٥دید�موس الضر�ر (حتى  ثمم) ٢٦٥م) ودیونسیوس (حتى ٢٤٨مثل هیراكالس (حتى 

ال�ا�ا ن�احة �عد  ٢٥"حرم أور�جانوس"كرر وهو الذى الثالث عشر  ال�ا�اهو �اروكالس  أوهیراكالس 
  ، مع أنه كان فى أول أمره أحد تالمیذ أور�جانوس.الكرام د�متر�وس

درس ال�ا�ا كیرلس الكبیر عامود و  ٢٦فى أ�ام ال�ا�ا ألسكندروس. فى مدرسة األسكندر�ةال�ا�ا أثناسیوس تعلم 
ن �أ�ام ال�ا�ا ثئوفیلس ال�طر�رك الثالث والعشر وذلك فى  ٢٧،فى مدرسة األسكندر�ةم) ٤٤٤-٣٧٨الدین (

نه مستودع إأور�جانوس "قال عن و  قاوم تالمیذ أور�جانوس المشهور�ن �األخوة الطوال الذىم) ٤١٢-٣٨٥(
"قبل أن �صیر ال�ا�ا د�سقوروس �طر�ركًا خدم كمدیر لمدرسة األسكندر�ة و ٢٨."Hydra of Heresiesالهرطقات 
السكرتیر الشخصى للقد�س كیرلس الكبیر �طر�رك األسكندر�ة، وصح�ه إلى المجمع المسكونى هو وقد كان 

 م).٤٥٤وهو الملقب ب�طل األرثوذكس�ة ( ٢٩،الثالث الذى عقد فى أفسس"
نتیجة الخالف ونف�ه ن ��عد عزل ال�ا�ا د�سقوروس ال�ا�ا الخامس والعشر ثم بدأت المدرسة تضعف 

البیزنط�ة التى أعقبت –واالضطهادات الرومان�ة ،وفرض �طاركة خلقیدونیین على األسكندر�ة الخلقیدونى
 .ى أعقبت ذلكالت التغیرات الس�اس�ةنتیجة  وأ�ضاً م، ٤٥١مجمع خلقیدون�ة 

 :سكندر�ةعن مدرسة األ تقول دائرة المعارف البر�طان�ة
ل�انتینوس وٕاكل�مندس وأور�جانوس. صارت تحت الق�ادة األول�ة .. �مصر سكندر�ةتأسست فى األ"

مركزًا ق�اد�ًا فى التفسیر الرمزى للكتاب المقدس، وسعت نحو التقر�ب بین الثقافة اإلغر�ق�ة واإل�مان 
تؤكد على التعل�م المس�حى األرثوذكسى ضد اآلراء الهرطوق�ة فى زمن  نكما حاولت أ المس�حى،

السكندرى كان فى مقابلة مع مدرسة أنطاك�ا التى كانت تؤكد على التفسیر الرمزى التقلب العقیدى. 
 ٣٠."التفسیر الحرفى للكتاب المقدس

ین �ال شك ى یتم تدق�قها ففى القرنین األولمن المعروف أن المفاه�م اإل�مان�ة والعقائد�ة إحتاجت زمن لك
ن مس�حیین مثل إكل�مندس السكندرى كان للفلسفات اإلغر�ق�ة تأثیرها خاصة �النس�ة للذین لم یولدوا من أبو�

24 Schaff, P., History of the Christian Church, Vol. II, The Alexandrian School of Theology, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, reprinted 1987, pp. 778, 779. 
25 Fr. Tadros Y. Malaty, A Panoramic View of Patristic in the First Six Centuries, p. 44. 

   .۱۹٦صفحة  ۱۸٥ة فقر أثناسیوس الرسولى  ،۲۰۰۸الطبعة التاسعة  الكتاب األول، -قصة الكنیسة القبطیة د. إیریس حبیب المصرى،  ۲٦ 
27 Schaff, Philip, “Cyril of Alexandria” The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. III. 
28 Derek Jones, Censorship, A Word Encyclopedia, Routledge, London and New York, 2015, Egypt, p. 721. 
29 OrthodoxWiki.org, Dioscorus of Alexandria. 
30 Encyclopedia Britannica, School of Alexandria. 
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لكن له أخطاء لم تقبلها الكن�سة. أما أور�جانوس فعلى الرغم من علمه  سكندر�ةالذى �عد من علماء األ
(أى وضع ستة أعمدة متقابلة ألسفار العهد القد�م: وتجم�عه لله�كسا�ال وتفسیراته الوفیر وجهوده العلم�ة 

ان�ة، ترجمة إك�ال إلى الیونان�ة، ترجمة س�ماخوس إلى عبرى مكتوب �حروف یون نص عبرى، نص
ونادى �أفكار إال أنه تطرف  الیونان�ة، نص مقارن بین الس�عین�ة والعبر�ة، ترجمة ثیئودوشن إلى الیونان�ة).

ة �النس�ة للثالوث (أى عدم المساوا   subordinationعقیدة التدنى تهامن أمثلهرطوق�ة حرمته الكن�سة �سببها 
، كما أن له تفسیرات رمز�ة م�الغ فیها خالص الش�طانوٕاعتقاده فى الخالص الشامل، و  ،)األقان�مبین 

، هذه األفكار وحكم علیهاأول من قاوم  سكندر�ةكن�سة األ). لكن الزواج هىشجرة معرفة الخیر والشر (
 مثلما حكمت من �عده على هرطقة أر�وس.

 
 

 ومدرستها سكندر�ةاأل لكن�سة الالهوتى لدورا  
 �قول فیلیب شاف:

 ٣١."من مدرسة األسكندر�ة ن�ع الهوت متمیز"
 وعن الالهوت السكندرى قال:

 ٣٢.عمیق، مفعم �الحیو�ة، مملوء من البذار الفكر�ة المثمرة" ،الالهوت السكندرى عقالنى"
والرد على الیهود ى الرد على الفالسفة الوثنیین علومدرستها  سكندر�ةكن�سة األالالهوتى لدور اللم یتوقف 

ل�س فقط فى تحدید م�عاد عید الفصح كما ذكرنا ولكن أ�ضًا فى شرح المفاه�م  بل كانت مرشدة للعالم كله
ظهور الهرطقات بدأ الرد علیها  فمع ودحض كل الهرطقات التى واجهت الكن�سة الجامعة. ،الالهوت�ة

 .إلقناع الشعبالكتاب�ة الحجج � هاوتفنید
 

 

  ةالمختلف الهرطقات مقاومة-أ  
�عض من أصولها على األقل إلى یرجع هى تركیب لحركات دین�ة،  الغنوس�ة :مقاومة الغنوس�ة -١

 هىف ٣٣الفكر الیهودى والوثنى لكنها ظهرت فى شكلها المتطور كهرطقة مس�ح�ة فى القرن الثانى.
 gnosisهرطقة مكونة من سلسلة من المعتقدات المتضار�ة. �عتمد أساس التعل�م الغنوسى على 

الغنوسیون یؤمنون أن المادة شر، وأن الله و . "المعرفة السر�ة"(الغنوس�س) وهى كلمة یونان�ة تعنى 

31 Schaff, P., History of the Christian Church, Vol. II, The Alexandrian School of Theology, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, reprinted 1987, p. 779. 
32 Ibid.  
33 The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford, University Press, 1997, p. 176. 
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 ل من الله.ألنه خلق بواسطة إله شر�ر وأق ،منفصل عن الخل�قة وأنه لم یخلق العالم المادىو متعال 
قال المؤرخ فیلیب شاف  ٣٤والغنوس�ة تؤمن أن ال�شر كانوا ومضات أو قطرات من نفس جوهر الله.

"دحض إیجابى للهرطقة الغنوس�ة التى بلغت ذروتها فى  أنه فى مدرسة األسكندر�ة تم
 ٣٥األسكندر�ة".

مّهد تعل�م أور�جانوس عن االبن والروح القدس لثالث بدع هى: بدعة أر�وس، مقاومة األور�جان�ة:  -٢
من أهم أخطائه . نبثاق الروح القدس من االبنإو�دعة إنكار ألوه�ة الروح القدس، وأ�ضًا بدعة 

�قول "ال و   ٣٦الفصل فى الجوهر بین اآلب واالبن وتدنى االبن كإله ثانى أو ثانوى أقل من اآلب"،"
ناك ما هو غیر مخلوق سوى اآلب.. فإننا نقبل أن كل األش�اء ُعملت �الكلمة وأن نؤمن �أن ه

ول من حیث الترتیب �النس�ة لكل ما عمله اآلب من الروح القدس أكثر سموًا من كل الخل�قة، واأل
الوجود السابق و ، ) ,6.3IDe Principiis.( الخالص الشامل وخالص الش�طان"و ٣٧خالل المس�ح".

 ,De Principiis( لها أنفس كواكبالوأن ، )cipiis, II.8.3nDe Pri( عودة التجسدو للنفس قبل تجسدها، 

I.7.4(".٣٨  
م) مجمعًا حرم ف�ه أور�جانوس، ثم عقد ٢٣٢-١٨٨(�طر�رك األسكندر�ة عقد ال�ا�ا د�متر�وس 

ال�ا�ا �اروكالوس الذى خلف ال�ا�ا  كرروقد  ٣٩م لتجر�ده من الكهنوت.٢٣١مجمعًا ثان�ًا عام 
 م.٤٠٠أور�جانوس عام  سكندر�ةمجمع آخر فى األ ند�متر�وس الحرم الذى أصدره سلفه. أدا

م ٤٠٢والقد�س إب�فانیوس أسقف قبرص عقد مجمعًا عام  .م٤٠٠أدانه أنسطاسیوس أسقف روما و 
�جان�ة فى مجمع محلى. وتم ر فرام األنطاكى األو أ نم أدا٤٥٠حرم ف�ه أور�جانوس وتعال�مه. وفى 

 سبق قدو  ٤٠ضمن قائمة الهراطقة القدامى. جم حیث أدر ٥٥٣ثانى الحرمه فى مجمع القسطنطین�ة 
وقال عن  أن ال�ا�ا ثیئوفیلس قد قاوم تالمیذ أور�جانوس المشهور�ن بلقب األخوة الطوال ناأن ذكر 

 .Hydra of Heresiesأور�جانوس أنه "مستودع الهرطقات" 

34 Theopedia.com, Gnosticism. 
35 Schaff, P., History of the Christian Church, Vol. II, The Alexandrian School of Theology, Eerdmans Publishing Company, Grand 
Rapids, Michigan, reprinted 1987, p. 779. 
36 Ibid. Vol. III, p. 619. 
37 Origen, Commentary on John ii.6, ANF 10:328, quoted by Stanley M. Burgess, The Spirit and the Antiquity of the Church, 
Hendrickson Pub. USA, 1984, p. 73. 
38 A. N. Fathers, vol. IV, Eerdmans Publication Company, Grand Rapids, Michigan, 1979, p.p. 261, 287, 263. 
39 Quasten, Patrology, Vol. II, Christian Classics, Westminster, Maryland, sixth paper printing 1992, p. 39. 
40 Fr. Tadros Y. Malaty, A Panoramic View of Patristic in the First Six Centuries, p.43-44. 
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عتقد سابیلیوس �أن الله هو أقنوم واحد ول�س ثالثة أقان�م، أى أقنوم واحد بثالثة إ : السابیل�ة مقاومة -٣
أسماء. وأن هذا األقنوم حینما خلقنا فهو اآلب، وحینما خّلصنا فهو االبن، وحینما قدسنا فهو الروح 

وتولى إدحاضها وقد وصف ال�ا�ا دیون�سیوس السكندرى هذه البدعة �أنها تجدیف على الله . القدس
�حرم ف�ه سابیلیوس  وأرسل رسالة إلى روم�ة كان لها �الغ األثر فجعلت أسقف روم�ة �عقد مجمعاً 

قال القد�س أثناسیوس: "اآلب یخلق كل األش�اء من خالل وفى الرد على هذه الهرطقة و�دعته. 
 ٤٢.وأ�ضًا "اآلب �فعل كل األش�اء من خالل الكلمة فى الروح القدس" ٤١."الكلمة فى الروح القدس

 م.٣٨١تم الحكم على بدعة سابیلیوس فى مجمع القسطنطین�ة المسكونى الثانى عام وقد 
�سوع المس�ح مكّون من جسد ونفس م) أن ٣٩٠-٣١٠: إعتقد أبولینار�وس (مقاومة األبولینار�ة -٤

د حل محل الروح (بنفما) واتحد �الجسد والنفس لتكو�ن والكلمة (اللوغوس)، أى أن الكلمة ق
م قبل أن تتم إدانته فى المجمع ٣٧٨عام  سكندر�ةوقد تمت إدانته فى مجمع �األ ٤٣.االتحاد

أن ع�ارة القد�س یوحنا االنجیلى وقال القد�س أثناسیوس  م.٣٨١المسكونى الثانى فى القسطنطین�ة 
) تعنى أن "الكلمة صار إنسانًا" وأن السید المس�ح قد اتخذ ١٤: ١أن "الكلمة صار جسدًا" (یو

ألن القول "الكلمة صار جسدًا" "طب�عة �شر�ة كاملة من جسد وروح عاقلة. فقال القد�س أثناسیوس: 
ل فى یوئیل النبى "إنى سأسكب من روحى هو مساو أ�ضًا للقول "الكلمة صار إنسانًا" حسب ما قی

على كل جسد" ألن الوعد لم �كن ممتدًا إلى الحیوانات غیر الناطقة، بل هو لل�شر الذین من أجلهم 
  ٤٤."قد صار الرب إنساناً 

وتتلمذ كما �قول المؤرخ شاف على  سكندر�ةقسًا فى األشماسًا ثم أر�وس كان  :مقاومة األر�وس�ة -٥
 ب فى الجوهرآلغیر مساوى لكان �عتقد أن االبن و  ٤٥وتعل�م لوس�ان األنطاكىتعل�م أور�جانوس 

وتم حرمھ مع فقاومه ال�ا�ا ألكسندروس أوجده لیخلق �ه العالم، مولود بإرادة اآلب وأنه إله ثان 
مجمع ن�ق�ة فى  حرمهتم ثم  ٤٦.م برئاسة البابا ألكسندروس۲۰۳عام  سكندریةتعلیمھ فى مجمع باأل

41 C.R.B. Shapland, The Letters of Saint Athanasius Concerning the Holy Spirit, The Epworth Press, London, 1951,  Letter 3, par. 5, 
p. 174-175. 
42 Shapland, The Letter of Saint Athanasius Concerning the Holy Spirit, The Epworth Press, 1951,  Letter 1, par. 28, 134_135. 
43 Cf. Hefele, C.J. A History of the Councils of the Church, Vol. III, AMS Press 1972, reprinted from the edition of 1883 Edinburgh, 
p.2.   
44 St. Athanasius, Letter to Epictetus, par.8, N.&P.N. Fathers, Oct. 1987, Eerdmans, second series, vol. IV, p. 573. 
45 Schaff, P., History of the Christian Church, Vol. IIl, The Arian Controversy down to the Council of Nicaea, Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, reprinted 1987, p. 620. 
46 C.J. Hefele, A History of the Councils, from the original documents, AMS Press 1972,  reprinted from the edition of Edinburgh T. 
& T. Clark, 1894, Vol. 1 p. 247. 
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. ظل ذ ال�ا�ا ألكسندروسیتلم شماس أثناسیوسال قانون اإل�مان الن�قاوى  قام �ص�اغةو  م٣٢٥األول 
وصدر أمر بنف�ه خمس مرات نفذت أر�عة  ،ال�ا�ا أثناسیوس الرسولى طوال ح�اته �قاوم األر�وس�ة

ومن أهم حجج القد�س  .منها حتى قیل له "العالم كله ضدك �ا أثناسیوس" فقال و"أنا ضد العالم"
ضد األر�وس�ة هى أن ما یولد �اإلرادة هو مخلوق أما االبن فهو مولود �الطب�عة ول�س اسیوس أثن

 .له نفس الجوهر الذى لآلب �اإلرادة والمولود �الطب�عة هو أقنوم
المسكونى الثانى مجمع ال: أنكر مقدونیوس ألوه�ة الروح القدس وتمت إدانته فى مقاومة المقدون�ة -٦

الذى كان حاضرًا مع مجموعة من أساقفته فى  ال�ا�ا ت�موثاوس األول دیبتأی م٣٨١القسطنطین�ة فى 
 .المجمع

الذى كان واعظًا مشهورًا فى أنطاك�ا قبل إخت�اره �طر�ركًا أنكر نسطور : مقاومة النسطور�ة -٧
 θεοτοκος   "والدة اإلله"ن الله الكلمة تجسد بنفس شخصه ورفض لقب أللقسطنطین�ة 

لنعترف " وقال "والدة المس�ح"أى  )خر�ستوتوكوس(للسیدة العذراء وفضل تسمیتها (ثیئوطوكوس) 
 ٤٧�الله فى اإلنسان و�سبب هذا اإلتصال اإللهى نوقر ونكّرم اإلنسان المعبود مع الله الكلى القدرة."

د التوقیر... فإن ذاك الذى تشّكل فى رحم مر�م لم �كن الله نف سه لكن وقال "أنا أفرِّق الط�ائع وأوحِّ
"سوف نّفرق الط�ائع وقال  ٤٨.الله إتخذه.. و�سبب ذاك الذى إتََّخَذ فإن الُمتََّخْذ أ�ضًا یدعى الله"

یجب أال ننسى أن وكتب " ٤٩.ونوّحد الكرامة، سوف نعترف �شخص مزدوج ونعبده كواحد"
  ٥٠."وت�ادل simple loanمتحدین ف�ه �قرض �س�ط  نشخصیالطب�عتین �ستلزمان أقنومین و 

مدافعًا ف�ما یخص سر التجسد اإللهى اإل�مان الصح�ح للشعب فانبرى القد�س كیرلس الكبیر �شرح 
ثم بدأ یرسل رسائل  عن لقب "والدة اإلله" للسیدة العذراء ومعلمًا "�طب�عة واحدة لكلمة الله المتجسد".

لما  عشر حرماً رسل إثنى وفى رسالته األخیرة إلى نسطور أ موضحًا اإل�مان الصح�ح، إلى نسطور
م الذى تحمل ف�ه القد�س كیرلس ٤٣١. ثم إنعقد مجمع أفسس المسكونى وجد أنه مصمم على رأ�ه

السجن والض�قات إلى أن تمجد الله وتم الحكم على نسطور ونف�ه وعاد القد�س كیرلس إلى كرس�ه 
إلى القد�س كیرلس منتصرًا لألرثوذكس�ة. وجدیر �الذكر أن كل�ستین �ا�ا روما كان قد أرسل رسالة 

 المجمع المسكونى.قرارات ى علع عن نفسه وعنه قبل إنعقاد المجمع �طلب منه فیها أن یوقّ 

47Cf. Hefele, C.J., quoting Loofs, Nestoriana, p. 249. 
48Cf. Hefele, C.J., pp. 12-13, quoting Marius Mercat. ed. Garnier-Migne, p. 757 sqq. 
49Cf. Hefele, C.J., quoting Marius Merc. l.c. pp. 789-801. 
50R. Nau, Paris 1910, ed. Letouzey et Ane, Le Livre d’Heraclide de Damas (=L.H.); p. 28. 

                                                           



۱۲ 
 

 الحكم األلفىبدعة  -٨
و�ذكر أن البدعة األلف�ة ظهرت فى أ�ام ال�ا�ا دیون�سیوس من أسقف الفیوم فى زمانه، فعقد مجمعًا 

 وأت�اعه وقدموا تو�ة.ناقش ف�ه هذه البدعة وحكم �فسادها فإقتنع األسقف 
 

 ة�عقائدال السجاالت فى الحاسم الموقف -ب 
 تحدید األسفار القانون�ة 
م قانون ٣٦٧لعام  ٣٩م) �طر�رك األسكندر�ة فى رسالته الفصح�ة رقم ٣٧٣-٣٠٠القد�س أثناسیوس ( حدد

 ٥١:األسفار المقدسة و�مثل هذا حكم الكن�سة الجامعة فى القرن الرا�ع
�العدد، ألنه، كما سمعت، أن التسل�م هو أن هذا هو عدد األحرف  اً كتا� ٢٢القد�م وهناك من العهد "

العبر�ة، وترتیبهم وأسماؤهم هو كما یلى: األول التكو�ن، ثم الخروج، و�عده الالو�ین، و�عد ذلك 
تب العدد، ثم التثن�ة. �عد ذلك �أتى �شوع ابن نون، ثم القضاة، ثم راعوث. وأ�ضًا، �عد ذلك أر�عة ك

الملوك، األول والثانى �حس�ان كتا�ًا واحدًا، وهكذا الثالث والرا�ع. وأ�ضًا أخ�ار األ�ام األول والثانى 
�حس�ان كتا�ًا واحدًا. كذلك عزرا األول والثانى كتا�ًا واحدًا �المثل. �عدها �أتى كتاب المزامیر، ثم 

نب�اء، االثنى عشر �حسبون كتا�ًا واحدًا. األمثال، ثم الجامعة، ونشید األنشاد. یت�ع ذلك أیوب، ثم األ
ثم إشع�اء، فى كتاب واحد، وأرم�ا و�اروخ والمراثى والرسالة، فى كتاب واحد، �عد ذلك حزق�ال 

 ودان�ال، فى كتاب واحد. هذا ما یتألف منه العهد القد�م.
ومرقس ولوقا  متى �حسبالجدید. فهناك األر�ع �شائر  ع�ًا أن نتكلم عن أسفار العهدصهكذا ل�س 

 ،ل�عقوب واحدة ول�طرس إثنان ،والرسائل (المسماه الجامعة) الس�عة ،و�وحنا. �عد ذلك أعمال الرسل
ولى ألهل وواحدة لیهوذا. �اإلضافة إلى أر�عة عشر رسالة لبولس �الترتیب التالى: األ ،ولیوحنا ثالثة

 ،ثم ألهل فیلیبى ،م ألهل أفسسث ،ألهل غالط�ة ا رسالةثم رسالتین ألهل كورنثوس، �عده ،روم�ة
، لعبرانیین. ثم رسالتین لت�موثاوسإلى اثم الرسالة  ،ن ألهل تسالون�كىیرسالت ثم، ثم ألهل كولوسى

 لى رؤ�ا یوحنا.إ �اإلضافةوواحدة لت�طس، وأخیرًا لفل�مون. 
هذه هى یناب�ع الخالص، والعطاش یرتوون �الكلمات الح�ة التى بها. فى هذه وحدها ُتعلن عقیدة 

. ألنه بها أخجل الرب الصدوقیین �قوله: ال تدع إنسانًا �ضیف إلى هذه أو �حذف منهاالتقوى. 

51 A Church History by Christopher Wordsworth, D.D. Bishop of Lincoln, vol. II, second ed. New York: James Pott & Co., pp. 219, 
221. 

                                                           



۱۳ 
 

َفتُِّشوا اْلُكُتَب َألنَُّكْم الیهود قائًال ". وو�خ )٢٩: ٢٢(مت "َتِضلُّوَن ِإْذ َال َتْعِرُفوَن اْلُكُتَب َوَال ُقوََّة اللَّهِ "
  .)٣٩: ٥(یو "َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفیَها َحَ�اًة َأَبِد�ًَّة. َوِهَي الَِّتي َتْشَهُد ِلي

هناك كت�ًا أخرى إلى جوار هذه ل�ست لكن لمز�د من الدقة أضیف أ�ضًا، كات�ًا للضرورة، أن 
متضمنة فى القانون لكنها معّینة بواسطة اآل�اء لكى ُتقرأ بواسطة المنضمین إلینا حدیثًا، والذین 
یرغبون فى التعل�م �كلمة التقوى. حكمة سل�مان، وحكمة سیراخ، وأستیر، و�هودیت، وطو��ا، وما 

إخوتى متضمنة فى القانون، أما األخیرة فتقرأ [فقط]،  �سمى تعال�م الرسل والراعى. إال أن األولى �ا
ول�س هناك موضع لذكر كتا�ات األبوكر�فا. فإنها من اختراع الهراطقة، الذین كتبوها بهواهم، 
واضعین فیها ما �ستحسنوه، ومحددین تار�خها، و�هذا �ستخدمونها ككتا�ات عر�قة حتى یوجدوا سب�ًا 

 ٥٢."لتضلیل ال�سطاء
أن "أول شاهد على القانون الكامل لألسفار �النس�ة للكنائس األرثوذكس�ة والكاثول�ك�ة هو كر وجدیر �الذ 

م. وقد أكد على نفس هذه القائمة ال�ا�ا داماسوس فى ٣٦٧الرسالة الفصح�ة للقد�س أثناسیوس فى عام 
 ٥٣."لم �طرق الموضوع مرة أخرى �عد القرن الرا�ع فى زمن اآل�اءو ...٣٨٢مجمع بروما عام 

القد�س كیرلس األورشل�مى، والقد�س إب�فانیوس،  وهم "سفر أستیر"األولى األر�عة أضاف �عض آ�اء القرون 
ضّمن قد م. (ر�ما �كون القد�س أثناسیوس ٣٦٤وأمفیلوخیوس، وٕا�الرى أسقف بواتی�ه، ومجمع الود�ك�ة 

سفر أستیر مع سفر نحم�ا فى سفر واحد ألن سفر أستیر یبدأ �حرف عطف "و" مما �عنى أنه �كمل حدیث 
سابق و�ذلك �كون سفر أستیر الموضوع فى قائمة الكتب التى كتب عنها القد�س أثناسیوس أنها للداخلین 

 إلى اإل�مان المقصود �ه تتمة سفر أستیر ول�س السفر نفسه). 
 ."الحكمة لسل�مان"م فأضاف كتاب ١٧٠أسقف ساردس  أما میلیتیو

 

  وضرورة تعمیدهم على اإل�مان الهراطقةعدم االعتراف �معمود�ة 
وكان رأى الكنائس األفر�ق�ة هو ضرورة تعمیدهم ألن  معمود�ة الهراطقة� االعترافحدث سجال حول 

ف�ما یلى و ، وقد رد آ�اء األسكندر�ة على هذه القض�ة �منتهى الصرامة  ٥٤معمود�ة الهراطقة غیر سار�ة.
 �عض من أقوالهم كمثال:

 م): ٢١٥-١٥٠سكندر�ة (قال إكل�مندس �ا�ا األ

52 N. & P.N. Fathers, series 2, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1978, vol. IV, Letter XXXIX, pp. 551, 552. 
53 John A. McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology, Westminster john Knox Press, Louisville.London, 2004, p. 
52. 
54 Cf. Ibid. p. 43. 

                                                           



۱٤ 
 

 ٥٥.صح�حة وال حق�ق�ة" ل�ست "المعمود�ة الهرطوق�ة
 م):٢٦٥كتب ال�ا�ا دیونسیوس السكندرى (

إن من �أتون من هرطقة البد أن یتم تعل�مهم "فى أكثر مجامع األساقفة أهم�ة أسمع أنه قد تم إقرار 
 ٥٦."العقیدة األرثوذكس�ة ثم البد أن تتم تنقیتهم بواسطة المعمود�ة

 كتب القد�س أثناسیوس الرسولى:
"تلك المعمود�ة التى �ظنون أنها تختلف عن الحق�قة رغم أنهم یتظاهرون �أنهم �سمون اسم اآلب 
واالبن �سبب كلمات الكتاب. فل�س من �قول ب�ساطة "�ارب" هو الذى �عطى المعمود�ة، بل هو 

قط إ�مان مستق�م. لهذا السبب فإن المخلص لم �أمر فذلك الذى مع االسم الذى یدعوه، عنده أ�ضًا 
�العماد، بل قال أوًال "تلمذوا" ثم �عد ذلك قال "عمدوهم �اسم اآلب واالبن والروح القدس"، لكى �أتى 

 اإل�مان المستق�م من التعل�م ومع اإل�مان �أتى إتمام المعمود�ة.
 -كما سبق أن قیل–وهناك هرطقات أخرى كثیرة تذكر األسماء فقط، ولكن بدون إعتقاد مستق�م 

، حتى أن من ولذلك فالمعمود�ة التى �عطونها عد�مة الجدوى وتعوزها التقوى ل�م. و�دون إ�مان س
 ٥۷.�عمدونه یتلوث بإلحادهم بدًال من أن �فتدى"

 

 الذین أنكروا اإل�مان وقت االضطهاد موقف الكن�سة من 
مثل تشدد ال�عض د قف ثم عادوا تائبین، قبول الذین أنكروا اإل�مان فى زمن االضطهادحدث سجال حول 

أثنى فابیوس أسقف أنطاك�ا  �عث برسالة إلىالسكندرى ال�ا�ا دیون�سیوس لكن  ،قبولهم واورفضالنوفاتیین 
وكتب أ�ضًا لكن�ستى  .قبول تو�ة العائدین إلى اإل�مان �عد أن جحدوهفیها على شجاعة الشهداء وأوصى �

الالذق�ة وأرمین�ا. وقد حذا حذو دیون�سیوس فى الترفق �التائبین العائدین جم�ع خلفائه من ال�ا�اوات 
  األسكندر�ین.

ال �فوتنا هنا أن السكندر�ین كانوا �كتبون كت�ًا فى الحث على االستشهاد، وغنى عن الذكر أن كن�سة 
 لشهداء.امن األسكندر�ة قدمت أعدادًا هائلة 

 
 

55 A.N. Fathers, Eerdmans Publishing com. Grand Rapids, Michigan, Nov. 1979,  Vol. II,  p. 322. 
56 A.N. Fathers, Eerdmans Publishing com. Grand Rapids, Michigan, Nov. 1979, Vol. VI, p. 102. 
57 N.&P.N. Fathers, series 2, Vol. IV, St. Athanasius, Second Discourse Against Arians, Chapter 18, par. 42, 43, p. 371. 

                                                           



۱٥ 
 

 أخرى  نجازاتإ 
  أول ترجمة للعهد الجدید للغة أخرى 

لغة أخرى كانت الترجمة  �ةجدیر بنا فى هذا المقام أن نذكر أن أقدم ترجمة للعهد الجدید من الیونان�ة إلى أ
وفى بدا�ة القرن الثالث الم�الدى �اللهجة ال�حیر�ة  ،الق�ط�ة فى القرن الثانى الم�الدى �اللهجة الصعید�ة

 �فضل مدرسة األسكندر�ة.
 شب للضر�رختقن�ة الحفر على ال 

تقن�ة الحفر على  إكتشفمدرسة األسكندر�ة م) فى ٣٩٥-٣١٠دید�موس الضر�ر (وال �فوتنا أن نذكر أن 
 .اً قرنقبل برایل بخمسة عشر  ٥٨الكتا�ة �النس�ة لمن هو كفیف من الطل�ةو للقراءة  بالخش
 دور الرهبنة الق�ط�ة  

الكبیر والقد�س شنودة  القد�س أنطونیوسال ثالقد�سین أم الرهبنة الق�ط�ةال نستط�ع أن نغفل دور آ�اء و 
 الرسولى مثل القد�س أثناسیوسضد الهرطقات اآل�اء المدافعین عن اإل�مان  ساندوارئ�س المتوحدین الذین 
 .الفضیلة والتقوى والنسكو  وكانوا أمثلة قو�ة فى ح�اة الصالةوالقد�س كیرلس الكبیر 

 اتمةخ 
 سكندر�ةح مكانة كن�سة األ�وضلت الرسولىالقد�س أثناسیوس عن  الكبیرالقد�س �اسیلیوس نختم �ما قال 

 ٥٩ممثلة فى �طر�ركها �النس�ة للكن�سة الجامعة:
من أحكم منك فى رؤ�ة األمور التى تحتاج  ..ذكائك وفطنتك؟من هو الذى له قدرة أكثر منك فى "

من  ..من �شعر أعمق منك �اضطرا�ات األخوة؟ ..من له خبرة عمل�ة فى عمل س�اسة نافعة؟ ..معالجة؟
 ٦٠؟"فى كل الغرب مكّرم أكثر من شعرك الرمادى المبجل

 وكتب له فى رسالة:
لفخامتك، فى إ�مان �أن ق�ادتك هى الق�ادة المعز�ة ال�اق�ة نلجأ كلنا "كلما زادت أمراض الكنائس نموًا كلما 

 ٦١".لنا فى اضطرا�اتنا
 ٦٢."كما �الرأس ورئ�س الكلأى ال یبدأون بدا�ة أكثر تناس�ًا إال �االستعانة �فخامتك،  ..". كتب فى رسالة أخرى:ثم 

58 Schaff, History of the Christian Church, Vol. III, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, reprinted 1987, p.922. 
59 Michael Whelton, Pope’s and Patriarchs, Conciliar Press, California, 2006, p. 122-123. 
60 Nicene and Post Nicene Fathers, Second series, Vol. VIII, St. Basil, Letter LXVI, p. 163. 
61 Ibid., St. Basil, Letter LXXX, p. 171. 
62 Ibid., St. Basil, Letter LXIX, p. 165. 

                                                           


