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عن عبـادة األصـنام يف الكنيسـة    عبد املسيح، حنني . قرأت ما نشره د
  .األرثوذكسية
الضحايا األبرياء الذين وجـدوا   األقباطألوف من  ه مثلمثليف احلقيقة وهو 

أنفسهم بني عشية وضحاها يصارعون احلياة والفكر يف مرحلة دقيقة من التـاريخ  
 واشـرب األقباط الذين األغلبية الساحقة من فهو مثل غريه من . ةشكلتها حماور ثالث

ومن ناحيـة أخـرى   . من ناحية، األوريبمن مستنقع العصر الوسيط حىت الثمالة 
رواسب الثقافة املصرية اليت تشرب كل يوم من راديكالية التوحيد وطأة رزحوا حتت 

يف وجـدان   -على مدى قرون طويلـة   –اإلسالمي، أضف إىل ذلك ما ترسب 
رت يف شكلها األخري السائد يف أدبيـات العصـر   لت وطوَّاألقباط من أوطاخية عدَّ

  .الوسيط القبطي
ومن قبلـها األب الروحـي    ،يباً أن يلتقي اإلسالم مع النسطوريةليس غر

هو إلغاء اإلنسان  ،فالكل لدية اجتاه واحد ،)األوطاخية(زية يمع املنوف ، والاآلريوسية
  .والفصل التام واملطلق بني ما هو إهلي وما هو إنساين ،والكون

ـ   ي يـد  ومل يكن غريباً أن تأتى حركة اإلصالح يف صورهتا املتطرفـة عل
ح نجلى وليس علي يد لوثر براديكالية تلغى وحدة السـماء واألرض يف املسـي  يزو
وإنكار كل مستوي للشركة بني الثالوث والبشر يف االبن له اجملد  ،)١٠: ١أفسس (

ملا سـاد يف العصـر الوسـيط     -تلك الدعوة املضادة  ومل جتد. ويف الروح القدس
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اليت مل حتارب املمارسات الشعبية السائدة يف  -قيادة الكنيسة الرومانية ب -األوريب 
البتر الكامل أي  ،ذات احلل القدمي الذي نادت به هرطقة الغنوصية إالَّ - تلك الفترة

والتام لكل ما جاء من التاريخ القدمي، العهد القدمي، اجلسد اإلنساين، الكون املنظور، 
يف يسـوع املسـيح اإللـه     هرباً من مسئولية النمو الشاق والصاعد إيل صورة اهللا

  .املتجسد

  عبد املسيح؟حنني .  فكر ديفما هو جوهر املشكلة 
التعليم السائد الذي الزال يتمسك بكل شراسـة بتقـوى   ضحية  هو: أوالً

  .العصر الوسيط
لي النحو الذي اخل ع...م للصليب، واأليقونات، الرهبنةرؤية البخور ُيقدَّأمَّا 

ُعرضت يف اجليل السابق علينا، واجليل املعاصـر  ن سبق أل ليست جديدة ب، فمهقدَّ
وحارب فيها بشراسـة   ،"رحيانة النفوس"عرضها بنيامني شنيدر يف كتاب فقد  .لنا

وطأة نري  حتتطقوس وعقائد الكنيسة القبطية األرثوذكسية اليت خرجت جرحية تئن 
لكبري لطفي كما قال أستاذنا ا -ألن مصر  ؛فاألمويالعصر العثماين وقبله العباسي 

األكرب حـىت ثـورة    اإلسكندرمل حيكمها  مصري منذ فتح مصر علي يد  -السيد 
كانت مزرعة روما، مث مزرعة دمشـق، ومزرعـة بغـداد، مث    فقد ، ١٩٥٢يوليو 

ل إيل بل حىت طني وادي النيل ُحِم ،واخلراج، فاحملاصيل الزراعية. ولندن، إسطنبول
الذي عاش فيه األقباط، وشكل إطاراً عاماً  كل هذا انعكس على السياق العام. لندن

  .اليت أشرنا إليهاالثالثة ملا ختلف عن احملاور 
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ال ميكن مع فترات السحق والقتـل  ما يهمنا أن نشري إليه بكل قوة أنه لكن 
وتدمري العقل، وسيطرة البطش علي الثقافة أن ينمو تيار ثقايف يقبل جتسد ابـن اهللا،  

بعيداً عن الـوعي  ما زال  بكل ما يعبِّر عنه من معاين تجسدالنغايل إن قلنا إن وال 
ألن اهللا ال يتـرك  قد أفلت منـه؛  القمص مىت املسكني  ، وإن كانالكنسي املعاصر
ا أفلت منه األنبا بولس البوشى األسـقف الوحيـد الـذي    ثلمم، نفسه بال شهود

  .ء يف العصر الوسيطأستوعب روح اآلبا

  راديكالية اإللغاء
  .هنا اهللانقصد باآلخر ُيلغى اآلخر؟ وما الذي 

نفـى   تعرب عن" اهللا ال إله إالَّ" عبارة إذا كانت هألن ؛مثل النفياإللغاء ليس 
 .اإللغاء إىلدون االنزالق  ، ولكنفهذا جيد ومطلوب ،لكل صور وأشكال اإللوهة

دمري وقلع بل ت ،ليس جمرد إنكار ، فهواإللغاءأمَّا  ،ألن النفي يعترف ضمنياً مبا ُينفى
  .له ال وجودكأن  كائن ، ويصبح كل ما هوملا هو موجود

هو  ،واحد اهللا واإلنسان يف شخصٍ ،اآلخر واألخرمعاً التجسد مجع لكن و
هو البذل ، يف إعالن جديدواإلنسان اإللوهة بني ووحد املسيح  .يسوع املسيحربنا 

 رفع اإلنسان مـن عابـدٍ  و. حّد املوت نفسه امبا فيه ،واحملبة اليت ال تعرف احلدود
  .لألصنام إيل رتبة اإللوهة والتبين واخللود مبجد القيامة وسكىن الروح القدس

مع اإلنساين وال حىت الثقافـة  تجتد اجمل مل، ولكن تلك الدعوي ببشارة احلياة
كانت هـذه  فقد . اليت تقبل أن يكون اإلنسان مساوياً جملد وشرف وكرامة ابن اهللا

وكان دفاع القديس أثناسيوس ، السلطة يف اإلمرباطورية الرومانية الدعوي هدماً هلرم
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ما أزعج اإلمرباطـور  وكان  .م يؤكد هذا الصدام العنيف٣٢٥عن قرار جممع نقية 
الن هذا ال جيعل  ؛"Homo-ousiosالواحد مع اآلب يف اجلوهر "قسطنطني هو 

، ئم علي سلطة مطلقـة للسلطة املطلقة مكاناً وال يعطى هلا شرعية إهلية للحكم القا
الن  ؛بـن اهللا املسـيح ا ) يساوي= (كم اإلمرباطور أصبح كل إنسان حتت حفقد 

بل تأمل شدة وقع كلمات الرسـول   ،"بكراً بني إخوة كثريين"املسيح جاء ليكون 
وبالتايل كانت القضية املطروحـة  ). ١٧: ٨رو " ( ووارثون مع املسيحوارثون هللا"

حيمـل ذات  وخر الذي له رأس يف جوهر الالهوت كيف ميكن التعامل مع اآلهي 
  أي املسيح؟، الطبيعة اإلنسانية

وهو الـذي تـرىب وعـاش يف بـالط      ،ومل يكن ارتداد يوليانوس اجلاحد
غـروب  بعينيه اإلمرباطور قسطنطني عن دين يسوع املسيح غريباً باملرة، فقد رأي 

ـ  حارب ولذلك، على يد املسيحية الرومانية –الثقافة اليونانية  وأطلـق   ،حينيياملس
مـن تـدريس    ، ومنعهم"من اجلليلالذي أي أتباع يسوع  ،"اجلليليني"سم اعليهم 

ولو عاش يوليانوس عشر  .تلك اليت كتبها هومريوس وغريه، اآلداب اليونانية القدمية
الن يوليـانوس   ؛سنوات فقط لشهدت اإلمرباطورية أكرب حركة ارتداد واضـطهاد 

  .دقلديانوس وغريهحكم لوسائل اليت ُمورست حتت ستوعب قصور وعجز اا
ومنـع ممارسـة   ، بل لقد كان غريباً أن يعاىن اليهود حتت حكم هادريـان 

ألن روما  ؛وصودرت األمالك متاماً كما حدث مع املسيحيني، بقوة القانون" اخلتان"
كما  متاماً، الوالء إلله اليهود يزعزع سلطان اإلمرباطور ويفتح باب الثورةأن رأت 
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رأي نسل قسطنطني أن اإلميان بإله واحد متجسد وثالوث يزعزع مكانة السـلطة  
  .ألن الدعوة ترفع من شأن اإلنسان ؛املطلقة

وحضارة قامت علي نشر  ،طلقةاملسلطة الس وهكذا من تفاعالت ثقافة تقدِّ
وفلسفة ال تقبل مطلقاً أن يسـكن   ،بالقوة واخلضوع لسلطان روما الروماينالسالم 

بعـض  واستناداً على ، هللا ويتحد باإلنسان وأن يفتح الباب لشركة يف احلياة اإلهليةا
يوحنـا  ( ونص من هناك  )١()٢٢: ٨أمثال (نص من هنا  ،تاب املقدسنصوص الك

  .دعوة الشركة يف احلياة اإلهلية ما يفتح الباب هلدموجدوا  )٢()٣: ١٧
بثقافـة   –العثمـانيني  –املماليك  –العباسيني  –ومل يأِت عصر األمويني 
مل يسمع أمحد عرايب كلمة تلخص املوقف كلـه  أ. إنسانية تعطى لإلنسان أي قيمة

  ؟من فم اخلديوي سلطان وحاكم مصر املطلق" أنتم عبيد إحساناتنا"
عنـد   ال جمال باملرة لدعوي اإلله املتجسد إالَّ" ثقافياً"السلطان املطلق  مأما

فاحلرص علي احلياة مهما كان نوع هذه احلياة ، لناسا عامة اأمَّ، الشهداء واألبطال
  .اجملتمع نفسه هال يفارق اإلنسان وال يقاوم

  راديكالية إلغاء التجسد
  :راديكالية وليدة الثقافةالدارس بكثري من امل عرب التاريخنلتقي 

 .جسد وإنسانية الرب يسوع خياالً اعتربتأي تلك اليت : الدوستية -

                                                 
  ."الِْقَدمِ ُمْنذُ أَْعَماِلِه قَْبلِ ِمْن طَرِيِقِه أَوَّلَ قََنانِي اَلرَّبُّ" )١(
  ."ُهأَْرَسلَْت الَِّذي الَْمِسيَح َوَيُسوَع َوْحَدَك الَْحِقيِقيَّ اِإللََه أَْنَت ) "٢(
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 ،وتواضـع وحمبـة اهللا للبشـر    اإلهليزعت من التنازل اليت ف: اآلريوسية -
ـ اً، إالَّ أهنا مل متتنع عن استخدام أنبييسوع من جعلت وبالرغم من أهنا   مثـل  بالق

 .يف أسفار العهد اجلديد تورد "شرفية"باعتبارها ألقاباً " اهللا"و " اإلله"و " الرب"

ال ومجـوح الفكـر   مصدر اخلي اإلنساينرأت يف العقل  اليت: األبولينارية -
 .ون ليسوع املسيح عقالً إنسانياًبل ينبوع الشر ورفضت أن يك ،احملرك

م العذراء هو أن تري أن اجلنني املولود من األعن عجزت  اليت: النسطورية -
وتلك هي  عبـارة نسـطور    ،"لدويلد ومل اهللا مل ي: "قبل غريها لوقاهللا وجاءت لت

 .نفسه

هـو  و، تلغى الناسوت كله فهي، راديكاليةأكثر الكل وهي : األوطاخية -
يف حبر ) وليس اخلل(عسل فقد ذاب مثل قطرة  ،داع باملرة للجسد ال، حل الغنوصية

  .الالهوت
بالكنيسة جسد املسيح ، لكن تلك املدارس كانت تصطدم بالسرائر الكنسية

  .)١()١٤: ٤تسالونيكى  ١(بالقديسني األحياء والراقدين بيسوع ، احلي
ورافد هذه الفكرة ، له باألرض ةاملسيح يف السماء ال صل، ط الفصلوميتد خ

الرأس أي "هكذا مت فصل ، األسقف أو القس ينوب عنه وميثله أنغري املسيحية هو 
حتولـت السـرائر    ،وإذا عجز الفصل عن ذلـك ". املسيح عن اجلسد أي الكنيسة

أصبحت و، دث يف املاضيإيل رموز ملا ح، اإلفخارستيا، املريون، املعمودية: الكنسية

                                                 
  ."َمَعُه أَْيضاً اُهللا َسُيْحِضُرُهُم بَِيُسوَع الرَّاِقُدونَ فَكَذَِلَك َوقَاَم، َماَت َيُسوَع أَنَّ ُنْؤِمُن كُنَّا إِنْ َألنَُّه ) "١(
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بقاء الشركة يف حياة املسيح كلها أمَّا ، الذاكرة نهضُتجمرد عالمات أو رموز بالتايل 
 .احملبة اإلهلية استعالنبل  ،السرائر الكنسية إيل رموز لال حيو ، فهوبالروح القدس

الالهوت بالناسوت بـدون   احتادهو أن التجسد هو  الوعيما غاب من إن 
وبالتايل وبدون أي وساطة أخري، ، وبدون وساطة شريعة موسى" الزمان"وساطة 
  :بل رموز وعالمات تدل علي، رموز وعالمات تدل علي ما حدثلد وفال وج

 .أمس واليوم وغداً، ما هو حادث اآلن -

 .علي ما ُيعطى وهو الشركة -

، )ترتيـب (من عقائد وطقوس  املمارسات الكنيسة كلها تتلك هي أساسا
  .وتؤكد بقاء ما أخذه ،تعلن لإلنسان ما يناله فهي

جمرد عالمة ُتمارس حبركة اليد، وبني الصليب أن يكون ما أعظم الفرق بني 
إيل على دخولنا  عالمةًبالتايل يكون ختم املعمودية واملريون، وأن يكون الصليب هو 

هو ، ليس حتريك اليد من الشمال إيل اليمنيأ .ةأعماق الشركة يف حمبة املسيح الفائق
أليس حتريك اليـد مـن الـيمني إيل     ؟انتقالنا من الدينونة واملوت إيل احلياة األبدية

 األيس هذ ؟الروم هو سكين الروح القدس يف القلب) ترتيب(الشمال حسب طقس 
لـوجي؟  هو اجلانب السري يف احلياة الدائمة اليت ال انقطاع فيها حىت بـاملوت البيو 

ومـن قـوة    ،ن حتول الصليب إيل عالمة خارجية ال تنبع من قلب اإلنسانإولكن 
ويغري السذج علي اهلجوم ، الطقس يفقد عالقته بالسرائرإن ف، وعمل الروح القدس

  .عليه
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  وماذا عن البخور؟
ليست يف جوهرها قطع فنية وأشياء  ،الصلبان من املعادن واألخشاب وغريها

ألن الشهيد هو جتسد  ؛توضع علي أجساد الشهداء قبل استعماهلا كانت قدمياً. ُتقتىن
وكانت قدميا توضع حول العنق بعـد  . حقيقي يف اللحم والدم لصليب يسوع نفسه

وكانت . لكي حيمل كل مسيحي ختم االنضمام إيل الكنيسة، املعمودية وليس قبلها
حي باملصاحلة مع االحتفال اليومي لكل مسي -حسب رؤية معلمي الكنيسة  -قدميا 

العصر الوسيط كتب أسقف بـابليون  يف حىت  .اهللا ومع الكون ومع غريه من البشر
  ".؟كيف ترشم نفسك بعالمة الصليب وتبغض أخيك أو تكرهه"األنبا يوحنا يقول 

وقوام . غريبة عن الثقافة السائدة يف أيامناأصبحت رؤيا الذه ولكن يبدو أن ه
  :هذه الرؤيا هي

له الذي يتمخض اآلن يف خماض امليالد حنو احليـاة األبديـة   الكون ك إن -
يشرب من هنر النعمة اإلهلية "هو الكون الذي  ،)٢٢: ٨رو (وفداء اجلسد بالقيامة 

 ".من اآلب باالبن يف الروح القدس

 .املياه تدخل شريكا من الكون يف ميالدناكما أن  -

ـ من مسحة كالزيت وكذلك  - ا رائحـة ال  شجرة الزيتون مع أطياب هل
 .تفسد، مؤكده لنا أن اجلسد ُمسح بعدم الفساد يف يسوع

 ،"ترتيـب "ن الوعي املعاصر أن القداسات وكل عا البخور فقد غاب أمَّ -
ني الذين رحلوا هو وليمة العريس السمائي اليت جتمع كل املفديِّ ،أي طقوس الكنيسة

س املائدة وعن ميينه امللكة جيلس الرب علي رأحيث . والذين ال زالوا علي قيد احلياة



 ١٠

هذا هو طقـس أو ترتيـب   . وحول املائدة املالئكة والشعب املدعوينوعن يساره 
وُيقدم البخور لكل هؤالء وللشعب احلاضـر الشـريك أو   . جسد املسيح الكنيسة

الن الكون املادي املنظور  ؛م له البخورالكل ُيقدَّ. الشركاء يف وليمة املسيح له اجملد
هو يف ناسوت الرب نفسه، وقـد جتلـى    ماديوألن ما هو  ؛د من الفداءمل ُيستبع

علي الرب وحده بل جيمع كـل   اًوألن هذا ليس قاصر، بالنور األزيل غري املخلوق
  ).٥٢: ١١يوحنا " (أبناء اهللا املتفرقني إيل واحد"

  فهل ُيقدم البخور للصلبان واأليقونات؟
وإمنـا  . مهما بدأ مغرياً للقـارئ  الدفاع من العهد القدمي هو دفاع باطل إن

س لكي يقدِّ ؛"الكلمة صار جسداً وسكن بيننا" أن الدفاع األرثوذكسي احلقيقي هو
ألننا أصـالً   ؛ما فيه هللاكل قدم الكون بن نأو ،اإلنسان والكون بكل ما فيه :الكل
وسات وعندما غابت اهل. )١(م الكون هللا حسب كلمات املزمور الثامنقدُِّت لقنا آهلةًُخ

فهـو   ،املعاصر مل ندرك أن املسيح يتجلى يف الكـون  الوعيوالتسبحة السنوية من 
ولـذلك  ، وكل اخلليقة تشترك يف ليتورجية كونية ،"تزهر حىت األشجارينفخ يف "

، إنسـانية  – إهليةوحدة واحدة ، صارت الصلبان واإليقونات والبخور والقداسات
وال  ،ليس من تلقاء ذاهتـا ،  اإلهليتعالن سوصارت املادة تلمع باإل. رأسها املسيح

 الـيت ألن احلقيقة الكامنة فينا، احلقيقة األبدية  وإمنا، ألننا نراها بعني اخليال البشري
                                                 

 َوالرُّضَّـعِ  اَألطْفَـالِ  أَفَْواِه ِمْن! اَواِتالسََّم فَْوَق َجالَلََك َجَعلَْت َحْيثُ اَألْرضِ كُلِّ ِفي اْسَمَك أَْمَجَد َما َسيُِّدَنا الرَّبُّ أَيَُّها" )١(
 ُهَو فََمْن. كَوَّْنَتَها الَِّتي َوالنُُّجوَم الْقََمَر أََصابِِعَك َعَملَ َسَماَواِتَك أََرى إِذَا. َوُمْنَتِقمٍ َعُدوٍّ ِلَتْسِكيِت أَْضَداِدَك بَِسَببِ َحْمداً أَسَّْسَت
. َيـَدْيكَ  أَْعَمـالِ  َعلَى ُتَسلِّطُُه. ُتكَلِّلُُه َوَبَهاٍء َوبَِمْجٍد الَْمالَِئكَِة َعنِ قَِليالً َوَتْنقَُصُه!. َتفَْتِقَدُه َحتَّى آَدَم ْبُنَوا َتذْكَُرُه َحتَّى اِإلْنَسانُ
. الِْمَيـاهِ  ُسُبلِ ِفي السَّاِلَك الَْبْحرِ َوَسَمَك السََّماِء َرَوطُُيو. أَْيضاً الَْبرِّ َوَبَهاِئَم َجِميعاً َوالَْبقََر الَْغَنَم. قََدَمْيِه َتْحَت َشْيٍء كُلَّ َجَعلَْت
  " اَألْرضِ كُلِّ ِفي اْسَمَك أَْمَجَد َما َسيُِّدَنا الرَّبُّ أَيَُّها



 ١١

أي كون الكنيسة  ،ال ختتلف عن ما هو كائن يف الكون الصغري ،أخذناها يف السرائر
الصلبان مهما كان . طلوب منها أن ختمر العجني كلهامل" مخرية امللكوت"الذي هو 

ليست أشياء منفصلة  عن احلقيقة اليت أخـذناها والـيت   ، واملذبح، والبخور، نوعها
سم آخر هو ذات أسم ااملريون له غاب عنا أن ، هجرنا اللغة القبطيةعندما . نعيشها

سم من أمساء سم ذبيحة الصليب، وهو ااوهو ذات  picyoinoufiالبخور 
  .وىف التقدمي والبذل، ملسيح، جمد عدم الفسادالكل يشترك يف جمد ا، الصالة

  كيف مت تفكيك الكنيسة يف عصرنا؟
بل والشتائم أحيانـاً الـيت    ،ال أريد أن أخوض يف عرض التهكم والسخرية

فهذا حديث آخـر  خبصوص موضوع الكنيسة،  ،علي القمص مىت املسكني اهنالت
بقاء تلك النار اليت تقضـى   ال خيدم يف النهاية إالَّكننا لن خنوض فيه ألنه ليطول، و

مـن التعـاليم    ذا حاولنا حتليل تعليم واحدلكن إ. ي ما تبقى من حياة الكنيسةعل
تداعيات هذا  هيفما ، خلطايانا اًوهو أن املسيح الرب دفع دمه مثن السائدة يف عصرنا

  ؟د إلينا من العصر الوسيط األوريبالتعليم الواف
نسانية كما حنياها اآلن، فهذا حـدث مت  ُوضع الصليب خارج احلياة اإل -١

وجيـرد   .علي مستوي عالقة اآلب باالبن دون أن ميس احلياة اإلنسانية يف داخلـها 
 التشـفي االنتقام أو  ةداأسحق املوت، ويصبح وعالمة االنتصار من كونه الصليب 

ليومية فال عالقة بني املعاناة ا ،زعه عن احلياة اليوميةـين كما. وليس عالمة املصاحلة
 .الجتماعية واملصلوب يسوع املسيحالروحية أو ا



 ١٢

أي حيول شخص ، شيءيفصل بني الصليب والقيامة وحيول الصليب إىل  -٢
 ،آخر غـري الشـخص   يءالثمن شيف حني أن ، املصلوب أقنوم اهللا الكلمة إيل مثن

 .يءحتول الكائن إيل شوهو ، اخلطية صنعهيعود بنا إيل أفظع ما تهكذا و

أي قيمة؟ وهل  لإلفخارستياعد أن دفع املسيح يسوع الثمن يصبح هل ب -٣
  !؟ُدفع لآلبأن د بع، عهد الرب اجلديدهو كأس الن الدم يف إميكن أن نقول 
ال جذور  اًغريبإذا كان شيئاً  ،لهالذي يرشم الصليب أو يقبِّذا ن َم ،وهكذا

ـ  شخصيةً صفةًكفَّ عن أن يكون وبل  ،له يف احلياة الشخصية  :وع املسـيح ليس
 ).٦: ١٦مرقس " (يسوع الناصري املصلوب قد قام"

  عذر وال عذر
باملرة الذين جلسوا علـي   ال أعذرلكين و ،عبد املسيححنني . نين اعذر دإ

إذ حتولـه إيل   ،زائفة هتدم السرائر وحتارب الثالوث ىكراسي املعلمني ينشرون تقو
وتنكر سكىن الـروح   ،يحوتسخر من الكنيسة جسد املس، صفات ذاتية أو جوهرية

فتفصل الكنيسة كلها عن ينبوع احلياة اإلهلية، ومتارس سـر املعموديـة يف    ،القدس
بال إعداد وبال تعليم لتدور عجلة الطقوس بال مضمون " أحد التناصري"سرعة طقس 

لكي يولد جيل يعيش كل جوانب اإللغاء يف ثقافـة شـبه   ، روحي عقائدي آبائي
  .)١(النفي إيل إلغاءة تطرفت، فتحول إسالمي

                                                 
ابن  –ابن عريب  –رابعة العدوية  –أبو اليزيد البسطامي  –احلالج  –رغم أن هذه الثقافة أجنبت جالل الدين الرومي ) ١(

مت فرض ستار من التعتيم على معظمهم ألسباب معروفة، طبعاً ، إالَّ أنه وغريهم من عظماء احلياة الروحية يف اإلسالم الفارض
  .غضب الكثريين من دعاة اإللغاء عند املسلمنيامسه الذي يثري " احلالج" سيماال 



 ١٣

وأن كل مجاعة حتتـاج إيل   ،عندما شرحوا طقوس الكنيسة علي أهنا ترتيب
  :أما الباقي فهو، كان هذا هو ربع احلقيقة ،نظام يوحد العبادة

  .يقود إيل غاية ترتيٌبأهنا  -
  .ترتيب موازي للحياة الشخصية اليت نالت التجديد يف السرائر -
  . اإلعالن اإلهليترتيب يقود إيل الشركة يف -
  .ترتيب يعلن استمرار نعمة اهللا -
  
  
  

  غفر اهللا لنا مجيعاً
  .جورج حبيب بباوي




