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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة 

 املضمون الديين املسيحيلفهم ة علميضرورية  من قبل املسلمنييُعدُّ البحث يف علم الباترولوجي )اآلابئيات( 
أتيت أمهية هذه الدراسة لسياق ؤثر يف تطوره وصياغة قضاايه، ويف هذا ا، من حيث واضعه واملعلى ما هو عليه

ابآلابء وأصنافهم وشروط  وتعر ِّفره، موضوعه واترخيه وحاض فتبني، العلم الالهويتهذا  ماهيةالوجيزة الباحثة يف 
عالقة وكذلك معرفة املسيحي،  الدينيف  هأثر  وإدراكاآلابئي الديين املنتج لنصل إىل من يستحق هذا اللقب، 

 الوسطاء. الذي يعين تلقي الداينة كما وردت عرب هؤالء اآلابء مبفهوم التقليد الكنسي

 الدراسات السابقة:

كثرة الكتابة يف هذا العلم عند مهية و أمل أعثر على كتاابت مستقلة أبقالم إسالمية تتناول علم )الباترولوجي(، مع 
هم يف املسيحية ميثل نقصا وخلال الديين املالعلمي و وال شك أن الفراغ اإلسالمي يف تناول هذا البعد ، النصارى

قضية اآلابئيات  وألمهية ،انيةالنصر  وينعكس ذلك ابلسلب على تصوراتنا للداينة يف دراساتنا اإلسالمية هلا.
املسلمني يف حقل مقارنة األداين   نتناوهلا حنناملسلم يف املسيحية كان البد أن  باحثال عقلوضرورة حضورها يف 

 موثوقيتها.مرجعية النصرانية وبيان مدى حقيقة معرفة  كخطوة علمية يف سبيل

 منهج البحث:

واملنهج التحليلي،  ،ج التارخييواملنه ،مثل هذا املوضوع يصلح يف تناوله عدة مناهج منها املنهج االستقرائي
ومعرفة تطورها آلابئيات، ا، حيث تتبعت ما كتبه النصارى حول قضية ابلفعل وهي املناهج اليت استخدمتها

 يدركها القارئ مع هناية الدراسة. بنظرة نقدية تظهر نتائج مهمة وحللتهااملادة حمل البحث  التارخيي، مث درست

 إطار البحث:
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عات العلوم الكنسية ي للبحث مبوضوع )اآلابئيات( الذي هو أحد موضو ميكنين حتديد اإلطار املوضوع
ن صورته ال تكتمل بدراسة األساسية، من حيث كونه أحد علوم الالهوت املسيحي، ومل أحدده إبطار زمين أل

 دراسة أفقية ال رأسية.ال مالحظة أن هذه فرتة زمنية دون أخرى، مع

 :على أمرين وأنبه

، فلم وم اليت دونوها أبنفسهمإال ملراجع القنصا أو تصرفا أو اختصارا أنين مل أرجع يف مسائل البحث  -
 أعتمد على أي مرجع إسالمي.

 اموس الكتاب املقدس،قإىل رجعت يف أغلب التعريفات املتعلقة ابألعالم أو املصطلحات املسيحية  -
 اإلصدار الرابع. ،ةاملوسوعة املسيحي ضمن واملدرج، بصورته اإللكرتونية

داخل ب املقدس مباشرة الكتا وأخلت إىلغري الكتاب املقدس، العلمية  املراجعيف اهلوامش أوردت  -
 دون أن أحيلها إىل اهلامش. اهدو الش أتيتحيث البحث 

 قائمة املصادر.لبحث حيث هناية اجردت املصادر يف اهلوامش من البياانت املتعلقة هبا وجعلتها يف  -

 البحث:بناء 

 :ثالثة مباحثيف جاء بناء البحث 

 .ابء )الباترولوجي(املبحث األول: حول علم اآل

 .املبحث الثاين: حول اآلابء وكتبهم

 املبحث الثالث: اآلابء واآلابئيات رؤية نقدية.

 

 وهللا ويل التوفيق.
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 .ابء )الباترولوجي(املبحث األول: حول علم اآل

مبرجعية الداينة وموارد عقيدهتا  لتعلقه، دى النصارىل (1))الباترولوجي( من أهم العلوم الكنسيةء ابيعدُّ علم اآل
فهو" جزء من اتريخ الكتاابت املسيحية اليت تتناول املؤلفني الالهوتيني يف  وعبادهتا وأخالقها وتشريعاهتا،

، عالقة وثيقة ابلالهوت املسيحي وعلومه، وابألدب املسيحي كذلك وهلذا العلم  (،2)العصور املسيحية األوىل"
يف  املؤسسات املعنية به عامليا  تعددت  و ،عرب الزمان وتطورت مضامينه ،لدى النصارىكثرت العناية به   لذا

 .النصارىتناول نبذة حول علم اآلابء، وموضوعه، وتطوراته وأمهيته لدى ناملبحث  ويف هذا، العصر احلايل

 تعريف علم اآلابء:

وملا كانت كتاابت اآلابء ذات  (،أب)أي:    paterمأخوذة من الكلمة الالتينية  patrologaa"كلمة 
علم مسي  كله  ذلكلبحث نشأ حبيث مشلت كل جوانب الداينة تقريبا، مضامني عقدية وتشريعية وروحانية مهمة 

وأفكارهم  آابء الكنيسة، من حيث أقواهلم وكتاابهتم" العلم الذي يبحث يف :كما عرفوه   هو)علم اآلابء( و 
العلم الذي يبحث يف حياة :" فهو إذا .(3)"يل اللغات احلي ة ونشرهاإويقوم بتحقيقها عِّلميا  وترمجتها الالهوتية، 

 (4)اآلابء األولني وأعماهلم وأقواهلم وكتاابهتم وأفكارهم"

                                                           
ليت حتيأ  يأة  قدسههههههة، ، ً ناًلشههههههور املؤمن ًأو نا  و ملأ ة ًأو  ًلر ية  و -ويطلق لفظ "كنيسههههههال" ً ههههههط: أ   ل   :     - 1

ؤنم  ًأسههههههههههههلملة    ًلو   ًلر أة  و ًدكلريو    ي دنجأ  ًلك -ب ، وتشههههههههههههاإل ي ًاسههههههههههههًرن ًدسية ًليت  أنسههههههههههههؤأ كؤنم   قد 
. ًنظر / ًأمسم ة ًأسيحية وح ًلقد ينؤم ًلر ًلبنأء  ًأكأن ًأخصص للوبأدة ًأسيحية،  ي حم  ًجت أع ًأو نا ًحلأل ب -، جًلكنسي

 يسة قط.ًالكاونية قأ م  ًلكتأب ًأقد   أدة اكنيسة( ابختصأن. قلت   مل ينب ًأسيح  ليال ًلس:م كن
سة ًلقديس ًلنأشر   وس ، دًن يمسف ك أل، 2007(، ط ًلثأنية 19 دخ  إىل  لم ًلبأترولمجي، نصحي  بد ًلشؤيد بطر ، ا - 2

 م ، ًأركز ًأصري للدًنسأ  ًآلابئية، ًلقأهرة. نطمني
ي ًلكليههههة ًدكلرييكيهههة  (  هههه كرة ي  لم ًلبههههأترولمجي  لقيههههت1ًنظر/  قههههد ههههأ  ي  لم ًلبههههأترولمجي، ًلق ص  دن  يوقمب ا - 3

لح ًأوأ ههههر، وي ويل ابأصههههطبدون .ًوأسههههكمظ لفظ  نسههههمب إىل ًأسههههكمنة  ي ًان ، يو  ًلد -م 1974ًول:همتية ابدسههههكندنية 
كمنة "ًلوأمل"، أنأقشهههههة   ر  ونأه ًجت أع ن أة و ول ي ًلكنيسهههههة    مليع جؤأ  ًأسهههههقأ م  ًلكتأب ًأقد  جم ع  سهههههكمظ وهم  ا

قاب ه ً ًأصههطلح    توبري " و ر خيص ًد أن ًأسههيحي، فدح  فظ ًلنظأم وسهه: ة ًلوقيدة با ًأسههيحيا ي شههل  ملأء ًلوأمل.وي
 "، ولكنال ال خيص ًلدول، ب  ًلكنأئس ًأسيحية ي ًلبلدًن ًأختلفة.دويل

 (. 5ًلدلي  ًأبسط ي  لم ًاابء، ًلق ص  دن  يوقمب ا - 4
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" ،اآلابئي  هو تراث عريق وعميق، ألنَّ رأس زاويته هو السيد املسيحيقول بنيامني احملرقي :" إنَّ تراث كنيستنا 
يُح نَ ْفُسُه َحَجُر الزَّاوِّيَةِّ " )أف (، هذا الرتاث تسلَّمه آابؤان 20:2َمْبنِّي ِّنَي َعَلى َأَساسِّ الرُُّسلِّ َواأَلنْبَِّياءِّ، َوَيُسوُع اْلَمسِّ

الرسل من املسيح، وقد سلَّموه ملن عايشوهم وتتلمذوا عليهم، وهكذا انتقل اإلميان ابلتسليم من جيل إىل جيل 
ميَانِّ  نَي " )يه" اإلِّ (، وأصبح هناك ما يُعرف ابلتلمذة الروحي ة وهى يف اليواننية 3 اْلُمَسلَّمِّ َمرَّة  لِّْلقِّد ِّيسِّ

μαθŋтης) .البحث يف هذا الرتاث " عِّلما  "، من أهم العلوم قد صار و ( وتعين: التلميذ املالصق ملعلمه
يُعطي للمؤمنني صورة حية لتمتع اآلابء ابإلجنيل فهو " ،  patrologiaالكنسية، ُأطلَق عليه " علم الباترولوجى 

 هكذا عرب القوم عن هذا العلم. (.5)"احلي املعاش، فهو ليس جمرد سرد سري أو كتاابت.. لكنه فكر حي ُمعاش
 :تهوأمهي موضوع علم اآلابء

: أقوال  -حسب عبارة الباحثني النصارى -من التعاريف السابقة وغريها نعلم أن لعلم اآلابء موضوعا حمددا هو
 للكتابوتفسري  (7)ضد أعداء اإلميان، أو عمل كرازي (6)، مبا تناولته من عمل دفاعياآلابء وكتاابهتم الالهوتية

 (8)و العبادات واللوتورجياتأ املقدس، أو تعبريات عن اخلربات الروحية اليت عاشها اآلابء يف الكنيسة اجلامعة،

والبد من اإلشارة إىل أن علم اآلابء ال يقتصر على دراسة  .،(9)ذلك والصلوات واملمارسات الكنسية وغري 
:" بكتاابت اهلراطقة  كذلك  اهتمامهولوجي تر ، حيث يقرر علماء البافقط وكتاابهتماملستقيمني أقوال اآلابء 

أيضا، والكتب املزورة، لنتفهم جو الكنيسة األوىل، ونتعرف كيف شهدت الكنيسة للحق حىت يف وسط وجود 
 (.10هراطقة")

                                                           
 .بنيأ ا ًحملرق 3 قد ة ي  لم ًآلابء ص  - 5
 .ي نظًر   أأية  خرى" ًأمسم ة ًأسيحية ً ًاضأ     خ:ل فضح ًلويمب ًلظأهرةًل:هم  ًلدفأ ي  لم كنسي  "يؤدح إىل تقدمي  سأ   ق:ظ لإل أن ًأسيحي ًولدفأع  نال ضد  - 6
ًدجني  للخ:ص. و"ًلكًرزة"  ًولفو  كرز هم سرايىن ًا  ، يوىن و ظ واندى ببشأنة ًلكًرزة  صطلح كنسي ويو  بال  " - 7

 وز هم ًلًم ظ  و ًأنأدى ف ه ًلبشأنة.ًولكأنز  و ًلكأن  ه  ًلم ظ ًولتبشري  :نية ابحلقأئق ًدجنيلية خصم أ  ًوأسيحية   م أ.
 ًأمسم ة ًأسيحية قأ م  ًلكتأب ًأقد  ا أدة   كًرزة(.

 ًلكنيسة  ونأهأ خد ة ليتمنجية   ونأهأ خد ة. ًو     ملأ   ًو     ًلشور و ند أ نقمل ليتمنجية ًلقًرءً  ىف - 8
 المتمنجية ًلقًرءً (.قأ م  ًلكتأب ًأقد   ًلقًرءً  ىف ًلكنيسة.

 (4ًنظر  دًنسأ  ي  لم ًآلابء،ًلق ص  ينأ ونيس  يخأئي ،ا - 9
ا من ًل:همتية  ث  وهي خطأ  قيدي ضد  قيدة ًخل:ص ًو"ًسرطقة  ( سأبق. و 8 قد أ  ي  لم ًلبأترولمجي ا - 10

أن ًأبتدع ًل ي يقمل نتوليم قي هم  ًدنس" ًوسرطم  خطأء ضد الهم  ًأسيح،  و ي ًاقأنيم كأقنمم ًلروح ًلقد  وغريه..
 خيألف  أ كتر ي ًلكتأب ًأقد . ًأمسم ة قأ م  ًلكتأب ًأقدسة  هرطقة.
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علم الباترولوجي يعود فاملضامني املسيحية يف الداينة،  العلم هي أهمهذا اليت يبحثها اآلابئية املوضوعات وتُعدُّ 
وترجع أمهية )علم يقول بنيامني احملرقي:"األوىل،  إىل ينابيعه -يف زعمهم – يابملضمون الديين املسيح

ابئيه.. إىل اإلميان النقي... وكما يقول آلالباترولوجي( إىل كونه يعود بنا إىل اجلذور األوىل.. إىل الينابيع ا
حبيب جرجس: " إن كتاابت اآلابء هلا املقام األمسى يف عامل الكتاابت الدينية، لقرب عهد كاتبيها  األرشدايكون

(. فأمهية العلم مستمدة 11)ابلعصر الرسويل، وأقواهلم ُحجج قوية على تعاليم الكنيسة يف عصرها األول"
م ميثل يف احلقيقة ما يعرف ب "التقليد موضوعاته، وهذا العلكاتبيه ورواده مث من طبيعة ابلدرجة األوىل إىل أمهية  

، فاآلابء حيملون روح التقليد الكنسي اجلامعي الذي هو طبيعة الكنيستني األرثوذوكسية (12)املسيحي"
 .(13)والكاثوليكية وحقيقتهما

يف تقليد الكنيسة احلي واملقدس،  ذكرته املوسوعة املسيحية حول أمهية اآلابء وأثرهم:" هبذا النص الذيوأختم 
ة، جتعلهم يتميَّزون عن أي املُستمر منذ أتسيس الكنيسة حىت أايمنا هذه، حيتل آابء الكنيسة مكانة خاص

نية الكنيسة، التنظيمية، شخصية أخرى يف اتريخ الكنيسة. فاآلابء هم أول من وضعوا اخلطوط العريضة لب
، نا قانون الكتاب املقدس، قوانني اإلميانمن اآلابء لدي تفظ بقيمتهِّ بشكل دائم.العقائدية والرعوية، وما قدَّموه حي

، أضف إىل ذلك التأمالت يف احلياة ترجيا، أوائل اخلالصات الالهوتية والتعليميةو قوانني احلياة الكنسي ة، الل
 ".الروحية، الزهدية والصوفية

 اتريخ علم اآلابء وتطوره:

كغريه من العلوم وتطور عرب الزمان  أشران من قبل   كما (14)من علوم الالهوت افرع ابعتبارهنشأ هذا العلم 
من استعمل وأول أصبحت له مؤسسات وشخصيات وأعالم. واملكان واألشخاص واألحداث، إىل أن توسع و 

                                                           

 .بنيأ ا ًحملرق 3 قد ة ي  لم ًآلابء ص  - 11
ًلتقليد ًلكنسي،  ًلرس  ًوآلابء" ًلاتيبأ  ًولنظم ًليت تمضح تفأ ي  ًلوبأدة وطقمسؤأ  ل   ثأل  أ     ًلتقليد ًلكنسي  " - 12

 (.3للق ص زكراي بطر  ا
 قدية".نيًرجع للبأ ث دًنسة بونًمن  " ًأسيحية با ًلتقليد ًلكنسي وتوأليم ًلكتأب ًأقد  نؤية  - 13
هم  ًلدفأ ي ، ًول:هم  ًلطقسي، للكنيسة  لمم ال همتية  ديدة وهي  نمًع  نؤأ  ًل:هم  ًاديب، ًول:هم  ًلدستمني، ًول: - 14
 لبأترولمجي بولم ًل:هم  ًآلابئي.ًل:هم  ًلر مي، ًول:هم  ًلرو ي، ًول:هم  ًأقأنن، ًول:هم  ًلنظري وغري ذلك، ويس    لم ًو
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القرن السابع عشر، وذلك عندما استخدم كلمة  " جون جرهارد من ال هوتيياألملاين  اسم الباترولوجي هو
 (.15)م"1653كعنوان لكتابه الذي نشره سنة   )patrologiaابترولوجيا )

هل هي حمددة  لك املراحلت يف حتديدواختلفوا تطور العلم عرب التاريخ، علماء الباترولوجي مراحل  سجلوقد 
 ى النحو التايل:حديد، لكنهم قاربوا عل؟ ورجحوا اخلالف حيث مل يستطيعوا التبصورة علمية دقيقة

تقليد الكنسي، حيث بدء ظهور املسيحية: ويف هذه املرحلة يعترب النصارى أن أقوال اآلابء متثل نصيبا من ال -1
قواهلم كوديعة حتمل داخلها إميان الكنيسة احلي، ومل يكن ذلك هلدف دراسي، كما اعتربوا أكانت تتناقل 

" يليق بنا أن حنفظ  :أسقف نيصص( 16)أن كل التعاليم حفظت مستدلني بقول القديس غوريغوريوس
عظات  التقليد الذي تسلمناه ابلتتابع من اآلابء اثبتا بغري تغري"، وأضافوا أن البعض كان يشغف بتسجيل

وغريه، ( 17)اآلابء اليت جاءت بعد ذلك كتفاسري وشروح لألسفار املقدسة مثل عظات القديس يوحنا الذهيب
ويف هذه املرحلة كذلك احتضنت مصر الكثري من رجال الشرق والغرب الذين جاءوا يتتلمذون على يد 

وسريهم وأفكارهم وترمجوها بلغات سة االسكندرية، ودونوا أقواهلم ر أو مبد ةالقديسني والرهبان داخل األدير 
العامل حاملني معهم  إىلمث خرج رهبان ومديرو مدرسة االسكندرية  عدة مثل اليواننية والسراينية والالتينية.

 بعضا من تراث الكنيسة املصرية االرثوذوكسية.

أاب لعلم  (18) (340 -260 ظهور مؤرخني كنسيني: ويف هذه املرحلة يعترب يوسابيوس القيصري ) -2
الباترولوجي ومؤسسا لفكرة نشر أقوال اآلابء وكتاابهتم، حيث قال:" هديف هو أن أكتب تقريرا عن خالفات 

 .اندوا ابلكلمة اإلهلية سواء كان شفاهة أو كتابة" -كل جيل-الرسل القديسني...وأن اشري إىل أولئك الذين يف 

                                                           
 (.19 دخ  إىل  لم ًآلابء، ا - 15

ولقبال ًاب لكنيسة كلؤأ"، ً  د ًآلابء ًلوظأم، د أه ًلقديس إغريغمنيم  ًلنزينزي  "  مد  ًلقديس إغريغمنيم  ًلنيسي - 16
ل  قيصرية ي سيم  سقفأ   ولد ي  دينة قيصرية،  كسي م  ًأواح  " ولم ًأسكمنة"، ك أ ُد ي " ب ًآلابء"، و"كمكر نيصص

 . . ًأمسم ة ًأسيحية394، ًشاإل ي جمأ ع كنسية كربى  نؤأ جم ع إنطأكية، وغألبأ تنيح  أم 370
 ًلفؤم لفصأ تال وقدنتال  ل  إبنطأكية، ولقر ب هيب 344 كثرهم أت رًي، ولد  أم يم نأ ًل هيب       شؤر آابء ًلكنيسة و  - 17

 تقريبأ. 438ًلم ظ ًولتأ ري، كأن بطريرإل ًلقسطنطينية ًا ظم  تنيح ي ًلوأم 
م، وظ   ل  كرسي 362ة يمسأبيم  ًلقيصري   د  كرب  سأقفة ًلكنيسة ، وهم  سقف قيصرية ابلكبأدوإل، ًختري  سقفأ سن - 18
 وتنيح ي ه ً ًلوأم. 370اسقفية مثأن سنًم  إىل ً
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يف السنة الرابعة عشر من حكم ( 19)ظهور كتاب مشاهري الرجال : مجعه القديس جريوم -2
فسجل  ،هنم قليلو الذكاءبه للرد على من يتهم املسيحيني أب( وكت293ثيؤدوسيوس أي عام )

جريوم الُكتَّاب الذين يعتز هبم األدب املسيحي بدءا من العصر الرسويل وانتهاء بنفسه، ذاكرا يف 
 ."ما ألعماهلمفصل عرضا لسرية هؤالء اآلابء مقي ِّ كل 

 حول كتاب مشاهري الرجال: مهمة مالحظة

والغريب أن علماء اآلابئيات املعاصرين انتقدوا هذا الكتاب نقدا شديدا رغم أن الكتاب ظل أكثر أقول : 
من ألف عام موضع ثقة واعتبار مؤرخي املؤلفات املسيحية يف الغرب وكان أساسا لكتاابهتم، لكن ابلتدقيق 

وس من العظماء الذين راجع إىل كون جريوم جعل آريذلك يف خلفيات ودوافع هذا النقد الالذع جند أن 
هؤالء  التوحيدي القائل ببشرية عيسى عليه السالم، بينما يعتربه( 20)يعتز هبم، ومعروف مذهب آريوس

أن أريوس من اهلراطقة، واعتربوا أن من مآخذهم على عليه السالم لوهية عيسى أاملعاصرون حبكم اعتقادهم 
 كتاب جريوم أنه مل يفصل بني اآلابء وبني اهلراطقة.

تلك املرحلة واليت تليها ظهر  وما بني قائال: ط يف علم اآلابء حول اتريخ العلميتابع صاحب كتاب الدليل املبس
قام  1122ويف عام  (636من اآلابء غري جريوم آابء كثريون مثل جيناديوس كاهن مرسيليا، وإيسينورس)

تابع اآلابء من اآلابء، وت 963تريثموس سري كتب اآلب   1494هونوريوس بعمل حتت اسم "الكنيسة املنرية، ويف 
خص األعمال السابقة حىت جاء القرن اخلامس عشر قام يف القسطنطينية نسيفوريس كالسيت بن كالستوس يل

 م.911ألسالفه ويضع اترخيا للكنيسة منذ النشأة حىت عام

                                                           
اابء ًلغربيا ي تفسري ًلكتأب ًي  دينة سايدون  ل   دود إيطأليأ     سرة نو أنية، ويود      ظم  342جريوم   ولد سنة  - 19

 ونق  جسده إىل نو أ. 420ًأقد ، تنيح ي بيت حلم  أم 
 دى كنأئس ًدسههكندنية دونسههم كأهنأ وخأد أ  270نبخ ًأسههيحي ولد ي ليبيأ سههنة آنيم       شههأهري ًلشههخصههيأ  ي ًلتأ - 20

 خرجًم فيال  325بتال وي جم ع نيقية ، كأن يوتقد بشرية ًأسيخ ًونال خملمق، وكأن  م دً، ً تربتال ًلكنيسة    ًسًرطقة فحأن 310سنة 
سههتلصههأل أىن قأنمان يقضهه  ابم ىف  ؤد  يمدسههيميم  ًلث 428 وقد  ههدن سههنة -3نص ًد أن ًلنيقأوي ًل ي نفضههًم فيال فكر آنيم ، 

 .ًنظر/ ًأمسم ة ًأسيحية ًدلكاونية.نيمسية ىف ك  ًملأء ًال رًبطمنية ًلرو أنيةًآل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9 
 

عشر وفيها حدث أول مرحلة علمية جديدة : انطلقت مرحلة جديدة يف القرن السادس عشر والسابع   -4
جتميع ونشر ملؤلفات الكنيسة القدمية، ويف القرن التاسع عشر اكتشفت املزيد من أقوال اآلابء الشرقيني، وبدأ 
الشعور ابحلاجة إىل ضرورة نشرها مطبوعة ومضبوطة علميا، فافتتحت أكادمييات لذلك يف كل من برلني وفيينا 

 (.21)"لغربينيوطبعت جمموعات كثرية لآلابء الشرقيني وا

 علم اآلابء يف العصر احلديث:

وتطورت أشكال العناية انل علم الباترولوجي عناية كبرية يف العصر احلديث، نظرا ألمهيته الدينية يف املسيحية، 
، وعنيت به كليات ومؤسسات أسست يف كثري من جامعات الغرب كراسي خاصة ابسم علم الباترولوجيف به،

أحد مراكز البحث اآلابئي، ومقر   -ويقصد به امللك جورج الرابع -ففي لندن تعترب كلية "امللك"  الهوتية عربية.
، ويف اجنلرتا 2009كلية يف العامل حسب إحصائية   25املؤمترات اآلابئية والالهوتية يف العامل، وهي إحدى أكرب 

ا املؤمتر دوراي كل أربع سنوات يف قسم مؤمتر أكسفورد للدراسات اآلابئية، التابع جلامعة أكسفور، وينعقد هذ
الالهوت ، ويشارك يف احلضور املهتمون بعلم اآلابء حىت وصلت حبوث أحد مؤمتراته إىل مخسمائة حبث، وقد 

.ل.كروس أستاذ م على يد عامل الالهوت الشهري ف1951مرة إىل اآلن منذ بدايته عام  (16)انعقد هذا املؤمتر 
بوالية االابما إبنشاء مشروع ضخم على  املسيحية ويف أمريكا تقوم جامعة فولكنر .كسفوردأالالهوت يف جامعة 

م بوالية نيويورك، 1983أتسس معهد فالدميري األرثوذوكسي يف أمريكا  كما(، 22)املدى الطويل حول اآلابئيات
 . (23)واملعهد مينح درجة البكالوريوس يف الالهوت واملاجستري مث الدكتوراه 1967ومنذ عام 

وهي مؤسسة  1970ويضاف إىل تلك العناية أن أسست مجعية أمريكا الشمالية للدراسات اآلابئية منذ عام 
متخصصة يف علم اآلابء، وقد نظمت مؤمترات عدة يف هذا العلم، كانت جتمع كل العلماء املختصني فيه على 

دا منها : "سلسلة أحباث آابئية" املستوى العاملي، وصدرت عن اجلمعية جمالت وموسوعات وإصدارات كثرية ج

                                                           

 (.24-19(، و دخ  إىل  لم ًآلابء، ا11-7 ا ي  لم ًآلابء ًلدلي  ًأبسطًنظر تفصي  ذلك ي    - 21
( ض   سلسة ًاوًنق ًأختصرة  مل ًآلابئيأ  للق ص ً نأسيم  1للق ص ً نأسيم  فؤي جمنج ،اونقة   شرو أ  آابئية،  - 22

  http://ixoyc.net/Per.aspxفؤي جمنج مبمقوال  ل  ًدنانت اإكثم (

 م .(،  مقع إكث2-1، للق ص ً نأسيم  فؤي جمنج ، اونقة  وؤد ًلقديس ف:د ري ًالن مذكمسي - 23
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(، 24)"جملة الدراسات املسيحية القدمية" مسهااوهي حنو اثين عشر جملدا، وجريدة "آابئيات" وجملة آابئية الهوتية 

قرته الدار أكما تقوم دار شني ملتميداي بتبين مشروع علمي يهدف إىل متويل نشر النصوص اآلابئية، وحبسب ما 
لعديد من العلماء املختصني بعلم اآلابئيات كل حبسب ختصصه لرتمجة كل النصوص اآلابئية هنا قد تعاقدت مع افإ

 .(25)ونشرها ميالدية، 1000الواردة حىت سنة 

اهتمت الكنيسة األرثوذوكسية كثريا ابآلابئيات سواء على مستوى التعليم أو التأليف، فأسس املركز ويف مصر 
العديدة،  واإلصدارات، وهلذا املركز نشاط واسع مشل احملاضرات والندوات األرثوذوكسي للدراسات اآلابئية

واملؤمترات العلمية، والرتمجات، والدورايت والدورات العلمية، وأسهم يف تدريس اآلابئيات يف الكليات 
  (26)األكلرييكية مبصر وخارجها، وله موقع على الشبكة العنكبوتية يشمل كل أعماله وأنشطه

 

 وكتبهم، رؤية نقدية. الثاين: حول اآلابءملبحث ا

اجلنا احلديث عنه يف املبحث علم اآلابء الذي ع حيمل مضامني دينية مهمة، أتسس لبحثها"اآلابء" مصطلح كنسي 
مع يف الكنيسة؟  مكانة هؤالءو ؟ ، وشروط من يدعى أابآلابء أنفسهمنتناول ما يتعلق ابالسابق، ويف هذا املبحث 

 .حول هذا كلهرؤية نقدية تقدمي ملسيحية، و بيان أثرها يف ا

  :؟اآلابءمن هم 

 (.27)صياغته أو شرحه" هم:" املعلمون الذين سامهوا يف حتديد مضمون اإلميان أو -حسب مقوالت القوم-اآلابء 

اإلميان والعقيدة واحلياة الروحية يف القرون  "معلمو :اآلابء هم أبن ،التعريف قيدا متعلقا ابلزمن إىلويضيف بعضهم 

                                                           
 (،  مقع إكثم .1-2ونقة  مشألية للدًنسأ  ًآلابئية، للق ص ً نأسيم  فؤي جمنجا - 24

 (  مقع إكثم .1ونقة  ونقة  شرو أ  آابئية، للق ص ً نأسيم  فؤي جمنج ا - 25

 .http://patristiccairo.com/?page_id=596 وهذا هو رابط الموقع:  - 26

 
 (.8،انصحي  بد ًلشؤيد ، دخ  ًىل  لم ًالابء - 27
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سهموا علميا يف خدمة العقيدة املسيحية ومع ذلك مل يتصفوا أوهذا القيد الزمين خيرج أانسا ( 28)اخلمسة األوىل"
اب ، وإمنا )يطلق عليهم "الكتَّ عند من اشرتط ذلك القيد بصفة القدمية الزمنية فال يطلق عليهم لفظ اآلابء

والنصارى (، 29)يرونيموس" يف أواخر القرن الرابع يف كتابه مشاهري الرجال"إو تعبري حنته جريوم "هو الكنسيني" 
دِّيُكُم الَّذِّيَن َكلَُّموُكْم و مدعو  ن حسب كالم بولس إىل االقتفاء الدقيق آلاثر اآلابء حيث يقول هلم :" اُذُْكُروا ُمْرشِّ

َايَةِّ  ريهتِِّّْم فَ َتَمث َُّلوا إبِِّّميَاهنِِّّْم")عببَِّكلَِّمةِّ هللاِّ, اْنظُُروا إِّىَل هنِّ  .(7: 13سِّ

األب "تعين  "أب"لفظة " نقله بتصرف:بنيامني احملرقي يف كتابه املقدمة بياان حول معاين لفظة " أب" أوقد بني لنا 
الذي يتوىل األبوة  "،الراهب"يت مبعىن أتحسب اللغات اليواننية والعربية واآلرامية والعربية، ويف اإلجنليزية  "الروحي

 (ABAلرابع امليالدي كلمة أو رئيس دير، وقد وجد يف خمطوطات ترجع للقرن ا، الروحية أو اإلرشاد والتوجيه
 ."شيخ متقدم يف احلكمة"عىن هذا وقد استخدمها املصريَّ القدمي مب ( يف كتاابت بالديوس حتمل هذا املفهوم.

(، وللوالدين 13: 28لوالد االبن أو االبنة وللجد )تك التوراةطيه إنَّ كلمة " أب " لفظ تُعفوأما كتابيا : 
، للحديث الكتاب املقدسكذلك اسُتخدمت كلمة " أب " يف ... (،3: 12(، ولألجداد )خر23: 11)عب

: 13:28،31، 24:26ئَِّنا " )تكيُدعى " إِّلهِّ آابَ  يهوه، فكان العهد القدميعن اجليل األول من املؤمنني يف 
وىف العهد اجلديد أستخدمها السيد املسيح يف عالقته مع اآلب: " اَي َأاَب اآلُب ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتطَاٌع َلَك "  ....،5

)أب( يف الكنيسة األوىل ابلتعليم، فاآلابء هم ُمعل مون  متيزوا ابستقامة الرأي  ةارتبطت كلمكما (،  36: 14)مر
وقداسة السرية، وكان التعليم يف الكنيسة مقتصرا  على األب األسقف، لذلك كانت كلمه )أب( مقتصرة على 

كنيسة فرصة أُلانس ال حيملوا رتبا  األسقف، ولكن بظهور البدع واهلرطقات يف القرن الرابع امليالدي ، أعطت ال
أطلق  اكهنوتية للتعليم، فالقديس ُأغسطينوس يعترب أنَّ جريوم أاب  مع أنَّه مل حيمل رتبة كهنوتية، لكن لكونه معل م

عليه هذا اللقب، ألنَّه يلد املؤمنني روحيا  يف كنيسة املسيح، فكلمة )أب( ترتبط ابلكهنوت والتعليم أيضا ، وهذا 
جْنِّيلِّ " )ما أو  إلِّ يحِّ َيُسوَع ابِّ (، أي أن الوالدة 15:4كو 1ضحه معلمنا بولس الرسول: " َأاَن َوَلْدُتُكْم يفِّ اْلَمسِّ

                                                           

 (.10،ا دخ  إىل  لم ًآلابء  - 28
 (.10،ا دخ  إىل  لم ًآلابء  - 29
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تكون ابلتعليم والكرازة، فاملسيحية حياة تلمذة وتسليم، هذا التسليم هو التقليد بكل جوانبه من عقائد، 
 (.30" )ليتورجية، اتريخ، سري اآلابء..

ب )األساقفة والكهنة والشمامسة الذين هلم تراث روحي أو الهويت، ويضم كل الذين دافعوا عن ويشمل لقب األ
 (.31)وىل، كما يضم الرهبان الذين تتلمذوا بفكر كنسي إجنيلي"اإلميان املسيحي يف القرون األ

 تعليق وتنبيه:

جيب التنبيه هنا إىل أن مصطلح "اإلميان املسيحي" الوارد يف تعريف اآلابء ليس هو العقيدة املسيحية قلت: 
 ه كاملمصطلح واسع له داللة خاصة" حيث اإلميان ليس هو العقيدة فقط ولكن عند القوم وإمنا هوفحسب 

لته بعبارة " اإلميان املسلم مرة التقليد الذي استلمته الكنيسة من الرسل وما يعرب عنه القديس يهوذا يف رسا
اإلميان ابملسيح ابن هللا وكل " -كما عرب صاحب كتاب املدخل إىل علم اآلابء- وهو يشمل (3:يهو)للقديسني" 

العقائد املتصلة به وابخلالص الذي متمه ابلصليب والقيامة، كما يشمل عبادة الكنيسة يف اللوتورجيات وخاصة 
وهذا (. 32)يشمل احلياة املسيحية الروحية الشخصية واجلماعية والسلوك املسيحي" ليتورجيا اإلفخارستيا، كما

مهية دراسة اآلابئيات لكل ابحث عن أصول املسيحية ومصادرها، ومن صاغها ووضع مضامينها يف شىت أيؤكد لنا 

                                                           

ً  ًدسية جمردة    ًالب  ًولروح ًل (.و   ًأوأظ ًأؤ ة لكل ة "ًاب" ي ًأسيحية " 7-9ا ي  لم ًآلابء، ًنظر  قد ة - 30
 (.64 -53س فأن  فأيز ،اًلقد ، وهم مبنزلة ًا   ًوأبد  لمجمد ًالب " ًنظر /  قأئق  سأسية ي ًد أن ًأسيحي، ًلق

صحيح، لكنؤأ  شت ي ًلسنة (.لفظ ًلقسيس ك أ يقمل ًب  ًأقفع "لفظة حمرفة    ًل7-9ا ي  لم ًآلابء، ًنظر  قد ة - 31
بحأنال ويتضرع ي تقديس ًلقرابن سًلنأ ، وإمنأ هي كأسيس ، وهي لفظة يماننية ،  ي ًلطألر ًلسأي  ًأتضرع  ي  نال يطلر    هللا 
لقد  " ترتير ًلكؤنم  لسأوير  ي غفًرن خطأاي ًلشور، ًل ي  أن إ أ أ  ليؤم، ووسيطأ بينؤم وبا هللا ي  لمل  قنمن ًلروح ً

يفولمه ي طمل ًلقدً  وشريك  و بلغأ للشور مبأ -ًل ي هم ًلقسيس - أ   قأ مه ي ًلبيوة خأد أ للكأه  (. ًولش31ب  ًأقفع ا
 (.35ًلكأه  ي ًخلد ة ًحلأضرة. ترتير ًلكؤنم  ا

 (.8إىل علم اآلابء ) املدخل - 32
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"أن تشدد الكنيسة األرثوذوكسية على أمهية  هلا ماري مالك يف مقالولذا ليس عجيبا كما تقول اخلورية  جوانبها.
  (.33)اآلابء حىت عرفت ابهنا كنيسة اآلابء"

 مل لُق َِّب هؤالء ابآلابء؟

نه وإن كان لكم ربوات من لديهم منها قول الرسول بولس" ألمعتربة أيخذ النصارى هذا اللقب من نصوص دينية 
 .(4:15كو1ع ابإلجنيل" أان ولدتكم يف املسيح يسو املرشدين يف املسيح لكن ليس لكم آابء كثريون، ألين 

سقف ليون يف القرن الثاين يعلن )حينما يتعلم شخص أالقديس إرينيئوس يذكر القمص اتدرس يعقوب ملطي أن 
من فم شخص آخر فإنه يسمى ابنا للذي علمه والذي علمه يدعى أابه" ويقول كليمندس االسكندري )الكلمات 

 (.34)غننا ندعو الذين علموان آابء لنا..وكل من يتعلم هو من جهة اخلضوع ابن ملعلمه"هي ذرية النفس ولذلك ف
أن املصطلح يوحي بشيء من السلطة العلمية والروحية لصاحبه، وهلذا منحت الكنيسة  هؤالء اآلابء  ونالحظ

اآلابء  ميث ل "أيضا:  ويقول. ابلفعل سلطة دينية كبرية تناولوها حتت عنوان "سلطة اآلابء" أو "سلطان اآلابء"
مل بال انقطاع يف الروح القدس الذي يع الكنيسة اجلامعة الذي تسل مته من الرسل بفعل فكر القديسون

: "متس كوا مبا وجدوه يف الكنيسة، عملوا مبا تعل موه،  يتحد ث عنهم الكنيسة، حياة القديس أغسطونيوس قائال 
ا يعرف أن ه حيتقر اآلابء القديسني "من حيتقر األبناء"اآلابء أو دعوه يف أيدي وما تسل موه من   ،ا"الكنيسة كل ه إمن 

  يف نظرهم:  يقوم هذا السلطان على عاملني

عة اإلميان احلي من أيدي الرسل لذلك ودي إذ ات سم اآلابء ابحلياة القدسي ة واألمانة يف استالم ،عامل طبيعياألول: 
ر الواحد، ابلرغم من اختالف حيملون الفك وأهنمة من كل جوانبها، خاصة هم أقدر على الشهادة للحياة الكنسي  

 التصاالت يف ذلك احلني. االثقافات واملواهب والظروف، مع بُعد املسافات بني الكراسي الرسولي ة وصعوبة 

                                                           

منشورة مبوقع :  )مدخل إىل علم اآلابء،(بعنوان،ماري مالك دبس : مقالة اخلوريةمن  - 33
http://almoutran.com/2011/04/1177. 

 (.7،)اتدرس ملطيإىل علم اآلابء، مدخل (،  2، )نظرة شاملة لعلم اآلابء الباترولوجي - 34
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حيفظها ومرشدها إىل كل احلق،  قائد الكنيسةالقدس ابلروح  إهلي حيث عاش اآلابء منحصرين :والعامل الثاين
 .(35)داخل دائرة صليب املسيح"

حاطت الكنيسة هؤالء اآلابء هبالة كبرية من القداسة فاعتربوهم حسب تعبريهم "شهود احلقيقة" " ومصدر أوقد 
وانتقل ابلطبع ذلك إىل تعظيم وتقديس كتاابهتم وأقواهلم وسريهتم ، (36)أمني للمعرفة" وأن "حياهتم مقدسة"

ا يعرف أن ه حيتقر اآلابء القديسني من حيتقرأن "وأعماهلم، حىت اعتربوا   أتيت مرتبة اآلابء يف  الكنيسة كل ها". إمن 
تعترب كنيستنا أن أقوال اآلابء اليت تبنتها اجملامع هي على  احلجية الدينية بعد الكتاب املقدس مباشرة تؤكد ذلك:"

 كما سبق قبل.  .(37").الثانية بعد الكتاب املقدسقدر كبري من األمهية. من هنا جاء تدبري سلطة اآلابء يف الدرجة 

 وهذا ينقلنا إىل مسألتني:

 لكنسيالثانية: أمهية كتاابت اآلابء كمصدر للتقليد ا، : شروط من يعترب "أاب"األوىل

باترولوجي" على أربعة شروط فتكاد تتفق كلمة منظري النصارى يف "علم الأما ما يتعلق بشروط ومواصفات األب 
 وكثريون يف هذا املوضوع رقيبنيامني احمل فيمكننا تلخيص ما ذكرهأو مواصفات فيمن ميكن وصفه بصفة )األب(، 

أن يكون جيب  يقررون أنه حيث الواجب توافرها يف آابء الكنيسة" الصفات“ عنوان:حتت وما ورد على ألسنتهم 
صفات(  أربعرورة توفر )ضأبناؤه، وقد جرى الُعرف على  لألب مقاالت أو كتب أو رسائل أو أقوال سجلها له

 :وهيفيمن يُعتربون آابء كنيسيني أال 

ن أقوال اآلابء إه من اآلابء، حيث أي مستقيم اإلميان وحيافظ على اإلميان السليم الذي تسل م :أرثوذكسي  العقيدة
م(: " لو 434" )  Vincet de Lerinsيف العقيدة تعترب ُحجة يؤخذ هبا، وهلذا يقول " فنسنت دي لرينس

ذ قرار بشأنه قبل ذلك، فينبغي الرجوع إىل آر  اء اآلابء القديسني، وعلى األقل إىل أُثري سؤال جديد مل يكن قد اختُّ
م أولئك الذين كانوا مقبولني كمعلمني حيظون اب لوا يف الشركة واإلميان، هؤالء ظالعرتاف من اجلميع، بسبب أهنَّ

 اآلابء قد علَّموا بفكر واحد واتفاق اتم ". 

                                                           
 .(3نظرة شاملة ) - 35

 .(2،3) ،دراسات يف علم االابء - 36

 املوسوعة املسيحية األلكرتونية.مدخل إىل علم اآلابء، اخلورية ماري مالك دبس،  - 37
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دراسة أدبية فقط، بل أنخذ تعاليمهم  دراستنا لعلم الباترولوجى ال ندرس أقوال أو كتاابت اآلابء يف  حياهتم:قدسية 
اشرة على أقواهلم " من فضلة القلب يت حيياها اآلابء تنعكس بصورة مبممتزجة بروحياهتم وحياهتم، فحياة القداسة ال

 (.34: 12الصاحل من الكنز الصاحل يف القلب خيرج الصاحلات" )مت  الفم. اإلنسانيتكلم 

احد، واجملامع الكنيسة األرثوذكسية حنن ال نعرف اآلابء إالَّ من خالل عضويتهم يف جسد املسيح الو  كنسيا :قبوهلم  
ا حترم الذين حييدونتفرز   عن األمانة املستقيمة وتعتربهم هراطقة. الكتاابت واآلراء الغري مستقيمة العقيدة، كما أهنَّ

الكنيسة حىت زمن معني،  إىلمنتميا  ن يكون األبأالباترولوجي شرط )الزمن( مبعين  يضع بعض علماء :َدمي ةالقِّ 
ن عصر اآلابء ممتد مادام روح الرب يرافق أ، ويري آخرون نلقرن السادس وآخرون ابلقرن الثامحددها البعض اب

يرى اآلابء من الناحية الروحية أن القدمية  لكن معلمونينقطع عنها آابء قديسون  الكنيسة ويعمل فيها، هلذا ال
نَي " )يه ميَانِّ اْلُمَسلَّمِّ َمرَّة  لِّْلقِّد ِّيسِّ ذه الصفة ال تتوفر يف كل (. وه3ليست زمنية، بل الشهادة لألمانة السليمة " اإلِّ

اآلابء وخاصة الذين جاءوا بعد صياغة مضمون العقيدة املسيحية املستقيمة فيما يتعلق ابلثالوث القدوس ومساواة 
 (38)األقانيم والتجسد والفداء وعقيدة الروح القدس"

معلمو العقيدة، الكتاب الكنسيون، املسكونيون  مثل:وقد تطلق ألقاب أخرى على اآلابء غري هذا اللفظ أقول: 
، األرثوذوكسوجدير ابلذكر وحنن بصدد حبث شروط اآلابء أن نقول عن الشروط السابقة هي حسب رؤية  العظام.

من آابء الكنيسة: ومها  القبول الكنسي هلم،  نىل ما سبق "شرطني آخرين فيمن حيسبو إون فأما الكاثوليك فيض
حسب الكاثوليك إال ابنعقاد جممع كنسي يقرر كونه  يعين ال يعد اإلنسان أاب   (،39)ابء القدامى"وأن يكونوا من اآل

ال يعتمدون هذين الشرطني العتبارات مذكورة يف  األرثوذوكسغري أن ، د اآلابء والكتاابت املعتمدة هلمأاب، حيد
، كما اهتممعتقدمن شركة الكنيسة حىت يرجعوا عن  اهلراطقة وإخراجهمكتبهم، وإن كانوا يعقدون اجملامع لتحديد 

 األرثوذوكسية.راء والكتاابت غري تقوم اجملامع بفرز اآل

 

                                                           
 إىل  لم ًآلابء، ا  دخ و  (،2،اء دًنسأ  ي  لم ًالابو  ،(5-6-7. ًنظر   قد أ  ي دًنسة  لم ًآلابء بنيأ ا ًحملرقي ا  - 38
9-12.) 

 (.9ا قد أ  ي  لم ًلبأترولمجي  دن   - 39
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 :تعليق على الشروط

د شروطه حيد هو الذي كونيإنساان مصدرا للعقيدة والعبادة والتشريع، مث  إنسانٌ  أقول من العجيب أن نتخذ
يشبه فعل العريب  هذا يف مضمونهدينا  متبوعا، و هذا الذي حدده ما يقوله  جيعل، وبعد تلك التحديدات ومواصفاته

هذا اإلطار من تريد  منتخرج لك لذبعد ، مث أتيت اجملامع يف جاهليته عندما كان يصنع إهلا بيديه مث يقوم بعبادته
وال تسمي  هوت اآلابئي"ني الالب تقن"وتسمي الكاثوليكية ذلك ، لتجعله أاب متبوعا، وخترج من مل تره أهال لذلك

رج املسألة عن كوهنا ختدمها عوهل التسمية أو تقنينا وإن كانت النتيجة واحدة فيما يبدو،  ذلك األرثوذوكسية
، فأول ما ميكن قوله األربعةشروط تفاصيل الإىل النظر يف  غري معقولة وغري مقبولة، هذا إمجاال، وأما إذا توجهنا

عتقدونه يف هؤالء اآلابء، فعقيدهتم ي اعتقاد النصارى وأهل الكتاب عامة يف األنبياء وماتلك املفارقة العجيبة بني 
، مث إذا قرأ العهد القدمي حلظها بوضوح من يف األنبياء عدم العصمة وفوق ذلك يلصقون هبم مجلة من الرذائل

االعتقاد حسب قوهلم ى عنه يف أمور املُتلقَّ القديس املعصوم يرفعوهنم إىل مقام  نراهم إىل من يسموهنم اآلابءجاءوا 
 منا يتكلمون بروح القدس الذي يلهمهم.حبجة أهنم أ

حيث يقبلون ممن ،يعين مستقيم العقيدة مث يضطرب قوهلم عندما يشرتطون كونه "أرثوذكسي العقيدة واإلميان" 
، وذلك ابعرتاف الكنيسة نفسها (40)إخل" "سقطوا يف بعض االحنرافات مثل العالمة ترتليان واتتيان وأورجينوس

حبيث يكون األب "منتميا إىل الكنيسة حىت فاالضطراب فيه أكرب حيث يشرتط البعض القدمية  وأما شرط الزمن
 زمن معني، حددها البعض ابلقرن السادس، وآخرون ابلقرن الثامن، ويرى آخرون أن عصر اآلابء ممتد ما دام 

ومن هذا أيخذ فريق  (41)روح الرب يرافق الكنيسة ويعمل فيها، هلذا ال ينقطع عنها آابء قديسون معلمون"
، دون أبقوال آابء يف زمن ما ويرفضون ما بعده، بينما أيخذ آخرون أبقوال أانس يسموهنم آابء يف كل عصر

يهم ودوام مرافقته للكنيسة، وهذا توقف ويبنون ذلك على شيء ومهي يعتقدونه وهو دوام عمل الروح القدس ف
وأما قداسة احلياة فال يعقل أن يكون املرء  خمرج حياول النصارى الرد به على كثري من الالمعقول الديين لديهم.

مهما كان عابدا أو قديسا أن يكون مصدر داينة يشرع ما يشاء وينفي ما يشاء، فضال عن كون هذا القداسة ال 

                                                           

 ( ًلق ص  دن  يوقمب  لطي.4ًأبسط ي  لم ًآلابء اًلدلي   - 40
 (.4ًلدلي  ًأبسط ي  لم ًآلابء ا - 41
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وصل إىل درجة قداسة احلياة أو مل الشخص عندها إن هذا الة أو الدرجة اليت يقال تقاس، وما احلندري كيف 
 يصل، وهكذا جند أن تلك الشروط قاطبة ال تثبت على أصل أصيل ال عقلي وال ديين.

 :كتاابت اآلابءموضوع  

معينة أو مشلت  جوانب دينية لى اليت تناولتها كتاابت اآلابء، هل اقتصرت ع واملسائل : القضاايملوضوعابويقصد 
ية، هل امتد ليشمل كافة مسائلها على آثر العمل اآلابئي يف املسيح واجلواب على هذا يوقفناكل قضااي الداينة؟، 

لك املكتوابت؟ هل تلقوها  توقضاايها أم اقتصر على مساحات معينة منها؟ مث كيف تلقى النصارى عرب أجياهلم 
 أم تلقوه ككالم معصوم يدينون به؟ككالم بشر يؤخذ منه ويُردُّ؟ 

، وخباصة قضية مجيعا متقفون على أن كتاابت اآلابء تناولت كل قضااي الداينة الباترولوجياحلاصل أن علماء 
الكتاابت الدفاعية، وتفسري الكتاب من تلك القضااي: القمص اتدرس ملطي  وقد ذكر صياغة اإلميان الكنسي،

رات، والقوانني الكنسية، والكتاابت اسائل، والكتاابت الشعرية، واحلو املقدس، وعظات واملقاالت، والر 
أن اإلميان يف  انيف حتديد مضمون اإلميان، وبيَّ  أسهمواتعريف اآلابء، أهنم من يف وقد سبق القول ( ، 42)التارخيية

هذا التعريف ال يقتصر فقط على العقيدة وإمنا هو " التقليد الذي استلمته الكنيسة من الرسل وما يعرب عنه 
 : حسب معتقد القوم( وهو يشمل 3يس يهوذا يف رسالته بعبارة " اإلميان املسلم مرة للقديسني" )يهودالق

، وابخلالص الذي متمه ابلصليب والقيامة، كما يشمل عبادة اإلميان ابملسيح ابن هللا وكل العقائد املتصلة به
الكنيسة يف اللتورجيات وخاصة ليتورجيا اإلفخارستيا، كما يشمل احلياة املسيحية الروحية والشخصية واجلماعية 

 وهذا يعين أن اآلابء وضعوا كل ما يتصل بداينة النصارى. (.43)والسلوك املسيحي"

ابء موضوعات مجة كثرية، فقد تكلموا عن احلرية الشخصية لإلنسان، ميخائيل" عاجل اآللقمص مينا ونيس يقول ا
االضطهادات، احلرب والسالم، املشاكل االجتماعية، الفقر والغىن، التعصب الديين، اإلجهاض، اجملاعات، 

نسان ابخلليقة كمركز موضوعية أسرية مثل الطالق والزواج واألسرة وتربية األوالد، مشاكل ختص البيئة وعالقة اإل

                                                           
 (.13ا ،ًلدلي  ًأبسط - 42
 (.8إىل  لم ًآلابء،ا  دخ   - 43
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نسان يف الكنيسة، وخالص املؤمن، وهدف الكنيسة، وموضوعات إلهلا، موضوعات كنسية مثل التقليد، ودور ا
 (44)ختص الرعاية، والكرازة، والكهنوت، والقانون الكنسي"

رجت هذه ، وخها ومسائلهافيها كافة قضاايلوا او واخلالصة أهنم صاغوا الداينة املسيحية صياغة كاملة تن 
 :الصياغات واملكتوابت آخذة صورا وأشكاال شىت منها

 الرسائل سواء كانت الهوتية، أو فصحية، أودفاعية، رسائل للتنظيم الكنسي. -1" 

مراثي، أو عظات  وأو عظات عقائدية أاملواعظ: وهي عظات تبشريية حتوي تفسريا للكتاب املقدس،  -2
 أو ذهيب الفم. للموعوظني مثل عظات كريلس الورشليمي

 نصوص عقائدية كنصوص قوانني اإلميان وخالفه. -3

 نصوص لوتورجية ملختلف اللوتورجيات الكنسية. -4

 الشعر الكنسي شعر لوتورجي.... -1

، تقليد الرسل، وقوانني الرسل غري الدسقولية، قوانني اجملامع (46)، الدسقولية(،45)قوانني كنسية ) مثل الديداكية
هبذا الشمول جاءت كتاابت اآلابء (، 47) ملسكونية(، قوانني اجملامع املكانية، قوانني اآلابء الكبار(الثالثة الكبار )ا

تعاجل كل جوانب النصرانية، وتقع هذه الكتاابت عند القوم موقع التقديس والعصمة ووجوب االتباع، حيث قرروا 
ه "يلزم للمؤمنني اقتفاء أثر اآلابء والسري على خطاهم يف تعليم اإلميان لكي يكون للكنيسة كلها إميان واحد يف أن

                                                           
 (.3،ادًنسأ  ي  لم ًآلابء - 44

  وروح. يبدو     سلمبال غري . كأتبال150و 100"ًلديدًكي" ًو "توليم ًلرس  ًال    شر" كتّير  غري  ُّلف با  أَ ي  - 45
فال ب"توليم دي "  مّجال ًىل و ض منال  ن  ولفال سمني ينت ي ًىل ملأ ة  سيحية    ً   يؤمدي. يتض   ه ً ًلكتير  أ  ك  تصني

لًاتبية ًلكنسية ًوال يأد ًلليُاجية وخد يَت سرَّي  ".جمليء ًلثأظًأو مدية ًوالفخأنستيأ ًو ًأو نا. وهم يور  لألخ:ق ًأسيحية ًو
 ا ًأمسم ة ًأسيحية(.

ًلقديس بملس ًولقديس يوقمب وقي  إنال ًجت ع  ل  وضوال ًال نأ  شر نسمال  و ،هم ًلكتأب ًل ي حيمى توأليم وقًمنا ًلرس - 46
و : ا ة وهم يقع ي تسوة  سقف  ونشليم ًاول. وهم    ًلكتر ًاسأسية ًأستخد ة ك رجع لدى ًلكنيسة ًلقبطية ًان مذكسي

 .اًأمسم ة ًأسيحية(.اباب .
 (.4-5ا ي  لم ًآلابءدًنسأ   - 47

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 
 

دون اختبار "ب  املعرفة الالهوتية لإلنسان املسيحي تظل انقصة جدا  أن كدوا أو ،  (48)كل زمان ويف كل مكان"
لفكر اآلابء ترجع إىل كوهنا معصومة حينما ختص  مهيةاألوال بد أن يكون حاضرا أن هذه  ،أو تذوق لفكر اآلابء"

 (49)"تفسري الكتاب املقدس والعقيدة. حسب عبارة نصحي عبد الشهيد

 إىل أمرين مهمني:ومما سبق خنلص 

 ابئية .مشول الكتاابت اآل -
 وجوب اتباع وتقليد تلك الكتاابت. -

 ا يلي:معربة خالصتها فيموقد خلص أحد علمائهم أمهية كتاابت اآلابء يف عبارات دقيقة 
د.. وكلمة تقليد تعىن جممل كتاابت اآلابء صاغت تقليد الكنيسة: أي أن كتاابت اآلابء هي اليت شكلت التقلي -1

ثناسيوس "وأما إمياننا حنن أضا  القديس أييقول  ...التعليم عن اإلميان املسيحي الذي استلم من جيل إىل جيل
 قدمي كليهما".وتقليد اآلابء ومشهود له من العهدين اجلديد والمستقيم وانبع من تعليم الرسل 

  .كتاابت اآلابء هي اليت نستند عليها يف تفسري الكتاب املقدس    -2
 .ء خرجت منها النصوص الليتورجيةكتاابت اآلاب   -3
اعية.. مثل القداس النص         وص الليتورجية هي ص         لوات الكنيس         ة.. فكلمة ليتورجيا تعىن ص         الة أو عبادة مج -4

س          يلي ووض          عه القديس املعمودية واإلكليل و.. فجميعها نص          وص أابئية.. فمثال  حنن نص          لى القداس الباو 
يغوريوس الناطق ابإلهليات.. ابس  يليوس الكبري رئيس أس  اقفة كباد وكية.. والقداس الغريغوري ووض  عه القديس غر 

 ناء على نص القديس ماري كتبه بوالذ 24والقداس الكريلس   ى الذي وض   عه القديس كريلس عامود الدين البااب 
ابئية.. وهذه النصوص آص مرقس.. إذن فنصوص الصلوات اليت نصلي هبا هي أصال  كتاابت اآلابء أي أهنا نصو 
عيش     ها ويتمتع هبا اإلنس     ان تص     لى هبا الكنيس     ة ألن الكنيس     ة هي تعليم فمثال  لغة القداس يقدر أن يفهمها وي

 .ع الكلالبسيط واإلنسان العامل.. وهي ترف
 .(50)ت اآلابء كتبت عن احلياة الروحيةكتااب    -5

 
                                                           

 (.13 دخ  إىل  لم ًآلابء،ا - 48
 (15-14ًنظر/ ًأدخ  إىل  لم ًآلابء ا - 49

 ًأمسم ة ًأسيحية . مضمع  "فكرة     لم ًآلابء" للقس  رقس دًود. - 50
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 املبحث الثالث: اآلابء واآلابئيات رؤية نقدية.
وهو: هل يصلح  لبحث،حموري يف موضوع ابعد هذا العرض الوصفي لآلابء وكتاابهتم أييت سؤال مهم و 

ذلك حيتاج لنفي. إال أن تفصيل واجلواب املبدئي قطعا اب هؤالء اآلابء أن يكونوا مرجعية عليا للنصرانية؟ 
 النقاط اآلتية:ميكن حتريره يف ، علمٍي دقيقأتمل إىل 

 .كتوابهتممبين جاءوا أمن من هم، وال وال يُدرى ، هؤالء اآلابء جماهيل كثري منأوال:  
ضرورة معرفة املصدر  :يللباحث أن يتعجب عندما تعمي الكنيسة عينها وتصم أذهنا عن بدهية علمية وه

، مث يقرر علماء اآلابئيات باعها بل أوجبت ضرورة اتباع اآلابءألت يت تتلقى عنه داينتها، حيث مسحتال
اهيل أو على األقل خمتلف يف حقيقة مكانة اآلابء أن كثريا من هؤالء اآلابء جم املقدرونالعلم هبذا  املعنيون

 :أمثلة ذلك ولنضرب علىشخصياهتم، 
ابعتباره ت اآلابئية، الكتااب أولهو شخص اعتربت رسالته و  الروماين)إكلمينضس(القديس أكليمندوس   -

اهتا وعبادهتا، وكانت تقرأ يف وقد احتلت مركزا خاصا يف كتاابت الكنيسة األوىل وحيمن اآلابء الرسوليني 
 االضطراب كنيسة جندال فإذا سألنا النصارى من هو هذا األب الذي احتل هذه املنزلة يف الكنائس،

 اآليت:
  معاوين بولس الرسول، والبعض ينكر ذلك. أحدرأي يقول إنه 
 ،خرون أصله يهودي، آوقال  ومن انحية األصل قال بعضهم أصله روماين وآخرون قالوا: أصله يوانين

 سيده، عتقه فحمل اسم كان لدى القنصل قليمنس فأومنهم قال كان عبدا يهوداي، أو ابن عبد يهودي،  
يد اإلمرباطور فاسبسيان ورأي يقول إنه القنصل تيطس فالفيوس اكلميندوس عضو يف األسرة املالكة وحف

 ة رفضوا ذلك.م، بدعوى الكفر وقبوله املسيحية، وكثري من مؤرخي املسيحي96وقد أعدم عام 
 وحتدث معهم.وابنينيورأي اثلث يقول إنه اثلث أساقفة روما، ورأي رابع يقول إنه رأي الرسل الط  
  ،مث اختلفوا يف هنايته: ما بني قائل إنه مات ميتة طبيعية، كما قال يوسابيوس يف كتابه اتريخ الكنيسة

 (51) وبعضهم قال إنه مات شهيدا، وبعضهم قال مات غرقا.

                                                           
 (.13-14ا ي  لم ًآلابء دًنسأ  - 51
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 :كتب الرجل  عن من القوم ومع كل هذا الغموض واالضطراب والتناقض أييت هذا الكالم

كنيسة األوىل وحياهتا أول الكتاابت االابئية، احتلت مركزا خاصا يف كتاابت ال كتاابت أكمينضس -1
 وعبادهتا.

 من العهدين. ترسالة اكلميندس اقتبس -2
 وائل.للرسالة قيمة عقدية فهي توضح مفاهيم عن العقيدة املسيحية كما فهمها األ -3
 فيها أشار إىل اثلوث املسيح وضرورة اإلميان به. -4
ىل التتابع الرسويل واخلالفة الرسولية، إويشري  قدس، كما أن فيها الوحدة املسيحية،التقديس ابلروح ال  -5

الم املؤكد أمهية الرسالة .إىل آخر ذلك الك(52)ألن رجال اإلكلريوس يستمدون سلطتهم من الرسل
وهذا مثال واحد فقط حلالة  وكون العمل مبا فيها من واجبات الفرد والكنيسة. ،الدينيةا وقيمته

ابء املعتمدة أقواهلم عند القوم، وإال فإن األمثلة اجلهالة اليت تكتنف الكثري ممن يعدون من أعمدة اآل
 كثرية.

 االنقطاع التارخيي بني املسيح واآلابء -2

من أهم املآخذ اليت تدفع الثقة عن أقوال اآلابء وخباصة األولني ذلك االنقطاع التارخيي الكبري بني املسيح الذي 
 – 260) ، ندرك هذا إذا علمنا أن "يوسابيوس القيصرىاألوائلينبغي أن يكون مصدر الداينة وبني اآلابء 

فهو صاحب الفكرة األوىل  ،ابء وكتاابهتمصاحب فكرة نشر أقوال اآلو م( أول من سجل اتريخ الكنيسة، 340
م( ECCLESIASTICAL HISTORY  326احلية للباترولوجى، يقول يف كتابه )التاريخ الكنسي

عن هدف كتاابته " هذا هو هديف أن أكتب تقريرا  عن خالفات الرسل القديسني، و أن أشري إىل أولئك الذين يف 
أو شفاها، و أيضا  أمساء و أعداد أولئك الذين اندفعوا إىل طريق اخلطأ  كل عصر اندوا ابلكلمة اإلهلية سواء كتابة

مث جاء من بعده القديس جريوم، فسجل (،  53)و احنراف التعليم، الذين أبرزوا أنفسهم كدعاة معرفة و علم كذب "
، خ يوسابيوسمن اتري ا  معلوماتهمستمدم،  392عام )اتريخ األدب املسيحي الالهويت يف كتاب مشاهري الرجال 

منهم  فصال ( 78)فصال  أعتمد على كتاابت يوسابيوس يف  135 يفو أضاف شخصيات، وحذف شخصيات 

                                                           
 (.13-21(، دراسات يف علم اآلابء )37 -36ترمجة إكميندس الروماين إىل / الدليل املبسط يف علم اآلابء )يرجع يف  - 52

 مقدمة ص  حملرقي   - 53
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سلسلة الكتاابت اآلابئية منذ يوسابيوس ومرورا جبريوم مث من جاء بعدهم  توبدأ (.54) حىت أنه كرر نفس أخطائه(
القيصري وبني املسيح أكثر من قرنني ونصف، مما جيعل هذا الركام بدءا من  إىل يوم الناس هذا ، وبني يوسابيوس

على ما ، وحد يف تلقيه ابلقبول هو دعوى "التقليد"ال عالقة له ابملسيح والتربير األاتريخ يوسابيوس ركاما منقطعا 
 لنقد.عل التقليد ال شيء يف منطق العلم والعقل واجت ،وهام وخرافة األمرأ يف هذه الدعوى من

 النقلة واملنقول عنهم ومصادر النقل.جهالة  -3
، مث يعودون على مكتوابت اآلابء الغربيني -غالبا–يعتمد نصارى الشرق يف قضية اآلابء يف دورة عجيبة 

ذلك ابعتزاز  يؤكدونرجت منه تلك املكتوابت، أن الكنيسة القبطية هي املصدر األصلي اليت خ للتأكيد على
دهم علماء الغرب قدميا كانت مصدرا لنقل التعاليم املسيحية إىل العامل عرب رهباهنا حيث قصأهنا بزعم شديد 

 ن إيل مصر للتلمذة علي أيدي متوحدييوفود قادة كثري  احملرقي :"، ويف ذلك يقول بنيامني للنهل من معينهم
وترمجتها بلغاهتم سواء  فكارهممصر أو داخل األديرة أو مبدرسة اإلسكندرية، وتدوينهم أقوال اآلابء وسريهم وأ

أحد مشاهري الكتَّاب الروحيني  ،م (435 - 360اليواننية أو السراينية أو الالتينية مثل يوحنا كاسيان )حوايل 
جنوب بالد الغال )فرنسا(، خاصة يف الفكر الرهباين. وقد جنح يف تطوير احلياة الرهبانية   يف القرن اخلامس يف

للرتاث اآلابئي النسكي  القبطي  يف الغرب، وحد أعمدة التقليد الكنسي النسكي فيما  يف فرنسا، فكان سفري ا
خيتص ابلطقس الرهباين احلي ، يربط بني نواحيه اخلارجية والداخلية، وبني الطقس والروحانية بطريقة حية، وقد 

 ومها: ) املناظرات التقى آبابء الرهبنة يف مصر، وسجل لنا خربات اآلابء يف كتابني غاية األمهية أال
Conferenes) املؤسسات(وInstitutions  ،كما جاء الراهب بالديوس من القسطنطينية إىل مصر.)

وعاش فيها ما يقرب من مخس سنوات، يف أديرة خمتلفة، ودو ن مالحظاته وكتب سري وأقوال عدد كبري من 
فصار هذا الرتاث ليتعرف على احلياة النسكية، اآلابء، مث أرسل مذكراته هذه إىل صديق له ُ يدعى )لوسيوس( 

كما سجل لنا روفينوس ،  م( 425– 365ف ابسم بستان الرهبان )تاريخ اللوزايكي( واآلن يُعر اهلامُ يعرف ب  )ال
آابء مصر الرهبان، يف كتابه اتريخ الرهبنة يف مصر املعروف ابسم )هستوراي   أحاديث عن م(410– 345)

م ( مبعي ة السيدة ميالنيا الشريفة الرومانية اليت 373مصر حوايل سنة )  روفينوس جاء إىلموانخوم(، ويُذكر أنَّ 
ترم لها خلدمة القديسني والعاملني يف كنيسة هللا، وقابل عدد ا كبري ا من آابئها، وكان أحد  كر ست حياهتا بعد

 55 .الضرير تالميذ للقديس ديدميوس
الكثري من قادة الكنيسة يف العامل، فجاءوا إليها  قد جذبت االسكندريةمدرسة  مث يؤكد احملرقي وغريه أن
أنه مل  أورجيينوس وسابيوس أسقف قرسيل )ابيطاليا( بكتاابتأعليه، وبلغ شغف  ونقلوا إليهم تراثها لكي يتتلمذوا

                                                           
 نفس املصدر . - 54
 قأ م  ًابء ًلكنيسة وقديسيؤأ . –ًلق ص  دن  يوقمب  لط   - 55
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سواء إىل مدرسة  كثري من رهبان مصر خرجوا من األديرة إىل العامل،مث يضيف أن ال. يرِّ فلسفة حقيقية يف غريها
 اإلسكندرية أو بغرض الكرازة حاملني معهم الرتاث اآلابئى". 

جلهالة، فما قالوه وإن ابوهذا الذي تعتز به الكنيسة حجة كبرية تساعدان يف احلكم على هذه املصدرية 
ن الثقة الذين التقوهم م وما حال هؤالءذكرت فيه أمساء بعض الشخصيات لكنهم مل يذكروا لنا مبن التقوا؟ 

وا ونقلوا عن الرهبان املصريني؟ غة فهموال ماذا نقلوا؟ وهل هؤالء الناقلون كانوا ثقات مأمونني؟ مث أبي لوالعدالة؟ 
على الرغم من كل ذه الكتب؟ علوم االختالف الشديد بني اللغات وخباصة عند الرتمجة، مث من تسلم منهم همإذ 

عتمدة يف اآلخذ عن مصارت مصادر  تكل ذلك أن هذه الكتااب  يذكرون بعدتلك التساؤالت إال أننا جندهم 
 ا وانقليها ومتلقيها.اآلابء، وهذا كله جيعل الداينة تسبح يف حبر من اجلهالة يف مصادرها ومنقوالهت

وأتكيدا للجهالة احمليطة بكثري من هؤالء يظهر من خالل مراجعة كتاب مثل "الدر الثمني يف إيضاح الدين" 
للقديس األنبا ساويرس من آابء القرن العاشر، ويشتهر الدر الثمني يف إيضاح االعتقاد يف الدين( وكتاب آخر )

(، أما الكتاب فهو مهم جدا للشعب املسيحي ألنه التاسع واخلمسنياببن املقفع، وأسقف الكنيسة القبطية )
توحيد، والتجسد، ومسائل العبادات يعرفهم بدينهم ويردهم إىل معتقداهتم، فبحث مسائل يف العقيدة كالتثليث وال

ساسية الفكرية والروحية الالزمة للحياة وكثريا من مسائل الداينة، لذا قالوا عن الكتاب إنه يتضمن احلقائق األ
املسيحية، فالكتاب مهم وصاحبه أب مقدس وصفوه أببلغ أوصاف املدح والتبجيل، مث قالوا بعد كل ذلك " ومن 

 . (56)حياة هذا املعلم العظيم إال القليل"املؤسف أننا ال نعرف عن 
 متاخرة جدا .على كتب يف العبادة والطقس االعتماد العملي  -6

سري خمتصرة للقديسني  حيويأما كتاب السنكسار فهو هو كتاب "" و السنكسارمن ذلك ما يعرف لديهم ب              "
 ويعرفه احملرقي أبنه :" الكتاب الذي.(57")والش    هداء حس    ب أايم الس    نة القبطية. وحيوى القليل من أقوال اآلابء

وراجعة األنبا بطرس أس        قف  ابملنوفية،كتبه األنبا ميخائيل أس        قف أتريب ومليج   عش        ر،يرجع إىل القرن الثاين 
الرس   لو حيوى س   ري خمتص   رة للقديس   ني و الش   هداء حس   ب أايم الس   نة يقرأ يف الكنيس   ة بعد س   فر أعمال  مليج،

 (58)القبطية"

                                                           

 (7ص ا الدر الثمني. 56
 .املوسوعة املسيحية اإللكرتونية. 57
 (.71.مقدمة يف دراسة علم اآلابء ) 58
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عماله أذي اقتصران عليه جند أن التعبد ابلصلوات أثناء القداس اإلهلي يف الكنيسة يقوم يف أحد ويف هذا املثال ال
وأجزائه على كتاب مل تعرفه الكنيسة إال بعد اثين عشر قران من حياة املسيح عليه السالم، واحلجة يف قبوله وإن 

غي حىت بقانون التقليد الكنسي أن يرفض وكان ينب كان متأخرا أن صاحبه أحد اآلابء الذين جيب اقتفاء أثرهم،
فيما يعرف لدى األقباط األرثوذوكس  همثلهذا الكتاب حيث ال تسليم وال تقليد، وما قيل يف السنكسار يقال 

طقس، وقد مسعت يف ثناء الأب  "طقس دفنار" وهو يشبه "السنكسار" من انحية ذكره لسري القديسني اليت تتلى 
مليء ابملبالغات والتهويالت وحيتاج إىل  السنكسار هذا يؤكد أن (59)الفتاوى للبااب شنودة حلقة علمية تشبه

بصريح العبارة يف نفس احللقة أهنم يف حاجة ماسة جدا إىل دراسة اتريخ الطقوس أقر  إنه بل وإصالح.تنقية 
من الكنيسة إىل اخلارج  ملعرفة من وضعها، وحدد طريقتها، ونصوصها، وترتيبها، وذكر أنه حاول إرسال طالب

 لدراسة اتريخ الطقوس، لكنهم استسهلوا موضوعات ال حتقق مراد البااب من دراسة اتريخ الطقس.

أن كل كتب الالهوت الطقسي يف حاجة إىل مراجعة، والالهوت الطقسي -البااب حسب شنودة  –وهذا يعين 
الرتتيبات والنظم الروحية اليت جيب مراعاهتا يف الذي ينادي شنودة بضرورة معرفة اترخييه وواضعيه تعريفه " 

وهذا يبني عمق أتثري ما ورد عن اآلابء يف املضمون املسيحي يف األصول وليس يف  (.60)العبادة املسيحية"
رفة حمتوايت مع -السابقة  واليت نؤيده فيهابناء على دعوة شنودة املهمة -وإذا أردان  الشكليات والفروع،
إن الالهوت  ذلك ،إننا سنرى أن األمر من انحية الكم ِّ واألمهية يف الكنيسة ليس هامشياالالهوت الطقسي ف

وحمتوايت كل قسم وما  ،وأقسامه ،ترتيب بيت هللاالطقسي ميثل أحد األنظمة الكنسية العبادية فهو: يشمل 
القائمني ابخلدمة ترتيب يشمل كما   ،واملستلزمات األخرىاأليقوانت و  ،حيويه من أدوات اخلدمة املقدسة

والتدشني،  ،لتربيكاصلوات و الصلوات السبعة  ترتيب إقامة، العامة واخلاصةاإلكلريوس" والصلوات الكهنوتية "
  .(61)بكل يوم واملناسبات املختلفة القراءات و كذلك تعين ترتيب ،وأوزاهنا وطريقتها األحلانو  ترتيب األصوام و 

                                                           
 =Zb73p9gynM-https://www.youtube.com/watch?vًحللقة ي ًليمتيمب    - 59

 ص1 لم ًل:هم  ًلطقسي  ًانبأ غريغمنيم   - 60
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 لريى أن اآلابء هو واضعوا كل ملىت املسكني "حياة الصالة األرثوذوكسية"ويكفي أن يراجع املرء كتااب مثل 
لألنبا  بع ألايم األسبوع"الس تشيء يف أعمال العبادة ومنها الصالة وما يلحق هبا، ومثله كتاب الصلوا

) و مدون يف الكتاب،هضعها اآلابء القديسون األوائل حسب ما و بع اليت متاؤس، ويعرض الصلوات الس
 م.2006 ،ط وادي النطرونمكتبة دير السراين العامر(انشر، 

عمال الكنيسة غري موثوق بتارخيها وال مبن وضعها وال ملاذا وضعت هبذا إن هذه املساحة الكبرية من أأقول : 
أكرب رأس يف الكنيسة القبطية احملافظة إىل ضرورة مراجعة ودراسة هذا النوع من  استدعتاليت  ابلدرجةالشكل، 
 حسب كالم األنبا غريغوريوس ليست شكليات وإمنا هي -كما أشرت من قبل  -وهذه الطقوس   الالهوت.

 (62)"إعالن عن اإلميان الباطن ابهلل وتصديقه ابلداينة وطاعته هلل وخضوعه لوصاايه ونواميس كنيسته"

اينة كموج البحر تتغري كل مثل هذه التصرحيات من رؤوس الكنيسة الكبار لتؤكد جزما أن هذه الداينة دو  
 حلظة بصورة مثرية. 

 اآلابئيات دليل دامغ على بشرية مصدر النصرانية -7
إما معروف، وكذا مكتوابهتم، و جمهول وإما خمتلف فيه على الرغم مما سبق من كون الكثري من اآلابء إما 

ميان معصوم جيب قبوله يف شأن العقيدة واإل اآلابءقول : أن لدى القومإال أن النتيجة واحدة هي 
عية وأخالقية مقبول حسب واتباعه واقتفاء أثره، وما قدمه اآلابء من مضامني عقدية وعبادية وتشري

، وحتول وقي مبتدعهرطالتقليد ال جيوز رده وال مناقشته، وإال حتول املسيحي الذي يفعل ذلك 
يف ثنااي  من ذلكشيئا  وقد ذكرانمن الكنيسة، جيب طردها من هراطقة الرافضون للتقليد إىل مجاعة 

 البحث.
ر عقيدهتا وعبادهتا داينة إذا ثبت هذا فإنه لدليل دامغ على كون الداينة يف أغلبها األعم ويف جوه

ذلك  حيطوا بعدوأالعصمة،  صفةنحوا ، مث مُ ونقديس معلمون آابءوصفوا أبهنم  ،بشر من وضع
دون  ريعاهتملتش ميوالتسل تتهيأ العقلية النصرانية لقبوله أقواهلم، حىتوالتقديس االت التعظيم هب

 .جا عن الداينةخار  مناقشة، إىل حد أن يعترب املعرتض عليها أو املرتدد يف قبول أقواهلا
 
 
 
 

                                                           
 (.6 لم ًل:هم  ًلطقسي ا - 62
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 والخالصة:

 خالصات ونتائج:يخرج الباحث من هذه الجولة الوجيزة بعدة 

آثر هؤالء يف  ال ميكن فهم املسيحية على وجه صحيح ما مل تدرس قضية اآلابء، من حيث -
 املضمون الديين املسيحي.

لقى النصارى كالم اآلابء هناك ارتباط وثيق بني علم اآلابئيات ومفهوم التقليد الكنسي، حيث يت -
 بتسليم مطلق حتت دعوى التقليد.

على جانب دون  داينةأتثريهم يف العمل اآلابء مشل تقريبا كل جوانب املسيحية، فلم يقتصر  -
 .اآلخر

بني من سبقوهم، وهذ كفيلة حتيط بكثري من هؤالء اآلابء اجلهالة حباهلم، واالنقطاع بني بعضهم و  -
 بنقض قضية التقليد اليت هي عماد الداينة املسيحية.

رع للناس حبيث تكون الداينة فإن هذا ال يربر أن حيتلوا منزلة املشولو ارتفعت اجلهالة عن هؤالء  -
 من وضعهم.

هم ورهباهنم أراباب اختذوا أحبار ": وصفه هللا تعاىل يف كتابه الكرمي يف قولهإن عمل اآلابء يف الكنيسة  -
 .ون هللامن د لقومهمفقد احتكروا التشريع  (31 من دون هللا..."اآلية )التوبة:

من حيث نتيجة االعتماد على فكر اآلابء. بني األرثوذوكس والكاثوليك  يذكر كبري فرقليس هناك   -
بل عند التأمل ال جيد فرقا كذلك بينهم وبني الربوتستانت وإن اختلفت طريقة التلقي بينهم وبني 

 الفرقتني األوليني.
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