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أكتب هذه السطور حبزٍن ووجع أواًل على ما حييط باحلادثة األخرية  مري    
يقييقريل للير رية   احلسريتماا   الاأقصد بذلك حزن. وثانيًا على تضييق دائر  التدبة، و

 حسب احملبة.

 كان الوضع اليقدمي السائد يف اليقرون اخلاسة األوىل هو أن املماود ة واملةون 
ى هريذا  والزواج واجلناز، هذه كلها ال ميك  فصلها ع  الذبيية اإلهلية، والشاهد علري 

هو جناز اليقد س األنبا باخوم أب الشركة، وهو أ ضًا ما ورد يف كتاب رئاسة  الوضع
يف المصر احلد ث قدم لنا د رير  و إقامة اجلناز واليقداس ممًا.أي الكهنوت لألر وباغل، 
هكذا ُدِفَ  اليقاص مري  املسريكش خريي     ًا لذات الوضع، فاألنبا ميقار تطبييقًا جد د

 اإلسيقيط، حيث رتَّل الرهبان التسبية، ورفع البخور واجلناز واليقداس اإلهلل.

دقييقة للمصر الوسيط، وبسبب األوضاع السياسريية،  الدراسة ال بدو م  لك   
ب، متامريًا  انفصا  اجلناز ع  اليقداس الذي كان  يقام خصيصًا م  أجل الراقد   يف الر

كاا انفصل تذكار األربمش ع  اليقداس واقتصر األمر على صريةٍ  تيقريام خصيصريًا    
، وبذلك  كون قد حدث انفصريا   أثناء هذه الصة  وتوضع صور  الراحل أو الراحلة

ع  ذكر الراقد   يف الذبيية اإلهلية اليت تطلب الرمحة لكل الراقد   على رجاء اجلناز 
   أقدم على االنتيار.اليقيامة واليت ال تمطى مل

ليسا  -على ما  بدو-ما هل دائر  التدبة؟ المروسان اللذان ماتا بثياب المرس  
م  أبناء الكنيسة، وهم أ ضًا أعضاء يف الكنيسة الرسولية. هل  وجد مانع قانوين مينريع  

اصة يف ميك  إقامة صة  خ -حسب التدبة الكنسل-هو  طلب الرمحة هلاا؟ واجلواب
 خبور وبدون الطيقس املمروف.رفع مبىن الكنيسة بدون 
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وهناك اقتراح آخر، هو أن ُ سَاح لليقس الرسويل بأن  يقوم هو باخلدمة مريع   
مشاركة حيقييقية م  اليقس األرثوذكسل بالصة  اخلاصة؛ ألن إجابة طلب الرمحة لكل 

 م   نتيقل هو واجب احملبة.

از إال على م  صدر ضده حكٌم بالرِّد ، ال  وجد قانون كنسل مينع صة  اجلن 
يف -أو كان  نتال إىل اهلرطيقات والشيع اليت حددها اليقانون الكنسل الذي مل  ريذكر  

ال الكاثوليك وال الربوتستانت، وتصنيف أ هاا هو تصنيف مرفريو؛؛   -هذا الصدد
، أي ألن إنكار الثالوث وألوهية الرب  سوع والروح اليقدس واحليا  األبد ة واليقيامرية 

بنود قانون اإلميان، ليس ضا  اخلةفات اليت بش كنيسريتنا وكنريائس الكاثوليريك    
والربوتستانت، وبالتايل وحبسب ما صدر م  تشر مات سابيقة على عصر اإلصةح يف 

وتستانت اليقانون الكنسل بشمبتيه اليقبطل والبيزنطل، ال خيضع كل م  الكاثوليك والرب
 البيزنطية عند اليقرن اخلامس عشر.للتيرمي الذي توقف يف الكنيسة 

ومثة موضوع آخر أهم م  النظر  اليقانونية، وهو سياد  احملبة علريى اليقريانون    
مهاا كان، وأسبيقية احملبة واملشاركة اإلنسانية يف مصاب قوٍم ضرب احلزُن حياهتم هو 

" " واجب احملبة النابع م  حمبة ذاك الذي أقام ابنة أرملة نا ش ورده إىل أمه ألنه
 عليها، وهو حناٌن جاء م  احملبة ال م  خر مة موسى.

، ال ميك  مل  له تبصٍُّر أن  تيدث ع  أن المروسش قد أصبيا م  الربوتستات 
نا  املماود ة وهو طفل ؛ ألن الربوتستانيت الذي ُوِلَد ووبالتايل ال ميك  الصة  عليهاا

رغم أنريه تريرك    فيقد مكانه يف جسد املسيح الكنيسة، مل  مصر ُأم الشهداءيف كنيسة 
الكنيسة وانضم إىل كنيسٍة أخرى ألسباٍب  طو  خرحها، ولك   بيقى السؤا : ملرياذا  
 طلب بمض هؤالء جنازًا يف الكنيسة األم؟ سؤاٌ  مل نساع له ردًا ول  نساع لريه ردًا  

ىل ُأم الشريهداء  ولك  أليس ذلك تمبة ع  احلنش إ بمد أن وقمت الفاجمة واملصاب.
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 األم الرؤوم؟

هريو كذبرية   فاالدعاء المام بأن الربوتستانت ال  يقبلون قانون اإلميريان،  أما  
رخيصة؛ ألن إمياهنم بالثالوث، وبكل ما ورد يف قريانون اإلميريان هرياهٌر يف التملرييم     
والترتيل، وال جيب أن نيقدم ما  صدم احلزاىن الذ   ُفِجموا يف مصاٍب خد د الوقع على 

 فٍس إنسانية.كل ن

م: "إن م   رتد مري   381 يقو  اليقانون السابع م  قوانش جماع اليقسطنطينية  
البدعة إىل اإلميان اليقومي وإىل حظ الذ   خلصوا، نيقبله حسب الطر يقة أو المرياد  ايت   
بياهنا: إن األر وسيش وأتباع مكدونيوس وأتباع نوفاتيان نيقبلهم بمد أن  مطوا صريكًا  

لكل بدعة ال تتفق مع تمليم كنيسة اهلل امليقدسرية اجلاممرية   ولمنهم  برفضهم ضةلتهم
الرسولية، وم  مث ُ خَتاون وُ اَسيون بالز ت امليقدس على جباههم ... إخل وعنريدما  

)جماوعة الشرع الكنسل لريألب حنانيريا    "نثبِّتهم نيقو : )ختم موهبة الروح اليقدس(
 منشورات النور، لبنان(. 279كسَّاب، ص 

تضح أن الكنيسة مل تك  تميد مماود ة األر وسيش واملكريدونيش،  م  هذا   
واكتفت بالرخم باملةون، وهذه حكاة التدبة لشفاء االنيقسام. وهو الوضع السريائد  
ايتن يف الكنائس البيزنطية اليت امتدت وانتشرت يف املهجر بسبب حكاة التدبة، بيناا 

غة الدارسش للتدبة، وهري  بمريض   ر قلب حتجُّبسبب  حاصرت اليقساو  ُأم الشهداء
 اإلكلةوس أن اليقساو  هل الدواء لشفاء االنيقسام.

الكنيسة، ولك  التمليم السائد ع   رنصف احليقييقة أن اإلجنيليش  نكرون أسرا 
ترنت يف  جماع سبمة أسرار، هو تطور الهوت األسرار كاا حدث يف الغرب وُقِنَ  يف

إلصةح. وع  األخيقاء الكاثوليك نيقلنريا دون  اليقرن السادس عشر للرد على حركة ا
هذا ليس اهتامًا، بل دعو  للاراجمة والمود  إىل األصو  ايتبائية كاا ُخريِرَحت   -متييز 

يف عظات كةلس األورخليال وذهيب الفم، وكاا استيقرت يف التسليم الليتورجل أُلم 
ملا أعاده األب م   الشهداء الذي َحِفَظ اسم "السر" خلدمة غسل األرجل، األمر الذي
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 املسكش إىل الوعل، نالته بسببه الشتائم.

 أما النصف الثاين، فإهنم  ؤمنون بالثالوث والتجسد واليقيامة ....إخل

ليست هذه دعو  لرفض ما جاء يف المصر الوسيط، بل كانت دعوتنا دائاريًا   
االدعرياء بريأن   أما إىل التبصُّر وانفتاح الوعل على التطور الذي حدث عرب المصور. 

هو ادعاٌء عام وكرياذب،  فيقريد   ف ،صلوات اجلناز تشال كل ما يف الكنيسة م  تمليم
وتتغلب على التسليم، فة  مصداقيته أمام أي فيص دقيق، ولك  عندما تسود الفتاوى

 رجاء يف المود  إىل حكاة التدبة، وال رجاء يف استنار  اليقلب باحملبة.

ع صة  اجلناز: حن  مجاعة  يقودها التمصريب  هكذا تبدو الصور  بمد قرار من 
 وحتتكم إىل الكراهية والرفض ال إىل احملبة، اليت تصل إىل حمبة األعداء!!!

عندما هدَّدين األنبا خنود  الثالث بأن الكنيسة )وكان  يقصد نفسه( ل  تصلل  
ى ليقد حضرت اجلناز المام الذي  يقام يف أحد الشمانش علري  :عللَّ عند مو ، قلت له

مر ، وواحد  فيقط م  هذه املرات كافية. ليقد صلَّت الكنيسة عللَّ صرية    30األقل 
املوتى يف أسبوع آالم الرب أثناء خركيت يف هذه الصلوات اليت ال سلطان ألحٍد عليها 

 ال رجاء يف تيقدِّمه. ،جمتاع المبيد، الذي ُ يقاد بالفتاوى لذلك، فإنألهنا نماة الرب. 

على الرغم م  أن اليقد س أثناسيوس مل  يقبل مماود رية األر وسرييش؛ "ألن    
األر وسيش ال  مادون باسم ايتب واالب ، ولك  باسم خالٍق وخملوق، وباسم خريالٍق  

: 2وخلييقته، وم   غطس بواسطتهم  تدنس بمدم اإلميان وال ُ فتدى" )ضد أر ريوس  
والذي أخريرنا إليريه   - اع املسكوين الثاين(، إال أن اليقانون السابع م  قوانش اجمل42

 أراد خفاء االنيقسام ح  ال تنشأ كنيسة أر وسية تيقاوم الكنيسة األم. -بماليه



6 

 

، والدرس ايتخر تملانا إ اه حكارية باسرييليوس   علينا أن نستوعبه هذا درٌس 
 حيث قسَّم اخلارجش ع  الكنيسة اجلاممة إىل: 188الكبة يف الرسالة رقم 

 .بسبب خةفات كنسية Schismaticsمنشيقش  -1 

هراطيقة، وحدد هؤالء بأهنم املانو يون وأتباع خرييع الغنوصريية، وهريم     -2 
  رفضون اإلميان وأ ضًا أتباع مونتانوس.

أما املنشيقون، فهؤالء ال ُتماد مماود تهم، بل ُ اسيون باملةون، وهو نفريس   
 اء على االنيقسام.، هبدف اليقضاجتاه جماع اليقسطنطينية املسكوين

يف ضوء ذلك ميك  اعتبار م  له ذات اإلميان بالثالوث، رغم أنه مل  صرح به، 
منشقٌّ، وبالتايل، وألجل خفاء اجلراح، ميك  اعتبار الربوتستانيت مسييل منشريق؛ ألن  
إميانه باهلل وبالتجسد وبالروح اليقدس وباألسفار امليقدسة وباليقيامة وباحليا  األبد رية، ال  

 ه ألنه ُممَل  يف ما ُ نشر و يقا  وما  صلون به، وبالتايل جيب أن منك  له احملبة.خك في

ليقد دفع قرار عدم الصة  البمض إىل اعتبار الصة  على املنتيقلش بدعة، وأكثر  
ما ُأحذِّر منه هو أن استارار تمنت اإلكلةوس سوف  دفع إىل انفجارات متتالية داخل 

 ملم مداها إال اهلل. لذا أرجو إعاد  طبع كتاب أسريتاذنا الكريبة امريان    الكنيسة ال 
سليدس: اليقو  الييقش يف الصة  على املنتيقلش؛ ألن اعتبار طلب الرمحة بدعة هو مبثابة 
حتالٍف مع الشيطان؛ ألن اليقلب الذي خيلو م  الرمحة هو قلٌب مل  دخله نريور ربنريا   

  سوع املسيح.

ة جناز األربمش، وهل تأبش الراقد   كاا جرت الماد  أرجو أن تيقام خدملذا 
يف اليقرن المشر   يف الكنيسة اليت رفض كاهنها الصة  على المروسريش املنريتيقلش،   
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كنوع م  االعتذار، ح  ال  ظهر الوجه املتمصب اليقبيح الرافض اليقاسل، والذي  بين 
واحملبة هم ممريًا ال ميكري     ؛ ألن اإلميان والرجاءرفضه على ما  ظ  أنه صييح اإلميان

فصلهم، وإن كان رسو  ربنا  سوع املسيح قد جمل احملبة أعظم، فهل لذلك تملريو  
 على كل فتاوى المصر الوسيط، وعندما تملو احملبة، عندئٍذ نكون يف حكاة التدبة.

قد تفتح عللَّ باب الشتائم الرييت  ليقيهريا الريذ       أنا أعرف أن هذه املسامهة 
خرجوا على ايتداب املسييية، بل وايتداب املصر ة، واحلس والريذوق االجتارياعل   

ال مل  ال  مرف احملبرية وال   ،السليم، ولك  علينا أن نكون عبيدًا مل  وضع ذاته ألجلنا
 ع الشيطان نفسه.البذ  وال الغفران، بل  موم يف بركة اليقساو  والشااتة والرفض م

 غفر اهلل لنا مجيمًا.    


