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 مــقـدمـة

 بها التي السماء أبواب بمثابة هي: »األسرار في كاباسيالس نقوال يقول

 في ُأقِفلت التي تلك الفردوس، أبواب إنها. ملكوته إلى المؤمَن المسيُح ُيدِخل

)شرح القداس  «حياة لنا لتكون أمامنا جديد من المسيُح فتحها وقد آدم وجه

 . اإللهي(

 بإرادتهم المسيحيين جميع يتقبلها اإللهية السبعة الكنيسة أسرار كانت لما

 يسوع بالرب اإليمان قبوله عن منهم لكلٍّ الحسي للتعبير إشارًة الشخصية،

 من إليها الُمسلََّمة المقدسة الوديعة الحافظة الجامعة الواحدة وكنيسته المسيح

 الحضرة أن إذ شخصيٌّ، الكنسية األسرار من سرٍّ فكلُّ. القديسيين الرسل

 واحد مؤمن اقتبال خالل من حسِّي بشكٍل المجتمعة للكنيسة تظهر اإللهية

 تذكر دائًما األسرار إتمام في ُتسَتخَدم التي والطقسية النصوص فإن لذا. لها

 وعند ،(«فالن) اهلل عبُد ُيعمَّد: »الكاهن يقول العماد فعند المؤمن، اسم

 المناولة وعند ،(«فالن) اهلل عبُد ُيمَسح: »الكاهن يقول بالميرون المسح

 . المقدسة األسرار باقي في وهكذا ،(«فالن) اهلل عبد ُيناَول: »الكاهن يقول

 من سر كل عن األرثوذكسية كنيستنا تعليم إيضاح المهم من كان ولما

 المؤمنون ينال بها التي الحسية الصورة هي التي السبعة، األسرار هذه

 قبوًلا ليس منها سر أي وممارسة قبول للبعض ليكون اإللهية، النعمة

 المنظورة غير للنتائج إدراك بدون كنسية، لشعائر وإتمام لطقوس وممارسة

 وتقديس تبرير تنقية من األسرار هذه من سر لكل ممارس كل ينالها التي

 ومواهبه القدس للروح ونوال المسيح جسد في وزرع للخطايا ومغفرة

 . هلل وتبني

 لخدمة المقدسة الخدمة هذه أعطاني الذي المسيح، يسوع الرب بنعمة لذا

 أيدي بين السبعة اإللهية لألسرار السلسلة هذه أضع األرثوذكسية، كنيستنا

 ُجِمعت التي األسرار، من سرٍّ لكل األرثوذكسي التعليم حقائق لبيان أبنائها

 األسرار أن ذلك. التعليم صحيح توضح أرثوذكسية مع إضافات لي كتب من

 األرثوذكسية الكنيسة بين متعددة اختالفات موضوع كانت السبعة الكنسية

 .الكنائس من سواها وبين الجامعة المقدسة
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 التعليم إليضاح واجتهاٍد بتعٍب وكتب وعلَّم عمل َمْن لكل السلسلة هذه أهدي

 .علمانيًّا أو أكليروسيًّا كان إن األرثوذكسية للكنيسة الحق

 أنطونيو نقوال/ المطران

 2016سبتمبر                                                  
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 تـمـهــيـد

 التعليم األرثوذكسي األولي عن األسرار*

 تعريف السر والرمز:

مننن المهننم تعريننف التعبيننرين مسننرم ومرمننزم بحسننب مفهننوم كنيسننتنا         

  .األرثوذكسية

: فني خبنرة الكنيسنة والتقليند األرثوذكسنَيْين، هنو أواًل وقبنل أي أمنر         السر

آخر يعتبنر كشنفا للطبيعنة الحقيقينة للخليقنة، التني تبقنى علنى سنقوطها وعلنى           

وجودها في مهذا العالمم، عالم اهلل المتطلع إلى الخالص والفداء وإلى تجلني  

لخبنننرة سنننماًء جديننندة وأرًضنننا جديننندة. وبتعبينننر آخنننر أن مالسنننرم بحسنننب ا   

األرثوذكسية يكشف الطابع األسراري للخليقة؛ ألن العالم إنما ُخلنق وُأعطني   

لإلنسان لتتحول حياة الخليقة إلى مشاركة في الحياة اإللهينة. فنإذا كنان يمكنن     

فني المعمودينة، وإذا كنان بعنض      غسنيل للنوالدة الجديندة   أن يتحول الماء إلى 

جسنند المسننيح يتحننول إلننى مننن أكلنننا علننى األرب كننالخبز والعنننب يمكننن أن 

ُتمننح بالزينت. أي باختصنار إذا كنان      مسحة الروح القندس ، وإذا كانت ودمه

بمقننندورنا التعننناطي وكنننل األشنننياء التننني فننني العنننالم وتقُبلهنننا كهبنننة منننن اهلل     

وكمشاركة في الحياة الجديدة، فذلك يعود إلى أن القصد من خلق الكنون إنمنا   

 (.28:15كو 1) اْلُكلِّم ِفي اْلُكلَّ اهلُل َيُكوَن مَكْي هو إتمام القصد اإللهي

هذه المقاربة األسرارية للعالم هي بالضنب  مصندر الكونينة المنينرة التني          

تننندخل فننني أدي تفاصنننيل حيننناة الكنيسنننة والتننني تطبنننع التقليننند الليتنننورجي         

والروحاني األرثوذكسي. من هنا نفقه الخطيئة سقوًطا لإلنسان، ومنن خاللنه   

ة منن ُعَلنى هنذه األسنرارية. فمنا كنان منن المسنيح إال أن أنجنز          سقوًطا للخليقن 

خالص العالم بأن أعاد إلى هذا العالم تحديًدا وإلى الحيناة بأكملهنا أسنراريتها    

هذه. إنه سر كوني وأخروي في الوقت نفسه ]كلمنة مأخروينةم فني اليونانينة     

، م )إسنننخاتولوجيا(، وتعنننني منننا هنننو متعلنننق بنهاينننة العنننالم  εσχατολογίαم

والمجنننيء الثننناني للمسنننيح، وقيامنننة األمنننوات، والدينوننننة العامنننة، ومصنننير   

 أن يعننني فهننذا وعليننه. المسننيح ظفننر إعننالن إنننه ،[المننوت بعنند مننا اإلنسننان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * اإلفخارستيا سر الملكوت، األب الكسندر شميمن، منشورات النور.
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 وبمنا . الكنيسنة  األول المقام في هو األرثوذكسيين والتقليد الخبرة فيم السرم

. المقنندس( اإلفخارسننتيا) الشننكر وُتعَلننن ُتبنننى فهننيم سننرم هنني الكنيسننة أن

موضنوع يقبنل التحديند،     القنديم،  اآلبنائي  التقليند  إلنى  إسنتناًدا  ليست، والكنيسة

إنما هي خبرة حياة جديدة . إنها خبرة تكون فيها البْنَينة المؤسسنية والتراتبينة    

 والحقوقية )الكنسية( والليتورجية... بْنَية أسرارية، رمزية بجوهرها.

: فنني مفهننوم الكنيسننة األصننلي لننه والتقلينند األرثوذكسنني، هننو أن    الرمننزو    

يقة ما يحدث، وليس إنه يرمز مجاًزا إلى منا يحندث. فمعننى    الرمز يشرح حق

مالرمننننزم فنننني خبننننرة الكنيسننننة والتقلينننند األرثوذكسننننَيْين لننننم يكننننن رديًفننننا       

لـمالتصويرم. إذ يمكن أال يكون هناك أي شبه، من أي نوع كان، بين الرمز 

ومننا يرمننز إليننه. إن وظيفننة مالرمننزم األساسننية ال تكمننن فنني التصننوير )مننا     

ًنا غياب ما ُيصور(، بل وعلى نقيض ذلك تماًما، في أنها ترمي ُيفترب ضم

ما ُيرمز إليه وإشراك المؤمنين في هنذا الكشنف. منن     كشفأواًل وأخيًرا إلى 

هنا، يمكن البعض أن يقول إن ما بنين الرمنز والحقيقنة التني ُيرمنز إليهنا هنو        

هننوة أكثننر منننه تشننابه. وهننذه المقاربننة للرمننز تجعلنننا ننندرك عمننق ال   تواصننل

 السحيق بين القديم والحديث.

إسننتناًدا إلننى هننذا األخيننر )الحننديث(، يمكننن للرمننز أن يكننون صننورة أو           

مدلواًل لشيء يختلف كلًيا، ال نجده بالفعل في الرمز )كذا الحال بالنسبة للماء 

(. فنني حننين أن الرمننز بحسننب   H²Oالتنني يشننار إليهننا فنني الكيمينناء بننالرمز    

ن بل حضور لشيء آخر، ُيبرز الطبيعة األخرى لما المفهوم القديم، هو إعال

ُيرمز إليه على أنه تحديًدا آخنر، أي علنى أنهنا حقيقنة ال يمكنن فني الظنرو         

الراهنة أن تكشف نفسها إال منن خنالل الرمنز. منا يعنني أن ال يمكنن الفصنل        

يمان، فاإليمان هو بالضب  مالدليل على حقيقة وجود بين الرمز األصيل واإل

غير المنظورةم، وهو سعي إلى معرفة وجود هذه الحقيقة األخنرى،  األشياء 

وهنو أبعنند منا يكننون عننن االختبنار العلمنني النذي يحتنناك إلننى إثبنات. لكننن فنني      

اإلمكان ولوجه وتناوله، إننه حقيقنة ال يرقنى إليهنا الشنك. فنإذا كنان مالرمنزم         

ا يفتننرب وجننود اإليمننان، فاإليمننان بنندوره يتطلننب رمننًزا. واإليمننان، خالًفنن      

لإلعتقننناد البسننني  أو المنننذهب الفلسنننفي، هنننو تحدينننًدا مشنننركة وعطننن  إلنننى  

الشننركة، إنننه تجسنند وعطنن  إلننى التجسنند وإلننى اعننالن وحضننور وإلننى فعننل 

 حقيقة على أخرىم. هذا هو مالرمزم بالضب .
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إن مالرمزم، على نقيض اإلستعارة والعالمة. ومالسنرم يجمنع حقيقتنين،        

: الثانيننةإلننى إختبننار، أو الحقيقننة مالمنظننورةم. و: الحقيقننة التنني تسننتند األولننى

الحقيقة الروحانية، أو مغير المنظورةم. وهذا الجمع ال ينتم بطريقنة منطقينة    

)هننذا معننناه كننذا(، وال بطريقننة التماثننل )هننذا يماثننل لننذلك(، وال وفننق عالقننة   

سببية )هذا سببه كنذا(، بنل إسنتعالنًيا . كنل حقيقنة تكشنف حقيقنة أخنرى لكنن          

هننو المهننم( فقنن  بقنندر مننا يكننون الرمننز نفسننه تعبيننًرا عننن الحقيقننة           )وهننذا 

الروحانينننة وتجسنننيًدا لهنننا. بتعبينننر آخنننر، فننني مالرمنننزم الكنننل يعلنننن الحقيقنننة 

الروحية، وكل شيء فيها ضروري إلعالنها. لكنن منا ُيكشنف ويتجسند لنيس      

كننل الحقيقننة الروحانيننة. فننـمالرمزم يبقننى جزئًيننا مبتننوًرا دوًمننا، مألننننا نعلننم     

(، كمنا يجمنع حقنائق ال تقناس،     9:13كنو  1عض العلم ونتنبأ بعض التنبؤم )ب

إذ تبقننى كننل واحنندة منهننا بالنسننبة لألخننرى محقيقننة أخننرى كليننةم. مهمننا كننان  

الرمز حقيقًيا، ومهما اتحد والحقيقة الروحانية، فوظيفته ليست إرواء عطشنا 

 م عنروه مسناء...  بل زيادته، مَأْعِطننا أن نتحند بنك حقيقنة فني الينوم النذي ال ي       

)األنننافورا(. الهنند  مننن الرمننز أن يقنندم لنننا ركيننة ومعرفننة تكونننان بمثابننة       

 عط  وشوي إلى المسيرة الروحية الكاملة.

وإذا كننان القننداس اإللهنني ذو طننابع رمننزي، فننألن القننداس اإللهنني تكننوَّن        

وإتخذ هيكليته في بادئ األمر بصفته رمًزا للملكوت والكنيسنة فني صنعودها    

السنماء، مكملنة نفسنها فني هنذا الصنعود كجسند للمسنيح وكهيكنل للنروح            إلى

القدس. كل جديد القداس اإللهي وطابعنه الفريند يكمننان بالضنب  فني طبيعتنه       

األخرويننة مالتنني تنتظننر المجننيء الثننانيم والتنني تكشننف مننا سيحصننل، فهننو    

إتحنناد الملكننوت بننـمالدهر اآلتننيم. غيننر أن رمننز الملكننوت بامتينناز؛ والرمننز  

ذي كّمل كل الرمنوز، ورمنز ينوم النرب والفصنح والمعمودينة وكنل الحيناة         ال

(؛ هنننو سنننر الشنننكر  3:2المسنننيحية مالمسنننتمرة منننع المسنننيح فننني اهللم )كنننو   

)اإلفخارستيا(، السر الذي من أجله أتي المسيح القائم من بين األموات وسنر  

جسند  لقائه والشركة معه مإلى مائدته وفي ملكوتهم، السنر النذي نتنناول مننه     

 المسيح ودمه الحقيقَيْين اإللهَيْين.

لقد ُحجِّم مالرمزم من مفهنوم يشنرح حقيقنة منا يحندث، إلنى مفهنوم يرمنز             

مجاًزا إلى ما يحدث، ويعنود السنبب الرئيسني فني ذلنك إلنى االنحطنا  النذي         

نننال المفهننوم األصننيل للرمننز فنني الوجنندان المسننيحي. منننذ نشننؤ الكنيسننة،          
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جهناًرا ويتمسننك بحقيقنة إسنتحالة الخبنز والخمننر      واإليمنان المسنيحي يعتنر    

إلى جسد المسيح ودمه الحقيقَيْين اإللهَيْين. وعليه، فإن أي مخلطةم بنين هنذه   

الحقيقة وأي لون من ألوان مالطابع الرمزيم كاننت تعتبنر تهدينًدا لنـمالحدث     

الحقيقي والفعليم في سر الشكر )اإلفخارستيا(، أي تهديًدا للحضرة الحقيقية 

للجسد والدم اإللهَيْين على المائدة. ومن هنا أيًضا، وأخيًرا، محاوالت تفسنير  

محقيقننة هننذه اإلسننتحالةم بنناللجوء إلننى مقننوالت أرسننطو حننول مالجننوهرم         

ومالَعَربم وتحديدها على أنها مإستحالة في الجوهرم؛ هل أن جوهر جسد 

ل المسنيح يحننل محننل جننوهر الخبننز، فنني حنين َعننَرب هننذا األخيننر يحننل محنن  

َعَرب جسد المسيح؟. إن هكذا شرح ال يفيد بشيء للمؤمن الذي يعتر  كل 

قداس إلهي بأن مهذا هو جسندك نفسنه... وهنذا هنو دمنك الكنريم عيننهم. أمنا         

بالنسننبة للعقننل، فهننو لننيس سننوى محاولننة تفسننير غيننر مفهومننة ُفرضننت علننى  

ة المطنا   القوانين َتدَّعي )أي محاولة( أنها تسنتند إليهنا. وأدى ذلنك فني نهاين     

إلننى قطننع كننل صننلة فعليننة بننين القننداس اإللهنني نفسننه، سننواء كننان ذلننك بتعنندد 

أجزائننه أم فنني وحدتننه ككننل، وبننين تحننول مننواد الخبننز والخمننر، وتالًيننا إلننى     

 إستبعاده عملًيا من محاوالت تفسير األسرار. 
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 لـخدـــَم

 في األسرار السبعة

  تعريف السر -1

 ال الذي الغموب مفهوم ذهننا يراود ما غالًبامسرم  كلمة نسمع عندما

. حلها يمكن ال التي األحجية أو فهمه، يمكن ال الذي اللغز أو إيضاحه، يمكن

 يطابق ال هذا أن ؛ إالمتفكر ال لذا أبًدا، تفهم لنملـ مرادًفام السرم يبدو

 عن بالكلية المسيحي يختلف السر المسيحي، اإليمان بحسب السر مفهوم

  اللغز.

 بكلمة يستخدم رسائله فيم سرمالـ عن يتحدث عندما بولس فالقديس

(، كما في رسالته إلى أهل كولوسي بقوله: Mysterionم )Mυστήριονم

 َقْد اآلَن لِكنَُّه اأَلْجَياِل، َوُمْنُذ الدُُّهوِر ُمْنُذ اْلَمْكُتوِم (ριονήμυστ ὸτ) السِّرِّم

   يستعمل الذي المعنى إلى ملًيا ُنظر ما وإذا .(26:1ِلِقدِّيِسيِهم )كو  ُأْظِهَر

 المشروع إلى بل غامض، واقع إلى يشير ال أنه َلُوجد الكلمة هذه فيه

 األزمنة في ظهر وقد العالم، خلق منذ اهلل في مستتًرا كان الذي الخالصي

 هو المسيحية، النظر وجهة في فإن مالسرم، لذا. المسيح يسوع في األخيرة

    َبَذَل َحتَّى اْلَعاَلَم اهلُل َأَحبَّ مهَكَذا أن هي المسيحية فحقيقة .الحقيقة رفيق

    اأَلَبِديَُّةم اْلَحَياُة َلُه َتُكوُن َبْل ِبِه، ُيْؤِمُن َمْن ُكلُّ َيْهِلَك اَل ِلَكْي اْلَوِحيَد، اْبَنُه

  السر. هو بالضب  (، وهذا16:3)يو 

 الموجودة (Mysterionم )Mυστήριονماليونانية  كلمةال تترجم وقد

. وهذه الكلمة مSacramentم بكلمة إلى اللغة الالتينية في كتب العهد الجديد

م اليمين في المحاكم َسم المقدس )َقَسكلمة قانونية تعني الَق هي الالتينية

 كلمة على األلف سنة استعملت الكنيسة زيدوطوال ما ي. اليوم(

 التي هي: حقائق اإليمان المسيحيي فهي تعن ،بمعاٍن عديدة مSacramentم

 عشر السابع القرنمن . والفداءسرو ،سر التجسدسر الثالوث األقدس، و

السبع عالمات المقدسة ممعناها الواضح للداللة على  ت هذه الكلمةأخذ

م Mυστήριονماليونانية  م، أي ماألسرار السبعةم. وترجمت كلمةالكبرى

(Mysterion )اإلنجليزية بكلمة م اللغة إلىMysteryم وليس مSecret.م 
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حسب تعريف االعترا  المسنتقيم النرأي هنو عمنل مقندس بنه تننال         السر

نفس المؤمن نعمة اهلل غير المنظنورة تحنت عالمنات منظنورة، وهنو مرتنب       

مننن ربنننا يسننوع المسننيح الننذي بواسننطته ينننال النعمننة اإللهيننة كننل واحنند مننن    

ألن المسيح لنم يسنلمنا شنيًئا    »المؤمنين، كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: 

يًّا، بل سلمنا باألشياء الِحسيَّة كل ما أعطانا روحيًّنا. هكنذا فني المعمودينة     ِحس

وهنو  ولكنن الُمكمنل روحنيٌّ     أيًضا؛ أما بالشنيء الِحسنّي فتصنير منحنة المناء،     

الوالدة والتجديد. ألنك لو كنت بال جسم لكان سلمك المواهب العديمة الجسنم  

مك العقلينننات )غينننر مجنننردة، ولكنننن بمنننا أن الننننفس متحننندة بالجسنننم فقننند سنننل 

 «.الحسيات( بالحسيات

مقدسة مانحة فعاًل النعمة  لك تكون األسرار في جوهرها أعمااًلوعلى ذ

اإللهية للمؤمنين ومن ثمَّ ليست رسوًما للمواعيد اإللهية فق ، بل هي أيًضا 

أدوات تفعل ضرورة في المتقدمين إليها بواسطة النعمة اإللهية. أما 

: أنها مؤسَّسة من اهلل. أواًلأوصافها الجوهرية حسب تعليم الكنيسة فهي، 

: أنها ُتناول النعمة ثالًثاصورٍة منظورة أو حسية. : أنها ذات هيئٍة أو ثانًيا

 اإللهية غير المنظورة لنفوس المؤمنين. 

 الكنائسية األسرار عن الحديث فيم السرم إن القول: إلى ُيخلص وعليه

 شاءت وقد النعمة هي األسرار. اهلل حياة عمق إلى الولوك إلى السبيل يعني

األسرار . التاريخ وفي مادًيا جسدًيا، اختبارها ُيمكن ملموسة، تضحى أن

 التي اإللهية والمحبة النعمة فيض بل هي فوازير وأحاجي، ليست الكنائسية

 م.سر إلهيم هي ولهذا جوهرها، وإدراك عمقها سبر يمكن ال

 األسرار وعددها -2

إن يكن اآلباء القديسون ومعلموا الكنيسة لم يذكروا ذكًرا صريًحا عدًدا 

إن ولم تصل إلى أيدينا مؤلفات منهم تبحث في األسرار و ،محدًدالألسرار 

لكنهم قد بحثوا وذكروا كثيًرا في مؤلفاتهم تارًة سرًّا واحًدا فق   ،كلها مًعا

 . وتارًة إثنين وتارًة ثالثة كما كانت تقتضي الظرو  والغاية من مقاالتهم

بحفظ التعليم السري  لكن ينبغي أن نتذكر العادة التي كانت سائدة في الكنيسة

مكتوًما وتسليمه إلى أهله فق ، كما يؤكد القديس باسيليوس الكبير في 

عن  إن الكنيسة فضاًل»رسالته القانونية إلى أمفيلوشيوس حيث يقول: 
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وبعد أن «. عقائدها وتعليمها المكتوب تحتفظ ما تسلمته من تقليد الرسل سرًّا

ب مما يتعلق بسر المعمودية ذكر صريًحا في هذه الرسالة بعض الترتي

من أية كتابة أخذنا هذه كلها؟ أليس »والمسحة والشكر، أبدى هذا السؤال: 

باكنا بصمت خاٍل من آمن هذا التعليم السري غير المشاع الذي حفظه 

البحث واالستقصاء، إذ تعلموا حسًنا أن يحفظوا األسرار الموقرة بصمت؟ 

يم األشياء التي ال ُيسمح لغير كاتميها أن ألنه كيف يليق أن يباح بالكتابة تعل

 وديونيسيوس فق ، سرين عن يتكلم الدمشقي يوحناو «.ينظروا إليها؟

 القرن في) أفسس متروبوليت يوشافا  أما ستة، عن يتحدث األريوباغي

 يتفقون البيزنطيين الالهوتيين من عدد وهنالك عشرة، فيذكر( عشر الخامس

 أسرار. سبعة على

قال  ه كماألن أسرار، سبعة عن األرثوذكسية الكنيسة تتكلمعادة 

   األسرار السبعة في الكنيسة مقاِبلًة ومساويًة في العدد  إنالهوتيون ال

   لسبعة مواهب الروح القدس في ملئها، والتي ذكرت في سفر إشعياء 

مَوَيُحلُّ َعَلْيِه ُروُح الرَّبِّ،  :النبي )الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم(

ُروُح  .رِيِدْقاْلَتو اْلَمْعِرَفِة ، ُروُحاْلُقوَِّةَو اْلَمُشوَرِة، ُروُح اْلَفْهِمَو اْلِحْكَمِةُروُح 

      ُتمنح للمؤمنين بأسرار الكنيسة  (، التي2:11)إش  مَمَخاَفِة الرَّبِّ

أشبع الرب بها إلوًفا من البشر السبعة. ومقاِبلًة أيًضا للخبزات السبع التي 

(، وللمنارات الذهبية السبع التي رأى يوحنا ُمشاهد 38-36:15)مت 

(، وللكواكب السبعة التي 13و 12:1األسرار ابن اإلنسان في وسطها )رك 

(، ولألختام السبعة التي 16كان مخلصنا وقتئٍذ ضابًطا إياها في يده )رك 

(، ولألبواي السبعة 1:5في يمين اهلل )رك كان مختوًما بها الكتاب الذي رآه 

التي ُأعطيت للمالئكة السبعة الواقفين قدام اهلل بعد فتح ذلك الكتاب السري 

(. كذلك ألن مالرقم سبعةم يرمز إلى الكمال والملء وُيعتبر ذا 2و 1:8)رك 

كرامة، ذلك أنه عند اليهود آخر أيام األسبوع هو يوم السبت، وهو اليوم 

ذي باركه اهلل وقدسه وفيه استراح بعد أن ُأكملت السماوات السابع ال

 واألرب.

الشركة ، سبعة هي: المعمودية، المسحة )الميرون(الُمَقدَّسة ال األسرارو

، ُيْولد فبالمعمودية. الكهنوتو ،الزيجة، صالة الزيت )التناول(، التوبة،

، َينال النعمة التي ُتنميه وبالمسحةاإلنسان والدة ثانية سرية للحياة الروحية. 



- 12 - 
 

، ُيْتَحد روحيًّا مع يسوع المسيح نفسه. وبالشركةوُتثبته في الحياة الروحية. 

، ينال وبصالة الزيت ، ُيْشَفى من أمراضه النفسانية وهي الخطايا.وبالتوبة

، َينال النعمة المقدِّسة وبالزيجة شفاء األمراب النفسانية والجسدانية أيًضا.

، َينال وبالكهنوت لجسدية ولتربية األوالد مسيحًيا.ترانية للوالدة االسيرة االق

 نعمة بها ُيَجدِّد والدة اآلخرين الروحية بواسطة تكميل وتعليم كالم اهلل. 

 عن ُتفصل أن ينبغي فال السبعة، األسرار عن التحدث غير أنه حين

، التقديسية الخدم أي كل األسرار، طابع بدورها هي تتخذ أخرى أعمال

اإللهي، صالة تقديس المياه الُصغرى  الظهور عيد في المياه تبريك :مثل

 اإلسكيم وقت تدشينها، ارتداء الكنائس بالزيت مسح لتبريك المنازل،

 منظورة إشارة هنالك هذه الخدم جميع الجناز... الخ؛ ففي الرهباني، وخدمة

 عدًدا أيًضا تستخدم األرثوذكسية والكنيسة. منظورة غير روحية ونعمة

 األسرار طبيعة من هي التي الصغيرة التبريكية الخدم من آخر كبيًرا

 ومباركة والفاكهة، والزيت والخمر القمح على الصالة :مثل المقدسة

 األحيان ومعظم الصغيرة الخدم لهذه. المختلفة واألشياء والمساكن الحقول

 وحتى والقاطرات السيارات لتكريس صلوات توجد إذ واقعي، عملي هد 

 األسرار بين جذري فري ثمة وليس. المؤذية الديدان على القضاء أجل من

 كوحدة، المسيحية للحياة ُينظر أن يجب إذ هذه، التكريس وأفعال األساسية

 من مجموعة خالل من جوانبه مختلف عن التعبير يجري كبير واحد وكسر

 اإلنسان، حياة في فق  واحدة مرة يمارس بعضها واألساليب، الصيغ

 .تقريًبا يوم كل يمارس قد اآلخر والبعض

 الشرو  المطلوبة لتتميم األسرار: -3

: المادة المالئمة أواًلُيطلب لتتميم كل سر من األسرار ثالثة شرو . 

لتتميم السر، مثل الماء للمعمودية والخبز والنبيذ للشركة والزيت للمسحة 

: ثالًثا: أسقف، أو كاهن، ُمشرطن قانونًيا. ثانًياوغير ذلك من سائر األسرار. 

ألسقف، أو ا استدعاء الروح القدس بالعبارات المعينة لتقديس السر من

 الكاهن، بقوة وحلول الروح القدس.
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 ِةـلـِزيَجاِســرُّ 
 

 الباب األول
 

 ، من البداية تأسيسه اإللهي

 وأسمائه  ،تعريفه ،ةتغاي
 

 اإللهيسر  الزيجة من حيث أنها تأسيس -1

الزيجة من جهة هي تمنح المؤمن نعمة والدة األوالد بحسب  حيث أن

الناموس الطبيعي المرتب من اهلل، ومن جهة أخرى هي سر من أسرار 

. كنيسة العهد الجديد التي ُتقدس هذا الناموس الطبيعي بعد سقو  اإلنسان

الزيجة هي مؤسسة من اهلل، ألنها ناموس موضوع من الخالق في إن فلهذا 

سان ومصدَّي عيه ومشروح عنه في اإلعالن اإللهي الفائق جهاز اإلن

ة األجداد َقْلتب سفر التكوين في كالمه عن ِخن موسى النبي كافإ الطبيعة.

. َخَلَقُه اهلِل ُصوَرِة َعَلى. ُصوَرِتِه َعَلى اإِلْنَساَن اهلُل مَفَخَلَقأول الجبلة يقول: 

اأَلْرَبم  َواْمأُلوا َواْكُثُروا َأْثِمُروا: َلُهْم َوَقاَل اهلُل َوَباَرَكُهُم .َخَلَقُهْم َوُأْنَثى َذَكًرا

الرجل األول آدم يقول:  وبعد ذلك في كالمه عن ِخْلَقة(. 28و27:1)تك 

 َفَصاَر. َحَياٍة َنَسَمَة َأْنِفِه ِفي َوَنَفَخ اأَلْرِب، ِمَن ُتَراًبا آَدَم اإِللُه الرَّبُّ مَوَجَبَل

المرأة األولى وظهورها ثم في كالمه عن ِخْلَقة  (.7:2)تك َحيًَّةم  َنْفًسا آَدُم

 َلُه َفَأْصَنَع َوْحَدُه، آَدُم َيُكوَن َأْن َجيًِّدا َلْيَس: »اإِللُه الرَّبُّ َوَقاَلإلى آدم يقول: م

 َوَأْحَضَرَها اْمَرَأًة آَدَم ِمْن َأَخَذَها الَِّتي الضِّْلَع اإِللُه الرَّبُّ َوَبَنىَنِظيَرُه...  ُمِعيًنا

 َعْظٌم اآلَن وقد استنار آدم من روح اهلل فقال: مهِذِه (.22-18:2) آَدَمم ِإَلى

 ِلذِلَك .ُأِخَذْت اْمِرٍء ِمِن أَلنََّها اْمَرَأًة ُتْدَعى هِذِه. َلْحِمي ِمْن َوَلْحٌم ِعَظاِمي ِمْن

َواِحًدام )تك  َجَسًدا َوَيُكوَناِن ِباْمَرَأِتِه َوَيْلَتِصُق َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل َيْتُرُك

 (. 24و23:2

في براءة قبل أن يفسد. هذا كله كان في بدء الكون إذ كان اإلنسان 

وعندما فسد الجنس البشري أيًضا حين الطوفان لم ُيبطل اهلل هذا الناموس 

بلة، جبل أكده وثبته بعد الطوفان وجدده بالبركة عينها التي بارك بها أول ال
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 َواْكُثُروا َأْثِمُروا: َلُهْم َوَقاَل َوَبِنيِه ُنوًحا اهلُل َوَباَرَكمال الكتاب المقدس: قف

 َوُكلِّ اأَلْرِب َحَيَواَناِت ُكلِّ َعَلى َوَرْهَبُتُكْم َخْشَيُتُكْم َوْلَتُكْن .اأَلْرَب َواْمأُلوا

 ُدِفَعْت َقْد. اْلَبْحِر َأْسَماِك َوُكلِّ اأَلْرِب، َعَلى َيِدبُّ َما ُكلِّ َمَع السََّماِء، ُطُيوِر

وفي شريعة موسى أوامر صارمة في حفظ  (.2و1:9َأْيِديُكْمم )تك  ِإَلى

 اتََّخَذ مِإَذاربا  الزوجية بال تعٍد ألنها مؤسسة ومباركة من اهلل، إذ تقول: 

 الرَُّجَل اْلَمِديَنِة ِتْلَك ُشُيوُخ َفَيْأُخُذَأْبَغَضَها...  َعَلْيَها َدَخَل َوِحيَن اْمَرَأًة َرُجٌل

 (. 18-13:22ث َوُيَؤدُِّبوَنُهم )ت

وفي العهد الجديد ثبَّت مخلصنا هذه الحقيقة عندما أجاب على سؤال 

 [(iaapostasم )σαιῦπολἀ]م ُيَسرََّحَأْن  ِللرَُّجِل َيِحلُّ مَهْل الفرسيين

 َخَلَق الَِّذي َأنَّ َقَرْأُتْم مَأَما :قائاًل فأجابهم(، 4:19)مت  َسَبٍب؟م ِلُكلِّ اْمَرَأَتُه

 َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل َيْتُرُك هَذا َأْجِل ِمْن: َوَقاَل  َوُأْنَثى؟ َذَكًرا َخَلَقُهَما اْلَبْدِء ِمَن

 َجَسٌد َبْعُد اْثَنْيِن َبْل َواِحًدا. ِإًذا َلْيَسا َجَسًدا االْثَناِن َوَيُكوُن ِباْمَرَأِتِه، َوَيْلَتِصُق

 (. 6-4:19ِإْنَساٌنم )مت  ُيَفرُِّقُه اَل اهلُل َجَمَعُه َواِحٌد. َفالَِّذي

ربا  الزيجة بحضوره العرس في قانا الجليل  وكان ربنا قد ثبت قباًل

 (.11-1:2حيث صنع أول عجيبة من عجائبه بتحويله الماء إلى خمر )يو 

أيًضا، فإن بولس الرسول يقول:  الرسل القديسونوهذه الحقيقة نفسها أكدها 

 َأنَّ .. َغْيَر.الرَُّجِل َأْجِل ِمْن اْلَمْرَأُة َبِل اْلَمْرَأِة، َأْجِل ِمْن ُيْخَلْق َلْم الرَُّجَل أَلنَّم

 َكَما أَلنَُّه .الرَّبِّ ِفي الرَُّجِل ُدوِن ِمْن اْلَمْرَأُة َواَل اْلَمْرَأِة، ُدوِن ِمْن َلْيَس الرَُّجَل

 ِمَن اْلَجِميَع َولِكنَّ. ِباْلَمْرَأِة ُهَو َأْيًضا الرَُّجُل هَكَذا الرَُّجِل، ِمَن ِهَي اْلَمْرَأَة َأنَّ

َيْفَعُلم  َفَحَسًنا َزوََّك (، وفي محل آخر يقول: مَمْن12-9:11كو 1م )اهلِل

وفي محل آخر يشجب بعض الشاردين عن اإليمان (، 38:7كو 1)

 مَولِكنَّقارهم الزواك ومنع الناس عن هذا الربا  المقدس، بقوله: الحت

 اإِليَماِن، َعِن َقْوٌم َيْرَتدُّ اأَلِخيَرِة اأَلْزِمَنِة ِفي ِإنَُّهم: َصِريًحا َيُقوُل الرُّوَح

 َمْوُسوَمًة َكاِذَبٍة، َأْقَوال ِرَياِء َشَياِطيَن، ِفي َوَتَعاِليَم ُمِضلًَّة َأْرَواًحا َتاِبِعيَن

 (. 3-1:4تي 1الزَِّواِكم ) َعِن َماِنِعيَنَضَماِئُرُهْم، 

أعلنوا بعد الرسل بأن الزيجة كما أن اآلباء القديسين ومعلمي الكنيسة 

(، 24:1سة ومنهم إيريناوس )ضد الهراطقة مؤسسة من اهلل ومقد

(، ويوحنا 1(، وترتليانوس )ضد ماركيون 2ومثوديوس )في البتولية 

فأبيفانيوس   :. وحاربوا أصحاب البدع(على التكوين 21الذهبي الفم )مقالة 
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(، وإريناوس كتب ضد 23كتب ضد تالميذ ميناندروس )في هرطقة 

وضد  (24:1وكراتيس وباساليدس )ضد الهرطقات سارطورنينوس وكارب

كل  ضد المدعوين اإلمساكيينكما كتب  .(28:1ماركيون )ضد الهرطقات 

( 29:4خه )وأوسابيوس في تاري (23:1)ضد الهرطقات  إريناوس ِمن:

أغسطينوس )ضد المانوية  ،وكتب ضد المانوية (.46وأبيفانيوس )هرطقة 

. كما كتب هؤالء اآلباء وغيرهم ضد آخرين غير أصحاب هذه (10:2

يمنعون الزيجة وُيسموها مإختراًعا شيطانًيام الهرطقات ممن كانوا 

 حي بالكلية.ويعتبرونها غير الئقة للمسي
 

 سرالغاية  -2

 إن تأسيس سر الزيجة من اهلل له غايتان، 

التي  وحفظه كما يستنتج من أقوال اهلل: هي نمو الجنس البشري األولى

 َوَباَرَكُهُم .َخَلَقُهْم َوُأْنَثى مَذَكًرا: بارك بها الزوك األول بقول الكتاب المقدس

وترتب   (.28و27:1اأَلْرَبم )تك  َواْمأُلوا َواْكُثُروا َأْثِمُروا: َلُهْم َوَقاَل اهلُل

بهذه الغاية غلية أخرى وهي نمو وتكثير أعضاء كنيسة اهلل المقامة ألن 

 تَؤلَّف من الجنس البشري عموًما وبال استثناء.

 بالوسائل النسل تحديد العموم على تشجع األرثوذكسية ال والكنيسة

 هذه مثل استعمال كلًيا والالهوتيين األساقفة بعض ويحظر. االصطناعية

 حل ترك إلى ويدعون مرونة أكثر موقًفا اآلخر البعض يتخذ بينما الوسائل،

 .الروحي أبيهم مع بالتشاور الزوجين لحرية المشكلة هذه

لة ومساعدة كل منهما اآلخر مساعدة متباَدهي تعاضد الزوجين : الثانية

األولى حواء من ضلع آدم كي تكون مرأة خلق اهلل اإل قدف ،في هذه الحياة

 َوْحَدُه، آَدُم َيُكوَن َأْن َجيًِّدا مَلْيَسحيث قول:  ، وفًقا لكالم اهللمعينة ومكافئة له

 ،كما أن اهلل خلق حواء من ضلع آدم(. 18:2َنِظيَرُهم تك  ُمِعيًنا َلُه َفَأْصَنَع

 َمَكاَنَها َوَمأَل َأْضاَلِعِه ِمْن َواِحَدًة َفَأَخَذ َفَناَم، آَدَم َعَلى ُسَباًتا اإِللُه الرَّبُّ مَفَأْوَقَع

 (،22و21:2)تك  اْمَرَأًةم آَدَم ِمْن َأَخَذَها الَِّتي الضِّْلَع اإِللُه الرَّبُّ َوَبَنى .َلْحًما

يرب  االتحاد الطبيعي رباًطا قوًيا بين الزوجين حتى يعيشا كل حياتهما كي 

 .غير منفصلين
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وتشوه صورة اهلل فيه التي  بعد سقو  اإلنسان، غاية ثالثةوقد أضيفت 

وهي أن تكبح  ،إلى األرضيات هليمو علية تسل  الخطيئة وبسبب خلق عليها

حرمة واالقتران المخالف ُمالزيجة الناموسية جموح اإلنسان إلى الشهوات ال

األفكار خمد الزيجة ثورة ل إليه أحياًنا طبيعته البشرية فُتالذي تمي للناموس

 مَفَحَسٌن بقوله: هذا ، وقد أوضح القديس بولس الرسولاللحمية الثائرة عليه

 َوْلَيُكْن اْمَرَأُتُه، َواِحٍد ِلُكلِّ ِلَيُكْن الزَِّنا، ِلَسَبِب َولِكْن .اْمَرَأًة َيَمسَّ اَل َأْن ِللرَُّجِل

 اْلُمَتَزوِِّجيَن ِلَغْيِر مَأُقوُلوبعد ذلك يقول: (. 2و1:7كو 1)َرُجُلَهام  َواِحَدٍة ِلُكلِّ

 َأْنُفَسُهْم، َيْضُبُطوا َلْم ِإْن َولِكْن .َأَنا َكَما َلِبُثوا ِإَذا َلُهْم َحَسٌن ِإنَُّه َوِلأَلَراِمِل،

 . (8و7:2كو 1التََّحرُِّيم ) ِمَن َأْصَلُح التََّزوَُّك أَلنَّ. َفْلَيَتَزوَُّجوا

الكنيسة األقدمين أمثال إكليموندس  نفسها أوضحها معلمو وهذه الغاية

أوضحها القديس يوحنا  كما االسكندري ويوحنا الذهبي الفم وأوغسطينوس.

 :ها إلى أنص منخلمتعددة له وُي تالذهبي الفم بأكثر تفصيل في مقاال

 أي ونسكّية، روحّية ألسباب احصًر السقو  بعد ُأدخال والشهوة الزواك»

 من فق  ليس يبرهنه هذا إيمانه. «للبشر الروحي وللكمال بالمسيح للحياة

 وحي هي التي المسيح، قيامة من وإنما الفردوسّية األولى اإلنسانّية الحياة

 ساد المسيح قيامة قبل نهألذلك  .المرجّوة( األخروية) ااإلسختولوجي للحالة

 اإلنجاب كان عندها البشر، حياة على األخير هذا وتسل  الموت من الخو 

م الموت ضد وعزاءهمم حياتهم استمرار كان هألن البشر لدى ما أشهى

م باقيموم ذكرىموم ورثةم يتركوا بأن ذلك، على رجاءهم بنو والجميع

 العهد في لواتوص االعتقاد هذا من اانطالًق. حياتهم تستمر وباإلنجاب ،لهم

 َخاِرُجوَن َوَلًدا َسْبُعوَن ِلِجْدُعوَن َوَكاَنم ،الزوجات دبتعد السماح إلى القديم

 هنا كان أنه غير ،(30:8 قضم )َكِثيَراٌت ِنَساٌء َلُه َكاَنْت أَلنَُّه ُصْلِبِه، ِمْن

 آمنوا قد يكونوا لم الناس ألن ؛...(يوسف اسحق،) واحدة بامرأة تعّلق ادائًم

 ما وهذا عنها، وواضحة أكيدة فكرة بعد لديهم تكن ولم القيامة بحياة فعاًل

 فبعد اآلن اأم. مثاًل كأيوب بالفضائل، لمعوا أناس مع جرت حوادث تؤكده

 م.ضروري غيرم الّرجاء هذا صار القيامة شمس لمعت أن

 األرب امتألت أن بعد هنإ اأيًض الفم الذهبي يوحنا القديس يضيفو

 من أكثرم الروحية الوالدةم نشتهي أن اآلن الحاجة أصبحت بالبشر، اليوم

 أن وهي واحدة الزواك علة» :أن يقول النهايةوبم. الطبيعي اإلنجابم
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 في. الجسد لشهوة باألساس دواء هو الزواك أن أي ،«الزنى نتجنب

 نصير ولكي ،مونتعفف نتعقلم لكي ُأدخل الزواك أَن يقول أخرى نصوص

 والسبب األولى العلة أّما ولاأل االستنتاك :إلى أن خلص من أقوالهُيآباء. 

 كموضوع الزواك الجيع فهو .تعففوال تعقلال هو السابقين بين األساسي

 األولى البشرية الحياة من كان إن ،الروحي للكمال وواسطة كتداوي روحي

 العائلة أهمية من اإنقاًص ليشك ال الموقف هذا بالطبع .المسيح قيامة من أو

 ال الجديد العهد بحسب الفم الذهبي يوحنا القديس فكر كان إذاف واألوالد،

 اإلنجاب أن يعني ال ذلك كثمرة، وإنما الزواك في كغاية اإلنجاب على يشدد

 الكنيسة الذي هو البيت عبر سيتم الروحي الكمال ألن ؛مطلوب غير

 في األوالد إنجاب يساهم ال عندما هأن عنده الواضح من لكن .الصغيرة

 اإنجاًب فق  ليس ،اروحًي الًقَخ تكون وال والوحدة المحبة أواصر تشديد

 القديس شّدد عندما أخرى، جهة ومن. المدح ال الرثاء تستحق عندها ،اطبيعًي

 من ةالبتولي صخلُِّي أن بذلك أراد للزواك اًلأو اهدًف ليس اإلنجاب أن على

 .العقر عيب

 العائلة في والمحبة الفم، الذهبي يسميه كمام المحبة سرم هو الزواكف

 القديس تعاليم من ُيستخلص ما لأوإًذا . الزوجين محبة عند أكثر تكتمل

 والقداسة للكمال وواسطة الروحي للشفاء عالك هو الزواك أن الفم الذهبي

 فائدة عن باألكثر يتكلم كان إنيوحنا وف .والتعفف والتعقل اًلأو المحبة وهدفه

 الهد  هو ذلك أن إلى يعود ال فهذا للزنى وتجنب للتعقل كواسطة الزواك

زيادة  وإنما الذي هو نمو الجنس البشري وحفظه، األساسية، والغاية لاألو

 بولس وصية على اأميًن اأبًد يبقى الذهب فم القديس. سامعيه حاجات لفائدة

 ِلَكْي ِحيٍن، ِإَلى ُمواَفَقٍة، َعَلى َيُكوَن َأْن ِإالَّ اآلَخَر، َأَحُدُكُم َيْسُلْب : ماَلالرسول

 الشَّْيَطاُن ُيَجرَِّبُكُم اَل ِلَكْي َمًعا َأْيًضا َتْجَتِمُعوا ُثمَّ َوالصَّاَلِة، ِللصَّْوِم َتَتَفرَُّغوا

 .المحبة هو العفة هد  أن يتضح حيث ،(5: 7 كور1) َنَزاَهِتُكْمم َعَدِم ِلَسَبِب

 وإنما الزواك في األساسي الهد  ليس اإلنجاب أن هو الثاني االستنتاك

 يحتل أن دون لكن اإلنجاب يطلبالفم  فذهبي ،الروحي للكمال واسطة هو

 حجر إلى تعود العميقة النظرة هذه. الزواك أهدا  في األولى المكانة

 نظرته في ينطلق ال وهو الفم، الذهبي يوحنا القديس تعليم في األساس
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 كائن هو اإلنسان بأن اإليمان من وإنما يولوجيةفيس فلسفة من لإلنسان

 م.اسًرم الزواك يغدو وعندها السماء، سيسكن

 جهة، من الغنوسية على مباشر رّد هي للزواك السامية النظرة هذه

 عناية هو فالزواك. أخرى جهة من الغربيين والالهوتيين المفكرين وعلى

 .للبشر المحب اإللهي التدبير ضمن من إلهية
 

 تعريف سر الزيجة  -3

 عقيدة على ينطبق ال التعدد في الوحدة عن المعبِّر الثالوث إن سر

 الثالوث، صورة على مخلوي فاإلنسان. أيًضا الزواك على بل فق ، الكنيسة

 بعض في إال عائلة، ضمن ليعي  بل وحده يعي  لكي يخلقه لم واهلل

 بأن وحواء آدم وأوصى األولى، العائلة اهلل بارك وكما .االستثنائية الحاالت

. والمرأة الرجل اتحاد تبارك الكنيسة فإن كذلك ويتكاثرا، َخِصَبْين يكونا

 والحياة. النعمة من حالة هو بل فق ، الطبيعة تفرضه وضًعا ليس والزواك

 الروح من خاصة نعمة تتطلب خاصة رسالة الرهبانية، الحياة كما الزوجية،

ولما كان ناموس الزيجة  .الزواك سر طريق من ُتعطى النعمة وهذه القدس،

الذي وضع منذ البدء مقدًسا ونقًيا ألنه مؤسس من اهلل لمقاصد مقدسة قد 

خضع لسلطان الخطيئة، بسبب فساد الطبيعة البشرية وتنوعت أشكاله على 

أنواع عديدة من بشر لحميين، فقد ُسرَّ ربنا يسوع المسيح أن يجعله في 

ويرفع شأنه. من هنا يفهم تعريف السر  كنيسته سًرا جديًدا لكي ُيقدسه ويثبته

أن سر الزيجة هو خدمة شريفة بها يرتب  الشخصان القادمان إلى »وهو: 

االشتراك بالزواك إرتباًطا علنًيا أمام الكنيسة بوعد كل منهما لآلخر أن 

يحفظا أمانة زوجية متبادلة، فيأخذان ببركة الراعي النعمة اإللهية من فوي 

ا الزيجي وترفعه بهما إلى سمو صورة االتحاد الروحي التي تقدس اتحادهم

 .«بين المسيح وكنيسته وتساعدهما أن يتمما مقاصد الزيجة المتنوعة
 

 هأسماك -4

هذا السر ُيسمى مإكلياًلم، بسبب األكاليل التي توضع عادة على ركوس 

م στέφανοςمباليونانية  مإكليلم كلمةالعروسين في خدمة الزيجة. 

(stefanosوهذا اإلكليل هو مإكليل الفوزم أو مإكليل النصرم ،)  الذي يناله
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 مخلصهم وربهم يسوع المسيحظلوا على أمانتهم لالشهداء القديسون الذين 

. وهذه األمانة نفسها ُتطلب من حتى المنتهى، أي حتى نهاية حياتهم

سر ليتمما مقاصد الزيجة المتنوعة بالنعمة اإللهية المعطاة لهما بالزوجين 

 ولكنهما فرح إكليال هما الزيجة، كما ُذكر أعاله في تعريف السر. فاإلكليالن

 نكراًنا الطرفين كال من يتطلب حقيقي زواك كل ألن استشهاد؛ إكليال أيًضا

أيها الشهداء »لهذا ُترتل في خدمة الزيجة طروبارية الشهداء:  .للذات خاًصا

 . «وا إلى الرب أن يرحم نفوسناالقديسون الذين جاهدتم حسًنا فتكللتم، تشفع
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 ثانيالباب ال
 

  ،الزيجة لسرتأسيس الرب 

 البراهين من الكتاب المقدس

  ،فاعلته ،التقليد الشريف

 وممارسة السر في الكنيسة 
 

 سر الزيجة ل تأسيس يسوع المسيح -1

لم يذكروا في اإلنجيل المقدس متى وكيف أسس ربنا نجيليين اإلإن 

 َصَنَع َكِثيَرًة  َكِثيَرًة ُأَخَر مآَياٍتيسوع المسيح سر الزيجة، كما لم يذكروا 

على أن بعض (. 30:20اْلِكَتاِبم )يو  هَذا ِفي ُتْكَتْب َلْم َتاَلِميِذِه ُقدَّاَم َيُسوُع

قد أسس سر الزيجة عندما  اآلباء والمعلمين قالوا أن ربنا يسوع المسيح

حضر العرس في قانا الجليل وباركه بحضوره الشخصي ومأله نعمة )يو 

 وبعضهم قال أنه أسسه بتكلمه مع الفريسيين في الزواك الحقيقي(. 1:2-11

(. 6:19)مت  ِإْنَساٌنم ُيَفرُِّقُه اَل اهلُل َجَمَعُه مَفالَِّذي :بقوله ،(12-1:19)مت 

وآخرون قالوا أن الرب أسس هذا السر بعد قيامته من األموات مدة ظهوره 

يعني عن أمور تتعلق بتأسيس أربعين يوًما لتالميذه وكالمه لهم عن ملك اهلل 

 َلُهْم َيْظَهُر َوُهَو َتَألََّم، َما َبْعَد َكِثيَرٍة، ِبَبَراِهيَن َحيًّا َنْفَسُه َأْيًضا مَأَراُهْم ،الكنيسة

على  (.3:1اهلِلم )أع  ِبَمَلُكوِت اْلُمْخَتصَِّة اأُلُموِر َعِن َوَيَتَكلَُّم َيْوًما، َأْرَبِعيَن

الرسل القديسين ومن التقليد الكنسي  يع األحوال ُيعر  جيًدا من كتاباتجم

أن سر الزيجة قائم في الكنيسة منذ البدء وأنه متسلسل من يسوع المسيح 

  نفسه.
 

 اإلنجيل المقدس أن الزيجة سر البراهين من  -2

 الرسل في كتابات بوجود هذا السرالتي تشهد من البراهين الواضحة 

 النَِّساُء مَأيَُّتَهابقوله:  ،شرح بولس الرسول لواجبات المرأة المسيحية

 اْلَمِسيَح َأنَّ َكَما اْلَمْرَأِة َرْأُس ُهَو الرَُّجَل أَلنَِّللرَّبِّ،  َكَما ِلِرَجاِلُكنَّ اْخَضْعَن

 ِلْلَمِسيِح، اْلَكِنيَسُة َتْخَضُعَفَكَما  .اْلَجَسِدُس اْلَكِنيَسِة، َوُهَو ُمَخلُِّص َرْأ َأْيًضا

ثم أنه يعدد واجبات (. 24-22:5َشْيٍءم )أ   ُكلِّ ِفي ِلِرَجاِلِهنَّ النَِّساُء َكذِلَك
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 اْلَمِسيُح َأَحبَّ َكَما ِنَساَءُكْم َأِحبُّوا الرَِّجاُل، مَأيَُّهابقوله:  ،الرجل المسيحي

أساس  وأخيًر في تفسيره (.25:5أَلْجِلَهام )أ   َنْفَسُه َوَأْسَلَم اْلَكِنيَسَة َأْيًضا

ن طبيعة الربا  الزوجي واألهمية التي للزيجة هذه الواجبات الزوجية يبيَّ

 َوَيْلَتِصُق َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل َيْتُرُك هَذا َأْجِل مِمْن :فيقول ،في المسيحية

 ِمْن َأُقوُل َأَنا َولِكنَِّني َعِظيٌم، السِّرُّ َواِحًدا. هَذا َجَسًدا االْثَناِن َوَيُكوُن ِباْمَرَأِتِه،

وما دام ربا  الزوجية في  (.32و31:5َواْلَكِنيَسِةم )أ   اْلَمِسيِح َنْحِو

المسيح بالكنيسة،  حقيقية في جوهره ُتصوِّر سرًيا اتحادالمسيحية هو صورة 

 َأِحبُّوا الرَِّجاُل، مَأيَُّهاء من الدنس، بريوهذا االتحاد هو بال ريب مقدس و

 ُيَقدَِّسَها، أَلْجِلَها، ِلَكْي َنْفَسُه َوَأْسَلَم اْلَكِنيَسَة َأْيًضا اْلَمِسيُح َأَحبَّ َكَما ِنَساَءُكْم

 اَل َمِجيَدًة، َكِنيَسًة ِلَنْفِسِه ُيْحِضَرَها ِباْلَكِلَمِة، ِلَكْي اْلَماِء ِبَغْسِل ِإيَّاَها ُمَطهًِّرا

م َعْيٍب َوِباَل ُمَقدََّسًة َتُكوُن َبْل ذِلَك، ِمْثِل ِمْن َشْيٌء َأْو َغْضَن َواَل ِفيَها َدَنَس

. من هنا يظهر أن ربا  الزيجة ُيصوِّر اتحاد المسيح (27-25:5)أ  

المعنى يكون الزواك سًرا عظيًما؛ ألنه لو لم يكن  بالكنيسة ومن ثمَّ على هذا

المشتركان في الزواك يناالن من العالء نعمة خصوصية بسر الزواك 

المسيحي لما أوصى بولس الرسول بتلك الواجبات المتبادلة للزوك 

المسيحي، كما أن هذه المقابلة من جهة بين الزواك ومن جهة أخرى المسيح 

ل على اإلطالي لو لم يكن المشتركان في الزواك والكنيسة لم يكن لها مح

م أن فمن الضروري أن ُيسلَّيناالن من العالء نعمة خصوصية بسر الزواك. 

الزيجة أيًضا قد تقدست في المسيحية وامتألت نعمة بطريقة سرية من لدن 

 يسوع المسيح واستوفت شرو  السر وأنها سر. 

يتكلم في إلى أهل كورنثوس  األولى ثم أن هذا الرسول ذاته في رسالته

 ِإنَُّه َوِلأَلَراِمِل، اْلُمَتَزوِِّجيَن ِلَغْيِر : مَأُقوُلالبتولية والعيشة الزوجية، فيقول

 أَلنَّ. َفْلَيَتَزوَُّجوا َأْنُفَسُهْم، َيْضُبُطوا َلْم ِإْن َولِكْن .َأَنا َكَما َلِبُثوا ِإَذا َلُهْم َحَسٌن

 َيَمسَّ اَل َأْن ِللرَُّجِل (، مَفَحَسٌن8و7:2كو 1التََّحرُِّيم ) ِمَن َأْصَلُح التََّزوَُّك

َرُجُلَهام  َواِحَدٍة ِلُكلِّ َوْلَيُكْن اْمَرَأُتُه، َواِحٍد ِلُكلِّ ِلَيُكْن الزَِّنا، ِلَسَبِب َولِكْن .اْمَرَأًة

 َرُجُلَها اَمَد َما ِبالنَّاُموِس ُمْرَتِبَطٌة ماْلَمْرَأُة(. وبعد ذلك يقول: 2و1:7كو 1)

َفَقْ م  الرَّبِّ ِفي ُتِريُد، ِبَمْن َتَتَزوََّك ِلَكْي ُحرٌَّة َفِهَي َرُجُلَها، َماَت ِإْن َولِكْن. َحيًّا

ُتعقد ، موضًحا أنه من أزمنة الرسل كانت الزيجة المسيحية (39:7كو 1)
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دينًيا وكنائسًيا مقدًسا ومختوًما بخدمة  باسم الرب، بمعنى أنها عماًل

 منظورة، ومن ثم سًرا مستوفًيا شروطه.

، أمثال في المسيحية إلى درجة السر الزيجة الذين ال يرفعون ربا أما 

وال يمنحوا هذا الربا  هذه األهمية العظيمة ويرفعه إلى  البروتستانت،

كنيسة العهد الجديد سًرا ، وال يؤمنون أن في تمثيل اتحاد المسيح بالكنيسة

خصوصًيا أو خدمة كنائسية يتقدس بها ربا  الزيجة وُيختم بنعمة يسوع 

فذلك ألنهم ال يرون أن ربا  الزيجة في المسيحية يرتفع إلى درجة  .المسيح

السر حتى يكون سًرا عظيًما ال بسيًطا، بمعنى أن سر الزيجة عندهم هو 

  ى هذا العقد.مرأة والحضور شهود علاعقد بين رجل و
 

 سر الزيجة أنالبراهين من كتابات آباء الكنيسة  -3

الذين هم حراس التقليد الرسولي ال يتركون إن آباء الكنيسة ومعلميها 

 أقل شك في صحة هذا التعليم. وُتقسَّم شهاداتهم إلى نوعين: 

هي التي تصف الزيجة المسيحية بأنها عمل ديني  منها النوع األول

 : ببركة األساقفة أو الكهنة، ومنهاُمكمَّل 

يجب على »شهادة القديس أغناطيوس المتشح باهلل الذي يقول: 

أن ُيجروا اتحادهم برأي األسقف، لكي يكون المتزوجين والمتزوجات 

)رسالته إلى بوليكاربوس  «الزواك مطابًقا إلرادة اهلل ال بحسب الشهوة

  .(1:5فصل 

أيها الرجال أحبوا نساءكم »وشهادة القديس باسيليوس الكبير الذي يقول: 

وإن كنتم غرباء بعضكم عن بعض فتشتركون بالزيجة، أن الربا  الطبيعي 

في شرح ستة أيام الخلق ) «والزواك المقرون بالبركة يجمع المتباعدين

 (.7مقالة 

تقترن بالجسد بعد؟ ألم »وشهادة القديس غريغوريوس الكبير الذي يقول: 

فال تخف من تتميم ذلك، فأنت طاهر والمسئولية عليَّ ألني أنا عقدته وأنا 

 (.18)خطاب في المعمودية فصل  «اعطيتك العروس

إذا كان من الواجب أن ُيعقد »وشهادة القديس أمبروسيوس الذي يقول: 

اإليمان حيث أن تكون زيجة يمكن  ال الزواك بحلة كهنوتية وبركة، فكيف

 (.19رسالة إلى وجيليوس فصل ) «؟متنوع
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كيف يمكنا أن نعبر عن سعادة »وشهادة القديس ترتليانوس الذي يقول: 

)إلمرأته  «الزيجة التي تقصدها الكنيسة ويثبتها القربان وتختمها بالبركة؟

2.) 

( وآباء مجمع قرطاجنة 13وآباء المجمع الثاني المسكوني )في القانون 

يجب على العروسين أن يشتركا حااًل بعد اإلكليل »( يقولون: 4)في القانون 

باألسرار المقدسة وأن يحافظا على البتولية إلى الغد ألجل بركة الزيجة 

 . «واألسرار اإللهية

( والبابا سيركيوس )رسالة 3والقديس إكليمندس االسكندري )المربي 

( 4( والبابا إينوشنسيوس األول )رسالة إلى هيماريوس 4إلى هيماريوس 

 يشهدون مثلهم.
 

 هي التي ُتسميها سًرا مانًحا النعمة اإللهية، ومنها: النوع الثاني منهاو

شهادة القديس ترتليانوس الذي يعتر  بأن الزواك سر مثل سائر 

إن الشيطان بما أنه يطلب »ون والشركة، بقوله: األسرار كالمعمودية والمير

أن يهدم الحقيقة فيقلد األسرار اإللهية نفسها عند األمم الوثنيين فُيعمِّد بعًضا 

من أتباعه ويعدهم بأن ُتغفر خطاياهم بالمعمودية ويختم جبهة أضداد ويقيم 

فصل في الهرطقات ) «احتفالًيا تقديم خبز... ويدعو الكاهن ليبارك الزيجة

40.) 

غير الالئقة في والقديس يوحنا الذهبي الفم يحارب األغاني واالحتفاالت 

ُقل لي لماذا تسمح في بادىء األمر بأن تمتلىء أذان »األعراس، بقوله: 

أو ابنتك من الشوائب بالنشائد القبيحة، وبذاك االحتفال الذي ال محل له؟ 

ار الزيجة الموقرة؟ فإنه لماذا تهتك أسرلست تعلم أن الصبوة سهلة الزلق؟ 

ينبغي أن ترفض كل هذه وُتعلِّم ابنتك الحياء من البدء وتدعو الكهنة وتعقد 

اتحاد األزواك بالصلوات والبركات لكي ينمو شوي العريس وتزداد عفة 

)على التكوين مقالة  «عمل الفضيلة في بيتهما بكل األشكالالعروس ويدخل 

48.) 

إننا نعتر  بأن اهلل هو سيد الزواك »والقديس أمبروسيوس الذي يقول: 

فمن يخطأ خطيئة كهذه يخطأ ضد  ،وحارسه وال يطيق أن ُيدنس المضجع

يخالف الشريعة وُيسيء استعمال نعمته. ومتى خطىء ضد اهلل ال اهلل إذ 

 (.1في ابراهيم ) «يقدر أن يشترك بالسر اإللهي
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إن محبة الزوجين ُتقرن الشخصين جسًدا »ل: والقديس زينون الذي يقو

 (.11)رسالة  «واحًدا بسر الزيجة إذا ُحفظ بكرامته المستقيمة

إن قداسة السر في زيجتنا قوة »وأوغسطينوس المغبو  الذي يقول: 

 (.18)في الزيجة  «أكثر من قوة ثمرة األوالد في األمم الوثنيين
 

 ممارسة السر في الكنيسة  -4

 الدولة قوانين يتم حسب الزواك كان األولى الثالثة القرون أقول: }}في

 الرومانية وببركة األسقف، كما يقول القديس الشهيد أغناطيوس األنطاكي

 ىسقف حتألوافقة امجة بيالز يحاد فتالطلب أن يكون ااو»(: 108)+ 

. لكن (1:5)رسالته إلى بوليكاربوس فصل  «يكون الزواك حسب الرب

 سر وألن الزواك؛ قدسية على األباء دشّد وصاعًدا الرابع من القرن إبتداًء

 فإن بالتالي اللتورجيا والحياة األسرار عليه تقوم الذي المحور هو الشكر

اإللهي. ثم ُفصلت خدمة الزيجة عن خدمة  القداس خالل يتم كان الزواك

 القداس اإللهي في القرن التاسع{{. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

 ثالثالباب ال
 

 إرتباطه مع ما سبقه من األسرار، 

 القسم المنظور من سر الزيجة، 

  والقسم غير المنظور وفعله
 

 عالقة سر الزيجة مع ما سبقه من األسرار -1

األسرار الثالثة األولى من أسرار الكنيسة األرثوذكسية، أي إن 

مالمعموديةم ومالميرونم ومالشركةم، لها غاية عمومية وهي أن يصير 

المتقدس بها مسيحًيا وينمو في اإليمان والتقوى ويحصل على الخالص 

األبدي. وأما السرَّان اآلخران، أي مالتوبةم ومالزيت المقدسم، فقد ُأقيما 

المسيحيين عالجات شفائية وخالصية. فـمالتوبةم لشفاء األمراب  لجميع

الروحية ومالزيت المقدسم فللجسدية والروحية مًعا. غير أنه يوجد سرَّان 

آخران أيًضا مرتبان من الرب وهما مسر الزيجةم ومسر الكهنوتم، 

كل وهذان السَّران المقدسان لم ُيعيَّنا لجميع البشر وليسا ضروريين بال بد ل

من أعضاء الكنيسة. لكنهما مع ذلك ضروريان على وجه العموم لمقاصد 

الكنيسة إجمااًل، فالسر األول حفظ وجودها والسر الثاني إلقامة خدام 

 ألسرارها وطقوسها. 
 

 القسم المنظور من السر  -2

 القسم المنظور من سر الزيجة يقوم بعملين جوهريين، 

أن تقام صالة  العادة قبًلاكانت  مالعربونم.طبةم، أو مالُخ: أولهما

 رتبةم تعني عند عقد الخطبة منفصلة عن صالة اإلكليل. الخطبة العربون

 اسلًف يوضع ما كلم اللغة في معناها معربونم ، وكلمةمالعربون خدمة

 للزواك معادلة الخطبة بهذا المعنى تكون ،مإلتمامه وعهدة المستقبلي للتعاقد

 لغيتأ . فيما بعددفع غرامة ماليةُت بةعند فسخ الخطو ،الكنيسة ببركة المدني

نظًرا لما قد يحدث  تسمح بهاهذه العادة بتاًتا ولم تعد  الكنيسة األرثوذكسية

كتفي عند عقد ُيو ،طبةتؤدي إلى فسخ الُخقد بين الخطيبين من اختالفات 
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بتبريك الخواتم و لمباركة الخطيبين بصالة بسيطة فق الخطبة، أو العربون، 

 . الخواتم الخطيبين دلامع تب على اسم الثالوث القدوس

 بذلك ،فقد ُألِحق باإلكليل جزء من اإلكليل ألن العربون هوو ،غير إنه

 يأخذانفي الكنيسة األرثوذكسية ماإلكليلم  وخدمة مالعربونم خدمة إنف

الزيجة المقدسة انقطاع، فتبدء خدمة  بال اآلخر تلو الواحد مكانهما غالًبا

 األساسي بصالة العربون، أو الخطبة، وتليها مباشرة صالة اإلكليل. والجزء

 عربوًنا وتبادلها تبريك الخواتم هو مالخطبةم، أو العربون، خدمة من

 الخواتم تبادلو حريتهما. بملء الخطيبان عنه يعرب الذي المتبادل للرضا

 هو إنما العربون وهذا ،الواحد العربون لتبادل رمز هو العروسين بين

 دائم التزام في تترجم مستقبلية سعادة بناء وهو واحد هد  في ذاتهما وضع

نيسة بأنهما قابالن الزواك يس والعروس علًنا قدام الكرار العإقرو ،ونهائي

أمانة بحريتهما التامة ورضاهما المتبادل، وأنهما يحفظان أحدهما لآلخر 

 فهم على أكثر يساعد العربون فمعنىزوجية إلى آخر نسمة من حياتهما. 

 وواعية ناضجة مسؤولية بل للزواك اانتظاًر ليست التي الخطوبة فترة أبعاد

 .له الدائم االستعداد في

 يهمل ال اهلل أن من أكيدة ثقة على يدل المقدس الكتاب في الخاتم

 المسامحة للخالص، وعالمة الموافقة النعم ويعطها يتدبرها بل مخلوقاته

 بون )الخطبة( التي يتلوها الكاهنالملكية. كما في صالة العر والكرامة

ألنك أنت يارب الُمْوِعز بإعطاء العربون، والثبات في كل شيء. فإنه »

  دانيال في بلد طان ليوسف في مصر، وبالخاتم ُشرِّبالخاتم ُأعطي السل

ثامار، وبالخاتم صار أبونا السماوي مترئًفا على بابل، وبالخاتم ظهر حق 

قال: مضعوا الخاتم في يمينه واذبحوا العجل المثمن لنأكل  االبن الضال إذ

 . «مونفرح

بأن  ،بركة ربا  الزيجة الكاهنالتي يعطي فيها  اإلكليل. خدمة: ثانيهماو

على ُيكلل عبد اهلل )فالن( »على رأس العريس ويقول:  اإلكليلين دأح يضع

ثم يضع اإلكليل اآلخر ، «عبدة اهلل )فالنة( باسم اآلب واالبن والروح القدس

ُتكلل عبدة اهلل )فالنة( على عبد اهلل )فالن( »على رأس العروس ويقول: 

 هما العالمة المنظورة اإلكليالنألن  ؛«باسم اآلب واالبن والروح القدس

 أن أجل من القدس الروح من الزوجان يتلقاها التي الخاصة النعمة على
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يتجه إلى اهلل ويقول هذه  مباشرة لذلك م.بيتية كنيسةم أو جديدة عائلة يؤسسا

ويتلو  ويباركهما ثالًثا، «أيها الرب إلهنا بالمجد والكرامة كللهما»الطلبة: 

أيها الرب إلهنا... أنت احفظ اآلن »الصالة التالية على العروسين بالقول: 

عبديك )فالن وفالنة( اللذين سررت أن يقترن أحدهما باآلخر. أحرسهما 

بالسالمة واالتفاي ، أظهر عرسهما مكرًما واحفظ مضجعهما بريًئا من 

الدنس. ُسرَّ وارتضي ان يدوما بعيشة نقية بال دنس وأهلهما لشيخوخة 

)كتاب األفخلوجي، ترتيب  «الخ... مخصبة عامَلْين بوصياك بقلوب نقية

 رأس على الكاهن لَبِق من إكليل وضع في هي اإلكليل خدمة وقمة اإلكليل(.

  .العروسين من كلِّ

 . وقد رتبتواحدة كأس من النبيذ الزوجان يشرب اإلكليل خدمة في اليوم

الكنسي في التقليد  على الممارسة القديمة هاحفاًظا من الممارسة هذه الكنيسة

يتناول فيه الذي م في القداس اإللهي تمَُّي سر الزيجة كان حيث ؛األصلى

أبدًيا  تحاًداا بعضهما ببعض ليتقدسان ويتَِّحَدا العروسان من القُدسات اإللهية

 كأس من النبيذ الزوجان ربفُش .كما اتحاد المسيح بالكنيسة وغير منفصل

 مالذي كان ُيتمَّ في القداس اإللهي للتناول من الذبيحة اإللهيةهو رمز واحدة 

 بأعجوبة نه تذكيروهو أ امعنى جديًد يعِطُأ وإن ،خدمة الزيجة قديًما فيه

 إشارةو ،الذي باركه الرب يسوع المسيح بحضوره فيه الجليل قانا زواك

 هذا اليوم تطلب الكنيسةل .واحدة حياة سيتقاسمان فصاعًدا اآلن من أنهما إلى

 قداسالن التقدم للتناول من القدسات اإللهية في األرثوذكسية من العروسي

  .كليلهما لتقديسهماعقد إ موعد أو يومل لهي األقرباإل

مائدة ال حول واإلشبينان الكاهن والعرسان يدورالمشتركة  الكأس بعد

 الكمال على داللة ،دائري بشكل صليبو اإلنجيل المقدسالموضوع عليها 

 .للزيجة األبدي
 

 القسم غير المنظور من السر وفعله -3

 الذي ،فعل النعمة اإللهية غير المنظورفي هذا السر ينال العروسان 

بأن النعمة اإللهية تحول الزيجة حسب تعليم بولس الرسول  إجمااًليقوم 

كما د المسيح بالكنيسة اتحاًدا سرًيا ر اتحاالطبيعية إلى سر عظيم ُيصوَّ
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 أ م )َواْلَكِنيَسِة اْلَمِسيِح َنْحِو ِمْن َأُقوُل َأَنا َولِكنَِّني َعِظيٌم، السِّرُّ مهَذايقول: 

32:5).  
 

  ،فالنعمة اإللهية

ُتقدس ربا  الزيجة وتحوله إلى ربا  روحي؛ ألن اتحاد المسيح  :أواًل

 الزَِّواُك الرسول: مِلَيُكِن بولس بالكنيسة هو اتحاد مقدس وروحي، لذلك يقول

(. ويوصي 4:13َنِجٍسم )عب  َغْيَر َواْلَمْضَجُع َواِحٍد، ُكلِّ ِعْنَد ُمَكرًَّما

 الزَِّنا، َأْن َعِن َتْمَتِنُعوا َأْن. َقَداَسُتُكْم: اهلِل ِإَراَدُة ِهَي هِذِه مأَلنَّالزوجين بقوله: 

 (.4و3:4تس 1َوَكَراَمٍةم ) ِبَقَداَسٍة ِإَناَءُه َيْقَتِنَي َأْن ِمْنُكْم َواِحٍد ُكلُّ َيْعِرَ 

 اأَلْفَراُد، َأْنُتُم مَوَأمَّاويوحنا الذهبي الفم في شرحه لقول لبولس الرسول: 

َرُجَلَهام )أ   َفْلَتَهْب اْلَمْرَأُة َوَأمَّا َكَنْفِسِه، هَكَذا اْمَرَأَتُه َواِحٍد ُكلُّ َفْلُيِحبَّ

ألن كل واحد أخذ ما له، فهذا الزواك إًذا هو زواك بحسب »(، يقول: 33:5

والدة المسيح هو زواك روحي ووالدة ال من دم وال من مخاب كما أن 

َيُكوَن َوَقِد اْنَقَطَع َأْن م ماذا قال الكتاب المقدسإسحق كانت هكذا. واسمع 

وال كان . فلم يكن الزواك عن هوى (11:18م )تك َكالنَِّساِء َعاَدٌة ِلَساَرَة

زواًجا جسدًيا بل كان كله روحًيا، زواك نفس اتحدت باهلل اتحاًدا يفوي 

ن َمْن يلتصق بالرب يكون روًحا ف كما يعلم هو وحده. ولهذا يقول إالوص

واحًدا، وانظر أنت كيف يجتهد في أن يقرن الجسد بالجسد ويجمع بين 

 (.20على أفسس مقالة ) «الروح والروح

الزواك غير منفصل في كال : ُتساعد الزوجين على أن يدوم ثانًيا

-25:5)أ  الشخصين، كما اتحاد المسيح بالكنيسة هو أبدي وغير منفصل 

 اَل اهلُل َجَمَعُه وهذا األمر عينه ُيفهم من أقوال المخلص، بقوله: مَفالَِّذي(. 27

وقد جمع اهلل الزوجين أواًل بناموس الزيجة  (.6:19ِإْنَساٌنم )مت  ُيَفرُِّقُه

الذي أعطاه منذ بدء العالم بإعالن العهد القديم، ثم بنعمته أيًضا التي منحها 

 للمتحدين بالشركة الزوجية في سر العهد الجديد.

ألن ُيتمما الواجبات المفروضة على ُتساعد العروسين مدة حياتهما : ثالًثا

لنموذك السامي في اتحاد يسوع المسيح بالكنيسة كل منهما نحو اآلخر طبًقا ل

 اْلَمِسيُح َأَحبَّ َكَما ِنَساَءُكْم َأِحبُّوا الرَِّجاُل، مَأيَُّهاحسب وصية بولس الرسول: 

 اْلَكِنيَسُة َتْخَضُع مَكَما ،(25:5أَلْجِلَهام )أ   َنْفَسُه َوَأْسَلَم اْلَكِنيَسَة َأْيًضا

فلو لم تتأيد  (.24:5َشْيٍءم )أ   ُكلِّ ِفي ِلِرَجاِلِهنَّ النَِّساُء َكذِلَك ِلْلَمِسيِح،
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بهذا النموذك السامي القوى البشرية بالنعمة اإللهية، لكانت قدرتها للتمثل 

فبقوة النعمة اإللهية إًذا وبمعاضدتها ُيتمم الزوجان المسيحيان  .يفوي حدودها

أيًضا كل مقاصد اتحادهما واجبتهما كل نحو اآلخر مدة حياتهما، ويتممان 

 ،بالزواك. بمعنى أنهما يلدان أوالًدا ببركة اهلل الزدياد أعضاء الكنيسة

ويعين أحدهما اآلخر ويحفظان  ،ويتساعدان ويتعاضدان في كل عمل صالح

 نفسهما من الرباطات الدنسة والمخالفة للشريعة.
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 رابعالباب ال
 

 َمْن له أن ُيتمم سر الزيجة، 

 السر  والنل لهم حق التقدم ْنَم
 

 َمْن له السلطان لتتميم السر -1

إن السلطان في إقامة سر الزواك وسائر األسرار المسيحية هو مختص 

 دائًما منذ ابتداء المسيحية إلى اآلن برعاة الكنيسة، وهم األساقفة والكهنة. 

)رسالته إلى بوليكاربوس  األنطاكي أغناطيوس ينكما يشهد بذلك القديس

(، باسيليوس الكبير )في 40(، ترتليانوس )في الهرطقات فصل 6فصل 

(، يوحنا 57(، غريغوريوس الثاولوغوس )رسالة 7شرحه الستة أيام مقالة 

(، وكل محفل رعاة 9(، أمبروسيوس )رسالة 2الذهبي الفم )في الزنى 

( والبابا 1با سيريكيوس )رسالة مجمع قرطاجنة المقدس مثل البا

تيموثاوس بطريرك  ين(. وكذلك القديس10و6إينوشنسيوس )رسالته 

(، 1(، ثاودوروس االسطوذيني )رسالة 2جوابه على السؤال أنطاكية )

(، فوتيوس بطريرك 34نيكوفورس بطريرك القسطنطينية )فصل 

 (، وآخرين كثيرين.3القسطنطينية )مجموعة قوانينه جزء 
 

 لسرل م حق التقدملهالذين  -2

كنيسة األرثوذكسية الذين يتقدمون إلى االقتران الزوجي قوانين البحسب 

  :يجب

أن يكونوا مسيحيين، ألن اإلنسان بدون اإليمان بالمسيح ال يستحق : أواًل

النعمة اإللهية المعطاة بهذا السر أو بغيره. وباإلجمال ال يستطيع أحد أن 

خل دالممنوحة في ُملك نعمة يسوع المسيح إن لم ي يشارك المواهب الروحية

 اْلَحقَّ ا الُملك من باب المعمودية، كما يقول الرب نفسه: ماْلَحقَّفي هذ أواًل

 َمَلُكوَت َيْدُخَل َأْن َيْقِدُر اَل َوالرُّوِح اْلَماِء ِمَن ُيوَلُد اَل َأَحٌد َكاَن ِإْن ،َلَك َأُقوُل

ؤمنين ممنوعة بالكلية متكون الزيجة مع غير الفعلى ذلك (. 5:3اهلِلم )يو 

للمجمع الرابع المسكوني والقانون  14كر في القانون ين، كما ُذيعن المسيح

 للمجمع السادس المسكوني. 72
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لنوال غير ال تبرير أن يكون كال العروسين أرثوذكسيين، ألنه  -1: ثانًيا

بركة اهلل والنعمة الممنوحة في سر الزيجة من أسقف أو  يناألرثوذكسي

الكنيسة التي  األرثوذكسي، إيمانباإليمان  واكاهن أرثوذكسي قبل أن يعترف

 . همااألسقف أو الكاهن الذي يعقد زواج ُيكلالن فيها وإيمان

 ،إما العريس أو العروس على األقل أحد العروسين، أن يكون -2

أرثوذكسًيا؛ ألنه نظًرا الستقامة إيمانه تنحدر النعمة اإللهية وبركة اهلل 

م َواِحًدا َجَسًدا االْثَناِن َيُكوُنمعليهما في اإلكليل، ليصير بحسب قول الرب: 

 (. 5:19)مت 

ولكن يشتر  في ظر  كهذا أن ُيستوثق من العضو غير األرثوذكسي 

لعضو األرثوذكسي وأوالدهما. ثانًيا: بوعد ثابت، أواًل: أنه ال يمس إيمان ا

 أن يتربى األوالد المولودين منهما تربية أرثوذكسية وُيعمدوا أرثوذكسًيا.

ا عينة درجاتهوالُم سين بعيَدْين عن القرابة الجسديةأن يكون العرو: ثالًثا

من قوانين الكنيسة األرثوذكسية )حتى الدرجة الرابعة(، والقرابة الروحية 

 عروسين شبين في المعمودية لآلخر(.والد أو والدة أحد ال )أن ال يكون
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 خامسالباب ال
 

 شرو  الزيجة المسيحية، 

 وشرو  انفكاكها 
 

  المسيحية شرو  الزيجة -1

 فالمسيحية .ورجل واحد فق  للمرأة ،للرجل االقتران بامرأة واحدة فق 

وهذا الناموس هو الذي وضعه اهلل منذ البدء  ،اكزواأل كثرة تمنع منًعا قطعًيا

 اهلُل مَخَلَق كما يقول الكتاب المقدس: في الطبيعة البشرية بالنسبة للزيجة

 ُتَراًبا آَدَم اإِللُه الرَّبُّ فقد مَجَبَل (.27:1َخَلَقُهْمم )تك  َوُأْنَثى َذَكًرا اإِلْنَساَن...

(، 7:2َحيًَّةم )تك  َنْفًسا آَدُم َفَصاَر. َحَياٍة َنَسَمَة َأْنِفِه ِفي َوَنَفَخ اأَلْرِب، ِمَن

َنِظيَرُه...  ُمِعيًنا َلُه َفَأْصَنَع َوْحَدُه، آَدُم َيُكوَن َأْن َجيًِّدا َلْيَس ،اإِللُه الرَّبُّ مَوَقاَل

 َمَكاَنَها َوَمأَل َأْضاَلِعِه ِمْن َواِحَدًة َفَأَخَذ َفَناَم، آَدَم َعَلى ُسَباًتا اإِللُه الرَّبُّ َفَأْوَقَع

 .آَدَم ِإَلى َوَأْحَضَرَها اْمَرَأًة آَدَم ِمْن َأَخَذَها الَِّتي الضِّْلَع اإِللُه الرَّبُّ َوَبَنى .َلْحًما

 أَلنََّها اْمَرَأًة ُتْدَعى هِذِه. َلْحِمي ِمْن َوَلْحٌم ِعَظاِمي ِمْن َعْظٌم اآلَن هِذِه: آَدُم َفَقاَل

 . ِلذِلَك َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه َوَيُكوَناِناْمِرٍء ُأِخَذْتِمِن 

 وقد ثبت ربنا يسوع المسيح هذا الناموس (.24-18:2م )تك َواِحًدا َجَسًدا

 َذَكًرا َخَلَقُهَما اْلَبْدِء ِمَن َخَلَق الَِّذي َأنَّ َقَرْأُتْم مَأَما: لليهود وشرحه، فقال

 َوَيُكوُن ِباْمَرَأِتِه، َوَيْلَتِصُق َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل َيْتُرُك هَذا َأْجِل ِمْن: َوَقاَلَوُأْنَثى؟ 

 (. 5و4:19 م )متَواِحًدا َجَسًدا االْثَناِن

والقديس بولس الرسول ال يخالف في تعليمه تعليم ربه وسيده، فيقول: 

وأضا   .(2:7كو 1م )َرُجُلَها َواِحَدٍة ِلُكلِّ َوْلَيُكْن اْمَرَأُتُه، َواِحٍد ِلُكلِّ مِلَيُكْن

 َلْيَس .الرَُّجَل َأْيًضا اْلَمْرَأُة َوَكذِلَك اْلَواِجَب، َحقََّها اْلَمْرَأَة الرَُّجُل ِلُيوِ م قائاًل:

 َتَسلٌُّ  َلُه َلْيَس َأْيًضا الرَُّجُل َوَكذِلَك. ِللرَُّجِل َبْل َجَسِدَها، َعَلى َتَسلٌُّ  ِلْلَمْرَأِة

الزيجة  بقوله هذا أوضح أن(، 4و3:7كو 1)م ِلْلَمْرَأِة َبْل َجَسِدِه، َعَلى

في الحقوي والواجبات بين الزوجين بعدم  المساواة تقوم علىسيحية الم

 وهذه .الحقوي الواجبة لآلخر إيفاء كل منهمابتسل  أي منهما على اآلخر 

ل أساسها نية، بالحقوي والواجبات ليست قانوكما أن  حقوقيةالمساواة ليست 

 َتْصَنُع اَل مَاْلَمَحبَُّة والتي قال فيها أيًضا بولس الرسول: ؛بين الزوجينالمحبة 
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 َواَل َتَتَفاَخُر، اَل اْلَمَحبَُّة ...َوَتْرُفُق َتَتَأنَّى ماْلَمَحبَُّة(، 10:13)رو  ِلْلَقِريِبم َشرًّا

 ِفي المحبة بقوله: ماْسُلُكوا مسلك أوضح الرسول كما .(4:13كو 1َتْنَتِفُخم )

 َراِئَحًة هلِل َوَذِبيَحًة ُقْرَباًنا أَلْجِلَنا، َنْفَسُه َوَأْسَلَم َأْيًضا اْلَمِسيُح َأَحبََّنا َكَما اْلَمَحبَِّة

  (.2:15أ  َطيَِّبًةم )

اتحاد الزوجين المسيحيين بالزيجة بصورة  بولس الرسول صَخَش لذا

 اْلَمِسيَح َأنَّ َكَما اْلَمْرَأِة َرْأُس ُهَو الرَُّجَل مأَلنَّاتحاد المسيح والكنيسة، بقوله: 

 النَِّساُء َكذِلَك ِلْلَمِسيِح، اْلَكِنيَسُة َتْخَضُع َكَما َولِكْناْلَكِنيَسِة...  َرْأُس َأْيًضا

 َأْيًضا اْلَمِسيُح َأَحبَّ َكَما ِنَساَءُكْم َأِحبُّوا الرَِّجاُل، َأيَُّها .َشْيٍء ُكلِّ ِفي ِلِرَجاِلِهنَّ

(. وهذا التعليم في شريعة 25-23:5أَلْجِلَهام )أ   َنْفَسُه َوَأْسَلَم اْلَكِنيَسَة

 القديسين ومعلمي الكنيسة عموًما. الزواك هو تعليم اآلباء
 

 المسيحية  شرو  انفكاك الزيجة -2

 شرو  في ،مع منعها تعدد الزوجات ،األرثوذكسية إن الكنيسةأقول: }}

بقوله  الرب يسوع أوضحهاالشرو  ال تخرك عن حكمها بانفكاك الزيجة 

 مῃπολύσἀ]م َسرََّحَمْن  ،لليهود في العظة على الجبل: مَوِقيَل )للقدماء(

(apolisiاْمَرَأَتُه ])  م َتْسِريحَفْلُيْعِطَها[ποστάσιονἀ( مapostasion .])

 ([ اْمَرَأَتُهo apolionم )πολύωνἀ ὁ]م ُيَسرُِّح َمْن ِإنَّ ،َلُكْم َفَأُقوُل َأَنا َوَأمَّا

ν ἐ]م ُمَسرََّحًةَيَتَزوَُّك  َوَمْن َتْزِني، َيْجَعُلَها الزَِّنى ِلِعلَِّة إالَّ ὰ

ἀ πολελυμένην( مean apolelimenin]) مت َيْزِنيم  َفِإنَُّه(

 (.32و31:5

 ُيَسرََّح َأْن ِللرَُّجِل َيِحلُّ َهْلمسألوه: عندما  نسيييلفروبقوله ل

ἀ]م πολῦ σαι( مapolisai)] َأَما ،َلُهْم َوَقاَل َفَأَجاَبم م،َسَبٍب ِلُكلِّ اْمَرَأَتُه 

 َيْتُرُك هَذا َأْجِل ِمْن ،َوَقاَل َوُأْنَثى. َذَكًرا َخَلَقُهَما اْلَبْدِء ِمَن َخَلَق الَِّذي َأنَّ َقَرْأُتْم

 َبْعُد َلْيَسا ِإًذا .َواِحًدا َجَسًدا االْثَناِن َوَيُكوُن ِباْمَرَأِتِه، َوَيْلَتِصُق َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل

 َفِلَماَذا ،َلُه َقاُلوام م،ِإْنَساٌن ُيَفرُِّقُه اَل اهلُل َجَمَعُه َفالَِّذي. َواِحٌد َجَسٌد َبْل اْثَنْيِن

ῦον τοίβιβλ ὸτ م] ِحيَتْسِر ِكَتاُب ُيْعَطى َأْن ُموَسى َأْوَصى

ουίποστασἀ( مto vivlion tou apostasiou]) َفُتَسرَُّح 

ἀم] πολῦ σαι م(apolisai]). ُقُلوِبُكْم َقَساَوِة َأْجِل ِمْن ُموَسى ِإنَّ ،َلُهْم َقاَل 

. ِنَساَءُكْم[ (apolisai imin) مσαιῦπολἀν ῖμὑ]م ُتَسرَُّحوا َأْن َلُكْم َأِذَن
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اْمَرَأَتُه  (ῃπολύσἀ) َسرََّح ِإنَّ َمْن ،وُل َلُكْمَوَأُق. هَكَذا َيُكْن َلْم اْلَبْدِء ِمَن َولِكْن

 .(9-3:19م )مت ِإالَّ ِبَسَبب الزَِّنا َوَتَزوََّك ِبُأْخَرى َيْزِني

 ُيَسرَِّح َأْن ِللرَُّجِل َيِحلُّ َهْل ،َوَسَأُلوُه اْلَفرِّيِسيُّوَن َتَقدََّمم ه عندماقولكذلك بو

(ἀ πολῦ σαι) ،َأْوَصاُكْم ِبَماَذا ،َلُهْم َوَقاَل َفَأَجاَبم م،ِلُيَجرُِّبوُه اْمَرَأَتُه 

 βιβλίον) َتْسِريح ِكَتاُب ُيْكَتَب َأْن َأِذَن ُموَسى ،َفَقاُلوا ُموَسى.

ποστασίουἀ)، َفُتَسرَُّح (σαιῦπολἀ). ِمْن ،َلُهْم َوَقاَل َيُسوُع َفَأَجاَب 

 َوُأْنَثى َذَكًرا اْلَخِليَقِة، َبْدِء ِمْن اْلَوِصيََّة، َولِكْن هِذِه َلُكْم َكَتَب ُقُلوِبُكْم َقَساَوِة َأْجِل

 َوَيُكوُنِباْمَرَأِتِه،  َوَيْلَتِصُق َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل َيْتُرُك هَذا َأْجِل ِمْن .اهلُل َخَلَقُهَما

 َسَأَلُه اْلَبْيِت ِفي ُثمَّم َواِحٌدم، َجَسٌد َواِحًدا. ِإًذا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْيِن َبْل َجَسًدا االْثَناِن

 َوَتَزوََّك اْمَرَأَتُه (ῃσύπολἀ) َسرََّح َمْن ،َلُهْم َفَقاَل ذِلَك. َعْن َأْيًضا َتاَلِميُذُه

 َوَتَزوََّجْت َزْوَجَها اْمَرَأٌة (σασαύπολἀ) َسرََّحِت َوِإْن. َعَلْيَها َيْزِني ِبُأْخَرى

 (.12-2:10 مر) مَتْزِني ِبآَخَر

اْمَرَأَتُه  (πολύωνἀ ὁ) ُيَسرُِّحُكلُّ َمْن مقوله للفريسيين: أيًضا بو

 (πολελυμένηνἀ ὁ) ِبُمَسرََّحٍةَمْن َيَتَزوَُّك َوَيَتَزوَُّك ِبُأْخَرى َيْزِني، َوُكلُّ 

 (.18:16)لو  مَيْزِني ِمْن َرُجل

ἀاليونانية م فالكلمة πολύσῃم.َسرََّحم هو بالعربية الحرفي معناها م 

ἀالكلمة اليونانية مو ποστάσιον .م معناها الحرفي بالعربية هو متسريحم

βιβλίον ἀم اليونانية والعبارة ποστασίουهو بالعربية الحرفي معناها م 

ἐوكلمة اليونانية م م.تسريح كتابم ξαποστεί λῃ ς م معناها الحرفي

 بالعربية هو مطاليم. 

من الترجمة  معانيهاتتوضح  ، المذكورة أعاله،اليونانية هذه الكلمات

َفُيوُسُف َرُجُلَها ِإْذ َكاَن َبارًّا، َوَلْم َيَشْأ َأْن : ممتى بقول ،نجيل متىإل العربية

من هذه  .(19:1م )مت ِسرًّا (τήνὐσαι αῦπολἀ) َتْخِلَيَتَهاُيْشِهَرَها، َأَراَد 

ἀالكلمة اليونانية مإن فاآلية  πολύσῃكما هي  ،معناها الحرفي بالعربية م

  .مَسرََّحمومَأْخَلىم،  هو ،في هذه اآلية هنا ةَممترَج

، للعهد القديم العبري الترجمة السبعينية اليونانية منكما تتوضح معانيها 

لدى  ومقدسة معتمدة والتي كانت التي استشهد منها يسوع في بعض أحاديثة

كما أنها معتمدة ومقدسة في جميع  ،وحتى اليوم ذلك الزمان منيهود ال

مهَكَذا  سفر إشعياء النبي:ل ،حتى اليوم من القرون المسيحية األولى الكنائس
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ον ίβιβλ ὸτم مּות֤כְִּרית ֶפר֣סֵ م] ِكَتاُب َتْسِريِحَأْيَن  ،َقاَل الرَّبُّ

ουίποστασἀ ῦτοم مיהֵ ִ֔שלַּחְּתִֵم] َطلَّْقُتَهاُأمُِّكُم الَِّتي  [م ᾧ

νήτὐαστειλα έξαπἐمה֥שֻׁלְּחֵ م) ُطلَِّقْت ُذُنوِبُكْم َأْجِل َوِمْن [...م 

ἐم ξαπέ στειλαومما  مما ُذكر عند إشعياء النبي .(1:50)إش  م( ُأمُُّكْمم

عن  يتكلم لم يسوع المسيح فإن الثالثة اإلنجليين عند ُذكر

ἐم ξαποστεί λῃ ςممالطاليم، بل تكلم عن  م بمعنىἀ ποστάσιον م

 لهن منهم كعقاب يهجرون زوجاتهم كانوا ألن اليهود ؛بمعنى مالتسريحم

فكالم يسوع  قائم بسبب الهجر. غير بزواك مرتبطات زوجاتهم فتظل

 بتركهم ،النبي موسى به أوصاهم ما لمخالفتهم لهم اتقريًع كان المسيح

βιβλίον ἀ) تسريحم مكتاب يعطيهن أن بدون زوجاتهم ποστασίου،) 

 كتاب طالي. بمعنى حال، ُمطلق أي

 هذه األقوال ليسوع المسيح التي قالها للفريسيين ولليهود:في ف

([ o apolionم )πολύωνἀ ὁ]م ُيَسرُِّح َمْن ِإنَّ ،َلُكْم َفَأُقوُل َأَنا مَوَأمَّا

ν ἐ]م ُمَسرََّحًةَيَتَزوَُّك  َوَمْن َتْزِني، َيْجَعُلَها الزَِّنى ِلِعلَِّة إالَّ اْمَرَأَتُه ὰ

ἀ πολελυμένην( مean apolelimenin]) (. 32:5َيْزِنيم )مت  َفِإنَُّه 

اْمَرَأَتُه ِإالَّ ِبَسَبب الزَِّنا َوَتَزوََّك  (ῃπολύσἀ) َسرََّحَوَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن م

 (.9:19م )مت ِبُأْخَرى َيْزِني

. َعَلْيَها َيْزِني ِبُأْخَرى َوَتَزوََّك اْمَرَأَتُه (ῃσύπολἀ) َسرََّح َمْن: َلُهْم مَفَقاَل

َتْزِنيم )مر  ِبآَخَر َوَتَزوََّجْت َزْوَجَها اْمَرَأٌة (σασαύπολἀ) َسرََّحِت َوِإْن

 (.12و11:10

اْمَرَأَتُه َوَيَتَزوَُّك ِبُأْخَرى َيْزِني، َوُكلُّ َمْن  (πολύωνἀ ὁ) ُيَسرُِّحُكلُّ َمْن م

 (.18:16)لو  مِمْن َرُجل  َيْزِني (πολελυμένηνἀ ὁ) ِبُمَسرََّحٍةَيَتَزوَُّك 

 صيغة مالطاليملم تأت على فم يسوع المسيح مطلًقا 

(ἐ ξαποστεί λῃ ς)،  مرهون ألن الطاليالتي هى صيغة تشريعية؛ 

كتاب صك، أي  كتابة شر  على الطالي أقرت التى الموسوية بالشريعة

βιβλίον ἀ)ح َتْسِري ποστασίου ،)المرأة شفهًيا على عُيْوقِّ كَيِمين وليس. 

ع شريعة جديدة بعد إلغاء شريعة سابقة، بل فى الواقع والمسيح لم يشرِّ

 مσαιῦπολἀم] ُيَسرِّحأضا  إليها بأنه ليس للرجل أن يهجر إمرأته، أي 
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(apolisai)ِّبدون أن يعطيها  حها شفهًيا،َتْسِريع عليها َيمين [ امرأته بأن ُيْوق

لئال يزني إن (،  ποστασίουἀβιβλίον) حكتاب َتْسِريكتاب طالي، أي 

يزني إن تزوك بإمرأة هجرها زوجها ولم تنل  تزوك بأخرى. كما أن الرجل

 كان زوجهاتزني إن تزوجت بآخر إن  وكذلك المرأةمنه كتاب طالي، 

 لسان على ورد الذى فالقول التفسيريها كتاب الطالي. هجرها ولم يعِط

 فحشاء عن ألشاعة إال مرأتهإ هجر َمن كلمهو:  المسيح في اآليات السابقة

 يتدخل له المجد ، ولممبها يزني فهو بمهجورة يتزوك ومن ،تزني يجعلها

  .الشائع القانوني بمعناهم طاليم عن حديثه فى

للفريسيين ولليهود في )مت  قالهاقد المسيح  يسوعاألقوال لهذه كما أن 

ن اليهود أل (18:16)لو و (12-2:10 مر)( و9-3:19)مت و (32و31:5

. َسَبٍبم م، بمعنى مِلُكلِّبسب أليَّةمزوجاتهم  )يهجرون( يتركونكانوا 

على سؤال  يردكان  ، عند متى ومرقص ولوقا،في أقواله هذه المسيحف

 بل لينقض يأِت لم أنه البداية منذ أعلن ببساطة ألنه ؛الهجر عن الفريسيين

 ،ب على سبب الهجرقَِّعالطالي نفسه لكنه ُي له المجد،، يناق  لم لذلك ،لُيكمل

 للنص الحين ذلك مبهًما فى الفريسيون يظنه كان ما نحو وهو ورد على

 َفِإْن ِبَها، َوَتَزوََّك اْمَرَأًة َرُجٌل َأَخَذ ِإَذام: بقول الرب ،التثنية فى سفر الموجود

 َتْسِريح ِكَتاَب َلَها َوَكَتَب َشْيٍء، َعْيَب ِفيَها َوَجَد أَلنَُّه َعْيَنْيِه ِفي ِنْعَمًة َتِجْد َلْم

(ουίποστασἀ ῦον τοίβιβλ ὸτ) َوَأْطَلَقَها َيِدَها ِإَلى َوَدَفَعُه 

(ἐ ξαποστελεῖ  αὐ τὴ ν) َذَهَبْت َبْيِتِه ِمْن َخَرَجْت َوَمَتى َبْيِتِه، ِمْن 

 َتْسِريح ِكَتاَب َلَها َوَكَتَب اأَلِخيُر الرَُّجُل َأْبَغَضَها َفِإْن آَخَر، ِلَرُجل َوَصاَرْت

(ουίποστασἀ ῦον τοίβιβλ ὸτ) َأْطَلَقَهاَو َيِدَها ِإَلى َوَدَفَعُه 

(ἐ ξαποστελεῖ  αὐ τὴ ν )الَِّذي اأَلِخيُر الرَُّجُل َماَت ِإَذا َأْو َبْيِتِه، ِمْن 

λας ίξαποστεἐ ὁ) َطلََّقَها الَِّذي اأَلوَُّل َزْوُجَها َيْقِدُر اَل َزْوَجًة، َلُه اتََّخَذَها

αὐ τὴ ν) ِرْجٌس ذِلَك أَلنَّ. َتَنجََّسْت َأْن َبْعَد َزْوَجًة َلُه ِلَتِصيَر َيْأُخُذَها َيُعوَد َأْن 

م َنِصيًبا ِإلُهَك الرَّبُّ ُيْعِطيَك الَِّتي اأَلْرِب َعَلى َخِطيًَّة َتْجِلْب َفاَل. الرَّبِّ َلَدى

 هذا النص، التفسير فى نمدرستا تصارعت حتى إنه .(4-1: 24 تث)

الذي سمح بالطالي إن  الشريعة اليهودية( معاكيباممدرسة الرابي )أي معلم 

 التي كانت مهليلموجد الزوك إمرأة أجمل من زوجته، ومدرسة الرابي 

 لو حتى بواجباتها القيام فى الزوجة فشل مجردفسمح بالطالي ل اأكثر تساهًل
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شاع عند اليهود  وقد .أفسدتهو لزوجها الطعام طبخ هو الواجب هذا كان

دون أن يعطيها كتاب التطليق ر الزوك لزوجته وطردها من البيت هج

 فى شاع ما على يعقب كان المسيحفيأتي بزوجة جديدة ويضطجع معها. و

 والتي كانت معروفة له وللفريسيين، الوقت ذلك فى مجتمعه فى األجواء

 .مهليلمو يقول معاكيبام  كان مثلما ذاته حد فى للطالي يالتطرُّ دون

ويسوع المسيح في تقريعه لليهود لهجر الزوك زوجته ألي سبب 

 واليهود ، ورًدا على سؤال الفريسيينواجه بإمرأة أخرى، كما ُذكر سابًقاوز

م )مت َسَبٍب ِلُكلِّ اْمَرَأَتُه (σαιῦπολἀ) ُيَسرََّحَأْن  ِللرَُّجِل َيِحلُّ مَهْل له

 اهلل، هو نالزوجي يجمع الذي وأن ،(، أكد لهم شريعة الزوجة الواحدة3:19

 هو الزيجة انفكاك وعدم خطيئة، وهو منه مكروه الزوجية ربا  حلَّ وأن

 الزواك، أمر في الخالق اشترعها التي األولى الشريعة من طبيعية نتيجة

 َوُأْنَثى. َذَكًرا َخَلَقُهَما اْلَبْدِء ِمَن َخَلَق الَِّذي َأنَّ َقَرْأُتْم َأَمام: لهم بقوله وذلك

 االْثَناِن َوَيُكوُن ِباْمَرَأِتِه، َوَيْلَتِصُق َوُأمَُّه َأَباُه الرَُّجُل َيْتُرُك هَذا َأْجِل ِمْن ،َوَقاَل

 ُيَفرُِّقُه اَل اهلُل َجَمَعُه َفالَِّذي. َواِحٌد َجَسٌد َبْل اْثَنْيِن َبْعُد َلْيَسا ِإًذا. َواِحًدا َجَسًدا

 استصعب تالميذ يسوع المسيح قوله هذا وعندما(. 6-4:19 مت) مِإْنَساٌن

 متم )َيَتَزوََّك َأْن ُيواِفُق َفاَل اْلَمْرَأِة، َمَع الرَُّجِل َأْمُر هَكَذا َكاَن ِإْن: مله واقالو

 ُأْعِطَي الَِّذيَن َبِل اْلَكاَلَم هَذا َيْقَبُلوَن اْلَجِميُع َلْيَس: مقائاًل أجابهم ،(10:19

 ِخْصَياٌن َوُيوَجُد ُأمََّهاِتِهْم، ُبُطوِن ِمْن هَكَذا ُوِلُدوا ِخْصَياٌن ُيوَجُد أَلنَُّه ،َلُهم

 َمِن. السََّماَواِت َمَلُكوِت أَلْجِل َأْنُفَسُهْم َخَصْوا ِخْصَياٌن َوُيوَجُد النَّاُس، َخَصاُهُم

 يسوع المسيح بهذا وضع .(12و11:19 متم )َفْلَيْقَبْل َيْقَبَل َأْن اْسَتَطاَع

 على قائم منهجه قانون القدرة واالستطاعة لتنفيذ الوصايا الصعبة؛ ألن

 فالمسيح ألبد؛المؤبد بمنع الزواك إلى ا العقاب الجسدي وليس المغفرة عالك

 األشخاص بعض قدرة بعدم لعلمه ،البشرّي ضعفة من اإلنسان لشفاء جاء

 طبيعتهم ضعف بسبب بالتمام اإللهية الوصية هذه تكميل من التمكن من

 بال يظل أن استطاعته قدر على شخص لكل ،المجد له ،ترك كما البشرية،

 لكن ،الخطيئة في يقع لئال أخرى مرة يتزوك أن أو زواجه ُحلَّ إن زواك

 لها ةالممنوح بالسلطة المقدسة الكنيسة حددتها بضواب  ذلك يكون أن على

: تالميذهم من لخالفائهم وبهم لرسله بقوله نفسه، المسيح يسوع الرب من
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 َخَطاَياُه َأْمَسْكُتْم َوَمْن َلُه، ُتْغَفُر َخَطاَياُه َغَفْرُتْم َمْن .اْلُقُدَس الرُّوَح ماْقَبُلوا

 .(23:20 يوم )ُأْمِسَكْت

الذي أكد على شريعة  ،يسوع المسيح حذَو تحذو األرثوذكسية الكنيسةإن 

 في االرتبا  فك عدم قانون في واحد باستثناٍء وسمح الزوجة الواحدة

 لعلمه الذي ،يسوع المسيح حذَو تحذو كما أنها أيًضا. ، وهو الزناالزواك

 األكمل الوجه على بالتمام اإللهية الوصايا تكميل من اإلنسان نتمكُّ بعدم

 هَذا َيْقَبُلوَن اْلَجِميُع َلْيَسم بقوله لتالميذه: ،البشرية طبيعته ضعف بسبب

 استطاعته قدر على شخص لكل َلُهمم، ترك له المجد ُأْعِطَي الَِّذيَن َبِل اْلَكاَلَم

 في يقع لئال أخرى مرة يتزوك أن أو زواجه ُحلَّ إن زواك بال يظل أن

فإن  ،بهذا .مَفْلَيْقَبْل َيْقَبَل َأْن اْسَتَطاَع بقوله أيًضا لتالميذه: مَمِن تجربة،

 فسخ بإباحتها أخرى فرصة تمنحهم إذ ؛الخطأة تساعد الكنيسة األرثوذكسية

لكنها في نفس الوقت تفرب  ،الثاني الزواكوسماحها ب الزواك األول

  تسبب في فسخ الزواك. عقوبات تأديبية على َمن

 الزواكوسماحها  الزواك فسخ بإباحتها األرثوذكسية كما أن الكنيسة

ال الرب يسوع السابق تفسيرهم ألقوفي  ناآلباء القديسي تحزو حزَو الثاني

)لو و (12-2:10 مر)( و9-3:19( و)مت 32و31:5، )مت ذكرها أعاله

على إنجيل متى فقرة  17العظة  فيفالقديس يوحنا الذهبي الفم . (18:16

4، 4Chrysostom, Homily 17 on Matthew, Ch 4)) 

http://www.newadvent.org/fathers/200117.htm 

 أنا وأما. طالي كتاب فليعطها امرأته سّرح َمن )قال الرب( موقيل»يقول: 

 ممن يتزوك ومن. تزني يجعلها الزنا لعلة إال امرأته سّرح َمن إن لكم فأقول

 (. 32و 31:5 متم )يزني فإنه حتُسرِّ

 عرب في الرب بدأ السابقة، األمور جيًدا( الرب) أوضح أن وبعد

 أن به معمول قديم ناموس هناك كان لقد هو؟ فما جديد، بشكل الزنا مفهوم

 بأخرى يأتي وأن حها،يسرِّ أن يمكنه األسباب من سبب ألي مرأتهإ يكره من

 َفِإْن ِبَها، َوَتَزوََّك اْمَرَأًة َرُجٌل َأَخَذ ِإَذام] (4-1: 24 تث) منها بداًل البيت إلى

 َتْسِريح ِكَتاَبَلَها  َوَكَتَب َشْيٍء، َعْيَب ِفيَها َوَجَد أَلنَُّه َعْيَنْيِه ِفي ِنْعَمًة َتِجْد َلْم

 َوَصاَرْت َذَهَبْت َبْيِتِه ِمْن َخَرَجْت َوَمَتى َبْيِتِه، ِمْن َوَأْطَلَقَهاَيِدَها  ِإَلى َوَدَفَعُه

 ِإَلى َوَدَفَعُه َتْسِريح ِكَتاَب َلَها َوَكَتَب اأَلِخيُر الرَُّجُل َأْبَغَضَها َفِإْن آَخَر، ِلَرُجل
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 اَل َزْوَجًة، َلُه اتََّخَذَها الَِّذي اأَلِخيُر الرَُّجُل َماَت ِإَذا َأْو َبْيِتِه، ِمْن  َأْطَلَقَهاَو َيِدَها

 َأْن َبْعَد َزْوَجًة َلُه ِلَتِصيَر َيْأُخُذَها َيُعوَد َأْن َطلََّقَها الَِّذي اأَلوَُّل َزْوُجَها َيْقِدُر

 الَِّتي اأَلْرِب َعَلى َخِطيًَّة َتْجِلْب َفاَل. الرَّبِّ َلَدى ِرْجٌس ذِلَك أَلنَّ. َتَنجََّسْت

 بل ببساطة، هذا يفعل أن الناموس يأمره ولم ،[مَنِصيًبا ِإلُهَك الرَّبُّ ُيْعِطيَك

 في الزواك يبقى حتى أبًدا، إليه تعود ال حتى طالي كتاب يعطيها أن البد

 أواًل الشرعي من لكان ذلك،( الرب) َشرِّعُي لم لو ألنه؛ قائًما الشرعي شكله

 التي األولى فيأخذ يعود ثم بأخرى، ويرتب  ّرح الزوك زوجتهَسُي أن

 اآلخرين زوجات الرجال ويتخذ كبير، بشكل الفوضى فتعم سّرحها،

 الطالي كتاب الرب شرِّع لهذا. مباشر زنا بمثابة األمر وألصبح باستمرار،

 .األمور تسهيل من كنوع

 لسبب األمور، هذه الرب شّرع التسهيل غير أخرى ألسباب ولكن

 الكاره الزوك يترك أن أجبر قد الرب كان لو أنه أعني. عظيمة شرور

 الذين اليهود طبع كان هكذا ألنه. لها كراهيته بسبب لقتلها بيته، في زوجته

 مز قابلم )كالماء الدماء وسفكوام األنبياء وذبحوا األطفال على يشفقوا لم

 ليزيل األقل بالضرر سمح لهذا. النساء يرحموا لن كانوا وباألكثر ،(3: 79

: يقول تسمعونه إذ األصلي، ناموسه في يشرعه لم لو حتى األكبر، الضرر

 حتى(. 8: 19 متم )طالي كتاب ُيعطى أن موسى أوصى قلوبكم لقساوةم

(. سراحهن طلقنُت) تسرِّحوهن باألحرى بل البيوت، في النساء تذبحون ال

 هذا عفشر الغضب، مشاعر كل نزع بل فق ، القتل الرب يحرم لم هكذا

 مؤكًدا السابقة الكلمات األذهان في استحضر المفهوم وبهذا. بيسر التشريع

 بل تنقضها وال وتقويها، معها تتفق بل سبقها، لما مناقضة ليست أقواله أن

 .تكملها

 يجعلها امرأته يسّرح نَم: مفيقول الرجل فيها يخاطب مرة كل في تأملوا

 الرجل أن ورغم األولى الحالة ففي .ميزني ُسّرحت ممن يتزوك ومن. تزني

 الزنا، تقتر  زوجته جعل إذ الفعل لمجرد ملوم فإنه بعد، بأخرى يتزوك لم

على  لم تحصل التي أّي) ُسّرحت بمن تزوك من يصبح الثانية الحالة وفي

 فهي سّرحها، اآلخر فاخبرني، وإال آخر. ذمة على ألنها زانًيا (كتاب تسريح

 ُألقي إذا برأيها المرأة تتشبث ال وحتى طردها، الذي زوجة تزال ال هذا مع

 األبواب وجهها في( الرب) أغلق لهذا. سّرحها الذي الزوك على بالالئمة



- 40 - 
 

م. تزني يجعلها ُسّرحت ممن يتزوك وَمن: ميقول إذ. بيته في يقبلها َمن أمام

 تصبح ال وحتى رغبتها، ضد لو حتى المرأة عفة يريد بذلك والمسيح

 الذي زوجها على الحفاظ واجب عليها أن جيًدا تعي وحتى. للغيرة مصدرا

 ولو عندها آخر، ملجأ بال بيته من تنصر  أن أو أصاًل، نصيبها من كان

 .الزواك استمرار ألجل وسعها في ما أقصى تبذل أن تحاول إرادتها ضد

 تتعجبوا، فال كلها األمور هذه عن أفصح قد المسيح السيد يكن لم وإن

 تسريحها بخصوص الرجال تهديده في ولهذا ضعيف، مخلوي المرأة ألن

 تسببوا الذين ويوبخ فيتركه ضال ابن إلنسان يكون مثلما. إهمالها من يقّوم

 هذا من تضايقتم فإن. إليه يتحدثوا أو به يتصلوا أن ويمنعهم ذلك، في

. سامعيه يطّوب وكيف السابقة، الرب أقوال تذكروا أرجوكم التصر ،

 والمسالم الوديع ألن الوصايا، بكل يلتزم من على السهل من أنه وسترون

 ُيصالح أن اعتاد ومن امرأته؟ يسّرح هل والرحيم بالروح والمسكين

 خاصته؟ مع يتخاصم أن يمكن هل اآلخرين،

 ترك ألنه الوصية( المسيح) خّفف أخرى بطريقة بل فق ، هكذا وليس 

 منذ أوصى قد كان إن ألنهم الزنا لعلة إال هذا يتم الم يقول حين استثناًءا، لنا

 لجعل كثيرين، مع نفسها تدنيسها رغم بيته، في بها الزوك يحتفظ أن البدء

 مع األقوال تلك تتفق كيف ترون هل .الزنا إلى أخرى مرة ينتهي األمر

 الزنا، يرتكب لن عفيفة، بعيون غيره امرأة إلى ينظر من ألن سابقاتها؟

 .لتسريحها فرصة أية األخرى المرأة لزوك يعطي لن وبذلك

 حصًنا المخافة من ليجعل ظتحّف دون الجزئية هذه على الرب يشدد بهذا

 مسئواًل يحسبه إذ. امرأته سّرح إن جسيًما خطًرا الزوك على ملقًيا منيًعا،

 أنم عينيك تقلعم قوله في أحد يفتكر لئال لهذا. زناها عن شخصية مسئولية

 هذا المناسب الوقت في فأضا  ،مزوجتك من تتخلصم أن مثيله يكون

  .«آخر عذر ألي وليس يسرحها أن أراد إن التعديل

 فسخ الزواك، أي تمنح الكنيسة األرثوذكسية النظرية الناحية من ،لهذا

 فسخ الزواك منحت ا أحياًنالكنه .فق  الزنا حالة في ،الطالي كما عند اليهود

أخرى، وهي في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجية بما  وجيهة ألسباب

من  وأمانة كل يتوافق مع الغاية من سر الزيجة المقدس القائم على محبة

لآلخر؛ ألن سر الزيجة المقدس هو عهد يقطعه الزوجان على  الزوجين
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د لهما في الوصايا اإللهية التي بحفظ ما ُرسم وُحدِّ والكنيسة اهلل نفسيهما أمام

 ُتليت عليهما وقت إقامة السر. وبكسر أي من الزوجين هذا العهد، بعدم حفظ

 سر إقامة وقت عليهما ُتليت التي اإللهية الوصايا في لهما دوُحدِّ ُرسم ما

حادث مثل ، يفصل نفسه عن شريكه اآلخر. لكن أيًضا عند وقوع الزواك

نه حسن إن أمكن حفظ ربا  الزواك بمصالحة على أ فإن الكنيسة تشدد ،هذا

  الزوجين، فيكون الزواك غير منحل.

 للحل قابل غير مبدئًيا أنه على للزواك تنظر الكنيسة األرثوذكسيةإن 

ذ إ ؛تساعد الخطأة فهي ،الخطيئة إدانتها رغم ،لكنها خطيئة، فسخه وتعتبر

، ةالثاني سماحها بالزيجةو فسخ الزيجة األولىتمنحهم فرصة أخرى بإباحتها 

 وهم على بالحفاظ تتشبث وال ،واقعة حقيقة الزواك يعود ال حينما وذلك

 ضروري ولكنه استثنائي كتساهلفسخ الزواك  إلى منها فُينظر. شرعي

 مοικονομίαكنسي ]م تدبير فعل إنه البشرية، لخطيئةا بسبب

(eikonomia)] للبشر ]م اهلل محبة من وفعلΦιλανθρωπία م

(Philanthropia)]،  نوانيالق أمرت كما ،سيةائمع فرب تأديبات كنلكن 

بالذين يتوبون عن تصنع )الكنيسة( أن  أيًضا وهكذا يجب»: ةالرسولي

وبعد هذا إذا تابوا يئتهم، مقدار خطماًنا محدًدا كنفصلهم زأي خطاياهم، 

 هذه سبب أّما .(8:4القانون « )كما يقبل األباء أبنائهم إليهمنقبلهم إلينا 

 ميللل اعالًج المتعّددة الزواجات في ترىوإن  الكنيسة أّن فهو العقوبات

 .المسيحية واألخالي ميتالء غير أن هذا الميل ال الجسد شهوة نحو جانحال

 تعلم السقطة، بعد النهوب على والمرأة الرجل تساعد وهي ها،كما أن

 من ُجزًءا فإن لذا األول، مثل يكون أن يمكن ال الثاني الزواك أن تماًما

 وُتستبدل إلغاكها يجري الفرح في خدمة اإلكليل إلى تشير التي االحتفاالت

أما الرابع فهو  لديها، بََّحسَتوالزواك الثالث غير ُم .التوبة بصلوات

 .{{مرفوب كلًيا منها
 

حزو  أيًضا تحزو ،بعدم منعها الزيجة الثانية لكنيسة األرثوذكسيةا نإ

)كيرلس األورشليمي عظة  اآلباء القديسون الذين ال يمنعون الزيجة الثانية

للضعف البشري معتبرين  تساهاًل (4:161، باسيليوس الكبير رسالة 26:4

، 9)إمبروسيوس في األرامل فصل  هذا األمر نقًصا في الكمال المسيحي

وعلى ذلك حددوا في  .(2يوحنا الذهبي الفم في عدم إعادة الزواك فصل 
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يطلبون الزيجة الثانية ينبغي أن يوضعوا تحت قانون قوانينهم أن الذين 

لمجمع  1ألنهم لم يحفظوا العفا  المأمور به المسيحيون )القانون سي ائكن

. وأن ُيقتصر من قوانين القديس باسيليوس الكبير( 87و 4القانون الالذقية، 

في طقس أكاليلهم على بعض القطع والصلوات التي في طقص اإلكليل 

، أمبروسيوس 2األول )يوحنا الذهبي الفم في عدم إعادة الزواك فصل 

فالزيجة الثانية لدى اآلباء القديسون هى من  (.50كو فصل 2على  7الةالمق

أجل الضعف البشري على أن تفرب على من يشترك فيها عقوبة كنائسية، 

لوثة جسدية للجسد وال تسمح بها الكنيسة الثالثة فقد أعتبرت في قوانينهم أما 

زيجة رابعة  إال بعد قانون كنسي أثقل من الزيجة الثانية. وما فوي ذلك من

ال فري بينها وبين تكثير الزوجات لهذا ُمنعت الزيجة الرابعة منًعا قطعًيا 

  (.80و 50و 4)باسيليوس الكبير القانون 
 

 :عن العقوبات الكنائسية ومن أقوال اآلباء القديسين

 يوَضعون الثانية للمّرة تزّوجوا الذين» يقول: الكبير باسيليوس القديس

 لمدة الثالثة للمرَّة تزوَّجوا والذين. سنتين أو سنة لمدة كنسّية عقوبة تحت

 يوضع الثالثة للمّرة يتزّوك الذي أّن عادة لنا ولكن. أربع أو سنين ثالث

 160القانون « )بالتقاليد وإّنَما بقانون ليس سنوات، خمس لمدة عقوبة تحت

 . (45و 82و

قوانين اآلباء لوثة وأما الزيجة الثالثة فقد اعتبرت في » يقول أيًضا:و

جسدية، وال تسمح بها الكنيسة إال بعد قانون كنسي أثقل من قانون الزيجة 

الثانية. وما فوي ذلك من زيجة رابعة ال فري بينه وبين تكثير الزوجات 

 50و 4)القانون  «واألزواك، ولهذا فقد ُمنعت الزيجة الرابعة منًعا قطعًيا

 األّول الزواك» :النزينزي يوسغريغور القديس(؛ ألنه كما يقول 80و

« الخنازير بسلوك فأشبه الرابع أّما... تعدِّ والثالث تسامح، والثاني شريعة،

 (.45و 82و 160القانون )
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 الهوت الزواج 

 الزواك عند الذهبي الفم

 )المطران بولس يازجي(
 

كما عبر تاريخ أدبنا المسيحي شّدد آباكنا على مزايا الرهبنة وفضائلها 

شّددوا على مزايا الزواك. فالزواك والبتولية هما وجهان لطريق واحد، 

وكالهما يحققان عفة الروح. لدينا مثال  ،طريق الضّيقة المؤدية إلى الحياةال

وسى قد كان مف ،ثابور على جبل تجلي المسيح في حادثةوإيليا  موسى هو

فلم يمنع الزواك  ،ذاتهالذي تزوك وإيليا الذي تبّتل حول المسيح في المجد 

ليست أدنى بل  )الزواك( وهذا دليل على أن هذه الطريقة ما حققته البتولية.

 هي الوجه اآلخر. 

في المقطع ، كما للزواك في عرس قانا الجليل إن مباركة المسيح

طقس الزواك في الكنيسة األرثوذكسية، هو بركة  اإلنجيلي الذي ُيقرأ في

في المجمع المسكوني األول ُطرحْت مسألة االكليروس المتزوك،  دائمة.

 .(Παφνουτιος)والذي دافع عن ذلك كان الراهب المتشدد بافنوتيوس 

على عكس اآلباء والكّتاب الغربيون مثل كبريانوس وأمبروسيوس 

وايرونيموس وأفغوسطينوس حيث ظهر الميل الشديد إلى البتولية مع 

اك بشكل مالحظ وشديد. من هذه المصادر االنتقاص من قيمة الزو

المتطّرفة األخيرة، ولألسف، تنهل أغلب الدراسات الغربية االنثروبولوجية 

اليوم، وكنتيجة حتمّية، لذلك يلغى فيها التوازن األخالقي الموجود بين 

الزواك والبتولية، الذي نراه عند آبائنا الشرقيين، وهكذا يتحوّر المفهوم 

خان الفهم اآلبائي ي وتفسد روح الكتاب عينه كما ُيالمسيحي الحقيق

 الصحيح.

الزواك ال يشكل حجة للكسل ف .الكمال الروحي هو هد  الزواكإن 

ا من الجهاد والتهاون في سبيل الهد  المشترك لكل المسيحيين أو هروًب

بسبب التمييز مالدنيوي الفاسدم ورغم ذلك  .المطلوب من الجميع

)األخروي، أي ما  تولوجياسخزواك عن هدفه اإلقطع الومالعالميم ُي
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فينقل هدفه، لألسف، من ملكوت اهلل إلى مالمجتمعم، لهذا  يتعلق بالملكوت(

السبب، وفي مثل هذه الحالة، يتحّول الزواك إلى معائقم في طريق الكمال 

 الروحي الواحد لكّل المسيحيين.

أصول الزواك إلى  ن إعادةأغير  ،الزواك إن كان شكاًل جاء بعد السقو 

أي  ،حياة الفردوس قبل السقو  يّدل على أنه كان من أجل غاية تلك الحياة

الكمال الروحي. الكتاب يوضح أن اهلل بعد أن خلق اإلنسان نظر إلى آدم 

: 2 )تك ِبِإَزاِئِهمَلْيَس َجيًِّدا َأْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفَأْصَنَع َلُه ُمِعيًنا موقال: 

)تك  اأَلْرَبم َواْمأَلا واْنِمَياُأْكُثَرا اك أمر اهلل آدم وحواء: م(، وهن18

أّي أسلوب ُمدَخل بعد السقو ، هو الزواك، بال شّك حسن وخير  (،28:1

وهو من حكمة اهلل وتدبيره، وله بالنهاية هد  تربوي روحي وغايته شفاء 

عناية اإللهية اإلنسان الساق  ومداواته، ذلك ألن كل هذه التدابير هي من مال

المحبة للبشرم، وتقصد بالنهاية اسختولوجيا إلى تحقيق مالتدبيرم اإللهي 

 لإلنسان، أي تألهه وخالصه.

ام بعد أن كان غير ا وضرورًيا جًدا مفيًدبعد السقو  غدا الزواك مأمًر

ضروري في البداية وقبل السقو ، كانت المحبة لآلخر والتعاي  المتوافق 

أّما بعد السقو  عندما دخلت الخطيئة،  .جّو العام السائدمع القريب هما ال

فقد هوى اإلنسان من عالقاته الشخصية المحّبة لآلخر إلى مستوى الفردّية 

واألنانية، وانطوى من الشخص إلى الفرد، هكذا كأناني انطوى على حّب 

ذاته بدل حّب اآلخر. فتمّزقت رواب  الوحدة وتضعضعت أواصر المحبة. 

ليحافظ على  (الجنس) سرع الّرب المحب للبشر وأدخل الشهوةعندها أ

التالحم والوحدة بين البشر، وهكذا أعاد رواب  الوحدة بين الذين سبق 

 وتفّرقوا.

فالجّدان األوالن، قبل السقو ، كانت أواصر المحبة بينهما قّوية لدرجة 

 الكتابيأنهما كانا كـمواحدم، هكذا ظهر اهلل في الفردوس بحسب النص 

َوَقاَل الرَّبُّ اإِللُه ُهَوَذا اإِلْنَساُن َقْد َصاَر ميكلّم االثنين كأنه يكلّم واحًدا، 

عناية اهلل الُمحبة أوجدت تلك  (.22:3)تك  مَكَواِحٍد ِمنَّا َعاِرًفا اْلَخْيَر َوالشَّرَّ

ا، حتى أنه لم يكن لدى الحياة المشتركة األولى ذات أواصر محبة قوية جًد

مرأة حّب أعظم من حبها لشريكها، ولم يكن للرجل حّب أعظم من حّبه ال

 لشريكته. ولكن عندما غلب حّب الذات وسيطرت األنانية صارت الشهوة
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نظر إليها كواسطة ُتعيد إصالح تلك الوحدة ألنه ُي ،اعاماًل إيجابًي (الجنس)

ما هو خاص  القديمة. هذه الوحدة يحققها الزواك بالفعل عندما ُيلغى منه كّل

وذاتي وأناني وال يعد ما مليم وما ملكم. بالتالي ضمن النظرة 

تولوجّية، الشهوة هي حسنة كدواء هاد  وشا  يؤول إلى ربا  ااالسخ

للمحبة وبالتالي يساعد ويقود في درب الكمال الروحي. فمن ناحية أخرى 

ي من إن المحبة في الزواك تأت ،مفهوم مالمثالم كّله يتلّخص في المحبة

الطهارة. كما أن الزنى هو دليل نقص المحبة. إن المحبة الزوجية ستقود 

 ا إلى العفة في الزواك وإلى بلوغ ما تحققه البتولية.حتًم

ا يداوي مضعف الجسدم ويصير بالتالي بعد السقو  أصبح الزواك بلسًم

في  بالتالي من الواضح أن مالزواك كريمم. التركيز ،واسطة مللعفةم

  تولوجي في كل نظرة مسيحية من جهة.اعلى المقصد االسخ الزواك

بعد السقو ، وإدخال الموت، الزواك يخدم استمرار النسل  بالطبع

ك البشري. اقليمس االسكندري وآباء كثيرون آخرون يربطون هد  الزوا

 االسكندري عند بعض اآلباء مثل اقليمس بواقع الموت واإلنجاب. الوالدة

الي هي من صورة اهلل التي باإلنسان. آباء مدافعون أي بالت ،هي مخلقم

مثل ايوستينوس وأثيناغوراس يحّددون الهد  األول للزواك والشهوة 

حّل لمشكلة الموت. اإليمان بأن هد  الجسدية باإلنجاب، الذي يرونه كُم

الزواك هو إنجاب األوالد نجده ونصادفه عند أغلب آباء الالتين )الذين 

 كتبوا بالغة الالتينية وليس اليونانية( مثل أمبرسيوس وأفغوسطينوس. 

في هذا الموضوع موقف ممّيز ومتمايز فضاًل  األباء الشرقيون لهم لكن

 عندهم غايةوجّية لكل الحياة المسيحية. تولاالعميقة االسخ معن نظرته

الزواك وهدفه األساسي مرتب  بموضوع السقو  ليس من حيث اإلنجاب 

والحفاظ على النسل بقدر ما هو بالحقيقة واسطة كمال خلقي ونمو روحي 

ن اإلنجاب يعود أل ؛للبشر. فهو دواء ليس للموت وإنما للسقو  الروحي

الكتاب المقدس عينه فته مأكثروا وانموام. لقوة اهلل ومشيئته بالذات ولكلم

بينما والدات كثيرة، كما  .الذي يذكر متزوجين لم ينجبوا ولم يصيروا آباء

هي والدة اسحق، تمت فق  بقوة الكلمة اإللهية وليس بقدرة الجسد. لو لم 

كثر البشر يخطئ اإلنسان في الفردوس ما كان سيصعب على اهلل أن ُي

تؤكده والدة آدم وحواء. فال البتولية تهّدد استمرار بأسلوب ما، وهذا ما 
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الجنس البشري وال الزواك يضمنه. فلو أَن الخطيئة لم تدخل، كما يقول 

ما كان سيصعب على اهلل أن يجد الطريقة، »القديس يوحنا الذهبي الفم: 

 . «التي كان سيتكاثر بها الجنس البشري

لشفاء الروحي وواسطة إذن أن الزواك هو عالك ل أّول ما نستخلصه

للكمال والقداسة وهدفه المحبة أّواًل والتعقل والتعفف. وإن كان الزواك 

اَل َيْسُلْب م، كواسطة للتعقل وتجنب للزنى غير أن وصية بولس الرسول

َأَحُدُكُم اآلَخَر، ِإالَّ َأْن َيُكوَن َعَلى ُمواَفَقٍة، ِإَلى ِحيٍن، ِلَكْي َتَتَفرَُّغوا ِللصَّْوِم 

َوالصَّاَلِة، ُثمَّ َتْجَتِمُعوا َأْيًضا َمًعا ِلَكْي اَل ُيَجرَِّبُكُم الشَّْيَطاُن ِلَسَبِب َعَدِم 

االستنتاك (، توضح أن هد  العفة هو المحبة. 5: 7كور 1) مَنَزاَهِتُكْم

هو أّن اإلنجاب ليس الهد  األساسي في الزواك وإنما هو واسطة  الثاني

لكن دون أن يحتل المكانة  من مطالب الزواك اباإلنجإن للكمال الروحي. 

ة يفلسف ةنطلق من نظرت ال األولى في أهدا  الزواك. هذه النظرة العميقة

فيزيولوجية لإلنسان وإنما من اإليمان بأن اإلنسان هو كائن سيسكن 

 ام.السماء، وعندها يغدو الزواك مسًر

وع هد  موضوع العالقات بين كّل من الزوجين له أهمية في موض

عطى الزواك وغايته. المثال األول للحياة الزوجية وطبيعتها ليس إال ذلك الُم

اْلَمْرَأِة َكَما َأنَّ اْلَمِسيَح  َرْأُس أَلنَّ الرَُّجَل ُهَوم ،من بولس الرسول

، أي عالقة المسيح (23:5م )أ  اْلَكِنيَسِة، َوُهَو ُمَخلُِّص اْلَجَسِد َرْأُس َأْيًضا

بالطبع من البديهي أن تكون هذه العالقة ذات مفهوم بالكنيسة. 

تولوجي، أي أنها عالقة خالصية، أي عالقة المحبة المخّلصة بالطاعة ااسخ

ا المخّلصة. حيث كّل من المحبة والطاعة تصيران الواحدة هدّية وثمًن

إنها بكالم آخر  ؛لألخرى، ولكليهما الهد  نفسه والغاية المنشودة عينها

م بالرأس. فإن كان يتوجب على المرأة الطاعة فهذا ال يعني أن عالقة الجس

حقوي الرجل أواًل هي الرئاسة والسيادة، وإنما، بالجوهر، واجبه هو 

المحبة. فالطاعة إذن ال تتماشى وال تترافق مع الرئاسة وإنما مع المحبة. 

ي الرئاسة في النهاية هي مكافأة المحبة، فمن ُيحّمل باألحمال األثقل، أ

 بالمحبة ُتهدى له الرئاسة.

تعكس العثرة االجتماعية  )األخروية( تولوجيةانظرة االسخال هذه إن

يَُّها النَِّساُء اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ مَأ العامة، عثرة الرسالة التي ًتقرأ في العرس،
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م اْلَكِنيَسِة َرْأُس َأْيًضااْلَمْرَأِة َكَما َأنَّ اْلَمِسيَح  َرْأُس الرَُّجَل ُهَو َكَما ِللرَّبِّ،

(، غير أن الثقل الملقى في هذا المقطع، ثقل الواجبات، 23و22:5أ  )

ليس هو طاعة المرأة وإنما المحبة التي يصفها بولس ويحّملها على عاتق 

يَُّها الرَِّجاُل، مَأ ،يطلب من الرجل محبة كمحبة المسيح لكنيستهف ،الرجل

)أ   مَأَحبَّ اْلَمِسيُح َأْيًضا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم َنْفَسُه أَلْجِلَها َأِحبُّوا ِنَساَءُكْم َكَما

؛ أي أن يعتني، أن يحّب، أن يهتم وأن يضحي بنفسه من أجل (25:5

 امرأته. هذه المحبة يمكن أن نفهمها كتصّور في الفضيلة.

بكالم آخر، إن طاعة المرأة تزيد من محبة رجلها لها وتجعل تضحيته، 

هذه التي يصفها بولس، ممكنة. أو بشكل عكسي إن محبة الرجل، هذه 

السابق وصفها، تجعل طاعة المرأة خفيفة وجميلة. فالطاعة هي الدواء 

 الالزم لمنع الّرياء الذي يمكن أن يهّدد محبة الرجل هذه. أّما المحبة فهي

ألنه كما أن المضاد الذي يمنع التسل  الذي يمكن أن يهّدد الطاعة. 

 طاعة المرأة لرجلها، كذلك ااسخاتولوجًيعنها  عّبرأخالقياتنا المسيحية ُي

فإن وحدة الزوجين تتم بوساطة  ؛مرأتهوطاعة الرجل هلل ومحبة الرجل إل

 المحبة في الطاعة وبالطاعة في المحبة.

بولس  عربجل بأنها العناية، وبالمحبة المخلصة، يا برئاسة الرواعتراًف

الرسول أن تنعكس الرئاسة إذا انعكست أسبابها وامتيازاتها. بما أن الطاعة 

دخلت بعد السقو  وبعد اضطراب العالقة بين الزوجين وبعد تزعزع 

أواصر المحبة ودخول الخطيئة ولم تكن منذ البداية، إذن له هد  

 تولوجي. ااسخ

إلى ذلك أنه بعد السقو ، وبعد غياب المحبة الكافية، صار  ةفاضإ

ا. تولوجًياا لالختال  والتعارك، لهذا ُأدخلت الطاعة اسخالتساوي سبًب

ا، أن الرئاسة ال ترتب  بالجنس المحّدد أي بالرجل، ولكن بذلك الذي جوهرًي

ال يضل ويطيع اهلل ويحفظ اإليمان، بينما العبودية كدواء جاءت بعد 

، سقو ، فإنه من الممكن أن تخّلص المرأة الرجل كما يذكر بولس ذاتهال

مأَلنَُّه َكْيَف َتْعَلِميَن َأيَُّتَها اْلَمْرَأُة، َهْل ُتَخلِِّصيَن الرَُّجَل. َأْو َكْيَف َتْعَلُم  بقوله:

أي يتبادل هنا الجنسان (، 16:7كو 1) َأيَُّها الرَُّجُل، َهْل ُتَخلُِّص اْلَمْرَأَةم

 لرئاسة.ا
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 ىدعُيلهذا إن زنى الرجل المتزوك يدان أكثر من زنى غير المتزوك و

ا للجسد، وإنما استغالاًل لجسد ال ألن هذا األمر ال يشكل فق  تدنيًس ؛افجوًر

نملكه وإنما هو ملك لآلخر أي بشكل آخر سرقة واقتناص واختالس. هذا 

ا يقتل عفة وإنما أيًضالفجور هو أبشع من الزنى العادي ألنه ال يلغي فق  ال

المحبة. إذ أن شر  وجود المحبة هو تقديم الطاعة والعكس بالعكس، شر  

تقديم الطاعة تواجد المحبة. هذا ال يعني أنه في حال غياب أحد الشرطين 

 انبطتألن كال المحبة والطاعة ير ؛أن تتزعزع العالقة وتنفك الرواب 

ة بين الزوجين وغير األكيدة بشكل ا، ليس فق  بالعالقة المتبادلتولوجًيااسخ

ا. هكذا في حال ا مع اهلل واألكيدة دائًمتولوجًياعام، إنما بالعالقة اسخ

نصح أن ُتقَّدم المحبة أو الطاعة من اضطراب هذه العالقة المتبادلة ُي

تولوجية، وهي ال تشرح لنا فق  معنى انظرة العميقة اسخال ذهالطرفين هلل. ه

ا ترب  كليهما براب  أقوى من الرواب  نما أيًضالرئاسة والطاعة، وإ

 االجتماعية ضمن األطر الحياتية الحقوقية والواجبية، براب  هو بالّرب.

إن الفكر الكتابي هو حّل عملي وفعلي للمشاكل العصرية حول حقوي 

وواجبات كل من الزوجين وكل المشاكل الراهنة االجتماعية بما يختص 

 الجنسين.بحقوي المرأة وعالقة 

ليس حالة نادرة حين نرى نساء سبقن الرجال في البساطة وشّدة اإليمان 

كّن  كثيرات نساءفوشجاعة التقوى والمحبة الخالصة نحو المسيح. 

منهن: سارة ، برات في الجهاد الروحي والفضائل الكتابية والمسيحيةاص

مات ورفقة وراحيل وسيفورة وحنة اللواتي صرن بإيمانهن وفضائلهن معل

ر  بها، وذلك بولس الرسول ذاته يعر  هذه الحاالت ويعتوفعاًل للرجال. 

، وذلك لتقّدمها عليه (18:18)أع  قبل رجلها أكيال عندما يذكر بريسكال

 بالتقوى والفضيلة.

إذن النساء متساويات فعاًل، ويمتلكن نفس القوى من الناحية األخالقية، 

رجال في التضحية والتكريس ويستطعن على وجه السواء أن يسابقن ال

 للجهادات الروحية وأن ينجحن بذلك.

امتيازات طبيعية  وه ،الضعف الجسدي بمقارنة المرأة بالرجلإن 

ا. وهذه االمتيازات التي ا أو أخالقًيجسدية ال قيمة للفري بها اسخاتولوجًي

حين  يعطيها العالَم المعلمن أهمية، هي بالواقع ال أهمية لها. فالقوة الجسدية
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توجد أو حين تغيب ال تزيد اإلنسان كرامة وال تنقصه منها. فعندما يجري 

الكالم عند آبائنا القديسين يجري الكالم باألخص على طباع نسائية وعلى 

رجولة. وهذه الطباع ذات المعنى األخالقي تأتي من التربية وليس من 

م َواَل ُحرٌّ. َلْيَس َذَكٌر َوُأْنَثى َعْبٌد َلْيَسمالطبيعة. لهذا استطاع بولس أن يقول: 

فال الطبيعة وال »القديس يوحنا الذهبي الفم:  يقول لهذا (.28:3)غال 

. «الضعف الجسدي يمنعان التقوى أو التقّدم بسرعة في طريق الكمال

فالمطلوب إذن أن نطرح عنا الطباع النسائية لتشتعل فينا الرغبة والهّمة، 

 اليقظة والرجولة.

نفّسر القوة بالرجولة عندها تسق  التميزيات العالمية التي  عندماو

بحسبها تصير المرأة أدنى من الرجل. لكن الواقع أن هذا الطبع النسائي 

ونالحظ أن هذه  ،ألن الناس يربونه بالعموم في بناتهم ؛سّمي هكذا

االهتمامات المعاكسة للرجولة بشكل عام عند النساء. لكن هذا كما ال يعود 

ألن  ؛طبيعتهّن ودليل ذلك أن مثل هذه التمييزات تلغى في الكنيسة إلى

التربية هنا تختلف عن التربية العالمية. هذا الطبع هو طبع يختص بالنفس 

 وليس بالجسد.

ا بولس الرسول يعطي للزواك درجة سامية جًدفي الختام فإن القديس 

ا سة ال يعني أبًدحين يربطه مع عالقة المسيح بالكنيسة. والزواك في الكني

مباركة ما هو طبيعي، لكن يعني إطالي هذه الوحدة الجّديدة في درب 

 الملكوت.

إن سر الزواك كغيره من األسرار ال يعمل في اإلنسان بشكل عفوي، 

سّر الزواك  وإنما يشتر  قبوله المعبَّر عنه بمساهمته في طلب نعمة السر.

أيها الشهداء » ةة وترانيميشدد على وجه الشهادة. الدورة حول المائد

والراب  بين السّرين هو  ،كلها موازية لما يتم بسّر الكهنوت « القديسون...

ا تربح. إن وضع المحبة دائًم ،ا شهيدسّر المحبة كشهادة. المحب دائًم

ن تكللهما. إن ذكر ّياإلكليل يؤكد عن نظرة الكنيسة للعروسين كشهيَد

 على درب المحبة والشهادة فيها.ا يؤكد أيًض مالشهداء األربعينم
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 الـخاتـمة
 

 الزيجة المقدسة سرنتائج 
 

د العروسان أحدهما اآلخر أمام اهلل والكنيسة بالمحبة ِعفي سر الزيجة َي

واألمانة ويأخذان مواهب الروح القدس الضرورية إلتمام واجباتهما الجديدة 

ينبغي أن يتصر  أحدهما مع العائلية. فتذكار هذا الوعد يعلمهما دائًما كيف 

 اآلخر وكالهما مع أوالدهما الذين منحهم اهلل لهما.
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 لـكهـنـوتاِســرُّ 
 

 الباب األول
 

  ،مع ما سبقه إرتبا  هذا السر

 تعريفه، وأسمائه، معناه
 

  ارسرأ ما سبقه من نوت معهالك عالقة سر -1

يقام للمؤمنين من رعاة الكنيسة إن كل سر من األسرار السابق ذكرها 

ولكن لكي يصير البشر رعاة في الكنيسة  وهم األساقفة والكهنة،وحدهم 

أقام الرب سر الكهنوت. المسيحية وينالوا حقوًقا في تتميم األسرار المقدسة 

الزيجة تمنح المؤمن نعمة والدة األوالد بحسب الناموس الطبيعي المرتب ف

فيمنح المؤمن نعمة إلعادة والدة أبناء الكنيسة على أما الكهنوت من اهلل، 

 وجه يعلو عن الطبيعة وتربيتهم للحياة األبدية.
 

 الكهنوت أسماء سر  -2

ُيسمى هذا السر مشرطونيةم أي موضع اليدم، ومشرطونية سريةم، 

 ومترقية إلى الكهنوتم، ومبركة الكهنوتم، ومسًرا أسقفًيام.
 

 الكهنوت تعريف سر  -3

الكهنوت من حيث هو ُيعر  بأنه عمل مقدس به يضع األسقف يديه إن 

على رأس الشخص المنتخب للخدم الكنائسية ويطلب من أجله فتنسكب عليه 

النعمة اإللهية التي تقدسه وترفعه إلى إحدى درجات الكهنوت الكنائسي 

 وتساعده على اتمام واجباته الكهنوتية.
 

 معنى سر الكهنوت  -4

: إنه رتبة ممتازة مختصة بأفراد األولم على معنيين، الكهنوت ُيفه

معلومين، أو وظيفة وخدمة خصوصية في الكنيسة معروفة باسم مرئاسة 
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: إنه طقس وترتيب خصوصي عليه ُيقدَّس وُيشرَطن الثانينوتم. وهالك

 األشخاص الالئقون لهذه الخدمة الخصوصية.

 لثانيالباب ا
 

 الفصل األول
 

 تأسيس سر الكهنوت، 

 غاية يسوع المسيح من تأسيس 

  بحسب اإلنجيل واآلباء السر
 

 سر ال تأسيس -1

خصوصية  جماعةح قد أقام هو نفسه في كنيسته إن الرب يسوع المسي

قوة عمل هم منحهذه الجماعة ولذين تتألف منهم الرجال ا وشح، وللكهنوت

الغاية المطلوبة، بمعنى أنه الوسائ  الممنوحة منه للكنيسة لتحصل على 

ئف ألحد من أقامهم فيها معلمين وخداًما وآباء روحيين ولم يسمح بهذه الوظا

وهذا  بل بالعكس إذ أمر الرعية أن تخضع لرعاتها. سائر المؤمنين وغيرهم

اإلنجيل المقدس المتضِمن تاريخ حياة مخلصنا يسوع المسيح  منيتأكد 

 وأعماله ُيرى،

اثني عشر اختار أن الرب قد اختار هو نفسه من بين جميع تالميذه  أواًل:

تلميًذا معروفين بأسمائهم وسماهم مرساًلم. وقد قال في ذلك القديس لوقا 

 الَِّذيَن َعَشَر، اْثَنْي ِمْنُهُم َواْخَتاَر َتاَلِميَذُه، َدَعا النََّهاُر َكاَن مَوَلمَّا اإلنجيلي:

 َأَنا َبْل اْخَتْرُتُموِني َأْنُتُم مَلْيَسثم قال لهم:  (.13:6)لو  ُرُساًلم َأْيًضا َسمَّاُهْم

كما وعدهم بإرسال الروح القدس عليهم كي  (.16:15اْخَتْرُتُكْمم )يو 

 اْلُقُدُس، الرُّوُح اْلُمَعزِّي، يرشدهم وُيذكرهم بكل ما قاله لهم، بقوله لهم: مَوَأمَّا

 ُقْلُتُه َما ِبُكلِّ َوُيَذكُِّرُكْم َشْيٍء، ُكلَّ ُيَعلُِّمُكْم َفُهَو ِباْسِمي، اآلُب َسُيْرِسُلُه الَِّذي

نفسه  الرب من ُأختير شاول )بولس الرسول( أن كما (.26:14َلُكْمم )يو 

 شاول) هَذا أَلنَّ اْذَهْب: الرَّبُّ( لحنانيا) َلُه َفَقاَل: مفي أعمال الرسل ُذكر كما

... ِإْسَراِئيَل َوَبِني َوُمُلوٍك ُأَمٍم َأَماَم اْسِمي ِلَيْحِمَل ُمْخَتاٌر ِإَناٌء ِلي( الطرطوسي

وكذلك (. 17-15:9 أعم )َيَدْيِه َعَلْيِه َوَوَضَع اْلَبْيَت َوَدَخَل َحَناِنيَّا َفَمَضى



- 53 - 
 

برنابا وشاول ُأفرزا بصوت الروح القدس، كما ُذكر كذلك في أعمال 

 ُهْم َوُمَعلُِّموَن... َوَبْيَنَما َأْنِبَياُء ُهَناَك اْلَكِنيَسِة ِفي َةَأْنَطاِكَي ِفي الرسل: مَوَكاَن

 َوَشاُوَل َبْرَناَبا ِلي َأْفِرُزوا: اْلُقُدُس الرُّوُح َقاَل َوَيُصوُموَن، الرَّبَّ َيْخِدُموَن

 (. 2و1:13ِإَلْيِهم )أع  َدَعْوُتُهَما الَِّذي ِلْلَعَمِل

 جميع الشعوبأنه أعطاهم هم وحدهم الحقوي والقوة في تعليم  ثانًيا:

وإرشاد المؤمنين إلى الخالص، حيث قال لهم: وتتميم األسرار المقدسة 

اْلُقُدِسم  َوالرُّوِح َواالْبِن اآلب ِباْسِم َوَعمُِّدوُهْم اأُلَمِم َجِميَع َوَتْلِمُذوا مَفاْذَهُبوا

: َقاِئاًل َوَأْعَطاُهْم َوَكسََّر َوَشَكَر ُخْبًزا مَوَأَخَذوكذلك قال لهم: (، 19:28)مت 

: بقوله لهم (، وأيًضا19:22هَذا ِلِتْذَكاِريم )لو  َجَسِدي... ِاْصَنُعوا ُهَو هَذا

 َتُحلُّوَنُه َما َوُكلُّ السََّماِء، ِفي َمْرُبوًطا َيُكوُن اأَلْرِب َعَلى َتْرِبُطوَنُه َما مُكلُّ

كما أن الرب يسوع  (.18:18السََّماِءم )مت  ِفي َمْحُلواًل َيُكوُن اأَلْرِب َعَلى

 َبْعَد َكِثيَرٍة، ِبَبَراِهيَن َحيًّا َنْفَسُه َأْيًضا المسيح بعد قيامته من األموات مَأَراُهْم

 ِبَمَلُكوِت اْلُمْخَتصَِّة اأُلُموِر َعِن َوَيَتَكلَُّم َيْوًما، َأْرَبِعيَن َلُهْم َيْظَهُر َوُهَو َتَألََّم، َما

 (.3:1اهلِلم )أع 

 أنه أعطى هذه القوة للرسل القديسين كما اخذها من اآلب، إذ قال ثالًثا:

 َجِميَع َوَتْلِمُذوا اأَلْرِب، َفاْذَهُبوا َوَعَلى السََّماِء ِفي ُسْلَطاٍن ُكلُّ ِإَليَّ مُدِفَع: لهم

كما (. 19و18:28اْلُقُدِسم )مت  َوالرُّوِح َواالْبِن اآلب ِباْسِم َوَعمُِّدوُهْم اأُلَمِم

 اْقَبُلوا: َلُهُم َوَقاَل َنَفَخ هَذا َقاَل َأَنا. َوَلمَّا ُأْرِسُلُكْم اآلُب َأْرَسَلِني مَكَماقال لهم: 

َكْتم ُأْمِس َخَطاَياُه َأْمَسْكُتْم َوَمْن َلُه، ُتْغَفُر َخَطاَياُه َغَفْرُتْم َمْن .اْلُقُدَس الرُّوَح

 (.22و21:20)يو 

أنه قد أضا  هو نفسه إلى االثني عشر تلميًذا سبعين آخرين  رابًعا:

 لوقا القديس ذلك فيكما يذكر  وأرسلهم جميًعا إلى هذا العمل العظيم،

 اْثَنْيِن َوَأْرَسَلُهُم َأْيًضا، آَخِريَن َسْبِعيَن الرَّبُّ َعيََّن ذِلَك مَوَبْعَد اإلنجيلي بقوله:

 َيْأِتَي. َفَقاَل َأْن ُمْزِمًعا ُهَو َكاَن َحْيُث َوَمْوِضٍع َمِديَنٍة ُكلِّ ِإَلى َوْجِهِه َأَماَم اْثَنْيِن

 َأْن اْلَحَصاِد َربِّ ِمْن َفاْطُلُبوا. َقِليُلوَن اْلَفَعَلَة َولِكنَّ َكِثيٌر، اْلَحَصاَد ِإنَّ: َلُهْم

 (.2و1:10َحَصاِدِهم )لو  ِإَلى َفَعَلًة ُيْرِسَل

هذه الرسالة السماوية قصد االثني عشر الرب رسله  سلَّمعندما  خامًسا:

وأن ُتحفظ بهذا أن تنتقل منهم إلى خلفائهم ومن خلفائهم إلى الذين بعدهم 

 ماْذَهُبوافبعد أن قال لرسله:  لى انتهائه.نتقال من جيل إلى جيل في العالم إاال



- 54 - 
 

(، قال لهم: 15:16ُكلَِّهام )مر  ِلْلَخِليَقِة ِباإِلْنِجيِل َواْكِرُزوا َأْجَمَع اْلَعاَلِم ِإَلى

فمن قول (. 20:28الدَّْهِرم )مت  اْنِقَضاِء ِإَلى اأَليَّاِم ُكلَّ َمَعُكْم َأَنا مَوَها

ينتج أنه أرسل بشخص الرسل جميع خلفائهم ، مالدَّْهِر اْنِقَضاِء الرب: مِإَلى

رسالتهم وأكد لهم حضوره معهم كل األيام، وأقام هو إلى عمل اآلتين بعدهم 

وأنبياء  األيام وإلى منتهى الدهر ال رساًل وضعية ثابتة كل نفسه في الكنيسة

 (. 11:4أيًضا )أ  ومبشرين فق  بل رعاة ومعلمين 

بعد أن وشح الرب تالميذه بهذه القوة اإللهية أمر أمًرا صريًحا  سادًسا:

أن يقبل جميع المسيحيين تعاليم الرسل التي يعلمونها  واجب الطاعة

 خضوع الرسل لصوت خاضعين يكونوا وأن واألسرار التي يقيمونها

 ، بقولهعصاهيمن  كل مخيفة ضدبتهديدات ورب  أمره هذا  للراعي الرعية

 َوالَِّذي ُيْرِذُلِني، ُيْرِذُلُكْم َوالَِّذي ِمنِّي، َيْسَمُع ِمْنُكْم َيْسَمُع مَالَِّذي: لتالميذه

 ِإَلى ْذَهُبوامإ :كما قال لتالميذه (،16:10)لو  َأْرَسَلِنيم الَِّذي ُيْرِذُل ُيْرِذُلِني

 َلْم َوَمْن َخَلَص، َواْعَتَمَد آَمَن َمْن .ُكلَِّها ِلْلَخِليَقِة ِباإِلْنِجيِل َواْكِرُزوا َأْجَمَع اْلَعاَلِم

 َيْسَمُع َواَل َيْقَبُلُكْم اَل َوَمْنموأيًضا قال لهم: ، (16و15:16 مر) ُيَدْنم ُيْؤِمْن

 ُغَباَر َواْنُفُضوا اْلَمِديَنِة، ِتْلَك ِمْن َأْو اْلَبْيِت ذِلَك ِمْن َخاِرًجا َفاْخُرُجوا َكاَلَمُكْم

 َأْكَثُر َحاَلٌة الدِّيِن َيْوَم َوَعُموَرَة َسُدوَم أَلْرِب َسَتُكوُن: َلُكْم َأُقوُل َاْلَحقَّ .َأْرُجِلُكْم

  (.15و14:10اْلَمِديَنِةم )مت  ِلِتْلَك ِممَّا اْحِتَمااًل
 

 اإلنجيل كما يوضحها سرال غاية يسوع المسيح من تأسيس -2

تظهر بأكثر وضوح من  الكهنوت سر تأسيسه إن غاية مخلصنا من: أواًل

 قادين في أعمالهم من الروح القدسعمل الرسل القديسين الذين كانوا من

 حيث،

الحقوي الرعائية التي ورثوها من يسوع وا ألنفسهم دائًما نهم حفظأ -1

 وس  في بطرس فبعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء قام .المسيح

وعشرين وانُتِخبوا متياس الرسول  مئة نحو مًعا أسماء عدة وكان التالميذ

 الرتبة، إلتمامبداًل من يهوذا اإلسخريوطي، ُمَسلم الرب الذي سق  من هذه 

رسول الذي اختاره ربهم مخلصهم، ال بحسب استحسان  عشر اثنى العدد

 ،اْثَنْيِن المؤمنين بل بإلهام الرب فق ، كما ُذكر في أعمال الرسل: مَفَأَقاُموا

 َأيَُّها: َقاِئِليَن َوَصلَّْوا .َوَمتَِّياَس ُيوْسُتَس، اْلُمَلقََّب َباْرَساَبا ُيْدَعى الَِّذي ُيوُسَف
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 اْخَتْرَتُه، ِلَيْأُخَذ َأيًّا االْثَنْيِن هَذْيِن ِمْن َأْنَت َعيِّْن اْلَجِميِع، ُقُلوَب اْلَعاِرُ  الرَّبُّ

 َأْلَقْوا ُثمَّ .َمَكاِنِه ِإَلى ِلَيْذَهَب َيُهوَذا َتَعدَّاَها الَِّتي َوالرَِّساَلِة اْلِخْدَمِة هِذِه ُقْرَعَة

َرُسواًلم )أع  َعَشَر اأَلَحَد َمَع َفُحِسَب َمتَِّياَس، َعَلى اْلُقْرَعُة ِتَفَوَقَع ُقْرَعَتُهْم،

 يقول ألنه كما .(6-1:6وانتخابهم سبعة شمامسة للخدمة )أع (، 23:1-26

كو 1) ماهلِل َسَراِئِر َوُوَكاَلِء اْلَمِسيِح، َكُخدَّاِم اإِلْنَساُن َفْلَيْحِسْبَنا هَكَذا: مبولس

 َيَزاُلوَن اَل مَوَكاُنوا، من ربهم المناطة بهم الواجبات دائًما كما تمموا .(1:4

اْلَمِسيِحم )أع  ِبَيُسوَع َوُمَبشِِّريَن ُمَعلِِّميَن اْلُبُيوِت َوِفي اْلَهْيَكِل ِفي َيْوٍم ُكلَّ

 الضَُّروَرُة ِإِذ َفْخٌر، ِلي َفَلْيَس ُأَبشُِّر ُكْنُت )أنا بولس( ِإْن مأَلنَُّه (،42:5

كما كانوا  (.16:9كو 1ُأَبشُِّرم ) اَل ُكْنُت ِإْن ِلي َفَوْيٌل َعَليَّ، َمْوُضوَعٌة

 َربَِّنا ِباْسِمم الذي يقول: بولس ، كماباسم يسوع المسيح يحكمون على الخطأة

 ُيَسلََّم َأْن اْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا ُقوَِّة َمَع ُمْجَتِمُعوَن َوُروِحي َأْنُتْم ِإْذ اْلَمِسيِح َيُسوَع

 مَيُسوَع الرَّبِّ َيْوِم ِفي الرُّوُح َتْخُلَص ِلَكْي اْلَجَسِد، ِلَهاَلِك ِللشَّْيَطاِن هَذا ِمْثُل

المساعي الكثيرة التي كان مقاوموهم يطلبون بها  ذلك رغم (.5و4:4كو 1)

، كما قال بطرس ويوحنا وه من اهللأن يحرموهم هذا الحق الذي نال

 اهلِل، ِمَن َأْكَثَر َلُكْم َنْسَمَع َأْن اهلِل َأَماَم َحقًّا َكاَن لمقاوميهم من اليهود: مِإْن

)أع  َوَسِمْعَنام َرَأْيَنا ِبَما َنَتَكلََّم اَل َأْن ُيْمِكُنَنا اَل َنْحُن أَلنََّنا. َفاْحُكُموا

عندما طلب منهم  وقول بطرس والرسل لرئيس كهنة اليهود(، 20و19:4

 .(29:5النَّاِسم )أع  ِمَن َأْكَثَر اهلُل ُيَطاَع َأْن : مَيْنَبِغيعدم التعليم باسم يسوع

نهم عندما كانوا يبشرون باإلنجيل ويؤسسون في أماكن كثيرة أ -2

، كما فعل كما كانت تدعو الضرورة فيها كهنة كانوا يقيمون كنائس عديدة

)أع  َكِنيَسٍةم ُكلِّ ِفي ُقُسوًسا َلُهْم ماْنَتَخَبا بأن ةَيفي أيقوِن بولس وبرنابا

قول بولس الرسول وكانوا يوصوهم بالرعية التي أقيموا عليها، ك (.23:14

 الَِّتي الرَِّعيَِّة َوِلَجِميِع أَلْنُفِسُكْم ِإًذا ميليتس وأفسس: مِاْحَتِرُزوا كنيسة لقسوس

ِبَدِمِهم )أع  اْقَتَناَها الَِّتي اهلِل َكِنيَسَة ِلَتْرَعْوا َأَساِقَفًة، ِفيَها اْلُقُدُس الرُّوُح َأَقاَمُكُم

28:20) . 

ينها التي أخذوها القوة اإللهية عالمقدس منحوا بسر وضع اليد يكانوا و

، من بولس لألشخاص الذين أقاموهم نواًبا وخلفاء لهم من يسوع المسيح

 َوَساَلٌم َوَرْحَمٌة ِنْعَمٌة: اْلُمْشَتَرِك اإِليَماِن َحَسَب الصَِّريِح االْبِن ِتيُطَس، مِإَلى

 ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك هَذا َأْجِل ِمْن. ُمَخلِِّصَنا اْلَمِسيِح َيُسوَع َوالرَّبِّ اآلِب اهلِل ِمَن
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 َأْوَصْيُتَكم َكَما ُشُيوًخا َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل ِلَكْي

م ُيْنِمي َكاَن اهلَل لِكنَّ َسَقى، َوَأُبلُّوُس َغَرْسُت َأَنام: قوله وكذلك (5:1)تي 

 القدس الروح من الكنيسة في أقيموا قد أنهم مثبتين لهم ونقلوها .(6:3 كو1)

 ِاْحَتِرُزوام :وأفسس ميليتس كنيسة لقسوس ، كما يقول بولس الرسولنفسه

 .(28:20 أع)م اْلُقُدُس الرُّوُح َأَقاَمُكُم الَِّتي الرَِّعيَِّة َوِلَجِميِع أَلْنُفِسُكْم ِإًذا

 وقد خصوا هؤالء الخالفاء وحدهم دون غيرهم بالحقوي الرسولية: 

كما يوصي بولس الرسول تلميذه تيموثاوس  .في تعليم المؤمنين أواًل:

 َأْوِدْعُه َكِثيِريَن، ِبُشُهوٍد ِمنِّي َسِمْعَتُه (، مَوَما2:6تي1َوِعْظم ) بقوله له: مَعلِّْم

 (، ماْكِرْز2:2تي 2َأْيًضام ) آَخِريَن ُيَعلُِّموا َأْن َأْكَفاًء َيُكوُنوَن ُأَمَناَء، ُأَناًسا

 ِعْظ اْنَتِهْر، َوبِِّخ،. ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسٍب َوْقٍت ِفي ذِلَك َعَلى اْعُكْف. ِباْلَكِلَمِة

 َأْنَت مَوَأمَّا :له بقوله تيطس تلميذهل(. وكذلك 2:4تي 2َوَتْعِليٍمم ) َأَناٍة ِبُكلِّ

 ِبُكلِّ َوَوبِّْخ َوِعْظ، ِبهِذِه، (، مَتَكلَّْم1:2الصَِّحيِحم )تي  ِبالتَّْعِليِم َيِليُق ِبَما َفَتَكلَّْم

 (.15:2َأَحٌدم )تي  ِبَك َيْسَتِهْن اَل. ُسْلَطاٍن

 ُكلِّ َأوََّل مَفَأْطُلُب كما يقول بولس الرسول: اإللهية.في إقامة الِخَدم ثانًيا: 

 النَّاِس، َجِميِع أَلْجِل َوَتَشكَُّراٌت َواْبِتَهااَلٌت َوَصَلَواٌت َطِلَباٌت ُتَقاَم َأْن َشْيٍء،

 ِدَئًةَها ُمْطَمِئنًَّة َحَياًة َنْقِضَي ِلَكْي َمْنِصٍب، ِفي ُهْم الَِّذيَن َوَجِميِع اْلُمُلوِك أَلْجِل

-1:2تي 1اهلِلم ) ُمَخلِِّصَنا َلَدى َوَمْقُبوٌل َحَسٌن هَذا أَلنَّ َوَوَقاٍر، َتْقَوى ُكلِّ ِفي

3.)  

 لقسوس الرسول بولس كما قولفي رعاية قطيع يسوع المسيح. ثالًثا: 

 َأَقاَمُكُم الَِّتي الرَِّعيَِّة َوِلَجِميِع أَلْنُفِسُكْم ِإًذا ِاْحَتِرُزوا: موأفسس ميليتس كنيسة

 أعم )ِبَدِمِه اْقَتَناَها الَِّتي اهلِل َكِنيَسَة ِلَتْرَعْوا َأَساِقَفًة، ِفيَها اْلُقُدُس الرُّوُح

 الَِّتي اهلِل َرِعيََّة ماْرَعْوا إلى الشيوخ: الرسول بطرس قول وكما (.28:20

 َواَل ِبَنَشاٍ ، َبْل َقِبيٍح ِلِرْبٍح َواَل ِباالْخِتَياِر، َبْل اْضِطَراٍر َعِن اَل ُنظَّاًرا، َبْيَنُكْم

 (.2:5ب  1) ِللرَِّعيَِّةم َأْمِثَلًة َصاِئِريَن َبْل اأَلْنِصَبِة، َعَلى َيُسوُد َكَمْن

أنهم أوصوا األساقفة الذين انتخبوهم وساموهم بأيديهم أن يمنحوا  -3

بسر الشرطونية المقدسة القوة اإللهية التي نالوها إلى أناس آخرين 

واالستعداد للقيام بخدمة سامية  الُمَتسِّم باألدبرون من ذوي السلوك مختا

 ِبَما َفَتَكلَّْم َأْنَت مَوَأمَّا ، كما يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس:مثل هذه
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 ُمَتَعقِِّليَن، َوَقاٍر، َذِوي َصاِحيَن، اأَلْشَياُخ َيُكوَن َأْن الصَِّحيِح، ِبالتَّْعِليِم َيِليُق

  (.2و1:2تي 1َوالصَّْبِرم ) َواْلَمَحبَِّة اإِليَماِن ِفي ِصحَّاَءَأ

نوا بالتدقيق األوصا  الخاصة التي يجب أن يتميز بها المدعوين بيكما 

 َأْن َفَيِجُبإلى هذه الرتبة الهامة، والتي أوضحها بولس الرسول بقوله: م

 ُمِضيًفا ُمْحَتِشًما، َعاِقاًل، َصاِحًيا، َواِحَدٍة، اْمَرَأٍة َبْعَل َلْوٍم، ِباَل اأُلْسُقُف َيُكوَن

 الَِّذيَن ِمَن َحَسَنٌة َشَهاَدٌة َلُه َتُكوَن َأْن َأْيًضا ِللتَّْعِليِم... َوَيِجُب َصاِلًحا ِلْلُغَرَباِء،

 َيُكوَن َأْن َيِجُب َكذِلَك .ِإْبِليَس َوَفخِّ َتْعِييٍر ِفي َيْسُقَ  ِلَئالَّ َخاِرٍك، ِمْن ُهْم

 َواَل اْلَكِثيِر، ِباْلَخْمِر ُموَلِعيَن َغْيَر ِلَساَنْيِن، َذِوي اَل َوَقاٍر، َذِوي الشََّماِمَسُة

 (.9-2:3تي 1َطاِهٍرم ) ِبَضِميٍر اإِليَماِن ِسرُّ اْلَقِبيِح، َوَلُهْم ِبالرِّْبِح َطاِمِعيَن

 ِنْعَمٌة: اْلُمْشَتَرِك اإِليَماِن َحَسَب الصَِّريِح االْبِن ِتيُطَس، ِإَلىوكما يقول أيًضا:م

 هَذا َأْجِل ِمْن. ُمَخلِِّصَنا اْلَمِسيِح َيُسوَع َوالرَّبِّ اآلِب اهلِل ِمَن َوَساَلٌم َوَرْحَمٌة

 َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك

 َأْواَلٌد َلُه َواِحَدٍة، اْمَرَأٍة َبْعَل َلْوٍم، ِباَل َأَحٌد َكاَن ِإْن. َأْوَصْيُتَك َكَما ُشُيوًخا

 َيُكوَن َأْن َيِجُب أَلنَُّه. ُمَتَمرِِّديَن َواَل اْلَخاَلَعِة ِشَكاَيِة ِفي َلْيُسوا ُمْؤِمُنوَن،

 ُمْدِمِن َواَل َغُضوٍب، َواَل ْفِسِه،ِبَن ُمْعِجٍب َغْيَر اهلِل، َكَوِكيِل َلْوٍم ِباَل اأُلْسُقُف

 ُمِحبًّا ِلْلُغَرَباِء، ُمِضيًفا َبْل اْلَقِبيِح، الرِّْبِح ِفي َطاِمٍع َواَل َضرَّاٍب، َواَل اْلَخْمِر،

 الَِّتي الصَّاِدَقِة ِلْلَكِلَمِة ُماَلِزًما ِلَنْفِسِه، َضاِبًطا َوِرًعا، َبارًّا، ُمَتَعقِّاًل، ِلْلَخْيِر،

م اْلُمَناِقِضيَن َوُيَوبَِّخ الصَِّحيِح ِبالتَّْعِليِم َيِعَظ َأْن َقاِدًرا َيُكوَن ِلَكْي التَّْعِليِم، ِبَحَسِب

 َأِصحَّاَء ُمَتَعقِِّليَن، َوَقاٍر، َذِوي َصاِحيَن، اأَلْشَياُخ َيُكوَن (، مَأْن9-4:1)تي 

 (.2:2َوالصَّْبِرم )تي  َواْلَمَحبَِّة اإِليَماِن ِفي

صوصية لمحاكمتهم، كما يقول بولس الرسول لتلميذه قوانين خووضعوا 

 ُشُهوٍدم َثاَلَثِة َأْو َشاِهَدْيِن َعَلى ِإالَّ َشْيٍخ َعَلى ِشَكاَيًة َتْقَبْل تيموثاوس: ماَل

 (. وأمروا بالمكافئة للكهنة الذين يحسنون التدبير في وظائفهم،19:5تي 1)

 اْلُمَدبُِّروَن الشُُّيوُخ َأمَّام :تيموثاوس لتلميذه الرسول أيًضا بولس يقول كما

 اْلَكِلَمِة ِفي َيْتَعُبوَن الَِّذيَن ِسيََّما َواَل ُمَضاَعَفٍة، ِلَكَراَمٍة َأْهاًل َفْلُيْحَسُبوا َحَسًنا

 (.17:5تي 1) َوالتَّْعِليِمم
 

قد  الكهنوت سر هتأسيس من المسيح يسوع مخلصنا غاية أنكما : ثانًيا

 منهم،القديسون بأعمالهم بتصر  آخر بينها الرسل 
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لخدمة اإللهية منًعا صارًما من ل يدعو بقوة جميع الذين لمأنهم منعوا  -1

 ُيْؤِمُنوا َلْم ِبَمْن َيْدُعوَن َفَكْيَفم: متسائاًل كما يقول بولس الرسولإغتصابها. 

 َكاِرٍز؟ َوَكْيَف ِباَل َيْسَمُعوَن َوَكْيَف ِبِه؟ َيْسَمُعوا َلْم ِبَمْن ُيْؤِمُنوَن َوَكْيَف ِبِه؟

(، وقد أجاب هو نفسه على 15و14:10ُيْرَسُلوا؟م )رو  َلْم ِإْن َيْكِرُزوَن

 َكَما اهلِل، ِمَن اْلَمْدُعوُّ َبِل ِبَنْفِسِه، اْلَوِظيَفَة هِذِه َأَحٌد َيْأُخُذ َواَلمه: قولب هذا تسائله

 َبِل َكَهَنٍة، َرِئيَس ِلَيِصيَر َنْفَسُه ُيَمجِّْد َلْم َأْيًضا اْلَمِسيُح َكذِلَك .َأْيًضا َهاُروُن

 (.5و4:5)عب َوَلْدُتَكم  اْلَيْوَم َأَنا اْبِني َأْنَت: َلُه َقاَل الَِّذي

 َواْخَضُعوا، ُمْرِشِديُكْم مَأِطيُعوا نصائح للمؤمنين عموًماالوجهوا أنهم  -2

 َيْتَعُبوَن الَِّذيَن َتْعِرُفوا مَأْن(، 17:13ُنُفوِسُكْمم )عب  أَلْجِل َيْسَهُروَن أَلنَُّهْم

 اْلَمَحبَِّة ِفي ِجدًّا َكِثيًرا َتْعَتِبُروُهْم َوُيْنِذُروَنُكْم، َوَأْن الرَّبِّ ِفي َوُيَدبُِّروَنُكْم َبْيَنُكْم

 .(13و12:5تس 1َبْعًضام ) َبْعُضُكْم َساِلُموا. َعَمِلِهْم َأْجِل ِمْن
 

 اآلباء يوضحها كما سرال غاية يسوع المسيح من تأسيس -3

الذين كانوا  ومن الذين بعدهم أقوال تالميذ الرسل أنفسهم: من أواًل

 ومنهم:علمون تعليم معلميهم الرسل حق المعرفة. َي

يجب الخضوع للكهنة الذين أقيموا في »القديس إريناوس الذي يقول: 

 الرسل وأخذوا المواهب الحقيقيةمن الكنيسة متسلسلين بحسب الخالفة 

بمسرة اآلب مع الخالفة األسقفية. وأما الباقون الذين لم يأخذوا الكهنوت 

أن نحسبهم  بخالفة رسولية وهم يجتمعون خارك الكنيسة حيثما اتفق فيجب

أناًسا مشبوهين وهراطقة وأردياء وعصاة متعجرفين ومتكبرين ومرائين، 

(. 4)ضد الهراطقة  «ة بالربح والمجد الفارغوأنهم ال يتعاطون ذلك إال محب

(، 27و25كما يقول مثل هذا القول كل من: القديس كبريانوس )رسالة 

(، القديس غريغوريوس 3:4القديس أوسابيوس )في تاريخ الكنيسة 

(، القديس يوحنا الذهبي الفم )رسالة على 143صفحة  3الثاولوغس )جزء 

(، القديس 2أمبروسيوس )واجبات الخدام  (، القديس2تي مقالة 2

(، والمغبو  أوغسطينوس )ضد رسالة 4رونيموس )ضد لوكيفرمراس إي

 ( وغيرهم.1بارمينيان 
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وكانوا ينسبون من الرعاة الذين كانوا يؤلفون هذه الرتبة الخاصة : ثانًيا

القوة الممنوحة لهم إلى يسوع المسيح نفسه وأنهم لهذا ُسموا خلفاء الرسل، 

 ومن هؤالء:وكانوا َيْشخصون المخلص نفسه في الكنيسة. 

إذ قد أخذ الرسل معرفة »القديس إكليموندس اسقف رومية الذي يقول: 

كاملة بما سيكون بعدهم أقاموا الذين سبق ذكرهم )األساقفة والشمامسة( 

وبالوقت نفسه حددوا أمر الخالفة حتى كلما رقد أحد منهم يخلفه في الخدمة 

 (.1رسالة « )آخرون مختبرونرجال 

إن األساقفة قد ُأقيموا في : »يقول أغناطيوس المتوشح باهلل الذي القديسو

 (.3رسالة ألفسس « )جميع أماكن األرب بحسب مشيئة يسوع المسيح

إنه يمكنا أن نذكر الذين أقامهم الرسل : »يقول الذي إريناوس القديس

هم إلى أيامنا الذين لم يعلموا شيًئا أساقفة في الكنائس وخلفاءهم أيًضا بأسمائ

إذ عر  الرسل األسرار  البتة ولم يروا شيًئا مما يتصوره الهراطقة. ألنه

انوا ُيظهرونها للكاملين وحدهم دون جميع اآلخرين. فبحق أقوى المكتومة ك

ائتمنوهم على الكنائس نفسها إذ إًذا قد باحوا بها وسلموها للرجال الذين 

المقامون في رتبتهم الخاصة كاملين في كانوا يرغبون أن يكون خلفاكهم 

 (.3ضد الهراطقة « )التعليم وبال لوم من كل األوجه

نحن خلفاء الرسل ومدبروا كنيسة اهلل : »يقول كبريانوس الذي والقديس

إن سلطان »ًضا: أعمال مجمع قرطاجنة(. والذي يقول أي« )بقوتهم عينها

حل الخطأة ُأعطي للرسل وللكنائس التي هم أسسوها إذ ُأرسلوا من اهلل 

 (.25رسالة « )ولألساقفة الذين خلفوهم بحسب ترتيب اإلنابة

إن األسقف ُيَشخص يسوع المسيح : »يقول أمبروسيوس الذي القديسو

 شرح الرسالة األولى إلى كورنثوس(.« )وهو نائب الرب

« إن األساقفة يقومون مقام الرسل: »يقول إيرونيموس الذي والقديس

   إلى ماركلوس(. 27رسالة )
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 الفصل الثاني
 

  السر على القائمين بين عالقةال

 كمال الكنيسةو، الرعيةبين و
 

 والعالقة بينهما الكنيسة امنهم القسمان المؤلف -1 

 يسوع المسيح مؤلفة من قسمين،  إن كنيسة

يبيِّن  يجب عليهم أن ُيعلموا رعيتهم، كما: الرعاة. وهؤالء األولالقسم 

 ، ومِعْظ(2:6تي1م )َوِعْظ َعلِّْمم: لتلميذه تيموثاوس بقوله بولس الرسول

 َفَتَكلَّْم َأْنَت َوَأمَّام :تيطس لتلميذه بقوله وكذلك (.2:4 تي2م )َوَتْعِليٍم َأَناٍة ِبُكلِّ

 (.15:2 تي) َوِعْظم ِبهِذِه، َتَكلَّْمم ،(1:2 تيم )الصَِّحيِح ِبالتَّْعِليِم َيِليُق ِبَما

 ُروَح َنْأُخْذ َلْم مَوَنْحُن :بقوله الرسول بولس يبيِّن ويقيموا الخدم اإللهية، كما

 اهلِل، الَِّتي ِمَن َلَنا اْلَمْوُهوَبَة اأَلْشَياَء ِلَنْعِرَ  اهلِل، ِمَن الَِّذي الرُّوَح َبِل اْلَعاَلِم،

 اْلُقُدُس، الرُّوُح ُيَعلُِّمُه ِبَما َبْل ِإْنَساِنيٌَّة، ِحْكَمٌة ُتَعلُِّمَها ِبَأْقَوال اَل َأْيًضا، ِبَها َنَتَكلَُّم

 لتلميذه بقوله (، وكذلك13و12:2كو 1ِبالرُّوِحيَّاِتم ) الرُّوِحيَّاِت َقاِرِنيَن

 َواْبِتَهااَلٌت َوَصَلَواٌت َطِلَباٌت ُتَقاَم َأْن َشْيٍء، ُكلِّ َأوََّل َفَأْطُلُبم :تيموثاوس

 َمْنِصٍب، ِفي ُهْم الَِّذيَن َوَجِميِع اْلُمُلوِك أَلْجِل النَّاِس، َجِميِع أَلْجِل َوَتَشكَُّراٌت

 َوَمْقُبوٌل َحَسٌن هَذا أَلنَّ َوَوَقاٍر، َتْقَوى ُكلِّ ِفي َهاِدَئًة ُمْطَمِئنًَّة َحَياًة َنْقِضَي ِلَكْي

 يقول كما ويتدبروا أمورهم الروحية (.3-1:2 تي1م )اهلِل ُمَخلِِّصَنا َلَدى

 أَلْنُفِسُكْم ِإًذا ِاْحَتِرُزوا: موأفسس ميليتس كنيسة لقسوس الرسول بولس

 اهلِل َكِنيَسَة ِلَتْرَعْوا َأَساِقَفًة، اْلُقُدُس ِفيَها الرُّوُح َأَقاَمُكُم الَِّتي الرَِّعيَِّة َوِلَجِميِع

  (.28:20 أعم )ِبَدِمِه اْقَتَناَها الَِّتي

خلفاء  تعاليم رعاتهموهؤالء عليهم أن يمتثلوا . الرعية :القسم الثانيو

 َوالَِّذي ِمنِّي، َيْسَمُع ِمْنُكْم َيْسَمُع مَالَِّذي رسله الذين قال لهم يسوع المسيح:
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وأن  (.16:10م )لو َأْرَسَلِني الَِّذي ُيْرِذُل ُيْرِذُلِني َوالَِّذي ُيْرِذُلِني، ُيْرِذُلُكْم

التسلسل بالكهنوت عن طريق يتباركوا ويتقدسوا منهم بالبركة التي نالوها 

 مَمْنئهم الذين بعدهم: االرسولي من رسل الرب الذين قال لهم ومنهم لخلف

وأن يخضعوا (. 40:10َأْرَسَلِنيم )مت  الَِّذي َيْقَبُل َيْقَبُلني َوَمْن َيْقَبُلِني، َيْقَبُلُكْم

 َواْخَضُعوا، ُمْرِشِديُكْم َأِطيُعوام لرئاستهم الروحية، كما يقول بولس الرسول:

 .(17:13 عبم )ُنُفوِسُكْم أَلْجِل َيْسَهُروَن أَلنَُّهْم
 

 فمثاًل معين، فكر لتأكيد المقدس الكتاب من آيات انتقاء يجب ال ذلك على

 الرعاة دون فق  الرعية إلى يشير الكنيسة اسم أحياًنا المقدس اإلنجيل في

 في كما وحده، الشعب يعني والذيم الكنيسة على أمناءم الرعاة ُيسمى حيث

 َيْعَتِني َفَكْيَف َبْيَتُه، ُيَدبَِّر َأْن َيْعِرُ  اَل َأَحٌد َكاَن ِإْن َوِإنََّما: مالرسول بولس قول

 الرعاة إلى يشير الكنيسة اسم أخرى وأحياًنا(. 5:3 تي1م )اهلِل؟ ِبَكِنيَسِة

 َفاْذَهْب َأُخوَك ِإَلْيَك َأْخَطَأ َوِإْن: مالمخلص قول في كما الرعية، دون وحدهم

 َيْسَمْع، َلْم َوِإْن. َأَخاَك َرِبْحَت َفَقْد ِمْنَك َسِمَع ِإْن. َوْحَدُكَما َوَبْيَنُه َبْيَنَك َوَعاِتْبُه

. َثاَلَثٍة َأْو َشاِهَدْيِن َفِم َعَلى َكِلَمٍة ُكلُّ َتُقوَم ِلَكْي اْثَنْيِن، َأِو َواِحًدا َأْيًضا َمَعَك َفُخْذ

 ِعْنَدَك َفْلَيُكْن اْلَكِنيَسِة ِمَن َيْسَمْع َلْم َوِإْن. ِلْلَكِنيَسِة َفُقْل ِمْنُهْم َيْسَمْع َلْم َوِإْن

 َيُكوُن اأَلْرِب َعَلى َتْرِبُطوَنُه َما ُكلُّ: ْمَلُك َأُقوُل َاْلَحقَّ. َواْلَعشَّاِر َكاْلَوَثِنيِّ

م السََّماِء ِفي َمْحُلواًل َيُكوُن اأَلْرِب َعَلى َتُحلُّوَنُه َما َوُكلُّ السََّماِء، ِفي َمْرُبوًطا

 اأَلْرِب َعَلى َتْرِبُطوَنُه َما ُكلُّ: مهنا المخلص فقول ،(18-15:18 مت)

 األشخاص بالكنيسة عنى أنه إلى يشيرم الخ... السََّماِء ِفي َمْرُبوًطا َيُكوُن

 سياي في اآليات أخذ يجب بل. الرعاة أي والرب  الحل سلطان لهم الُمعطى

  .فيه ُكتب الذي ككل اإلنجيل
 

 معنى كمال الكنيسة -2

ن تخصيص اسم الكنيسة تارة بالرعاة وحدهم وتارة بالرعية وحدها ال إ

كمال معنى اسم الكنيسة يقوم يفيد المعنى الكامل الذي يدل عليه االسم، وإنما 

على الرعاة والرعية مًعا وحينئٍذ يشمل الكنيسة ذات السلطان  بداللته

حيث تكون  هألنالكهنوتي أي الرعاة والكنيسة المركوسة منهم ، اي الرعية. 

باألمر اإللهي، أو  الرعية، أي الشعب المؤمن، من دون كهنوت مرتب

الذي ُسرَّ أن يكون الكهنوت مرفوًضا، ال تكون هناك كنيسة؛ ألن الرب 
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المؤمنين به كنيسته هو نفسه أقام الكهنوت في كنيسته وبحسب  ُيَشخِّص

ق اإليمان المسيحي إرادته نال الرعاة وحدهم الحق بأن ُيعلموا الناس حقائ

على ذلك فإن الشعب ويقدسوهم باألسرار ويحفظوهم في دائرة السالم. 

بدون الرعاة المقامين فيهم قانونًيا يكون بال تقديس. وهذا األمر قد اجتهد 

 آباء الكنيسة القدماء أن يعلموه للمؤمنين بعناية خاصة، الذين منهم:

حيث األسقف فهناك » الذي يقول: المتوشح باهلل القديس أغناطيوس

ليست هناك  بدونهم )األساقفة والكهنة والشمامسة(» يقول: ، كما«الكنيسة

 (.3، )في رسالته إلى التراليين عدد«كنيسة وقد اقتنعتم بذلك مثلي

ضد « )بدون األسقف ليست كنيسة»القديس ترتليانوس الذي يقول: و

 (.4ماركيون 

يتكبر األسقف أمام الكهنة فال : »يقول الذي والقديس إيبوليتوس

والشمامسة، وال الكهنة أمام الشعب. ألن جسد الكنيسة مركب من األولين 

 (.1في الِمنَّح « )واآلخرين

إن الشعب المتحد مع الكاهن والقطيع : »يقول الذي والقديس كبريانوس

الخاضع لراعيه ُيَشخِّص الكنيسة. ولهذا يجب أن تعلموا أن األسقف في 

والكنيسة في األسقف، وَمن لم يكن مشترًكا مع األسقف ليس في الكنيسة 

 (.69رسالة « )الكنيسة البتة

إن في الجسد قسمين قسم : »يقول الذي والقديس غريغوريوس الالهوتي

يسوس ويرأس، وقسم ُيساس وينقاد. وهكذا في الكنيسة أيًضا... فإن اهلل قد 

رتب أن يكون هؤالء المحتاجين إلى أولئك مالزمين واجباتهم التي عرفوها 

بالقول والمثال ويلبثوا رعية مركوسة. وأما اآلخرون فألنهم أعلى رتبة 

منهم فقد ُرتب أن يكونوا رعاة ومعلمين بفضائلهم ومقرَّبون من اهلل أكثر 

لكمال الكنيسة وأن يحفظوا نحو أولئك التناسب الذي بين النفس والجسد 

يكون كال األمرين، أعني نقص الرعية وفضل وبين العقل والروح حتى 

الرعاة شبيهين باألعضاء في الجسد ومتحدين كواحد ومنضمين ومرتبطين 

والئًقا حق اللياقة بالمسيح  ا فق  كاماًلربا  الروح فيؤلفان جسًما واحًد

 (.3خطاب « )رئيسنا

لهذا كانت كل جماعة من المسيحيين رفضت الطاعة ألسقفها وكهنتها 

وأقامت الخدم اإللهية بدونهم ُتعتبر من اآلباء القدماء غير مستحقة اسم 
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وبجماعة منشقة وبرديئة النية وخبيثة، كما يقول  كنيسة، وُتلقب بهرطوقية

( و ترتليانوس )في الهرطقات فصل 4من ايرونيموس )ضد الهرطقات  كل

37.) 

 ثالثلالباب ا
 

  ،درجات الكهنوت المرسومة من اهلل

 ، الفري بينهممنهم، كل درجة 

 عدم إعادة السرو
 

 سر الكهنوت  درجات -1

، مَوَدَعا َتاَلِميَذُه االْثَنْي من الرب يسوع المسيح نفسه ُرسم الكهنوت

َوَأْعَطاُهْم ُقوًَّة َوُسْلَطاًنا َعَلى َجِميِع الشََّياِطيِن َوِشَفاِء َأْمَراٍب، َعَشَر، 

مَوَبْعَد ذِلَك (، 2و1:9م )لو َوَأْرَسَلُهْم ِلَيْكِرُزوا ِبَمَلُكوِت اهلِل َوَيْشُفوا اْلَمْرَضى

َعيََّن الرَّبُّ َسْبِعيَن آَخِريَن َأْيًضا، َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن َأَماَم َوْجِهِه ِإَلى ُكلِّ 

في  تبُرو (.1:10لو )َمِديَنٍة َوَمْوِضٍع َحْيُث َكاَن ُهَو ُمْزِمًعا َأْن َيْأِتَيم 

الكنيسة  في الخدمة لتكون كما تقتدي حاجتهارسله القديسين  من الكنيسة

 ُقسم إلى ثالث درجات،  وترتيب. ومنذ إقامة الكهنوتبلياقة 

كلمة مأسقفم باليونانية هي  : هي درجة األسقفية وهي العليا.األولى

ἐم πίσκοπος م(episkopos ) ،ومعناها رقيب أو ناظر أو محافظ

 َأَساِقَفًةمِاْحَتِرُزوا ِإًذا أَلْنُفِسُكْم َوِلَجِميِع الرَِّعيَِّة الَِّتي َأَقاَمُكُم الرُّوُح اْلُقُدُس ِفيَها 

(ἐ πισκό πους 28:20(، ِلَتْرَعْوا َكِنيَسَة اهلِل الَِّتي اْقَتَناَها ِبَدِمِهم )أع.) 

كلمة ، وهي تخضع لألولى. وتهنوسية، أو الكهي درجة القس: الثانيةو

مَواْنَتَخَبا َلُهْم  ،(presviteros)م πρεσβύτεροςمقسم باليونانية هي م

( ِفي ُكلِّ َكِنيَسٍة، ُثمَّ َصلََّيا ِبَأْصَواٍم َواْسَتْوَدَعاُهْم ρουςέπρεσβυτ) ُقُسوًسا

هذه الكلمة اليونانية كما أن  (.23:14تي 1ِللرَّبِّ الَِّذي َكاُنوا َقْد آَمُنوا ِبِهم )

(، τεροςύπρεσβ Ὁ) َالشَّْيُخم معناها أيًضا مشيخم، مπρεσβύτεροςم

في كنيستنا (. 1:1يو 3ِإَلى َغاُيَس اْلَحِبيِب الَِّذي َأَنا ُأِحبُُّه ِباْلَحقِّم )

 ومكاهنم. ين مقسيسميبمعن األرثوذكسية تستعمل هذه الكلمة اليونانية
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باليونانية  مشماسمكلمة وهي األخيرة.  يةسوهي درجة الشمو: الثالثةو

 الشََّماِمَسُةمَيِجُب َأْن َيُكوَن  ،ومعناها خادم (diakon)م διακόνم هي

(διακό νους) (.8:3تي 1) َذِوي َوَقاٍرم  
 

 الكهنوتمصادر إقامة درجات سر  -2

لرتبة  يوجد امتياًزا صريًحا المقدس الكتاب في: الكتاب المقدس. أواًل

. على أن استعمال األسماء أحياًنا بناء على األسقفية عن رتبة القسوسية

ومع قطع النظر عن الرتبة التي ُسميت بها، كاستعمال مجرد معناه الحرفي 

اسم األساقفة للقسوس من حيث هم أيًضا رقباء ومحافظون على الشعب، 

ن الرسل أنفسهم ألشأنه أن يلغي االمتياز الجوهري بين الرتبتين؛  من ليس

 الشُُّيوِخ ِإَلى كما يقول بطرس الرسول: مَأْطُلُبُيسمون ذاتهم بتلك األسماء، 

(ρουςέρεσβυτπ)  الشَّْيَخالَِّذيَن َبْيَنُكْم، َأَنا (συμπρεσβύτερος ὁ)  

 ،(1:5ب  1) ُيْعَلَنم َأْن اْلَعِتيِدَرِفيَقُهْم، َوالشَّاِهَد آلاَلِم اْلَمِسيِح، َوَشِريَك اْلَمْجِد 

خصوصًيا عن القسوس، أو ذاتهم أعطوا األساقفة امتياًزا هم ومع ذلك 

فأعطوا األساقفة حق إقامة الكهنة والشرطونية، كما  .وسلطة عليهمالكهنة، 

 ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك هَذا َأْجِل قال بولس الرسول لتلميذه تيطس: مِمْن

 πρεσβυτέρους) ُشُيوًخا َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل

تلميذه لكما قال  أيًضا(، و5:1)تي َأْوَصْيُتَكم  َكَما (سقسوأو  ةهن= ك

أعطوهم حق و (.22:5تي 1ِباْلَعَجَلِةم ) َأَحٍد َعَلى َيًدا َتَضْع تيموثاوس: ماَل

 كذلك يقول بولس الرسولوتوبيخهم، كما الكهنة،  أو محاكمة القسوس،

 (أو قسيس = كاهن πρεσβυτέρου) َشْيٍخ َعَلى ِشَكاَيًة َتْقَبْل اَلملتيموثاوس: 

 ِلَكْي اْلَجِميِع، َأَماَم َوبِّْخُهْم ُيْخِطُئوَن َالَِّذيَن .ُشُهوٍد َثاَلَثِة َأْو َشاِهَدْيِن َعَلى ِإالَّ

كما أعطوا األساقفة حق مكافئة  (.19:5تي 1َخْوٌ م ) اْلَباِقيَن ِعْنَد َيُكوَن

 الشُُّيوُخ مَأمَّا :أتعاب الكهنة، كما قال بولس أيًضا لتيموثاوس

(πρεσβύτεροι كاهنة أو قسوس =) ِِّلَكَراَمٍة َأْهاًل َفْلُيْحَسُبوا َحَسًنا ُروَناْلُمَدب 

كما وضعوا في مصا  خدام الكنيسة الشمامسة،  (.17:5تي 1ُمَضاَعَفٍةم )

 اْلَمِسيِح ِفي اْلِقدِّيِسيَن َجِميِع ِإَلى اْلَمِسيِح، َيُسوَع َعْبَدا َوِتيُموَثاُوُس ُبوُلُسم

 َشَماِمَسٍةَو( ποιςόπισκἐ) َأَساِقَفٍة َمَع ِفيِلبِّي، ِفي الَِّذيَن َيُسوَع،

(διακό νοις( م)1:1 في.) 
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وا بها وامتازوا بقوة ُمهذه كلها وما شابهها من الحقوي نالها األساقفة وَس

خصوصية رفعتهم بال ريب على الكهنة الذين لم يحصلوا عليها كما شهد 

 .، والكهنة على الشمامسة الذين هم في مرتبة أقل منهمالتاريخ
 

خلفاء الرسل. إن الدليل على أن الرسل القديسين هكذا عملوا بتلك : ثانًيا

لمعنى الصحيح وال محل اآليات، وأن المعنى الذي ُفهم من أقوالهم هو ا

أي تالميذ الرسل أنفسهم  ،فهم الرجال الرسوليون آخرلتفسيرها على معنى 

ألنهم لم  إيضاح حقيقة معنى أقوال معلميهم؛ الذين هم أجدر من سواهم في

وفي أهميتها يتركوا شبة البتة في إقامة الرتبة األسقفية في الكنيسة من اهلل 

 الرفيعة.

إنه يجب علينا أن نعمل كل ما »فالقديس إكليموندس أسقف رومية يقول: 

التي  أمرنا به سيدنا في أوقاته المعينة بالترتيب وأن نتمم القرابين والِخَدم

أمر أن ال تصير كيفما اتفق وبال ترتيب، بل في أوقات وساعات معينة. وقد 

لكي يكون كل ما حدد أيًضا بمشيئته السامية أين؟ وممن؟ يريد أن تتمم 

يصير بِبٍر مقبوًلا لدى مشيئته حاصًلا على تعطفه. فالذين يقدمون قرابينهم 

في أوقاتها المعينة هم مقبولون عنده ومغبوطون، فإنهم إذ تبعوا شرائع 

الرب ال يخطُأون؛ ألن مرئيس الكهنةم ُأعطيت له ِخَدم خصوصية، 

)أي الشمامسة( لهم  ومالكهنةم تَعيَّن لهم مكان خصوصي، ومالالويونم

، «فإنما هو مرتب  باألوامر المتعلقة بالعوامخصوصية. وأما العامي  خدم

 من تثبتوا( والشمامسة األساقفة) أعاله المذكرين الخدام إن: »يقول كما

  (.40)رسالة أولى إلى أهل كورنثوس فصل  «الرسل

تعينوا إلى إن األساقفة قد : »قولي باهلل المتوشح أغناطيوس والقديس

رسالته إلى األفسوسيين ) «أقاصي األرب بحسب مشيئة يسوع المسيح

والكهنة  ،اتبعوا األسقف كلكم كما يتبع يسوع المسيح أباه»(، 3فصل 

إلى أهل أزمير  )رسالته« واكرموا الشمامسة حسب وصية اهلل ،كالرسل

إن الشماس مركوس من األسقف ومن الكهنة بنعمة يسوع » (،8فصل 

أتوسل إليكم أن » ،(2 فصل مغنيسيا أهل إلى رسالته« )المسيح وشريعته

 ،تعملوا كل شيء بسالم اهلل تحت رئاسة األسقف حيث مكان اهلل ذاته

والشمامسة المحبوبين مني جًدا الذين ، والكهنة حيث مكان مصا  الرسل

، (6 فصل ايمغنيس أهل إلى رسالته« )ُأْئُتمنوا على خدمة يسوع المسيح
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أمر مفيد لكل منكم وعلى األخص للكهنة أن تريحوا رئيس الكهنة راحة »

 فصلأهل تراليان  إلى رسالته« )عذبة لمجد اآلب ويسوع المسيح والرسل

يجب إظهار كل نوع من اللطف للشمامسة الذين هم خدمة أسرار » ،(12

 إلى رسالته« )اهلل فهم ليسوا خداًما للمآكل والمشارب بل لكنيسة اهلل

 (، 2تراليانوس فصل 

إن درجات األسقف والكاهن : »يقول إكليموندس السكندري والقديس

  (.6ستر « )والشماس الكنائسية تشبه بحسب رأيي المجد المالئكي

 وغيرهم يوضحون األمر عينه.
 

 . الذين منهم:: رعاة الكنيسة في القرون األول والثاني والثالثثالًثا

جميع المخالفين لتعليم الكنيسة قد ظهروا » :يقول القديس إيريناوس الذي

« متأخرين كثيًرا عن هؤالء األساقفة الذين ُأْئُتمنوا من الرسل على الكنائس

 (. 5ضد الهرطقات )

قد تخصص حق التعميد باكهنة : »يقول الذي والقديس ترتليانوس

األعظمين )أي األساقفة( ثم ُأعطي للكهنة والشمامسة فق  ولكن ال من دون 

 (.17في المعمودية فصل « )إذن األسقف

ُيطلب مني أنا القس أكثر مما ُيطلب : »يقول الذي والمغبو  أوريجنيس

من الشماس ومن الشماس أكثر من العامي ولكن الذي يضب  بيده السلطة 

كما  (.3على إرميا فصل  11مقالة « )الكنائسية ُيطلب منه أكثر منا كلنا

ركساء الكنيسة ومدبريها يعني الذين يحكمون إن بولس يتكلم عن »يقول: 

على رسالة  2كتاب « )في الكنيسة وهم األساقفة والكهنة والشمامسة

 رومية(.

الدرجات ثالثة أولها طغمة : »يقول الذي أوسابيوس القيصريالعالمة و

على يشوع « )الركساء والثانية طغمة القسوس والثالثة طغمة الشمامسة

19:18.)  
 

 المجامع المسكونية والمكانية. : رابًعا

وليلبث الشمامسة »: الذي قيل فيه للمجمع المسكوني األول 18القانون 

 .«ضمن حدودهم عالمين أنهم خدام لألسقف وأقل من القسوس... الخ
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ال » :اللذين قيل فيهما األول الالذقية المكاني لمجمع 57و 56 القانونينو

 «.انقيادهم له... الخويجب يجوز تقدم القسوس على أسقفهم 

لألسقف على  وفي القرن الرابع عندما َشَرع آريوس ُيعلم أن ال رئاسة

بحسب شهادة القديس عرفه الكنيسة كلها إال هرطوقًيا فلم ُت ،الكاهن

( والمغبو  أوغسطينوس )في الهرطقات فصل 75أبيفانيوس )في هرطقة 

53 ) 

يتضح من هذه الشهادات كلها أن القدماء لم يميزوا بين األساقفة والكهنة 

 فق  بل كانوا يعترفون لهم بالرئاسة عليهم. 
 

الجداول القديمة ألسماء األساقفة األولين في كنائس رسولية : خامًسا

عديد، كانت قديًما سالًحا منيًعا للمدافعين عن صحة التعليم والتسليم ضد 

 ذلك: الهرطقات. من

يمكنا أن نعدَّ األساقفة الذين حكموا في » ما قاله القديس إيريناوس:

 ضد) «وأن نحصي خلفائهم أيًضا حتى أيامنا هذهالكنائس من عصر الرسل 

، ثم ُيعدد أساقفة روميا على التتابع واحًدا فواحًدا إلى نهاية (3 الهراطقة

  القرن الثاني تقريًبا.

فليرونا مبدأ كنائسهم ولُيظهروا لنا سلسلة »وما قاله القديس ترتليانوس: 

أن األول في ألساقفتهم متصلة مثل السلسلة التي نقدمها لهم ومتتابعة لتبيِّن 

عدد أساقفتهم كان خليفة لرسول أو لواحد من تالميذ الرسل الذين عاشوا 

دها قوائم فكنيسة أزمير زماًنا طويًلا معهم. فإن الكنائس الرسولية تحفظ عن

مثاًل تبين بوليكاربوس مقاًما من يوحنا وكنيسة روميا كليمنضس مقاًما من 

ارتقوا إلى درجة األسقفية من  والكنائس األخر تبين أيًضا رجااًل بطرس.

 (.32ضد الهراطقة فصل « )الرسل ثم صاروا خلفاء لهم

ديمة القيصري صاحب التاريخ الكنسي حفظ سالسل قوأوسابيوس 

منها سلسلة الخالفة ألساقفة كنيسة كورنثوس  إيجيسيبوسأخذها عن 

وروميا وأورشليم وهو أيًضا بناء على أثار غيرها يبين جدول أساقفة 

 (.22و 5فصل  4الكنائس األكثر قدًما )كتاب 
 

 عدم إعادة السر الكهنوت -3
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إن سر الكهنوت حينما يناله األساقفة والكهنة والشمامسة بحسب 

من النعمة اإللهية ال ُيمحى درجاتهم يرسم في نفس كل واحد منهم رسًما 

ومن َثمَّ ال ينال أحد منهم شرطونية ثانية للرتبة الكهنوتية الواحدة، أي  أثره.

 أن سر الكهنوت ال ُيعاد. 

يرسم في النفس رسًما من النعمة بأن سر الكهنوت  فالحقيقة األولى

قد علَّمها بولس الرسول حيث ذكر لتلميذه األسقف تيموثاوس عن  ،اإللهية

 َمَع ِبالنُُّبوَِّة َلَك اْلُمْعَطاَة ِفيَك، الَِّتي اْلَمْوِهَبَة ُتْهِمِل النعمة اإللهية بقوله له: ماَل

 َأْن ُأَذكُِّرَك السََّبِب مَفِلهَذا(، وبقوله له: 14:4تي 1اْلَمْشَيَخِةم ) َأْيِدي َوْضِع

 (. 6:1تي 2َيَديَّم ) ِبَوْضِع ِفيَك الَِّتي اهلِل َمْوِهَبَة َأْيًضا ُتْضِرَم

بأن الشرطونية ال تعاد إن كانت قانونية وصحيحة ذلك  والحقيقة الثانية

 أنها والمعمودية تتممان بحلول الروح القدس، فقد ُذكر في،

أسقف أو قس أو شماس يقبل شرطونية ثانية من كل » :قوانين الرسل

أحد ُيقطع هو والذي شرطنه ما لم ُيبّين أنه نال الشرطونية من هراطقة، ألن 

الُمعَمدين أو الُمشرَطنين من هؤالء )أي الهراطقة( ال يمكن أن يكونوا 

 (.68)القانون  «مؤمنين أو إكليروسيين

المعمودية والشرطونية أو ال تسمح بإعادة »وقوانين مجمع قرطاجنة: 

 (.57و 35)القانون  «نقل األساقفة

ألنهما كليهما سر وكالهما ُيتممان »كما أن المغبو  أوغسطينوس يقول: 

لإلنسان بالتقديس إحدهما عندما ُيعمَّد واآلخر عندما ُيشرَطن... فهم يفسرون 

كيف ال يمكن أن يكون سر المعمودية حتمًيا وأن يكون سر الشرطونية 

مختوًما. فما دام كالهما سًرا وال أحد يرتاب بذلك لماذا ذاك ال ُيرفض وهذا 

 (. 13:2)ضد الدوناتيين كتاب  «ُيرفض من دون ان ُيظلم أحدهما
 

باإلجمال إن الكنيسة قد اعتبرت عدم إعادة المعمودية والشرطونية 

ا القانونية ال يخالف في ظر  من الظرو ، غير أنه يشتر  فيهما أن تكون

قد َتمَّتا قانونًيا. وهكذا تفعل اليوم فإنها ال تعيد شرطونية الراجعين إلى 

األرثوذكسية من اإلكليروس إذا كانت قانونية. وقد حكم قديًما مجمع في 

روميا على دوناتوس إلعادته شرطونية الذين سقطوا حين االضطهاد من 

قديس باسيليوس ة. والاألساقفة والكهنة، إذ خالف نواميس الكنيسة الجامع

 (.130إفسطاسيوس أسقف سبسطية إلعادته الشرطونية )رسالة الكبير وبخ 
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أما الشرطونيات غير القانونية وغير المشروعة المقامة من الهراطقة 

فلم تعرفها الكنيسة األرثوذكسية الجامعة. فكانت تشرطن اإلكليروسيين 

للكهنوت، ذلك  أهاًلا منهم بعد أن تفحصهم وتجدهم الذين كانوا يأتون إليه

كما تأمر قوانين المجامع المسكونية والمكانية وقوانين القديسين )القانون 

للمجمع المسكوني الثاني،  4للمجمع المسكوني األول، والقانون  19

لمجمع الالذقية المكاني،  8للمجمع المسكوني الثالث، والقانون  5والقانون 

 للقديس باسيليوس الكبير(. 1والقانون 

والكنيسة هكذا سلكت مع أتباع آريوس، وباإلجمال مع جميع الذين 

سيموا من أساقفة كذبة ولم ُيقاموا في الكنيسة بشكل قانوني. وهي لم تزل 

على هذا السلوك إلى اآلن مع أكثر الخارجين عنها وعلى الخصوص مع 

البروتستانت الذين اليعترفون بالكهنوت الملوكي الخاص المقام من اهلل 

دمة األسرار المقدسة. وهنا يقال ما قيل عن معمودية الهراطقة أيًضا وهو لخ

أن شرطونية إكليروسهم ليست إعادة شرطونية، بل هي الشرطونية الحقة 

إذ أن الشرطونية التي كانو قد نالوها ليست فعلية وال حقيقية بل هي باالسم 

 شرطونية ليس إال.
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 لرابعالباب ا
 

 األول الفصل
 

 الثالثة  الكهنوت درجات بينالعالقة 

 بينها البعض، وبين الرعية
 

 ببعضها وبين الرعية الكهنوت درجات العالقة بين -1

 في العالقة بين درجات الكهنوت بعضها البعض:: أواًل

واعلم أن نعمة الكهنوت وإن كانت واحدة » :القديس أمبروسيوسيقول  

للمرسومين بالسر. فالشماس ينالها بدرجة  لكنها ُتمنح على درجات متنوعة

أدنى والكاهن بدرجة أرفع واألسقف بالدرجة األولى، وكل واحد منهم ينالها 

وهكذا يكون األسقف المعلم األول  .بدرجة مناسبة إلى خدمته في الكنيسة

والخادم األول لألسرار المقدسة ورئيس الرعاة األول في كنيسته المكانية. 

ذ ينال الرتبة الكهنوتية من األسقف ينال معها حق التعليم أما الكاهن فإ

وخدمة األسرار في األبرشية المختصة باألسقف الذي شرطنه ويخضع له. 

وأما الشمامسة فإنهم يساعدون األساقفة والكهنة في الِخَدم وليس لهم الحق 

 (.5)في الرتبة الكهنوتية فصل  «أن ُيعلموا ويخدموا وحدهم

 عالقة بين درجات الكهنوت وبين الرعية:في ال: ثانًيا

العالقة بين الدرجات الكهنوتية الثالثة وبين الرعية تتضح في أن 

األسقف هو مقام من اهلل في كنيسته المكانية المقام عليها، أو رعيته، كما 

 أَلْجِل ُيَقاُم النَّاِس ِمَن َمْأُخوٍذ َكَهَنٍة َرِئيِس ُكلَّ يقول بولس الرسول: مأَلنَّ

التي  الرعية كل بواسطتهم ذلك كي تتقدس (.1:5هلِلم )عب  َمِا ِفي النَّاِس

 كمارعية التي أقيموا عليها من اهلل، أنهم مسؤولون عن ال كما أقيموا عليها.
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 الَِّتي الرَِّعيَِّة َوِلَجِميِع أَلْنُفِسُكْم ِإًذا مِاْحَتِرُزوا :الرسول بولس يقول أيًضا

ِبَدِمِهم )أع  اْقَتَناَها الَِّتي اهلِل َكِنيَسَة ِلَتْرَعْوا َأَساِقَفًة، ِفيَها اْلُقُدُس الرُّوُح َأَقاَمُكُم

28:20.) 

 
 

  من القوانين الكنائسية الكهنوت درجات العالقة بين -2

إن األسقف هو الرئيس األول على اإلكليروس الذي تحت إدارته وعلى 

يقيم في كنيسته كل الرعاة رعيته. وقد أخذ من الرسل الحق القاطع أن 

الخصوصيين، فهو الذي يمنحهم الحقوي والسلطة الروحية على الرعية 

ويقدس بواسطتهم كل الرعية التي تحت عنايته. كما يقول بولس الرسول: 

 هلِل... َواَل َمِا ِفي النَّاِس أَلْجِل ُيَقاُم النَّاِس ِمَن َمْأُخوٍذ َكَهَنٍة َرِئيِس ُكلَّ مأَلنَّ

 (.4-1:5اهلِلم )عب  ِمَن اْلَمْدُعوُّ َبِل ِبَنْفِسِه، اْلَوِظيَفَة هِذِه َأَحٌد َيْأُخُذ
 

الثالثة،  الكهنوت درجات بين العالقة الكنائسية القوانينحددت وقد 

 ليكون كل عمل في الكنيسة بلياقة وترتيب بحسب اإلنجيل المقدس،

 أحد أو شماس أو قس كل: »يقول الرسل قوانين من 25 فالقانون

 غيره إلى وذهب مركزه ترك عموًما اإلكليروس جدول في المعدودين

 يخدم ال أن نأمر أسقفه معرفة دون من غيره في وأقام تاًما تقااًلان منه وانتقل

 على وأصر يطع ولم ليرجع أسقفه دعاه إذا ثم. الحاله تلك في اإللهية الخدم

 .«العوام مثل هو حيث األسرار فليتناول طياشته

 وأقام أسقفه احتقر قس كل: »يقول الرسل قوانين من 31 والقانون

 ال شيًئا األسقف على ُيثبت دون من آخر مذبًحا وبنى عنه منفصاًل الصالة

 .«للرئاسة محب هو إذ فليقطع والبر اإليمان يوافق

ال ُيقيِّمَن القسوس والشمامسة : »يقول الرسل قوانين من 39 والقانون

دون معرفة األسقف ألنه هو الُمَسلَّم شعب الرب وهو الذي ُيطلب خدمة من 

 «.منه الجواب

إن الشمامسة هم خدام » األول يقول: المسكوني للمجمع 18 والقانون

 «.األساقفة وأقل من الكهنة وإنه ال ُيسمح لهم الجلوس بين الكهنة بل بعدهم

ن يجلس ال يجب أ: »يقول الالذقية مجمع قوانين من 20 والقانون

 «.الشماس قبل الكاهن )في الترتيب( إال بأمره
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ال يجوز للقسوس أن : »يقول مجمع الالذقية قوانين من 56 والقانون

يدخلوا قبل دخول األسقف ويجلسوا في الهيكل بل يدخلون مع األسقف، ما 

 «.لم مريًضا أو غائًبا

للقسوس وأيًضا ال يجوز : »يقول الالذقية مجمع قوانين من 57 والقانون

 «.أن يعملوا شيًئا من دون إرادة األسقف

 

 ثانيالفصل ال
 

 كل درجة ب ناطةالُم مسؤوليةال

 ،الثالثة الكهنوتية من الدرجات

  وحقوي كل منها
 

 لية الُمناطة باألسقف والمسؤ -1

هو ف األسقف هو الرئيس األول في كنيسته على الشعب وعلى رعايته،

 ،والحفاظ على وحدة الكنيسة وسالمها الداخلي ،المنا  به التعليم والوعظ

وتقويم المعوك منهم، والحفاظ على والرقابة على أصحاب الرتب الكنسية 

ور الكنيسة الروحية مٌايمان القويم في الكنيسة وبين شعبها، وتدبير أنقاوة 

. ِباْلَكِلَمِة اْكِرْزمإلى تلميذه تيموثاوس: كما يقول بولس الرسول  والمادية.

 َأَناٍة ِبُكلِّ ِعْظ اْنَتِهْر، َوبِِّخ،. ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسٍب َوْقٍت ِفي ذِلَك َعَلى ْعُكْفا

 َعَمَل اْعَمْل. اْلَمَشقَّاِت اْحَتِمِل. َشْيٍء ُكلِّ ِفي َفاْصُح َأْنَت .. َوَأمَّا.َوَتْعِليٍم

 ِبهِذِه، تيطس: مَتَكلَّْم تلميذهإلى  وكذلك (،5-2:3تي 2ِخْدَمَتَكم ) َتمِّْم. اْلُمَبشِِّر

تلميذه  (. كما يأمر15:2تي َأَحٌدم ) ِبَك َيْسَتِهْن اَل. ُسْلَطاٍن ِبُكلِّ َوَوبِّْخ َوِعْظ،

 بقوله له: تيموثاوس أيًضا أن يهذب ويعلم أمور اإليمان للمعلمين الذين بعده

 َأْن َأْكَفاًء َيُكوُنوَن ُأَمَناَء، ُأَناًسا َأْوِدْعُه َكِثيِريَن، ِبُشُهوٍد ِمنِّي َسِمْعَتُه مَوَما

، وأن ُيالحظهم في تعليمهم وتدبيرهم (2:2تي 2َأْيًضام ) آَخِريَن ُيَعلُِّموا

 الشُُّيوُخ مَأمَّا :ويكرم النشيطين منهم في البشارة إكراًما مضاعًفا بقوله له

 ِفي َيْتَعُبوَن الَِّذيَن ِسيََّما َواَل ُمَضاَعَفٍة، ِلَكَراَمٍة َأْهاًل َفْلُيْحَسُبوا َحَسًنا اْلُمَدبُِّروَن

 (.17:5تي 1َوالتَّْعِليِمم ) اْلَكِلَمِة
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إن األسقف والقس »: بالقول وهذا التعليم نفسه ُتعلمه القوانين الرسولية

الذي يهمل اإلكليروس والشعب وال ُيعلمهم اإليمان يوقف. وإن لبث في 

وكذلك األوامر الرسولية التي تأمر  (.58نون )القا «االهمال والتواني ُيقطع

يجب على األسقف أن يسهر على ما يحفظ النقاوة والحقيقة في »أنه: 

 (.26فصل  2)كتاب  «الكنيسة

طلب أن يكون للكنيسة أكثر ب األنطاكي القديس  أغناطيوس يعلمهكما 

)رسالته « جتماعاتَأكِثر من اال: »، بقوله للقديس بوليكاربوسمن اجتماع

ر يأنه كانت هناك اجتماعات غا يوهذا يعن(، 4:2 ربوسابوليكإلى 

يوم الرب. وهو أمٌر يظهر بوضوح من الدراسة  يسبوعي فألجتماع ااال

 ل الرسل.الدقيقة لسفر أعما

فالمجمع السادس في قوانينه  ،تعلمه قوانين المجامع المسكونية وكذلك

االكليروس والشعب كلمات التقوى يجب أن يعلم ركساء الكنيسة » يقول:

 (.19)القانون  «كل يوم وعلى الخصوص في أيام اآلحاد

ولهذا كان اآلباء المدافعون قديًما عن المسيحية يثبتون ضد الهراطقة أن 

بنوع خاص في الكنيسة من عصر  التسليم الحقيقي وتعليم المسيح قد حفظا

ا القديس إيريناوس )في الرسل أنفسهم بتواصل األساقفة غير المنقطع، كم

 (.32والقديس ترتليانوس )في الهراطقة  (3:3ضد الهرطقات 
 

 لية الُمناطة بالكهنة والمسؤ -2

من األسقف بسر وضع األيدي  رتبة الكهنوت حينما ينالون الشمامسةإن 

استعمال هذا الحق بعناية وعليهم  ينالون معه حق التعليم أيًضا في رعيتهم

 َأْهاًل َفْلُيْحَسُبوا َحَسًنا اْلُمَدبُِّروَن الشُُّيوُخ بولس الرسول: مَأمَّاوتدبير، كما يقول 

 (.17:5تي 1َوالتَّْعِليِمم ) اْلَكِلَمِة ِفي َيْتَعُبوَن الَِّذيَن ِسيََّما َواَل ُمَضاَعَفٍة، ِلَكَراَمٍة

األسقف رئيس على أنهم عندما ُيعلمون يكونون دائًما تحت مالحظة وحكم 

(. ويحق لألسقف أن يمنع 32رعاتهم، كما ُيذكر في قوانين الرسل )القانون 

 الكاهن عن التعليم عند االقتضاء.
 

 لية الُمناطة بالشمامسة والمسؤ -3

إن الشمامسة مسموح لهم ويمكنهم أيًضا أن ُيعلموا الشعب ويقوموا 

أوائل في خطباء في الكنيسة ومبشرين بسماح وموافقة األسقف، كما كان 
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 َوَأمَّام، المسيحية وأن يعملوا فيها كما فعل الشمامسة األولون مثل استفانوس

 ُيَحاِوُروَن اْلَمْجَمِع... ِمَن َقْوٌم َوُقوًَّة... َفَنَهَض ِإيَماًنا َمْمُلوًّا َكاَن َفِإْذ اْسِتَفاُنوُس

ِبِهم )أع  َيَتَكلَُّم َكاَن الَِّذي َوالرُّوَح اْلِحْكَمَة ُيَقاِوُموا َأْن َيْقِدُروا َوَلْم .اْسِتَفاُنوَس

 َيْكِرُز َوَكاَن السَّاِمَرِة ِمَن َمِديَنٍة ِإَلى ِفيُلبُُّس مَفاْنَحَدَر ،(، ومثل فيلبس8:6-10

 ِعْنَد ِفيُلبُُّس َيُقوُلُه َما ِإَلى َواِحَدٍة ِبَنْفٍس ُيْصُغوَن اْلُجُموُع َوَكاَن .ِباْلَمِسيِح َلُهْم

 َفَبشَِّرُه اْلِكَتاِب هَذا ِمْن واْبَتَدَأ َفاُه ِفيُلبُُّس َفَفَتَحم ،(6و5:8م )أع اْسِتَماِعِهْم

وأخص  (.35:8م )أع ِبَيُسوَع الحبشة( ملكة كنداكة لخصي الحبشي وزير)ا

 واجباتهم التعليمية هي أن ُيعلموا األطفال والموعوظين.
 

 ألسقف ل الكنائسية حقويال -4

والمدبر األول  األسقف هو بنعمة الروح القدس الُمتمم األوللما كان 

ص به بعض الِخَدم من دون وقد ُخ م عليهاُمقالألسرار المقدسة في كنيسته ال

الرتب  ، فله وحده الحق مثاًل أن ُيقيم كهنة ويمنحغيره كما كان منذ القديم

 : مِمْنبولس الرسول لتلميذه تيطوس بقوله له ةوصيبناء على  .الكنائسية

 ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك هَذا َأْجِل

له:  بقوله تلميذه تيموثاوسلوكذلك  (،5:1َأْوَصْيُتَكم )تي  َكَما ُشُيوًخا َمِديَنٍة

  (.22:5تي 1ِباْلَعَجَلِةم ) َأَحٍد َعَلى َيًدا َتَضْع ماَل

أوامر الرسل كتاب (، و2وبناء على قوانين الرسل القديسين )القانون 

لمجمع أنطاكية(، يعتبرون هذا الحق  9مجامع )القانون وأوامر ال (.2:3)

  ،رأي آباء الكنيسة كلهموأيًضا بناء على  امتياًزا لألسقف على الكهنة.

خال  ماذا يعمل األسقف وال يعمله القس»كما يقول القديس إيرونيموس: 

 (. 85)رساله  «الشرطونية

األساقفة هي ُمقامة بنوع خاص إن رتبة »وكما يقول القديس أبيفانيوس: 

ة( ألن هذا األمر منو  باألساقفة أعني تكثير اآلباء. لوالدة اآلباء )الكهن

وتوجد رتبة ثانية )الكهنة( وهذه ال يمكنها أن تلد آباء فهي تلد بحميم إعادة 

أوالًدا للكنيسة ولكنها ال تلد آباء ومعلمين. وكيف يمكن أن يقيم كاهن الوالدة 

أو كيف يمكن أن كاهًنا آخر من دون أن يكون له حق الشرطونية إلقامته؟ 

 (. 75)في هرطقة  «يسمَّى الكاهن مساوًيا لألسقف؟
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كما أن القديس يوحنا الذهبي الفم يميز األساقفة عن الكهنة بالشرطونية 

 على الرسالة األولى لتيموثاوس(. 11ة فق  )مقال
 

كذلك لألسقف وحده حق تقديس الميرون المقدس وتدشين الكنيسة 

كما توضح قوانين المجامع )مجمع قرطاجنة  وتكريس المذبح واألنديمنسي

جواب  1(، وتعاليم الكنيسة األرثوذكسية )االعترا  القويم قسم 6قانون 

تتميمها ليست محصورة باألسقف  أما بقية األسرار وإن كان حق(. 115

الكنيسة القائم عليها مع ذلك ال ُيسمح لغيره أن يقيمها ويوزعها في  ،وحده

 أن يقيموها. )الكهنة( ألنها مسلمة منه لهم ؛دون معرفته وسماح منه
 

  لكاهنالحقوي الكنائسية ل -5

ما عدا  األسرار والخدم اإللهية إجمااًل، للكاهن أيًضا حق أن يتمم

ولكن  (.18)المجمع المسكوني األول القانون  المختصة منها باألسقف وحده

 عندما يمنحه الرتبة الكهنوتية، مع ذلكهذا الحق ُيعطى له من رئيس رعاته 

حظة ورضى وسلطة وحتى أنه بعد ما ينال هذا الحق إنما يستعمله تحت مال

 (. 39القانون )قوانين الرسل  رئيس رعاته

األسرار هو ال يمكنه أن يستغني عن األسقف، فهو ال وفي إقامة بعض 

يستطيع مثاًل أن يتمم سر الميرون المقدس وحده ويوزعه بل له أن يشارك 

 في الحضور فق ، ألن حق تتميم هذا السر يخص األسقف وحده.
 

 الحقوي الكنائسية للشماس  -6

والِخَدم اإللهية إجمااًل  إن الشماس ال حق له في إقامة األسرار المقدسة

)القديس وإنما خدمته هي المساعدة فق  ال التتميم (. 46:8)أوامر الرسل 

سوى  الشمامسة ليسوألن . (5في رئاسة الكهنوت ديونيسيوس األريوباغي، 

 (.65خدام أسرار المسيح وخدام األساقفة )القديس كبريانوس، رسالة 

 (.85:1، في احتجاجه وباإلجمال هم مساعدو الكهنة )يوستينوس
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 الفصل الثالث
 

 كل درجة السلطة الكنائسية ل

 الثالثة، الكهنوتية من الدرجات

 وأهمية األسقف
 

 السلطة الكنائسية لألسقف  -1

 بحسب اإلنجيل المقدس، األسقف هو المدبر األول للكنيسة القائم عليها

 َأَساِقَفًة، ِفيَها اْلُقُدُس الرُّوُح َأَقاَمُكُم الَِّتي الرَِّعيَِّة َوِلَجِميِع أَلْنُفِسُكْم ِإًذا ِاْحَتِرُزوام

وله قبل سواه السلطة  (،28:20ِبَدِمِهم )أع  اْقَتَناَها الَِّتي اهلِل َكِنيَسَة ِلَتْرَعْوا

وجميع الكهنة  الكنائسية. جميع الِخَدموعلى  ،على الكهنوت الذي يرأسه

خادم مرتل،  واعظ، درجاتهم )قارىء،جميع والشمامسة وخدام الكنيسة ب

 وأن ال ترتيبهم، كل منهم أن يتبع على يجب الهيكل، وقندالفت... الخ(

 36وافقة ورضى األسقف )القانون ميعملوا عماًل في الكنيسة من دون 

الخضوع واالنقياد عليهم و .وغيرهما( لمجمع الالذقية 57والقانون  للرسل

أي  خالشيو) األشياخ الرسول تلميذه تيطس عن، كما يقول بولس لحكمه

 َوُيِطيُعوا، َوالسَّاَلِطيِن، ِللرَِّياَساِت َيْخَضُعوا َأْنَذكِّْرُهْم م القسوس( بقوله له:

كما أن له أن ُيقاصصهم عند  (.1:3َصاِلٍحم )تي َعَمل ِلُكلِّ ُمْسَتِعدِّيَن َوَيُكوُنوا

 34لمجمع الالذقية، القانون  8للرسل، القانون  32و 15الحاجة )القانون 

 للمجمع السادس المسكوني(. 

كما أن الرعية كلها أيًضا هي تحت سلطة األسقف الروحية، فيجب عليه 

تطبيق الشرائع اإللهية وأوامر الكنيسة أن يالحظ في دائرة أبرشيته 

، وهو بنوع (64، كبريانوس رسالة 1اسقف روميا رسالة  )إكليموندس

للرسل،  31قانون )الأخص له فيها حق الحل والرب  وفًقا لقوانين الرسل 

وشهادات آباء الكنيسة القدماء جميًعا  قرطاجنة( لمجمع 6 القانون
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، غريغوريوس الكبير 7و 4، ترتليانوس في التوبة 75رسالة كبريانوس )

. ولهذا السبب كان تالميذ الرسل يحثون المؤمنين كثيًرا (26مقالة  2كتاب 

 على الطاعة لألسقف.
 

 السلطة الكنائسية للكاهن  -2

أن يرعوا رعية اهلل التي ائتمنهم  للكهنة حق الحل والرب ، وباإلجمال

 َبْيَنُكْم... اْرَعْوا الَِّذيَن الشُُّيوِخ ِإَلى َأْطُلُبم كما يقول بطرس الرسول: عليه،

 َقِبيٍح ِلِرْبٍح َواَل ِباالْخِتَياِر، َبْل اْضِطَراٍر َعِن اَل ُنظَّاًرا، َبْيَنُكْم الَِّتي اهلِل َرِعيََّة

ب  1م )ِللرَِّعيَِّة َأْمِثَلًة َصاِئِريَن َبْل اأَلْنِصَبِة، َعَلى َيُسوُد َكَمْن َواَلِبَنَشاٍ ،  َبْل

اقفة بوضع األيدي. كما أن (، غير أنهم ينالون هذه السلطة من األس1:5-3

بعض من المنتخبين ُيقامون أحياًنا بإرادة األسقف ليحملوا معه إدارة شؤون 

(، وهكذا يؤلفون جمعية قائمة 13األبرشية الكنائسية )كبريانوس رسالة 

 بمثابة أعين لألسقف وال يصنعون شيًئا من دون موافقته.
 

 السلطة الكنائسية للشماس  -3

ليست باإلجمال وإن الشمامسة لم يأخذوا حق الحل والرب  من الرب، 

أعين وأذن » لهم سلطة روحية على المؤمنين ولكن يمكنهم أن يكونوا بمثابة

ليقيموا معهم  «وأيٍد لركساء الكهنة»(، 44و 3:19)أوامر الرسل  «ألسقفل

 (.74، أبيفانيوس هرطقة 44وبرضاهم الخدم اإللهية )كبريانوس رسالة 
 

 ألسقف أهمية ا -4

من كل ما تقدم ُيفهم ما هي األسماء والحقوي السامية التي ُتعطى عادة 

)إيريناوس ضدك الهراطقة  «أنهم هم وحدهم خلفاء الرسل»لألسقف، وهي: 

 ،وغيرهم( 64و 42، كبريانوس رسالة 32، ترتليانوس في الهراطقة 4

، 27و 24)كبريانوس رسالة  «كما على أعمدتهاعليهم تستند الكنيسة »و

هو صورة اهلل الحية على األرب األسقف »وأن  ،(81باسيليوس رسالة 

نيسة المسكونية التي كل أسرار الك وبنعمة الروح القدس هو النبع المفيض

الشعب المؤمن على السالم، وباإلجمال إن ضرورة األسقف بها يحصل 

)رسالة بطاركة  «للعالماالستنشاي لإلنسان والشمس للكنيسة هي كضرورة 

 «لذين منهم تتألف أبرشيتهمنين امركز للمؤ»وأنه  (،10الشري بند 
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هو الرئيس الخاص لرعيته »و (،4وإلى فالدلفيا  3)أغناطيوس إلى أفسس 

وكما يقول القديس  اوأخيًر (.85جواب  1االعترا  القويم قسم ) «الروحية

ال  والكنيسة هي في األسقف وَمْنإن األسقف هو في الكنيسة، »كبريانوس: 

 (.8:64)رسالة  «يشترك مع األسقف فليس من الكنيسة
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 لخامسالباب ا
 

 القسم المنظورمن سر الكهنوت،

 نتائجهماو، فعله غير المنظورو
 

 السرالقسم المنظور من  -1

)كما ُذكر  فق ا ليس مؤسًسا من اهلل رأًسألنه  هو سر حقيقيإن الكهنوت 

بل له عالمة منظورة أيًضا وهي وضع األيدي الذي به ينال  سابًقا(،

حتى إنهم ُيقامون في المنتدبون له نعمة خصوصية وموهبة سامية من اهلل 

خدمتهم من الروح القدس. فتكون قد اجتمعت بذلك جميع أوصا  السر في 

 الكهنوت، أي إنه سر مقدس كسائر األسرار المقدسة.
 

يتألف من قسمين:  أي الشرطونية، ،قسم المنظور من سر الكهنوتفال

 وضع األيدي والصالة.

: وضع األيدي. يشهد الكتاب المقدس أن الشرطونية كانت القسم األول

أليدي سواء كانت للدرجة األسقفية، كما يقول بولس منذ القديم تتَمم بوضع ا

 َمَع ِبالنُُّبوَِّة َلَك اْلُمْعَطاَة ِفيَك، الَِّتي اْلَمْوِهَبَة ُتْهِمِل الرسول إلى تيموثاوس: ماَل

 ُأَذكُِّرَك السََّبِب (، وكذلك قوله له: مَفِلهَذا14:4تي 1اْلَمْشَيَخِةم ) َأْيِدي َوْضِع

(. أو كانت 6:1تي 2َيَديَّم ) ِبَوْضِع ِفيَك الَِّتي اهلِل َمْوِهَبَة َأْيًضا ُتْضِرَم َأْن

 َأَحٍد َعَلى َيًدا َتَضْع ماَل كما يقول بولس الرسول إلى تيموثاوس: للقسوسية،

 ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك هَذا َأْجِل كما لتيطس: مِمْن، (22:5تي 1) ِباْلَعَجَلِةم

 πρεσβυτέρους) ُشُيوًخا َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل

كما ُذكر  (. أو كانت للشموسية،5:1َأْوَصْيُتَكم )تي  َكَما أو قسوس( = كاهنة

 َفَصلُّوا الرُُّسِل، َأَماَم اْلَكِلَمِة( َأَقاُموُهْم )ِلِخْدَمِة مَالَِّذيَن في سفر أعمال الرسل:

 (.6:6اأَلَياِدَيم )أع  َعَلْيِهِم َوَوَضُعوا
 

األسقف عندما ُتشرطن قًسا ضع أيها »األوامر الرسولية تقول: بالمثل 

 (.16:8)كتاب  «يديك على رأسه
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كما تعلم ذلك المجامع المسكونية، المجمع المسكوني األول )القانون 

. وأيًضا المجامع المكانية، (6والمجمع المسكوني الرابع )القانون  (19و4

 (.100( ومجمع قرطاجنة )القانون 10المجمع األنطاكي )القانون 
 

الصادقون لهذا التسليم الرسولي هم آباء الكنيسة القديسون والشهود 

 ومعلميها،

كل أسقف يضع »فآباء المجمع المسكوني الرابع يحددون هكذا: 

شرطونية مبتاعة بدراهم ويضع النعمة التي ال تباع تحت البيع وُيشرطن 

بالدرهم أسقًفا أو خورًيا أو قًسا أو شماًسا أو أحد غيرهم من الذين يحصون 

أو مدافًعا  رهم إيكونوموس )مدبر في الكنيسة(يقيم بالد مع اإلكليروس، أو

كنائسًيا )المدافع عن الملتجئين إلى الكنيسة( أو مواظًبا )المالزم للكنيسة 

الستقبال الزائرين فيها( أو أحًدا من صفهم أيا كان لربح شخصي فبعد أن 

ن منه ال تنفعه ُيفحص أمره ويثبت ذنبه ُيقطع من درجته، والذي ُشرط

وسيامته التجارية. وليكن غريًبا عن الموهبة أو الوظيفة التي  شرطونيته

مة بهذه نالها بالدراهم، وإن ظهر أحد متوسًطا لهذه الدراهم القبيحة والُمحَر

الصورة فإن كان إكليروسًيا فلُيقطع من درجته وإن كان عامًيا راهًبا فلُيفرز 

 للمجمع المسكوني السابع(. 5وقانون  2)قانون  «هو أيًضا

أما الذين خرجوا عن الكنيسة فلن »القديس باسيليوس الكبير يقول: و

ينالوا بعد ذلك نعمة الروح القدس عليهم، ألن منح النعمة قد زال النقطاع 

الخالفة. ألن الذين خرجوا أواًل كانوا قد نالوا الشرطونيات من اآلباء 

الرسالة القانونية األولى « )حصلوا على الموهبة الروحانيةوبوضعه أيديهم 

 (.1قانون 

ف ال يذكر شيًئا انظر كيف أن المؤلِّ»القديس يوحنا الذهبي الفم يقول: و

بسيًطا أنه ُشرِطن بالصالة.  ه لم يقل كيف ُشرِطن، بل قال قواًلعبًثا. ألن

واهلل يفعل كل على رأس الرجل وهذه هي الشرطونية كلها إذ توضع اليد 

، ويده هي التي تمس رأس الُمشرَطن إذا ُشرِطن كما يجب. وانظر شيء

واحد مميًزا ونال األولوية، فإن الشرطونية كيف كان بين السبعة )شمامسة( 

وقبل اآلن لم يكن يفعل آيات بل وإن كانت عامة لكن هذا نال نعمة أكثر. 

تكفي وأن الشرطونية هي  بعد أن نوِدَي به لكي يتضح أن النعمة وحدها ال

فقد زاد عليهم نعمة الروح القدس وإن كانوا قبل اآلن ضرورية معها. 
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 «ممتلئين من الروح غير أن ذلك يشير إلى نعمة الحميم )المعمودية( فق 

 على أعمال الرسل(. 3:14)مقالة 
 

َأَقاُموُهْم  مَالَِّذيَن: الصالة. كما ُذكر في سفر أعمال الرسل: القسم الثاني

 (.6:6اأَلَياِدَيم )أع  َعَلْيِهِم َوَوَضُعوا َفَصلُّوا الرُُّسِل، َأَماَم اْلَكِلَمِة( )ِلِخْدَمِة

 )لمؤمنين لسترة َلُهْم َواْنَتَخَبامعن بولس وبرنابا:  فيه كما ُذكر وكذلك

 َواْسَتْوَدَعاُهْم ِبَأْصَواٍم َصلََّيا ُثمَّ َكِنيَسٍة، ُكلِّ ِفي ُقُسوًسا وأنطاكية( وإيقونية

 (.23:14م )أع ِبِه آَمُنوا َقْد َكاُنوا الَِّذي ِللرَّبِّ
 

كما ذكر معلمو الكنيسة القدماء صالة الشرطونية التي بها ُيستدعى 

 الروح القدس على المرسوم بوضع اليد، 

وقد صلينا على رأسه »: يقول لمجمع أفسس أسقف روميا كيليستينوسف

وهذه الصالة لم تزل مستعملة في (. 2:22)رسالة  «)صالة( سريةإفشيًنا 

النعمة اإللهية التي في كل »كنيستنا األرثوذكسية إلى يومنا، والتي هي: 

الشماس )فالن( الكلي الورع حين تشفي المرضى وُتكمل الناقصين تنتدب 

أجله لكي [. فلنصل إًذا من قًسا ]أو اإليبوذياكون )فالن( الكلي الورع شماًسا

 )كتاب األفخولوجي في الشرطونية(. «تأتي عليه نعمة الروح الكلي القدسه

عن المسحة الرسمية التي  إنه فضاًل»والقديس الون الكبير يقول: 

وصلت إلينا كما نعلم عن طريق التسليم الرسولي يعلمنا الكتاب المقدس أن 

وا باإلنجيل في بولس وبرنابا ليبشرالرسل لما أرسلوا بأمر الروح القدس 

األمم محينئذ صاموا وصلوا ثم وضعوا عليهما األيدي وأطلقوهمام لكي 

نتعلم بأي وقار يجب أن نكرم الشرطونية وننالها، وكم يهمنا أن ال يتم سر 

ذو بركة كهذه على بسي  الحال. فاظِهروا إًذا خضوًعا تقوًيا وممدوًحا 

شرطونية الكهنة على  لألوامر الرسولية محافظين على هذا الترتيب في

 (.1:81 رسالة إلى ديوسفورس) «الكنائس التي أقامكم الرب ركساء عليها
 

 القسم غير المنظور من السر وفعله -2

إن نتيجة سر الكهنوت غير المنظورة في المشرطن هي أنه ينال 

بالشرطونية نعمة إلهية حقيقية مناسبة لخدمته الٌمنتدب لها، وهي نعمة 

اوس تكلم بولس الرسول عن هذه النعمة في رسالته إلى تيموثالكهنوت. وقد 



- 82 - 
 

 الَِّتي اْلَمْوِهَبَة ُتْهِمِل ماَل، حيث يقول له: أفسسالُمشرطن منه أسقًفا على 

(، وأيًضا: 14:4تي 1اْلَمْشَيَخِةم ) َأْيِدي َوْضِع َمَع ِبالنُُّبوَِّة َلَك اْلُمْعَطاَة ِفيَك،

َيَديَّم  ِبَوْضِع ِفيَك الَِّتي اهلِل َمْوِهَبَة َأْيًضا ُتْضِرَم َأْن ُأَذكُِّرَك السََّبِب مَفِلهَذا

 (.6:1تي 2)
 

كما يشهد آباء الكنيسة القديسين عن نتيجة سر الكهنوت غير المنظورة 

 وفعله،

)قانون  «نعمة ال تباع»آباء المجمع المسكوني الرابع يصفونها بقولهم: ف

2.) 

)رسالة قانونية  «نعمة روحانية»والقديس باسيليوس الكبير يسميها: 

 (.1أولى قانون 

)مقالة  «نعمة زائدة وإضافة روح»والقديس يوحنا الذهبي الفم  يسميها: 

إني )إن قول بولس لتيموثاوس( »: كما يقول على أعمال الرسل(. 1:15

 ي هنا نعمة الروحُأذكرك أن ُتذكي موهبة اهلل التي فيك بوضع يديَّ، يعن

التي نالها لرئاسة الكنيسة ولآليات ولكل العبادة فإنها في يدكم أن تطفئوها أو 

فإنه لو افتكر أحد بأن »وأيًضا يقول:  (.2:1تي مقالة 2)على  «تذكوها

الطبيعة المغبوطة النقية لكان يرى جيًدا ألية كرامة يستطيع الدنو من تلك 

ي بهم ُتتمم هذه وغيرها مما ليس دونها ف اة، ألنهنعمة الروح أهلت الكهن

ساكني األرب وسالكين فيها تنوطوا أن  أمر وظيفتنا وخالصنا. فإن رجااًل

يسوسوا ما في السماوات ونالوا سلطاًنا لم ُيعطه اهلل للمالئكة وال لركساء 

 (.5:3)في الكهنوت  «المالئكة

عينها تجعل إن قوة الكلمة »والقديس غريغوريوس النصيصى يقول: 

 الكاهن وقوًرا وُمكرًما بالبركة الجديدة، إذ ينفصل عن الجماعة الكثيرة

فصار حااًل . ألنه أمس وقبل كان واحًدا من كثيرين ومن الشعب )الشعب(

وهذا كله دفعة واحدة متقدًما ورئيًسا ومعلًما لإليمان وكاتًما لألسرار الخفية. 

هيئته، بل وهو لم يزل في  يصنعه من دون أن يتغير شيء في جسده أو

الظاهر كما كان تتغير نفسه غير المنظورة في ما هو أفضل بقوٍة ونعمٍة 

 (.10)على معمودية المسيح  «غير منظورتين

يمنح نعمة األسقفية، اهلل أم اإلنسان؟  َمْن»والقديس أمبروسيوس يقول: 

اهلل يمنح النعمة بخدمة بشرية. فاإلنسان إنكم بال شك تجيبونني إنه اهلل، لكن 
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 ضع يده الدنيئة واهلل ُيبارك بيمينهيضع األيدي واهلل يسكب النعمة، الكاهن ي

ن الخادم للخدمة وأما اهلل فإنه يمنحه . فاألسقف ُيشرِطالقادرة على كل شيء

 (.5)في الرتبة الكهنوتية فصل  «الكفاية
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 لسادسالباب ا
 

 شرو  و سر الكهنوتله أن ُيتمم  نَم

 إتمام شرطونية الدرجات الكهنوتية، 

 الشرو  الواجب توافرها و

 نين المشرَطفي 
 

إلتمام شرطونية  والشرو  الواجب توافرها فية السر له حق تتميم نَم -1

 الدرجات الكهنوتية

ُتعلِّم الكنيسة األرثوذكسية أن حق الشرطونية هو خاص بخلفاء الرسل 

 تَؤيِّده،أي األساقفة، وهذا التعليم 

: الكتب المقدسة. يتضح من اإلنجيل المقدس أن الرسل وحدهم كانوا أواًل

فقد شرطنوا  ،جال الكهنوت في الدرجات المتنوعةيشرطنون بأيديهم ر

، حيث أفسسأسقًفا على يذه تيموثاوس بولس الرسول شرطن تلمف .أساقفة

 ِفيَك الَِّتي اهلِل َمْوِهَبَة َأْيًضا ُتْضِرَم َأْن ُأَذكُِّرَك السََّبِب مَفِلهَذاكتب له قائاًل: 

  (.6:1تي 2َيَديَّم ) ِبَوْضِع

إلى  بولس الرسول حيث كتب وأعطوا هذا السلطان لألساقفة وحدهم،

 َمَع ِبالنُُّبوَِّة َلَك اْلُمْعَطاَة ِفيَك، الَِّتي اْلَمْوِهَبَة ُتْهِمِل ماَل: له قائاًل تيموثاوس

 َعَلى َيًدا َتَضْع ماَلله قائاًل: كما كتب ، (14:4تي 1م )اْلَمْشَيَخِة َأْيِدي َوْضِع

(. وكتب أيًضا 22:5تي 1اآلَخِريَنم ) َخَطاَيا ِفي َتْشَتِرْك َواَل ِباْلَعَجَلِة، َأَحٍد

 ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك هَذا َأْجِل مِمْن أسقف كريت قائاًل:تلميذه تيطس إلى 

َأْوَصْيُتَكم )تي  َكَما ُشُيوًخا َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل

أن سر الكهنوت ُأقيم من إكليروسيين غير  اإلنجيل المقدسولم يذكر  (.5:1

وحدهم، بل حيث ورد فيه ذكر الشرطونية ُيقال أنها أقيمت من  األساقفة

 األساقفة وحدهم. 

 ِفيَك، الَِّتي اْلَمْوِهَبَة ُتْهِمِل بولس الرسول إلى تيموثاوس: ماَلأما قول 

م (ουίπρεσβυτερ ῦτο) اْلَمْشَيَخِة َأْيِدي َوْضِع َمَع ِبالنُُّبوَِّة َلَك اْلُمْعَطاَة

τὸمإن كلمة »بقوله: فقد شرحه القديس يوحنا الذهبي الفم (، 14:4تي 1)  
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πρεσβυτέ ριονجمعية رعاة الكنيسة الذين كان أحدهم بولس  تدل على م

لم يقل عن القسوس بل عن فهو  ال على القسوس فق ، أي الكهنة. الرسول

على 1:13)مقالة  «ألن القسوس لم يكونوا يشرطنون األسقف األساقفة،

إلى  الرسول لقول بولس ،الشرح للقديس يوحنا الذهبيهذا  تي(.1

 إلى على قول بولس الرسول ينطبق أيًضا ،(14:4تي 1)تيموثاوس 

 النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك هَذا َأْجِل لتيطس: مِمْن

 َكَما أو قسوس( = كاهنة πρεσβυτέρους) ُشُيوًخا َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم

 (.5:1َأْوَصْيُتَكم )تي 

بولس نفسه يشهد أنه هو شرطن ألن  وهذا التفسير هو الحق كله؛

 َمْوِهَبَة َأْيًضا ُتْضِرَم َأْن ُأَذكُِّرَك السََّبِب مَفِلهَذا تيموثاوس بيديه حيث يقول له:

 (. 6:1تي 2َيَديَّم ) ِبَوْضِع ِفيَك الَِّتي اهلِل
 

إن القانونين الرسولين األولين  القوانين الرسولية والمجمعية. :ثانًيا

شرطن الكاهن ُييأمران أن ُيشرطن األسقف من أسقفين أو ثالثة، وأن 

 والشماس وسائر اإلكلورسيين من أسقف.

أنه إن »للمجمع المسكوني األول يقول من جملة ما قاله:  19والقانون 

قد ُفحصوا في الماضي  )من الخارجين عن اإليمان المستقيم( بعٌضكان 

للكهنوت فإن كانوا بال عيب وال نقص فلُيَعد تعميدهم ولُيشرطنوا من أسقف 

الكنيسة الجامعة، ولكن إن ُوجدوا بعض الفحص غير موافقين فيجب أن 

 .«ُيبعدوا

ته كل أسقف له سلطان على أبرشي»للمجمع األنطاكي يقول:  9والقانون 

أن يسوسها بحسب ما يفرب التقوى على كل واحد، وأن يعتني في كل 

المقاطعة التي تحت إدارة مدينته، وأن ُيشرطن قسوًسا وشمامسة ويبحث في 

 .«كل شيء بحكم
 

اآلباء القديسين هذا التعليم نفسه يوجد في األوامر الرسولية ومؤلفات 

 ومعلمي الكنيسة،

نأمر أن ُيشرَطن األسقف من ثالثة أساقفة »ففي األوامر الرسولية ورد: 

أو على األقل من إثنين... وأما الكاهن والشماس فمن واحد وكذلك سائر 

 «اإلكليروسيين. ولكن ال يجسرون كاهن أو شماس على شرطونية العوام
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ال يجوز للكاهن أن ُيشرِطن »(. وفي محل آخر ورد: 20:3)كتاب 

إن القس يضع يده ولكن ال »وأيًضا: (. 46فصل  8)كتاب  «إكليروسيين

 (.28)فصل  «ُيشرِطن

ون عن القسوس ُمْسإن األساقفة َي»والقديس يوحنا الذهبي الفم قال: 

 1:10)مقالة  «بالشرطونية فق ، وبها وحدها يظهر أنهم يمتازون عنهم

 تي(.2على 

إن درجة األساقفة تمتاز بنوع خصوصي »والقديس أبيفانيوس قال: 

يلدون آباء، ألن تكثير اآلباء في كنيسة المسيح يختص باألساقفة. وأما بأنهم 

الرتبة الثانية )الكهنة( فال يمكنها أن تلد آباء ومعلمين. فكيف يمكن أن 

 (.75)هرطقة  «ُيشرطن كاهن كاهًنا آخر وليس له سلطان الشرطونية؟

قف وال يعمله القس عدا ماذا يعمل األس»والقديس إيرونيموس قال: 

 (.85)رسالة  «؟الشرطونية

ع يبرهن أن خصمه لم يكن له َرومن التاريخ، إن القديس أثناسيوس َش

)إحتجاجه ضد األريوسيين  .حق بأن يشتكي عليه ألنه كان كاهًنا ال أسقًفا

 (.12عدد 
 

 الشرو  الواجب توافرها في المزمعين أن ُيشرَطنوا -2

 ينالوا سر الكهنوت هي،إن الشرو  التي يجب توافرها في المزمعين أن 

 من جهة اإليمان. : أواًل

أن يكونوا أرثوذكسيين ألنهم مقامون ليكونوا رعاة في الكنيسة  -1

ي القانون التاسع عشر قد حدد المجمع المسكوني األول ف األرثوذكسية. ولذا

، وبعد إعادة ين التجُأوا إلى الكنيسة الجامعةالذأن ُيعاد أواًل بال بد تعميد 

إكليروسيين فإن ُوجدوا بال  ي أمر الذين كانوا منهم قباًلتعميدهم أن ُينظر ف

الوم وال نقص ُيشرطنون. وفي مجمع قرطاجنة ُحدد في المتقدمين إلى سر 

رجعوا جميع أبناء الكهنوت أن ال يكونوا هم وحدهم أرثوذكسيين بل أن َي

 بيتهم إلى الديانة القويمة قبل أن ينالوا الشرطونية.

ال يجب أن ُيشرطن رجال حديثون في اإليمان كهنة، كما يقول بولس  -2

تي 1ِإْبِليَسم ) َدْيُنوَنِة ِفي َفَيْسُقَ  َيَتَصلََّف ِلَئالَّ اإِليَماِن َحِديِث مَغْيَرالرسول: 

كما ال يجب أن ُيرقى مثل هؤالء إلى وظيفة رئاسة الكهنوت السامية  (.6:3
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 بالتدقيق في درجات الكهنوت األوطى، كما يحددقبل أن ُيفحصوا أواًل 

 لمجمع سارديكية. 10ن القانوو للمجمع المسكوني الخامس 17القانون 
 

 من جهة السلوك. : ثانًيا

 ، كما يقول بولس الرسول:أن يكونوا بال لوم في السلوك كوكالء هلل -1

 َيْسُقَ  ِلَئالَّ َخاِرٍك، ِمْن ُهْم الَِّذيَن ِمَن َحَسَنٌة َشَهاَدٌة َلُه َتُكوَن َأْن َأْيًضا َوَيِجُب م

  لمجمع الالذقية. 12ا حدد القانون كم(، و7:3تي 1م )ِإْبِليَس َوَفخِّ َتْعِييٍر ِفي

للمؤمنين في الكالم والتصر  والمحبة والروح  أن يكونوا مثااًل -2

واإليمان والنقاوة )كما يقول بولس الرسول في الرسالة األولى إلى 

 (. 12:4ثاوس تيمو

أن يعرفوا الكتب المقدسة والقوانين الكنائسية ويسلكوا بحسب  -3

ويعلموا الشعب المؤتمنين عليه السلوك بها )كما حدد القانون األوامر اإللهية 

 للمجمع المسكوني السابع(. 2

)وكل رجل( اعتنق اإليمان وكان أممًيا وذا »للرسل يذكر:  80والقانون 

 .«له أن ُينتدب أسقًفا قبل أن ُيظهر إختباره حالتهتصر  رديء ال يحق 

 للمجمع المسكوني األول. 9و2ويذكر نفس القول القانون 
 

 من جهة الزيجة. : ثالًثا

األسقفية أحراًرا إن شر  أن يكون المزمعون أن ُيرقوا إلى درجة  -1

أما ليس ضرورًيا للذين ُينتخبون للكهنوت والشموسية.  من ربا  الزيجة

القانون الذي يطلب حرية األساقفة من الزيجة فمبدُأه من التسليم الرسولي، 

للمجمع  30لمجمع قرطاجنة والقانون  4و 3وكما يشتر  القانون 

على أنه ال ريب في أن رجااًل ُشرطونوا أساقفة في المسكوني السادس. 

أزمنة المسيحية األولى وكانوا متزوجين، كما يتوضح من قول بولس 

 َأْواَلٌد َلُه َحَسًنا، َبْيَتُه اأُلْسُقُف... ُيَدبُِّر َيُكوَن َأْن لرسول لتيموثاوس: مَفَيِجُبا

 (،2:3:4تي 1َوَقاٍرم ) ِبُكلِّ اْلُخُضوِع ِفي

أال يكون المتقدم للشموسية أو للكهنوت قد يتزوك  الكنيسة اشترطت -2

 َبْعَل ُكٌل الشََّماِمَسُة زيجة ثانية، وفًقا لكالم كما يقول بولس الرسول: مِلَيُكِن

 ِلَكْي ِكِريَت ِفي َتَرْكُتَك )تيطس( هَذا َأْجِل مِمْن(، 12:2تي 1َواِحَدٍةم ) اْمَرَأٍة
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 ِإْن .َأْوَصْيُتَك َكَما ُشُيوًخا َمِديَنٍة ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل

 (. 6و5:1َواِحَدٍةم )تي  اْمَرَأٍة َبْعَل َلْوٍم، ِباَل َأَحٌد َكاَن

واآلباء القديسون أيًضا استناًدا على أقوال بولس الرسول السابق ذكرها 

ة. من هؤالء اآلباء أمثال يرفضون من هو في زيجة ثانية للرسامة الكهنوتي

(، والقديس يوحنا 7القديس ترتليانوس )في تحريضه على النقاوة فصل 

على تيطس(، والقديس أبيفانيوس )في شرح اإليمان  2الذهبي الفم )مقالة 

 (.21العام فصل 
 

في القوانين الرسولية كان مسموًحا لألساقفة ولسائر رجال الكنيسة أن 

تحت شر  العفا  فق   كما الرسولي اإللهي بطرس،، يبتعدوا عن زوجاتهم

(، الذي للمجمع المسكوني السادس 51ال ألنهم يحتقرون الزواك )القانون 

 بولس، كما يصفهم البدع والتعاليم الشيطانية كان يحتقره بعض من أصحاب

 َيْرَتدُّ ِخيَرِةاأَل اأَلْزِمَنِة ِفي ِإنَُّه ،َصِريًحا َيُقوُل الرُّوَح : مَولِكنَّهقولالرسول ب

 َأْقَوال ِرَياِء ِفيَشَياِطيَن،  َوَتَعاِليَم ُمِضلًَّة َأْرَواًحا َتاِبِعيَن اإِليَماِن، َعِن َقْوٌم

وإن كان  .(3-1:4تي 1الزَِّواِكم ) َعِن َضَماِئُرُهْم، َماِنِعيَن َمْوُسوَمًة َكاِذَبٍة،

نوا على الغالب مكلفين أن من الكهنة المتزوجين فكاالمتخبون لإلسقفية 

ترقيتهم إلى درجة األسقفية، على أن هذه العادة حتى بعد يتركوا زوجاتهم 

اإلجراء )القوانين القرن الرابع والخامس ما كانت شريعة واجبة 

  لمجمع قرطاجنة(. 81و34و4

في القرن السادس عندما ثبت الملك يوستنيانوس قوانين الخدم الكنائسية 

جعل تلك مالعادة القديمة عادة اآلباء القديسينم مرعية، وبموجبها كان 

ُيشرطنون أساقفة من المتوحدين وغير المتزوجين، أو اإلكليروس العقيمون 

يانوس ليتمكنوا بسهولة من ترك زوجاتهم بعد الشرطونية )نيارا يوستن

1:6 .) 

، ترك األساقفة القديمة وفي القرن السابع إذ لم ُتحفظ هذه العادة

لقد » :القانون الثاني عشر في حدد المجمع المسكوني السادسلزوجاتهم، 

وأماكن صار معرًفا عندنا أن ركساء األبرشيات الموقرين في أفريقيا وليبيا 

أخرى ال يتركون مساكنة زوجاتهم بعد شرطونيتهم فيصيرون عثرة وشًكا 

من الرعاة لصالح لآلخرين. فبما أننا نهتم كثيًرا في أن يكون كل شيء 

الرعية رأينا أن ال يجري فيما بعد هذا األمر. وال نقول ذلك غاية ابطال 
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نجاحهم فيما الشرائع الرسولية وإلغائها، بل لنحصل على خالص الشعوب و

هو أفضل وال ندع لوًما ما على حالة الكهنوت، فإن الرسول اإللهي يقول: 

 .اهلل ولكنيسة ولليونانيين لليهود عثرة بال كونوا .اهلل لمجد شيء كل فافعلوام

 بل نفسي، يوافق ما طالب غير شيء، كل في الجميع أرضي أيضا أنا كما

كو 1بالمسيحم ) أيضا أنا كما بي متمثلين يخلصوا. كونوا لكي الكثيرين،

. «فإن ظهر أحد بعد اآلن ُيخالف ما ُذكر فليقطع(. 1:11و 31:10-33

ال تخالف في الكنيسة المادة شريعة  ت هذهومن ذلك العصر إلى اآلن صار

 األسقفية إكلورسيون غير متزوجين. األرثوذكسية بأن ُينتخب للدرجة
 

أما الكهنة والشمامسة فلم تمنعهم الكنيسة أن يكونوا من صف المتزوجين 

 اْمَرَأٍة َبْعَل ُكٌل الشََّماِمَسُة مِلَيُكِنوفًقا لكالم اهلل على فم بولس الرسول: 

 هَذا َأْجِل ، مِمْن(12:3تي 1َحَسًنام ) َوُبُيوَتُهْم َأْواَلَدُهْم ُمَدبِِّريَن َواِحَدٍة،

 ُكلِّ ِفي َوُتِقيَم النَّاِقَصِة، اأُلُموِر َتْرِتيَب ُتَكمَِّل ِلَكْي ِكِريَت ِفي )تيطس(َتَرْكُتَك 

َواِحَدٍةم )تي  اْمَرَأٍة َبْعَل َلْوٍم، ِباَل َأَحٌد َكاَن ِإْن .َأْوَصْيُتَك َكَما ُشُيوًخا َمِديَنٍة

  (.6و5:1

جديدة وعندما طلب البعض في المجمع المسكوني األول إدخال شريعة 

بافنوتيوس قام القديس  ،في عدم زواك جميع خدام الكنيسة على االطالي

(Παφνουτιος)  واحد من أَجل آباء و بتول وصارم وهو ،المعتر

سائر اآلباء في المجمع  ومنَع الكهنة بتولية أمر في للمجمع ُمتصدًِّيا ،المجمع

عن أن يضعوا على عاتق خدام الكنيسة ِحماًل ثقياًل كهذا ال يمكنهم أن 

)تاريخ  «تسليم الكنيسة القديم أن نقرر إنه يكفي»، ثم قال: يقوموا به بسهولة

تطلب أن يكون  أن الكنيسةغير (، 23:1سوزومين  ،11:1و 2:1سقرا  

لمجمع قيصرية  1قانون  ،لرسلل 26 زواجهم قبل شرطونيتهم )قانون

، ولم تطلب منهم مطلًقا أن للمجمع المسكوني األول( 6و 3الجديدة، قانون 

ينذروا البتولية كأنها واجب مقدس تقتضيه خدمتهم، بل بالعكس فإنها استناًدا 

على التسليم الرسولي منعتهم من ترك نسائهم ولم تسمح به لعلة الورع 

. وقد أفرزت العامة الذين لم المسكوني األول( للمجمع 4والتعفف )القانون 

)القانون يريدوا أن يتناولوا األسرار المقدسة من أيدي الكهنة المتزوجين 

 .للمجمع المسكوني السادس( 12
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ا نفسها على هذا التسليم العام في الكنيسة وقد حافظت كنيسة روم

الجامعة حتى آخر القرن الرابع، غير أنها في أواخر القرن الرابع وأوائل 

 -إينوشنسيموس األول، 2القانون  -385عام  -الخامس )البابا سيريكوس

البابا ) لى الخصوص في أواس  القرن الخامسوع (2القانون  -404 عام 

-452عام  -، مجمع أوريلياني الثاني3القانون  -443 عام -األول الون

، 1القانون  -531عام  -وفي القرن السادس )مجمع طليطلة (7القانون 

م بالبتولية التامة ( ُأصدرت أوامر ُتحت19القانون  -567عام  -ورومجمع ت

وترك الزوجات، ال على الكهنة والشمامسة فق  بل على اإليبوذياكون 

فكانت هذه األوامر مخالفة لروح الشرائع الكنائسية القديمة وسبًبا أيًضا. 

 يجعل بصرامته جميع اإلكلورسيين الضعفاء يعيشون عيشة ذات شكوك. 

الذي ورد  13القانون  -681عام  -المسكوني السادسلذا حدد المجمع 

نون قا م في كنيسة الرومانيين وُجعل في رتبةبما أننا عرفنا إنه قد ُسلِّ»فيه: 

الشموسية أو القسوسية  اعترا  المزمعين أن ُيَؤهَّلوا للشرطونية في رتبة

م من لَّالُمسفنحن تبًعا للقانون القديم  م ال يقربون فيما بعد من زوجاتهم.بأنه

نريد أن نثبت من اآلن الزيجات الناموسية  التدقيق والترتيب الرسولي

نمنعهم عن االقتراب وال نحل رباطهم مع زوجاتهم، وال  للرجال المتكهنين

)حيث يمنعوا من االقتراب من زوجاتهم في الليلة  في األوقات الالئقة منهن

. فإن ُوجد رجل مستحًقا ألن ُيشرَطن إيبوذياكوًنا أو السابقة لوقت خدمتهم(

 ،شرعيةشماًسا أو قًسا ال ُيمنع البته عن نواله هذه الدرجة لُمساكانته زوجة 

عن االقتران الناموسي بزوجته وال نطلب منه حين الشرطونية أن يبتعد 

نهين الزيجة المشترعة والمباركة من اهلل بحضوره، وصوت لكي ال 

إنسانم والرسول ُيعلم  يفرقه ال اهلل جمعه اإلنجيل يصرخ قائاًل: مفالذي

 مأنتنجسم وأيًضا:  غير والمضجع واحد، كل عند مكرما قائاًل: مالزواك

 االنفصالم.  تطلب فال بامرأة، مرتب 

دم في وقد علمنا أن الذين اجتمعوا في قرطاجنة واعتنوا بحرمة الَخ

مإن اإليبوذياكونين الذين يلمسون األسرار المقدسة  :سيرتهم قالوا

)أي الليلة السابقة لوقت خدمتهم( في أوقاتهم والشمامسة والقسوس يتعففون 

لكي نحفظ نحن أيًضا ما ُسلِّم من الرسل ويجري منذ القديم،  عن زوجاتهم

. فإنه يجب على الذين مجاعلين لكل شيء وقًتا خصوصًيا للصوم والصالة
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اء في كل شيء َفَفيدنون من المذبح أن يكونوا حين استعمال القدسات ُع

ليستطيعوا أن يحصلوا على ما يطلبونه من اهلل ببساطة. فإن تجاسر أحد أن 

ا من ذوي الكهنوت، نعني الكهنة الف القوانين الرسولية ويحرك بعًضخي

عن االقتران واالتحاد بزوجاتهم ين، ويمنعهم يوالشمامسة واإليبوذياكون

الشرعيات فلُيقطع. وأيًضا كل كاهن أو شماس يترك زوجته متعلاًل بالتقوى 

 .«فلُيفَرز، وإن أصر على ذلك فلُيقَطع
 

لقانون اغير أن باباوات روميا بعد ذلك لم يأخذوا في االعتبار هذا 

ن خالفته وسنوا عكسه وتشبثوا في القروالمسكوني بل تجاسروا على م

 -)مجمع رومياالمتأخرة بأن يؤيدوا أوامرهم بمنع الزيجة عن اإلكليروس 

(. وفي القرن الثاني عشر عمموا تلك األوامر على 2و1قانون  -743عام 

القانون  -1123عام  -جات الِخَدم األوطى أيًضا )المجمع الالتراني األولدر

40.) 
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 الـخاتـمة
 

  الكهنوت المقدس سرنتائج 
 

إن الذين ُينتدبون إلى الكهنوت ُيشرطنون بسر الكهنوت في الكنيسة 

ليكونوا معلمي اإليمان وخادمي لرتبة خصوصية ويأخذون نعمة من فوي 

األسرار المقدسة ورعاة قطيع المسيح. فهذه الدعوة هي دعوة سامية 

ومسؤولية عظيمة أيًضا على الذين يتقلدوا وظيفة هذه الخدمة الشريفة. 

 َأْنُتْمم الرب:بكل احترام أن يتذكروا على الدوام أقوال ويجب على الرعاة 

 القائلة: لتيموثاوس ووصية بولس رسول األمم (،13:5)مت  اأَلْرِبم ِمْلُح

ِلْلُمْؤِمِنيَن ِفي اْلَكاَلِم، ِفي التََّصرُِّ ، ِفي اْلَمَحبَِّة، ِفي الرُّوِح، ِفي  ُقْدَوًة ُكْنم

ينبغي عليهم االنتباه لوصية بولس  كما (.12:4تي 1) اإِليَماِن، ِفي الطََّهاَرِةم

ِاْحَتِرُزوا ِإًذا أَلْنُفِسُكْم َوِلَجِميِع م لهم:رسول إلى قسوس كنيسة أفسس، بقوله 

الرَِّعيَِّة الَِّتي َأَقاَمُكُم الرُّوُح اْلُقُدُس ِفيَها َأَساِقَفًة، ِلَتْرَعْوا َكِنيَسَة اهلِل الَِّتي اْقَتَناَها 

وأيًضا بكل غيرة ينبغي أن ُيتمموا العمل العظيم الذي  .(28:20)أع  ِبَدِمِهم

وخالص المؤمنين الذين ُأئتمنوا على تدبيرهم وقيادتهم به يتعلق خالصهم 

 روحًيا.
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  مةـاتـخ

 عامة المقدسة في األسرار
 

 لألسرار المقدسة نتائج القسم المنظور والقسم غير المنظور -1

  .اإليمان والرجاء والمحبة اهلل. ُيستفاد بالنسبة إلى اهلل : نحوأواًل

الذي ال بد منه يتعلم المؤمنين أن اإليمان هو الشر  األول فباإليمان 

 بكل واحد من األسرار.لالشتراك لإلنسان 

بوعد الرب في كل واحد من األسرار بموهبة خصوصية،  وبالرجاء

 يؤهل المؤمنون أن ينظروا عهوده متمَّمة بالفعل.

إحسانات ال باألسرار ُيرى أن الرب يمنح مجاًنا المؤمنين به وبالمحبة 

 حد وحده.صالحه الذي ال ُي هو ُتحصى، والذي ُيحركه إلى إفاضتها عليهم

تعاليم المحبة واالتفاي لقريب إلى ا بالنسبة ُيستفادنحو القريب. : ثانًيا

لجسد واحد يهوًدا كانوا ألن جميع المؤمنين أعتمدوا بروح واحد  األخوي؛

جميعهم ف ،اعبيًدا أم أحراًر)أي مؤمنون( أم يونانيين )أي غير مؤمنين( 

 َواِحٍد ِبُروٍح َجِميَعَنا ُسقوا روًحا واحًدا، كما يقول بولس الرسول: مأَلنََّنا

 َأْحَراًرا، َأْم َعِبيًدا ُيوَناِنيِّيَن، َأْم ُكنَّا َيُهوًدا َواِحٍد، َجَسٍد ِإَلى اْعَتَمْدَنا َأْيًضا

 َنْحُن وكما يقول أيًضا: مَفِإنََّنا(، 13:12 كو1َواِحًدام ) ُروًحا ُسِقيَنا َوَجِميُعَنا

اْلَواِحِدم  اْلُخْبِز ِفي َنْشَتِرُك َجِميَعَنا أَلنََّنا َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، ُخْبٌز اْلَكِثيِريَن

  .(17:10كو 1)

 ،طايا بسر التوبة بالنعمة الواحدةكما أن الجميع تطهروا من الخ

لذا يجب أن يحفظوا وحدة الروح  .بكل األسراروالمواهب ُتمنح للجميع 

 َأْن مُمْجَتِهِديَن :الرسول بولس يقول كما ًدا وروًحا واحًدا،بربا  السالم جس

 ُدِعيُتْم َكَما َواِحٌد، َوُروٌح َواِحٌد، َجَسٌد .السَّاَلِم ِبِرَباِ  الرُّوِح َوْحَداِنيََّة َتْحَفُظوا

بعضهم بعًضا محتملين (. 4و3:4اْلَواِحِدم )أ   َدْعَوِتُكُم َرَجاِء ِفي َأْيًضا

 َأْن ِإَلْيُكْم... مَفَأْطُلُب :الرسول بولس يقول أيًضاكما بطول أناة بمحبة، 

 َأَناٍة، َوِبُطوِل َوَوَداَعٍة، َتَواُضٍع، ِبُكلِّ .ِبَها ُدِعيُتْم الَِّتي ِللدَّْعَوِة َيِحقُّ َكَما َتْسُلُكوا

 (.2و1:4اْلَمَحبَِّةم )أ   ِفي َبْعًضا َبْعُضُكْم ُمْحَتِمِليَن
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تعاليم  أنفسهم المسيحيين بالنسبة إلى ستفيدُي المسيحيين أنفسهم. إلى: ثالًثا

؛ ألن األسرار ُتذكرهم بسقوطهم وضعفهم الجسدي الذي االتضاع والقداسة

فيهم وأنهم ال يستطيعون أن ينهضوا بقواهم الشخصية ويسيروا طريق 

 الخالص بال معونة. 

هم وتبررهم وتقديسهم بالنعمة اإللهية أيًضا بإعادة والدتوتذكرهم 

وتحثهم على التواضع، إذ يشعروا بحالتهم التعيسة وبضعفهم الجسدي 

لينالوا مساعدة نعمته  التي منحها الرب لهمهم أن يحفظوا القداسة وتلزم

 اإللهية التي يمنحها إياها لكي ينجحوا ويتقدموا في التقوى والفضيلة.
 

على المتمِّمين لألسرار وعلى إعتراضات بعض الخارجين  -2

 المتقدمين إليها

ارتأوا آراء غير إن بعض الخارجين عن اإليمان األرثوذكسي قد : أواًل

ا عن فضًل ،نه شر  ضروري لتتميم األسرار وفاعليتهاإ ، فقالواصحيحة

الشرطونية القانونية لخادم السر، أن يكون رجاًل ذا تقوى وفضيلة. وأنكروا 

 وفاعليتها.  ن خدام خطأة أو غير أفاضل قوتهاعلى األسرار المتممة م

الكنيسة أساس. وهذا الرأي، كما سبق القول، غير صحيح وليس له 

بحسب النعمة التي أن قوة السر ب ألنها تؤمن هذا الرأياألرثوذكسية ترفض 

تمنحها ليست متعلقة باستحقاي خادم السر، بل هي متعلقة على الخصوص 

بوجه غير باستحقاي وإرادة ربنا يسوع المسيح الذي هو نفسه يتتم السر 

أما رعاة الكنيسة فهم آالت منظورة بها يوزع المخلص النعمة  منظور؛

عن يسوع  . وقد كان القديس يوحنا المعمدان يقولللمتقدمين إلى األسرار

 مَيُسوَععلى أن  (،33:1م )يو اْلُقُدِس ِبالرُّوِح ُيَعمُِّد الَِّذي ُهَو هَذام: المسيح

 َلْيَسم(، وبولس الرسول يقول: 2:4َتاَلِميُذُهم )يو  َبْل ُيَعمُِّد َيُكْن َلْم َنْفَسُه

لكن في الوقت  .(7:3كو 1ُيْنِميم ) الَِّذي اهلُل َبِل السَّاِقي، َواَل َشْيًئا اْلَغاِرُس

حق العلم الدرجة الكبيرة التي تعتمد فيها األرثوذكسية  الكنيسة علمَتعينه 

ِدعوا متدبير ِكلوا وُأْوُأْوالحياة الكنسية على استحقاي أو عدم استحقاي من 

  األسرار اإللهيةم.

من الهراطقة  في القرون األولىثيرت هذه اإلشكالية ُأ{{أقول: 

الذين كانوا  (مؤسس الهرطقة المونتانيةنسبة إلى مونتانيوس ) المونتانيين
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 المجامع أولى م وأفكارهمأدانته وقد ن في تشددهم إلى الطهارة الكاملة.وُعْدَي

 آسياب والثالث الثاني ينالقرن في - الرسولي أورشليم مجمع بعد - سيةنائالك

 ،المؤلفون الكنسيون )الهرطقة المونتانية( الهرطقةهذه فسر قد و .الصغرى

 األرواح تأثيرـمك ،يرونيموس والقديس بامفيلوس مثل أوسابيوس

 .}}مالشريرة
 

اآلباء والمعلمون األقدمون القديسون ينبذون باتفاي هذا الرأي كما أن 

للهراطقة الخارجين عن اإليمان األرثوذكسي، ويقولون أن قوة األسرار ال 

المسيح نفسه تتعلق قطعًيا بآداب الخادم واستحقاقه أو عدم استحقاقه؛ ألن 

  م المعمودية للبشر وهو غير منظور.بقوة الروح القدس ُيتم

ألن النعمة ليست من بشر لكن »ول القديس كيرلس األورشليمي: كما يق

إلى المعمودية وعندما تدنو ال تنظر  من اهلل بواسطة البشر. فأنت ادُن من

الشخص الذي تراه بل اذكر الروح القدس الذي كالمنا اآلن عنه ألنه حاضر 

  .(35:17)عظة  «ومستعد ألن يختم اآلن نفسك ويمنحك ختًما

إن الكاهن ال ُيقدس الماء بل ُيتمم »كما يقول القديس أثناسيوس الكبير: و

(. 40)في الثالوث األقدس فصل  «الخدمة الواجبة وقد أخذ نعمة من اهلل

إن ُعمدنا وإن ُتبنا » بقوله: هو الذي يحل الخطايا، أن اهللأيًضا كما يقول و

 (.7:2 )رسالة «وإن صفحنا فإن المسيح هو علة هذا كله وفاعله

أن اهلل هو الذي ُيشرطن ويمنح  كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفمو 

إن اليد ُتوضع على الرجل واهلل يعمل »: درجات الكهنوت المتنوعة، بقوله

 «كل األمر ويده هي التي تلمس رأس الُمشرطن إن كان ُيشرطن كما يجب

 (. 3:14)على األعمال مقالة 

هو الذي ُيبارك القرابين  أن اهللكذلك يقول القديس يوحنا الذهبي الفم و

فآمنوا إذن أن هذا العشاء هو العشاء » بقوله: اإللهية على المذبح المقدس،

الذي اتكأ فيه هو ألنه ال فري بين هذا وذاك، وليس اإلنسان يصنع هذا وهو 

ناولك ال تظن أن صنع ذاك بل هو الصانع هذا وذاك. فعندما ترى الكاهن ُي

الكاهن يفعل هذا الفعل بل اعر  أن اليد الممدودة هي يد المسيح. وكما أن 

ليس هو الذي ُيعمدك بل اهلل الضاب  رأسك بقوة غير الكاهن عندما ُيعمدك 

منظورة وال يتجاسر مالك أو رئيس مالئكة أو أحد غيرهما أن يدنو منك 
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 «ق اهلل تكون الموهبة منه وحدهويلمسك هكذا اآلن أيًضا، ألنه عندما يخل

 على متى(. 3:50)مقالة 

ألنه قد يتفق أن يكون الركساء »وأيًضا يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: 

أشراًرا ومدنسين والمركوسين ودعاء ولطفاء، وأن يكون العلمانييون 

عائشين بالتقوى والكهنة بالخبث. فلو كانت النعمة في كل واحد متوقفة على 

االستحقاي َلما كانت بمعمودية بؤلئك معمودية وال جسد المسيح وال قربان، 

وأما اهلل فإنه اعتاد أن يفعل بواسطة غير المستحقين أيًضا دون أن تضر 

سيرة الكاهن شيًئا بنعمة األسرار اإللهية، وإال فيكون الذي يأخذ السر هو 

أقوله لكي ال يرتاب  الخاسر. نعم هذا األمر نادر، ولكنه مع ذلك يجري. هذا

أحد من الحاضرين في الطقوس المتَّممة إذا بحث في سيرة الكاهن، ألن 

اإلنسان ال يضيف شيًئا إلى ما هو موضوع )إلقامة السر(، بل كل شيء هو 

 كو(.1على  1:8)مقالة  «عمل قوة اهلل وهو الذي يمنحكم نعمة السر

د )من األساقفة كل واح»القديس غريغوريوس الثاولوغس: وكما يقول 

والكهنة( هو مستحق أن تصدقوا أنه ُيطهركم، ويكفيه لذلك أن يكون واحًدا 

من الذين أخذوا السلطان ليغفروا الخطايا ولم يصيروا مرفوضين عالنية 

)من الكنيسة(. فأنتم الذين تطلبون الشفاء ال تدينوا قضاتكم وال تبحثوا عن 

ًبا على والديكم، ألنه أمر قلما يعنيكم أهلية الذين ُيطهرونكم وال تجروا انتخا

إن كان هذا أفضل وذاك أدنى وكل واحد من هؤالء هو أفضل منكم. 

فانظروا أنتم كيف يجب أن تفكروا: معندي خاتمان أحدهما ذهب واآلخر 

من حديد وكالهما عليهما الصورة نفسها، فاطبع بكليهما طبعة على شمع، 

إن كانت اآلخر؟ إنها ال تمتاز بشيء. ف فبماذا تمتاز طبعة الواحد عن طبعة

قل لي: أية ، كما في طبع المعدن على الشمعأنت ممتاز بحذاقة عقلك، ف

صورة من هاتين الصورتين هي صورة الخاتم الذهبي، وأية هي صورة 

الحديد؟ ولماذا الصورتان كلتاهما متشابهتان؟ ألنه وإن كانت المعادن 

ألصلية، فقابلوا على ذلك كل واحد من المختلفة ليست مبينة في الصورة ا

)األساقفة أو الكهنة( الذين يعمدونكم. فالواحد يمكن أن يسموا اآلخر بالسيرة 

الروحانية، غير أن قوة المعمودية واحدةم. والقادر أن ُيعلمكم اإليمان 

 )خطاب في المعمودية(. «الواحد نفسه يقدر أن يرشدكم إلى الكمال
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إن من ينال األسرار »: سيوروس البيلوإيسيذالقديس وكما يقول 

ال ينالها عبًثا المقدسة ال يخسر شيًئا وإن كان خادمها غير مستحق. وأيًضا 

 «وإن كان القس الذي يخدمها مريًدا أن يسحب معه كل العالم إلى الدينونة

 (.340)رسالة 

إن السر أيًضا يتعلق باهلل وما »المغبو   أوغسطينوس: وكما يقول 

نسان إال خادم بسي . فإن كان اإلنسان صالًحا فيكون موافًقا هلل ويفعل اإل

باهلل، وإن كان شريًرا فاهلل يمنح أيًضا به نعمته غير المنظورة كما بآلة. وال 

تظنوا أن األسرار تتعلق بأدب البشر وأعمالهم، فإنها مقدسة ونابعة من اهلل 

 (.88:37)فصل  «القدوس

إن النعمة تفعل »القديس ثيوفيالكتوس أسقف بلغاريا: وكما يقول 

 «س بواسطة الكهنة غير المستحقيناسطة غير المستحقين كما أننا نتقدَّبو

 (.7)على متى 

باء القديسيون بالنهر الجاري الذي يمكن آلوهذه اآلراء الصائبة ُيشبهها ا

طهارته، بواسطة أنبوب أو قناة يابسة وعادمة الماء وال ُتمس أن ُينقل 

وبالبذار الجيد الذي ُيثمر سواء ُرمي في األرب من أيدي طاهرة أو غير 

طاهرة، وبأشعة الشمس التي ال تتدنس إذا مرَّت على أشياء دنسة. 

وفي المعمودية  8:3وضد كريسكس  15:5)أوغسطينس على يوحنا 

 .(13و10:3
 

 الخارجين عن اإليمان األرثوذكسي قد ارتأوا آراء آخر من بعض :ثانًيا

ار وقوتها سراألشتر  أيًضا لحقيقة إنه ُي ، فقالواأيًضا غير صحيحة أخرى

وأن هذا اإليمان هو الذي يجعل السر  ا،إليه ينالمتقدم ونوايا إيمان وفاعليتها

هذا الرأي، كما سبق القول، غير صحيح وليس له أساس  فعل.حقيقًيا وذا 

كالرأي األول. فإن الرب يسوع المسيح قد رأى حسًنا أن يرتب األسرار، 

أي أن يجعل كل موهبة من مواهب الروح القدس مرتبطة كما سبق وُذكر، 

ارتباًطا جوهرًيا بعالمة معينة منظورة حتى أن كل سر متى ُأقيم بحسب 

 رة في البشر فعله بالنعمة. ترتيبه يفعل ضرو

قوة البتة في غير  اسًرا وليست له تليس ارسرومن ثم زعموا أن األ

ومتى مضت تلك البرهة أو  ا المتقدمين إليها،البرهة التي فيها يشترك به

كون ا ال تهو ليس على يقين وإيمان بهو ارسرأللفيها المتقدم  اشترك
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بعض الشيع  قول، كما توبال فعلا بال ثمر بطاًل اسًرا بل عمًل ارسراأل

ن هذا الرأي أيًضا، كما سبق القول، غير صحيح؛ أل البروتوستانتية.

القدسات التي قد بوركت في سر الشكر تلبث بعد البركة جسد الرب نفسه 

ودمه نفسه وهي بعد على المذبح سواء كان قبل توزيعها للمؤمنين أو بعده، 

أن الكنيسة المقدسة منذ القديم تمنح  كماوسواء توزعت أو لم توزع عليهم. 

ليقين بأن أسرار المعمودية والميرون والشركة لألطفال أيًضا موقنة كل ا

خالصًيا فيهم، وإن كانوا غير قادرين أن يعترفوا  هذه األسرار تفعل فعًلا

 باإليمان بالمسيح.
 

ال  اإللهيةاألسرارهو بدعة؛ ألن  ثانًيا(في المذكور ) رأيهذا ال{{أقول: 

ابت وجدان الكنيسة ترتب  بأي مسببيةم أرضية أو بشرية، وهذا من ثو

م المتقدِّ ستحقاي اإلنساناستحقاي أوعدم اهي ال تتوقف على واألرثوذكسية، 

 ألنها عطية اهلل المجانية. ألنه كما ال يخضع الرب يسوع المسيح ا؛إليه

ُقبل من اإلنسان إن في أن يكون رب حق وإله حق  وإيمانه اإلنسان إليمان

إله حق إن ُرفض منه على أنه ، أو أن ال يكون رب حق ووإلٌه على أنه ربٌّ

ًرا يََّس؛ ألن اإلنسان المخلوي ال ُيَسيِّر الخالق، أي أن يجعل اهلل ُموإلٌه ربٌّ

م من يسوع المسيح ه المتغيرة. كذلك الخالص الُمقدَّئلرغباته وميوله وأهوا

بأن ُيبَطل؛ ألن اإلنسان ليس  وإيمانه ادة اإلنسانلجميع البشر ال يخضع إلر

ال له دخل في هذا الخالص المجاني، فَمْن يؤمن بيسوع المسيح ربًّا وإلًها ين

ه وال يناله. ل الخالص بالنسبة لنفسُيبطِّ اوإلًه االخالص، وَمْن ال يؤمن به ربًّ

العالمة ألن  ؛وإيمانه خضع إلرادة اإلنسانتال  األسرار اإللهيةهكذا أيًضا 

المعمودية،  في في اإلفخارستيا، الماء الخبز والنبيذ) ارسرالمنظورة لأل

الُمعطى من الرب  ،المرتبطة بعمل الروح القدس فيها الميرون... الخ(

س كل س وُتقدِّيسوع المسيح بحلوله على العالمات المنظورة لألسرار تتقدَّ

وال شك  ،على أنه مطلوبَمن يتناولها باستحقاي وتفعل فيه النعمة اإللهية. 

إيمان حي واستعداد الئق بها كما تأمر الكنيسة  ،من المتقدمين إلى األسرار

المقدسة. ولكن هذا اإليمان وهذا االستعداد ليسا جميع الشرو  التي بدونها 

 ،ننياتمامهما من المؤمال تكون للسر قوة وفعل، بل هما فرضان واجب 

ولكي تكون نتائج النعمة اإللهية الممنوحة باألسرار المقدسة خالًصا لهم 

 وتثمر أيًضا في نفوسهم حياة أبدية.
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بدون استحقاي ليس فق  ُيبطل بالنسبة  األسرار اإللهية أما َمْن يتناول

وشعًبا، أو من  إكليروس إن كان من المسيحيين ،لنفسه عمل نعمة التقديس

على التناول  كتجرُّإنها تصبح دينونة له إلجرامه في البل دين، عمَّغير الُم

 اْلُخْبَز، هَذا َأَكَل َمْن َأيُّ مِإًذا :عن سر الشكر كما يقول بولس الرسول ؛منها

.. .َوَدِمِه الرَّبِّ َجَسِد ِفي ُمْجِرًما َيُكوُن اْسِتْحَقاي، ِبُدوِن الرَّبِّ، َكْأَس َشِرَب َأْو

 َغْيَر ِلَنْفِسِه، َدْيُنوَنًة َوَيْشَرُب َيْأُكُل اْسِتْحَقاي ِبُدوِن َوَيْشَرُب َيْأُكُل الَِّذي أَلنَّ

القول لبولس الرسول عن سر  وهذا .(29-27:11كو1الرَّبِّم ) َجَسَد ُمَميٍِّز

يكون ؛ ألن جميع األسرار ينطبق بالتالي على جميع األسرار اإللهية الشكر

واإليمان هو الشر  األول الذي  ،فعلها بعمل الروح القدس الذي يحل عليها

 .}}المقدسة ك بكل واحد من األسرارشتركي ي ال بد منه لإلنسان
 

إن سر الشركة لو »وكما يقول البطاركة الشرقيون )الروم األرثوذكس(: 

ولم  ،فق  كان كماله محصوًرا بالبرهة التي يتناول فيها المسيحي بإيمان حي

لما كان  ،ا أو كان كماله متعلًقا بإيمان الُمشتِركيكن وقت االشتراك به كامًل

ألنفسهم يأكلون ويشربون دينونة  المشتركون به وهم على خال  االستحقاي

 ِبُدوِن َوَيْشَرُب َيْأُكُل الَِّذي مأَلنَّ]لم ُيميِّزوا جسد الرب كما قال الرسول  إذ

كو 1)الرَّبِّم  َجَسَد ُمَميٍِّز َغْيَر ِلَنْفِسِه، َدْيُنوَنًة َوَيْشَرُب َيْأُكُل اْسِتْحَقاي

 «األنهم يكونون إذ ذاك اشتركوا بخبز بسي  وخمر بسي  ليس إلَّ ،[(29:11

 .(15)رسالة في اإليمان األرثوذكسي بند 
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