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أومن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام

طوائفهم  اختالف  عىل  املسيحيني  جميع  دستور  هو  املقدس  اإلميان  قانون 
وتراثاتهم، ولنقل كنائسهم. هو القاسم املشرتك األكرب لجميع املسيحيني. وهو التعبري 
األصدق واألفصح واألعمق واألوضح واألجمل إلميان جميع املسيحيني يف العامل عرب 

التاريخ.

العام  األول  الكنيس  املسكوين  املجمع  يف  الدستور  أو  القانون  هذا  َحّدد  وقد 
املشرتك بني الرشق والغرب، يف مدينة نيقية الواقعة قرب القسطنطينية عام 3٢٥. 
وقد شارك فيه ثالث مئة ومثانية عرش من األساقفة والالهوتيني من الرشق والغرب. 
وقد وضعوا الجزء األكرب من قانون اإلميان املقدس الحاىل، والذي نتلوه يف صلواتنا ويف 
ليتورجيا القداس اإللهي. وقد أمتَّه نهائيا املجمع املسكوين الثاين القسطنطيني األول. 
الذي عقد يف القسطنطينية سنة 3٨١. وشارك فيه ١٥٠ من املطارنة والالهوتيني من 
الرشق والغرب، وفيه أثبتوا ألوهية الروح القدس ومساواته لآلب واإلبن يف الجوهر 

الواحد. وركّزوا عىل عمله التقدييس حسب تعليم القديس باسيليوس الكبري.

وُدعي املجمع املسكوين الثالث، مجمع أفسس، ألنه ُعقد يف مدينة أفسس يف 
آسيا الصغرى )او تركيا حاليا(. وكان ذلك عام ٤3١. وشارك فيه ٢٠٠ من املطارنة 
يسوع  الكلمة،  أن  اآلباء  أثبت  املجمع،  هذا  ويف  والغرب.  الرشق  من  والالهوتيني 
ابن الله الوحيد، هو إله كامٌل وإنسان كامٌل. وعليه نُسّمي مريم بحٍق والدة االله 

)ثيوطوكس(، وهذا هو لقبها األسايس وأساس الالهوت املرميي.

مدينة  يف  ُعِقد  الذي  املسكوين  الخلقيدوين،  الرابع  املسكوين  املجمع  وكان 
خلقيدونية يف آسيا الصغرى عام ٤٥١، وشارك فيه ٦3٠ مطراناً والهوتياً. وحّدد اآلباء 
وثيقاً  اتحادا  متحدتني  كاملة،  وإنسانية  كاملة  إلهية  إثنتني  طبيعتني  لإلبن  ان  فيه 
ى االتحاد األقنومي. فريداً، بال انقساٍم وال امتزاٍج وال تشّوٍش وال تجزؤ. وهذا ما يسمَّ



االفتتاحية ٤

طبيعة  أو  طبيعتان  املسيح  يف  التعبري:  هذا  حول  صار خالف  املجمع  هذا  يف 
واحدة؟ لكن هذا الخالف الخطري تبنّي الحقاً، يف السبعينيات أنه خالف لفظي وليس 

الهويت. وال مجال للتوسع يف هذا املوضوع.

ُدعيت  بحيث   ، الكنائس  بني  التباعد  يف  تسبّب  الذي  هو  الخالف  هذا  لكن 
الكنائس التي قبلت املجمع، وهي كنيسة روما والكنيسة البيزنطية أو اليونانية، 
الرسيانية  الكنيسة  هي  املجمع  رفضت  والتي  ملكية،  كنائس  أو  خلقيدونية 
األُرثوذكسية، والكنيسة القبطية االرثوذكسية، والحقا الكنيسة االرمنية االرثوذكسية. 

ودعيت مونوفيزية، او القائلني بالطبيعة الواحدة.

إلٌه كامٌل وإنساٌن كامٌل، وله  بأّن يسوع  كلُّها تؤمن  الكنائس  ومع ذلك بقيت 
ولفظها  صيغتها  عىل  املختَلف  العبارة  من  بالرغم  الهية.  وطبيعة  برشية  طبيعة 
بالسيد  االميان  وبقي  والطبيعتان.  الواحدة  الطبيعة  فحواها:  عىل  وليس  وظرفها، 
قانون  تصيل  استثناء  بدون  كلُّها  الكنائس  وبقيت  الجميع...  عند  واحداً  املسيح 

اإلميان، كام حّدد يف مجمع نيقية عام 3٢٥.

القسطنطينية  الثاين يف  القسطنطيني  املدعو  الخامس،  املسكوين  املجمع  وُعقد 
املجامع  مقّررات  النظر يف  فيه  أعادوا  مطرانا والهوتيا  فيه ١٦٥  وشارك   ٥٥3 عام 

األربعة السابقة وفرّسوها.

يف  أيضاً  ُعقد  الثالث،  القسطنطيني  وهو  السادس،  املسكوين  املجمع  وُعقد 
القسطنطينية عام ٦٨١/٦٨٠ ، وشارك فيه ١٧٠  مطرانا والهوتيا من الرشق والغرب 
كام يف كل املجامع املسكونية األُخرى. وأكّد اآلباء فيه عىل عقيدة مجمع خلقيدونية، 
وَدحضوا رأي القائلني باملشيئة الواحدة يف املسيح، وحّددوا العقيدة أن يف املسيح 

طبيعتني ومشيئتني وفعلني.

)قرب  نيقية  يف  وعقد  الثاين،  النيقاوي  أو  السابع،  املسكوين  املجمع  وأىت 
القسطنطينية( عام ٧٨٧ ورشح معنى إكرام اإليقونات املقدسة.

وهي  قلناها،  كام  هكذا  كلِّها.  السبعة  املجامع  بهذه  كلُّها  تعرتف  ال  الكنائس 

أومن بكنيسة واحدة!..
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الكنائس الالخلقيدونية تعرتف بثالث مجامع فقط، بينام باقي الكنائس رشقا وغربا 
تعرتف باملجامع املسكونية السبعة املذكورة أعاله.

مع العلم أن قانون اإلميان املشرتك بني جميع املسيحيني والطوائف والكنائس 
املسيحية، رشقا وغربا، ومنذ القرن الرابع، وحتى اآلن، هو القانون والدستور املشرتك 
بني الجميع، وهو الذي عرّبت عنه املجامع املسكونية الثالثة االوىل. وهو يحتوي عىل 
العقائد املسيحية االساسية، وهي رس الثالوث األقدس، ورس تجّسد السيد املسيح ابن 
الله، ورس الفداء. وكذلك رس الكنيسة املعرّب عنه بعالمات الكنيسة االربعة. باالضافة 

اىل اإلميان بالحياة االبدية يف الدهر االيت.

وهذا يعني أنه منذ القرون االوىل وحتى اآلن مل يكن هناك خالفات عقائدية 
عىل  الكنائس  بني  التاريخ  عرب  االنشقاقات  يعني  وهذا  املسيحيني.  بني  جوهرية 
اختالف تسمياتها وأشكالها، رشقا وغربا، وبني الرشق والغرب، وبني الكنيسة الغربية 
وتفاصيل  تفاسري  حول  خالفات  كانت  الربوتستانتية،  او  واالنجيلية  )الكاثوليكية( 
وتعابري الهوتية وآراء ورشوحات إضافية، لكنها ال متس بالعقائد الالهوتية األساسية 

املَعّب عنها يف قانون اإلميان النيقاوي الذي يرتقي اىل القرن الرابع امليالدي!

الكنائس. ويف جوهر ومحتوى  الشقاق بني  يٌسّمى  ما  النظر يف  ُنعن  قلام  إننا 
هذه الخالفات! وأقول الحقيقة أنني وانا أٌدبّج هذه املقالة، وأقوم بهذه التحاليل 
الالهوتية، ومن خاللها، أِصُل إىل هذا االعتقاد الحاسم، أنه ال خالف الهويت عقائدي 
بني جميع املسيحيني. أقول ان ذلك ميأل قلبي وفكري وعقيل وروحي فرحاً عظيامً 

وبهجة روحية ال توصف .

لنا  أن  التاريخ،  وِعْبَ  أجمع،  العامل  يف  كمسيحيني  نكتشف  أن  أجمل  ما  أجل 
قانوَن ودستوَر إمياٍن واحداً، شامالً، عاماً، ثابتاً، مشرتكاً بني جميع الطوائف. 

وما أجمل،  من خالل ذلك،  أن نؤكد مراراً وتكراراً ما قاله البابا القديس يوحنا 
الثالث والعرشون، “أن ما يجمعنا هو أكرث بكثري مام يفرّق بيننا”. وهذا ما أرشت 
اليه يف العدد األول من هذه املجلة للعام ٢٠١٩ )راجع صفحة ١٠ -١٢( ويف العدد 
العام نفسه يف مقايل بعنوان: “الكنائس االخوات” ويف املقال “كاثوليك  الثاين من 

أومن بكنيسة واحدة!..
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وأرثوذكس” يف العدد نفسه.

علينا كرعاة أن نشري اىل هذه الحقائق واملعطيات التاريخية الثابتة، ليك نبعث، 
املسيحية. وندعوهم اىل  الوحدة  املؤمنني، االمل والرجاء والتفاؤل بشأن  يف قلوب 
التعمق يف قانون االميان املشرتك، واىل أنه هو األساس إلمياننا املشرتك. وال نكتفي 
املثل  اىل  ولنعْد  املجيدة١.  والقيامة  الفصح  بعيد  االحتفال  تاريخ  بتوحيد  باملطالبة 
املعروف : وهو الدعوة اىل أن ننظر إىل النصف امليلء من الكأس وليس اىل النصف 

الفارغ منه!

األُوىل  القرون  منذ  املسيحيني  بني  مشرتكة  هي  أخرى  كثرية  أموراً  ننىس  وهل 
للمسيحية وحتى اليوم. منها: الشهداء – القديسون - الحياة الرهبانية - الخدمات 
آباء   – ومواعظ  وأناشيد،  صلوات،  من  املقدسة  -الطقوس  والثقافية  االجتامعية 

الكنيسة والهوتيوها الكبار الخ...

هل ننىس كل هؤالء الشهود املشرتكني عىل إمياننا املشرتك؟ هذه هي الحقائق 
املقدسة الرائعة التي يقدمها قانون اإلميان املشرتك بني جميع املسيحيني . وهكذا 
تحمل الكنيسة إىل العامل بطرق مختلفة، ولغات مختلفة وطقوس مختلفة، وتراثات 

مختلفة، وحضارات مختلفة، بشارة اإلنجيل ورسالة السيد املسيح الواحدة.

أحب ان أشري إىل أن التحاديد الالهوتية التي حّددتْها الكنيسة الرومانية الحقا، 
بعد املجامع املسكونية املذكورة أعاله، وبدون مشاركة الكنائس االرثوذكسية، هي 
نة يف الحقائق األساسية يف قانون االميان، ومنها حقيقة الحبل  بطريقة أو أخرى متضمِّ
الطاهر مبريم )بال دنس( وانتقالها بنفسها وجسدها اىل السامء. وهي موجودة يف 
د عقائدياً. واالعالن عن عصمة البابا، هو أمر يتعلق  الطقوس الرشقية، ولو مل تحدَّ
بإدارة الكنيسة ومامرسة عالماتها األربعة املذكورة: وقد أرشنا اىل ذلك يف عددي مجلة 
الوحدة لعام  ٢٠١٩ حيث ذكرُت يف صفحة ١١ و١٢  من العدد االول كلمة لسيادة 
املطران جورج خرض، حيث قال بالحرف الواحد: “بتبسيِط الكالم ليس من اختالف 

 ١- حول االحتفال بعيد الفصح والقيامة، والخالف حول تاريخ االحتفال، راجع العدد األول للعام ٢٠١٩ صفحة ١١٤ 

١٢٢ -

أومن بكنيسة واحدة!..
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جوهري يف العقيدة بني املسيحيني... كنيسة روما ال تحسب الكنيسة االرثوذكسية يف 
حالة بدعة” )بسبب موقفها حول عصمة البابا املعلنة عام ١٨٧٠(. ويقول سيادته: 
“ الكنيسة االرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية يف حالة انشقاق. واالنشقاق حاصل يف 
الكنيسة الواحدة وال يؤلف كنيستني... االرثوذكس والكاثوليك هم يف حالِة ابتعاد...”

  La Croix وأشري من جديد اىل ترصيح البطريرك أثيناغوراس عام ١٩٦٠ اىل جريدة
الفرنسية، وقد نرشته يف العدد األول من هذه املجلة للعام ٢٠١٩ )صفحة ١١-١٢(. 
ويف اإلعادة إفادة: »إذا اعتربنا جزيئ الكنيسة، الرومانية والرشقية، فال يشء يفصلنا! 
فاالنجيل واحد، واإلميان واحد، والتقاليد عينها، والشهداء مشرتكون. واالرسار عينها: 
معمودية يف املسيح باسم الثالوث وجسد ودم املسيح يف اإلفخارستيا«. وقداسته 
يعترب أن الخالفات طبيعية، وعىل الالهوتيني أن يُزيلوها. ولكن ليس من الرضوري 

أن تزول كلُّها حتى تتحقق الوحدة.«

عالمات الكنيسة

بعد الكالم عن الحقائق الالهوتية املشرتكة يف قانون االميان، يتكلم هذا القانون 
عن عالمات الكنيسة التي هي املؤسسة التي تحمل إىل العامل بشارة اإلنجيل واإلميان 
املقدس. وهي أن كنيسة املسيح واحدة جامعة مقدسة رسولية. هذه العالمات هي 
مبثابة برنامج الكنيسة يف عالقتها مع العامل واملجتمع. وكيف تحمل إليه رسالة االنجيل 

والسيد املسيح املقدسة.

إن وجود العالمات األربعة يف قانون االميان املشرتك أمر جوهريٌّ مفصيل. إذ انه 
عالمٌة اضافيٌة عىل وحدة الكنيسة والكنائس رشقاً وغرباً ويف العامل.

كام أن القبول بها من قبل كل الكنائس، أمٌر جوهري يف الوحدة وأن تُصيل جميع 
الكنائس قانون االميان، أمر عظيم جداً. واألجمل من كل ذلك، أن جميع الكنائس 

متّفقة عىل معنى ومحتوى هذه العالمات األربعة.

كنيسة املسيح واحدة تحمل إىل العامل رسالة واحدة، وهي جامعة أعني منفتحة 
عىل العامل، وعىل كل الشعوب، واللغات والثقافات والبلدان... وهي مقدسة ألنها 

أومن بكنيسة واحدة!..
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تحافظ عىل تعاليم االنجيل، وهي مشتل القديسني عىل مدى عصورها. وهي أخرياً 
رسولية، مبعنى أنها مؤسسة عىل الرسل، وألنها تحمل رسالة االنجيل اىل العامل بأرسه.

هذه  العامل.  ويف  املجتمع  يف  الكنيسة  رسالة  تخترص  األربعة  العالمات  هذه 
العالمات مشرتكة بني جميع الكنائس رشقا وغربا. وعاشتْها كل الكنائس والطوائف 
الكنيسة يف  العامل. وهذا هو دور  الكنسية عرب االجيال ويف كل أقطار  والجامعات 

مسرية التاريخ، من هذه االرض اىل الحياة يف الدهر اآليت.

وأُحّب أن أتوقّف عند العالمة الثانية : أومن بكنيسة جامعة، وعند التعبري عن 
هذه العالمة باللغات اليونانية والالتينية والعربية والرسيانية...الخ. اللغة اليونانية 
الصيغة  وهذه   )katholiki( كاثوليكية  العالمة  هذه  وتُدعى  األصيل.  النص  هي 
هي ايضا باللغة الالتينية واللغات األوروبية الحية يف اوروبا الغربية. العبارة باللغة 
الرسيانية هي تحوير العبارة اليونانية، وهي قاثولييك أعني قاف بدل الكاف. ويف 
اللغة القبطية  (katholiki)   ويف اللغات السالفية واوروبا الرشقية تستعمل عبارة 

   ) sobornaya( سوبورنايا

عمليا عبارة جامعة بلفظها اليوناين والالتيني واالورويب... أي كنيسة كاثوليكية، 
الكاثوليكية.  الكنيسة  تُسّمى  وحدها  التي  الرومانية  بالكنيسة  محصورة  أصبحت 
بينام  الكاثوليكية.  الكنيسة  مع  رشكة  يف  نحن  نقول  الكاثوليك  الرشقيني  ونحن 
يستعملون  االميان  قانون  يف  أنهم  مع  كاثوليك،  ليسوا  إنهم  يقولون  االرثوذكس 
باليونانية عبارة كاثوليكية... فهم كاثوليك! فالكنيسة الكاثوليكية الرومانية تحتكر 

أو تحتفظ بهذه العبارة وبهذا اللقب فقط لها.

من جهة أخرى وباملقابل،  فإن الكنائس الرشقية التي ليست يف رشكة مع روما، 
أعني الكنائس ذات التقليد البزنطي والساليف تدعو ذاتها أرثوذكسية. وال يُطلق هذا 
اللقب عىل غريها. مع أن هذه العبارة تعني مستقيم الرأي. وبهذا املعنى فالكنيسة 
الكاثوليكية تؤكد أنها مستقيمة الرأي أعني أرثوذكسية، ولكنها ال تُدعى ارثوذكسية...
إذن الكنيسة والكنائس االرثوذكسية هي كاثوليكية حسب منطوق قانون اإلميان. 

الرأي.  مستقيمة  ألنها  أرثوذكسية  الرومانية هي  الكاثوليكية  الكنيسة  باملقابل 

أومن بكنيسة واحدة!..



٩االفتتاحية

الكاثوليكية يف رشكة مع روما. هي مستقيمة  الكنائس الرشقية  القول عن  وهكذا 
الرأي، أو بعبارة يونانية: إنها أرثوذكسية !

هذا التحليل اللغوي يقودنا اىل تأكيد هذه املقولة: 

الكنائس االرثوذكسية هي كاثوليكية حسب العبارة اليونانية يف قانون اإلميان.	 

الكنائس الكاثوليكية هي كنائس ارثوذكسية، مبعنى إستقامة الرأي يف حقائق 	 
قانون اإلميان.

وهكذا فيقول أحدهم أنا كاثولييك ولست ارثوذكسيا، وهو يف الواقع ارثوذكيس 
وكاثولييك. ويقول أحدهم أنا أرثوذكيس ولست كاثوليكياً. وهو يف الواقع أرثوذكيس 

وكاثولييك!

ولكنهام  باملعنى.  مشرتكان  باملعنى،  مرتادفان  وكاثولييك  ارثوذكيس  عبارة  إذا 
عبارتان مختلفتان يف التداول. وباملخترص: ال خالف الهويت أو عقائدي حول محتوى 
وعبارة  وكلمة كاثوليك، ومحتوى وعبارة وكلمة ارثوذكس، وال خالف حول محتوى 

هاتني العبارتني. الخالف هو يف االستعامل الدارج والصيغة املتعارفة.

ولهذا فيمكننا أن نصيل كلُّنا ، ونتلو كلُّنا قانون االميان، وكُّلنا ميكن أن نقول : 
أومن ونؤمن بكنيسة واحدة جامعة، مقدسة رسولية، بالتايل ميكننا أن نقول: نؤمن 

بكنيسة أرثوذكسية وكاثوليكية.

وكلِّ  كلِّنا  وطوائفنا  كلِّنا  كنائسنا  عالمات  هي  وهذه  جميعا  إمياننا  قانون  هو  هذا 
جامعة  واحدة،  إنها  املسيح:  كنيسة  عالمات  هي  وهذه  مرتابطة.  وهي  املسيحيني، 
)كاثوليكية(، مقدسة، رسولية. وبالتايل فهي مستقيمة الرأي، واإلميان. فهي إذن أرثوذكسية! 

وهي إذن ارثوذكسية وكاثوليكية.

قانون  بحقائق  نعرتف  الطوائف،  مختلف  من  كمسيحيني  اننا  يعني  وهذا 
كلنا  واننا  الرأي،  مستقيمو  أو  أرثوذكس  أننا  ويعني  املشرتك.  الواحد  االميان 
وحدة  من  بالرغم  تفصلنا  اللفظية،  الخارجية  العبارات  تبقى  ولكن  كاثوليك. 

االميان التي تجمعنا.

أومن بكنيسة واحدة!..



االفتتاحية ١٠

وبكلمة اخرى نقول: إنطالقا من كل هده االعتبارات ان ما نحتاج اليه هو عىل 
رؤساء  بني  العالقات  مستوى  عىل  الكنائس،  بني  الكنسية  الرشكة  إستعادة  خطني: 

الكنائس، وعىل مستوى العالقات بني املؤمنني والحياة اليومية.

وهذا يعني ان العمل األسايس الوحدوي اليوم هو عىل مستوى الشعب. كام هو 
عىل مستوى الرعاة. وهذا ما عرّب عنه املجمع الفاتيكاين الثاين، بإطالق ما ُدعي«حوار 
املحبة« عام ١٩٥٨ ، الذي رشحه بإسهاب »كتاب املحبة«)Tomos Agapis( الذي 
ظهر عام ١٩٧٢. وعليه فاملطلوب هو ان نعيش معاً عىل اختالف تسمياتنا، وكنائسنا 

وطوائفنا، وجامعاتنا، أن نعيش جو املحبة.

جو  يف  العيش  وهو  املحبة  حوار  ملامرسة  العملية  اإلرشادات  إىل  أرشنا  وقد 
الوحدة، )العدد الثاين من مجلة الوحدة للعام ٢٠١٩(. كام أرشنا يف هذا العدد اىل 
التوجهات الواردة يف رسائل البطاركة الكاثوليك اإلحدى عرش )راجع مجلة الوحدة 

العدد الثاين ٢٠١٩ يف مقال »الكنائس االخوات« صفحة 3١-٤٥(.

إنني أُهيب بالكهنة االحباء أن ينرشوا أفكار هذا املقال عىل نطاق واسع وهكذا 
نُعطي أمالً وتفاؤالً ورجاًء لشعبنا حول واقع الوحدة االميانية. ونحثُّهم عىل أن يعيشوا 
املستويات.  كل  اليومية عىل  حياتهم  املحبة...يف  وجّو  املحبة  املحبة ووحدة  حوار 
علينا أن ندعوهم اىل فهم دورهم الكبري االسايس اليومي يف مسرية الكنيسة الواحدة 

الجامعة املقدسة الرسولية.

وهنا أحب أن أشري إىل أنه يوجد بعض التعصب عىل مستوى البعض، سواء عند 
الكهنة او عند الشعب. ولكن يجب أن نشّدد عىل النواحي اإليجابية، ال سيام لدى 

شعبنا املؤمن املحبوب الغيور عىل وحدة الكنيسة.

وقد أرشت إىل ذلك يف العدد االول من هذه املجلة للعام ٢٠١٩، يف املقال بعنوان 
»الكنائس األخوات« )العدد الثاين صفحة ١٦-٤٥(. ويف هذا املقال أرشت اىل الّجو 
املّميز للعالقات عىل مستوى السلطات الكنسية يف الرشق )صفحة ٢٤-٢٥( وهي 

تتميز باملحبة والروح األخوية.

أومن بكنيسة واحدة!..



١١االفتتاحية

الرشق،  يف  الكاثوليك  البطاركة  رسائل  يف  ورد  ما  اىل  املقال  هذا  كام أرشت يف 
حيث تتكرر النداءات من قبلهم اىل الكهنة والرعاة والراهبات... واىل الشباب خاصة 
... راجع الرسالة التاسعة والعارشة من رسائل البطاركة )العدد الثاين ٢٠١٩ صفحة 

)٤٢-٤٤

واالرض  القدس  يف  لبنان...ومطران  يف  رعية  ككاهن  خربيت  ذلك  اىل  أضيف 
املقدسة، وبطريرك يف سوريا ولبنان ومرص والسودان، ومن خالل زيارايت ألبرشيات 
إنها خربة فريدة، ال توجد وال تتحَقق إال  الكاثوليك يف الرشق ويف املهاجر.  الروم 
يف الرشق وبني الكنائس كلها. وذلك ان املؤمنني عموما، وال سيام الذين يواظبون 
عىل الصلوات الكنسية. ان هؤالء املؤمنني األتقياء يشعرون أنهم يف كنيستهم ويف 
بيتهم، يف كل الكنائس، ولكل الطقوس. وكم كنت أفرح أن أرى الوجوه نفسها يف 
كنيستي الروم الكاثوليك، ثم عند املوارنة، وعند االقباط والرسيان واالرمن والكلدان 
بيتهم، وفيها يالقون  واالحباش. يصلَّون فيها بشعور إمياين مميز! كل كنيسة هي 
يف  وأخواتهم  إخوتهم  ويالقون  الكنسية...  وحدتنا  أساس  هو  الذي  يسوع،  الرب 

االميان.

شهادة  بأرسه  العامل  يُعطي  الذي  املرشقي  شعبنا  وأمدح   ، هؤالء  أمدح  إنني 
الوحدة عىل املستوى الشعبي. إنها التقوى الشعبية وهي الكنز املخفي يف كنيسة 
وأفاخر  الصادقة.  العفوية  الوحدوية  املسكونية  الروح  بهذه  أفتخر  وإنني  املسيح. 
بها يف كل مكان، يف اوروبا وامريكا، يف املحارضات واملؤمترات واملواعظ واللقاءات مع 

الكنائس الغربية.

املسكونية  الوحدوية  املسرية  هذه  أكملوا  األحباء:  املؤمنني  مخاطباً  وأقول 
باباوات، وال  االصيلة.إنها ال تحتاج اىل قرار ال من مجمع مسكوين، وال من رسائل 
رسائل بطاركة او مطارنة... وال من توجيهات بشأن مسرية الوحدة املسيحية... أنتم 

طريق هذه الوحدة!

إنكم تسريون حسب تعاليم الكنيسة واالنجيل املقدس ورسائل الرسل ال سيام 
بولس الرسول. ألن هذه هي تعاليم الكنيسة  ايضا مستندة عىل هذا املصدر املقدس 

أومن بكنيسة واحدة!..



اإلنجييل والكنيس. وتقواكم وسلوككم هو تحقيق للمثل الشعبي: »صوت الشعب 
هو صوت الله!.«

ويف مسريتنا الوحدوية نحقِّق صالة يسوع الذي صىّل ألجل وحدة املؤمنني به. 
املسيحيني. غري  مع  حتى  اإلميانية،  املسيحية  الوحدة  طريق  حول  بولس  ونصائح 
وهذه مقاطع من رسالته االوىل اىل أهل كورنثوس، الفصل ١٢ وال سيام الثالث عرش، 
حيث يتكلم عن الّشبه بني الكنيسة والجسد )١٢( وثم نشيد املحبة، حيث يضع 
املحبة فوق جميع املواهب، وحتى فوق الرجاء واإلميان ألنهام ينتهيان بعد املوت، 

وتبقى املحبة، فهي ال تسقط ابداً.

وأشري ايضاً اىل رسالة بولس الرسول اىل أهل أفسس )١:٤-١3(. وأذكر هنا هذه 
اآليات: »من بولس رسول املسيح مبشيئة الله اىل القديسن املؤمنني الذين يف املسيح 
يسوع. عليكم النعمة والسالم من لدن الله ابينا والرب يسوع املسيح. تبارك الله أبو 
ربنا يسوع املسيح . فقد باركنا بكل بركة روحية يف السموات يف املسيح. ذلك بانه 
اختارنا فيه قبل إنشاء العامل لنكون يف نظره قديسني بال عيب يف املحبة، وقّدر لنا منذ 
القدم ان يتبنانا بيسوع املسيح عىل ما ارتضته مشيئته للتسبيح مبجد نعمته، التي 
أنعم بها علينا بالحبيب....وفيه أنتم أيضا سمعتم كلمة الحق أي بشارة خالصكم 
وفيه آمنتم فختمتم بالروح املوعود، الروح القدس »إىل أن ننتهي جميعا إىل الوحدة 

يف اإلميان ويف معرفة ابن الله، إىل حالة االنسان البالغ، إىل ملء قامة املسيح.«

أقول ألخويت املؤمنني: إنكم أنتم تسريون عىل هذه الطريق السلطانية ! وأنتم 
تسريون يف خط صالة املسيح الذي صىّل ألجل وحدة جميع املؤمنني به، »ليك يؤمن 
بعضكم  تحبون  كنتم  إذا  تالميذي،  أنكم  الناس  يعرف  »بهذا  لنا:  ويقول  العامل«. 
بعضا.«)راجع الفصلني ١٤ و ١٥ من إنجيل يوحنا حول املحبة طريق كل مسيحي: 

بهذا أوصيكم أن يحب بعضكم بعضا(

وأُنهي بالدعوات امللّحة يف صلواتنا، إىل سلوك طريق املحبّة. »لنودع املسيَح اإللِه 
ذواتِنا وبعُضنا بعضاً وحياتَنا كلَّها«. » لنحبَّ بعُضنا بعضاً ليك نعرتف بنية واحدة«، 

لنسأل الوحدة يف اإلميان، ورشكة الروح القدس...«

أومن بكنيسة واحدة!.. ١٢



يف  اليومية،  حياتنا  يف  املسيحية  الوحدة  لعيش  السلطانية  الطريق  هي  هذه 
االجتامع،  يف  السياسة،  يف  الوظيفة،  يف  العمل،  يف  الشارع،  يف  املدرسة،  يف  األرسة، 
الكنائس  جميع  من  املسيحيني  جميع  مع  العالقة  يف  الكنيسة،  ويف  اإلقتصاد...  يف 
والطوائف...ويف العالقة مع االنسان من غري ديننا، ومع كل إنسان. هذه هي طريق 
الصالة  تُعلّمنا  ما  حسب  الناس،  بجميع  تجمعنا  التي  الشاملة،  اإلنسانية،  األّخوة 
الربية، الصالة التي علّمها يسوع نفسه لتالميذه، والتي نشعر من خاللها أن الله هو 

أبونا ونحن جميعاً إخوة.

١3أومن بكنيسة واحدة!..



أقوال يف الوحدة

نؤمن بكنيسة واحدة ... مقّدسة رسولّية

طرطليانس ( 155 – 22٠)

من نقل إلينا اإلميان املنبثق من الكتاب املقّدس؟ من نقل إلينا العقيدة التي 
جعلتنا مسيحيني؟ وبأيّة وسيلة ؟ ومتى ؟... خالل إقامته عىل األرض، أعلن ربّنا يسوع 
املسيح بنفسه َمن كان وما كان عليه وما أوكله به أباه والواجبات التي طلب من 
البرش االلتزام بها. أعلن الرب يسوع كل ذلك يف العلن، أمام الشعب، أو يف لقاءات 
خاصة مع تالميذه الذين اختار منهم إثني عرش ليعيشوا معه وليتلمذوا األمم )راجع 
مر 3 : ١٤(. بعد خيانة أحدهم، طلب من األحد عرش اآلخرين أن يذهبوا ويتلمذوا 
جميع األمم” )مت ٢٨ : ١٩(. لقد تلّقى الرسل، أي “املرسلون” جميعاً القوة التي 

وعد بها الّروح القدس الذي منحهم نعمة اجرتاح املعجزات والتكلّم باأللسنة.

لقد ثبّتوا اإلميان بالرّب يسوع املسيح أوالً يف اليهودية حيث بنوا الكنائس، ثم 
بنوا  نفسه.  واالميان  نفسها  العقيدة  لألمم  وأعلنوا  العامل  أرجاء  إىل جميع  انطلقوا 
منها  األخرى  الكنائس  جميع  أخذت  الوقت،  ذلك  ومنذ  مدينة،  كل  يف  الكنائس  
أغصان غرس اإلميان وبذور العقيدة، وهي ال تزال تتغّذى منها يوماً بعد يوم، لتشكل 
كنائس مستقلة بحد ذاتها. ولذا تُعترب رسوليّة بصفتها كنائس أسسها الرسل... ومهام 
بدت متعددة وكبرية اليوم، فإّن هذه الكنائس ليست سوى تلك الكنيسة البدائية 

التي أّسسها الرسل فهي كلها بدائية، وكلّها رسولية ألنها كلّها واحدة.



الكنائس االرثوذكسية يف العامل

الشامس مكسيم الصّباغ

هذا موضوع متشعب ال تكفي صفحات صغرية أْن تفي حّقه. لكن هذه محاولة 
بسيطة متواضعة تلقي الضوء عىل هذا املوضوع، الذي يحتاج اىل أطروحة لرشحه 

بتفصيل. 

الكلمة بحاجة اىل تدقيق أكرث.   بداية، كلمة كنائس تحمل معاين كثرية. هذه 
ماذا تعني كلمة كنائس او كنيسة؟ وما هو الوضع يف العامل اليوم؟ كيف نقارنه اليوم 
بوضع إنشاء الكنيسة وانطالقها يف العامل الروماين؟ فنقطُة البداية للبحث يف موضوع 
الروماين،  العامل  يف  الكنيسة  وضُع  اليوم، هو  العامل  يف  االرثوذكسية  الكنائس  وضع 

االحوال التي نشأت فيها الكنيسة ميكن القياس بها وضَع الكنائس اليوم. 

حالة الكنيسة يف العامل الروماين 

ميكن القول ان ثقافات متعددة أثرِّت املسيحية. منها عنارص يهودية وحضارة 
اليونان وروما. ليس املجال هنا لدرسها ومناقشتها. انا هناك احوال هي مرتكزات 
ننطلق منها لنصل اىل وضع الكنائس االرثوذكسية يف العامل. ما عالقة هذا مبوضوع 

وضع الكنائس االرثوذكسية يف العامل؟ 

أيام االمرباطور أغسطس  الرومانية  السياسية:  وصلت االمرباطورية  االحوال  أ. 
ى السالم الروماين  قيرص اىل ذروة وحدتها وعظمتها وتنظيمها. وحصلْت عىل ما يُسمَّ
الذي دام مع بعض التقطعات قرونا. يرجع الفضل يف هذا السالم اىل: الجيش القوي، 
االدارة الحازمة، واالمن. إضافة اىل اإلنشاءات العظيمة )اقنية الري،املرافئ، الطرقات(. 
هل السالم هو عامل جيد ملصلحة الكنيسة وازدهارها ووحدتها وعظمتها؟ أم هو 

عامل تفرقة؟ 



االفتتاحية ١٦

بينها،  فيام  التنقل  تسهيل  وبالتايل  الحدود  إلغاء  اىل:  االمرباطورية  توحيد  أدىَّ 
التبشريي يف  اللغة اىل حد كبري الذي سينعكس ايجاباً عىل الرسل وعملهم  توحيد 
استقراٍر وقوٍة  عامُل  الكنيسة هو  يعادي  الذي ال  القوي  فالحكم  املسكونة.  أنحاء 
للكنيسة. مثال الكنيسة يف روسيا. فالحكم القوي سهَِّل تقوية الكنيسة االرثوذكسية 
املحلية وانتشارها خارج النطاق الجغرايف. رغم انها نت يف ظل الحكم الشيوعي. 

ومل يخمد وهجها نهائيا.

 اليوم ليست الطرق هي وسيلة للتواصل بني الكنائس االرثوذكسية فيام بينها. 
وانا وسائل التواصل االجتامعية كلها بواسطة شبكة االنرتنت. لكن هل هذا يكفي 

للتواصل فيام بينها والعيش بوحدة وبسالم بينها وبني غريها من الكنائس االخرى؟

 ب. االحوال االجتامعية: تشكَّل املجتمُع من طبقتني طبقة ارستقراطية وطبقة 
مناطق  عىل  وتتسلط  وترف  ببذخ  تعيش  الحاكمة  االرستقراطية  الطبقة  عبيد. 
شاسعة. وطبقة العبيد. بشارة الرسل حّررت العبيد. وهذا ايضاً دور الكنيسة اليوم 
د الكنيسة  أْن تحّرر ليس العبيد فقط إنا الفكر والتسلط وغريها من اآلفات التي تهدِّ
املخلص.  مجيء  قبل  أىت  واجتامعيا  أخالقياً  فساداً  أنَّ  ذكره  جديٌر  الداخل.  من 
فالكنيسة لن تقوى عليها ابواب الجحيم. حتى لَو عانت هذا الفساد. فهي نشأت 
برشية  مؤسسة  ليست  هي  فيها.  الساكن  القدس  الروح  بقوة  وتستمر  واستمرت 
فكر  يف  العامل. هي  إنشاء  قبل  هو  انشاءها  لكنَّ  العنرصة.  يوم  أُعلنت  إلهية.  بل 
يزدادون. هذا ضد  املسيحيون  يُقتل  كلَّام  الشهداء.  بدماء  الكنيسة  استمرت  الله. 
املنطق البرشي. لكن عندما توقَّف االستشهاد خفَّ وهج املسيحية. دخلت عليها 
البعض عن االميان املستقيم. من هنا نشأ  هرطقات. شوَّهت معنى االميان. فحاد 
املفهوم االرثوذكيس لإلميان. ومن هنا إسم الكنيسة االرثوذكسية. واجهت الكنيسة 
والنظام  واالسقفية  االميان  ودستور  الجديد  العهد  بقانون  الهرطقات  االرثوذكسية 
املجمعي والكتابات الكنسية ضد الهرطقات. واما اليوم فالكنيسة االرثوذكسية فهي 
االرثوذكسية  الكنيسة  يُعيُق شهادة  ما  الِعرِْقي: هذا  الفكر  تفاقم  تعرتضها مشكلُة 
الواحدة ويُظهرها للعامل مجزّأًة غري متجانسة. ليس انعكاس هذا الفكر الِعرقي عىل 

الشهادة االرثوذكسية يف عامل االنتشار اقلَّ خطورًة يف هذا املجال. 

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...
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هو  الكنائس،  من  ايضا  وبغريها  االرثوذكسية  بالكنائس  يفتك  الذي  العدوُّ  أما 
عدم تقبل اآلخر وبالتايل انقطاع الحوار، بالرغم أن الكون انفتح، واصبح قريًة كونية. 
ولكن أصاب الكنيسة خطٌر ال يُستهان به، أال وهو التفرّد وانقطاع الحوار الحقيقي 
بني الناس او إختصاره عىل بعض االمور وتحايش املواضيع الحساسة. هذا يدل عىل 
عدم قبول اآلخر كأخ ِمن حقه أْن يُساءلني، ومن واجبي االستامع اليه والسعي إلبراز 
أفضل ما فيه ِمن جامل ووزنات. علينا االقرار انَّ الفروقات ميكن أْن تكون مصدر 

غنى للجميع، إْن نُظر اليها بتواضع وانفتاح وتفّهم. الفروقات .

االنتشار االرثوذكيس 

ان كلمة كنائس تجمع يف طياتها مجموع الكنائس االرثوذكسية املستقلة ضمن 
هذه  يجمع  د.  محدَّ جغرايف  نظام  وضمَن  النظام  هذا  يكن  مهام  سيايس،  حكم 
الكنائس الكتاب املقدس والتقليد والنظام املجمعي. انترشت املسيحية إىل أقايص 
املسكونة. مل تكتِف بحدوِد اإلمرباطورية الرومانية بل انترشت مثالً إىل بالد ارمينيا 
والبالد العربية واثيوبيا، واىل اوروبا وانترشت اىل بالد الغوط وغريها. اما اليوم فان 
تحضرياً  أرثوذكسية  مجامع  درسته  ومتشعب.  شائك  االرثوذكيس موضوع  االنتشار 

للمجمع االرثوذكيس العام.

يف  الكبري  االرثوذكيس  للمجمع  الرابع  التمهيدي  االرثوذكيس   املؤمتر  ُعقَد 
شامبيزي من ٦ اىل ١٢ حزيران ٢٠٠٩، الذي إشرتك يف اعامله مندوبون من جميع 
لالنتشار  القانوين  التنظيم  االسايس  موضوعه  وكان  املستقلة.  االرثوذكسية  الكنائس 
العزم عىل حل موضوع  متِّفقة  املستقلَِّة  االرثوذكسية  الكنائس  األرثوذكيس. جميع 
االنتشار األرثوذكيس بارسع وقت ممكن، بحيث يتُم تنظيم هذا االنتشار وفقا ملبادئ 
االكليزيولوجيا االرثوذكسية والتقليد واملامرسة القانونية للكنائس االرثوذكسية. ليس 
هو املؤمتر الوحيد الذي درس وضع االرثوذكس يف العامل وانتشارهم. انا ميكن الرجوع 
اىل كتاب: الطريق اىل املجمع االرثوذكيس الكبري لجورج غندور، منشورات بطريركية 
انطاكية وسائر املرشق للروم االرثوذكس، )٢٠١٥(. فالكتاب يتكلم عن املجامع التي 
درست وضع الكنائس االرثوذكسية، َوَوَضع خطَط عمٍل للوصول اىل الغاية املنشودة.

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...
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مستقلة:  كنائس  وهي  تسع  عددها  البطريركيات   : االرثوذكسية  البطريركيات 
اربع بطريركيات رسولية قدمية يعود تأسيسها اىل أيام الرسل وهي بالرتتيب:

بطريركها  يحمل  القسطنطينية - إسطنبول(:   )مركزها  املسكونية  البطريركية 
برثلاموس االول لقب البطريرك املسكوين. الحكومة الرتكية تفرض عىل من يُنتخب 
احتالل  بعد  البطريركية  تقلَّصت  الرتكية.  الجنسية  حامالً  يكون  أْن  املنصب  لهذا 
القسطنطينية عىل يد املسلمني األتراك. ويتبع لها اليوم تركيا وبعض جزر بحر إيجة، 
واالبرشيات اليونانية يف املهجر، وجبل آثوس يف اليونان، حيث يوجد عرشون ديرا 
رهبانياً منها سبعة عرش ديراً يونانيا، ودير للرصب وآخر للبلغار وثالث للروس. ويبلغ 

عدد سكانها نحو ثالثة ماليني نسمة. 

مؤسس  مرص(:  يف  االسكندرية  )مركزها  افريقيا  وسائر  االسكندرية  بطريركية 
كنيسة االسكندرية هو مرقس كام روى جريوم وافسافيوس. هناك َمن يشَك بذلك 
ألنَّ اكليمنضدس االسكندري واريجنوس ال يذكران ذلك. تعترُب كنيسُة صغرية بعد 
كان عدد  الخامس.  القرن  الرافضني ملجمع خلقدونية يف  »الالخلقدونيني«  انفصال 
دخول  بعد  وخاصة  قلَّ  الوقت  مَع  لكن  اآلن،  عليه  هو  مام  اكرث،  الخلقدونيني 
السابع  القرن  يف  كنيسة  سبعني  كانت  الخلقدونية  الكنائس  عدد  أنَّ  اذ  املسلمني. 
بعد أْن اعتىل القديس يوحنا الرحيم الكريس البطريريك.عدد املؤمنني حالياً ال يتجاوز 
النصف مليون يف كل افريقيا. بطريرك االسكندرية يحمل لقب بابا، إذ وقد أستغل 

هذا اللقب يف االسكندرية قبل روما.

بطريكية انطاكية وسائر املرشق) مركزها دمشق(: هي كنيسة ارثوذكسية رشقية 
الرسول، متوزعني بني سوريا  الكنيس هام بطرس وبولس  التقليد  مؤسسها بحسب 
بطريرك  لقب  يحمل  اليوم  بطريركها  وأوسرتاليا.  وأمريكا  وأوروبا  والعراق  ولبنان 
البلد  لغة  اىل  باإلضافة  واليونانية  العربية  الطقسية  لغاتها  املرشق.  انطاكية وسائر 

الذي يتواجد فيه رعاياها يف املهجر. بطريركها يوحنا العارش.

بطريركية أورشليم وسائر فلسطني واالردن)مركزها القدس(: تعترب الكنيسة األم. 
فهي الكنيسة األوىل يف التاريخ والتي أُسست يوم العنرصة مَع حلول الروح القدس 

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...
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أورشليم  وِمن   .)١ – ٤١  :٢ الرسل)  اعامل  ما جاء يف  التالميذ وذلك بحسب  عىل 
اسقُف  أُعِترَب   )٤٥١ خلقدونية)  مجمع  يف  العامل.  كل  اىل  املسيح  بشارة  إنترشت 
بعد  أورشليم  ترتيب كريس  كاملة. وجاء  بطريركية  ذا صالحيات  بطريركا  اورشليم 
كريس روما والقسطنطنية واالسكندرية وانطاكية. تضمَّ البطريركية الرعايا يف كل ِمن 

االردن وفلسطني املحتلة.

أيام  بعد  تأسست  بطريرك  اسم  رئيسها  يحمل  بطريركيات حديثة  حيث   خمس 
الرسل وهي:

بطريركية موسكو وعموم روسيا: هي أكرب كنيسة ارثوذكسية رشقية. حيث يربو 
بفضل جهود  السالفية  للبلدان  املسيحية  مليون شخص. وصلت  عددها عىل ١٢٥ 
قام  عام ٩٨٨  التاسع.  القرن  القسطنطينية يف  بطريركية  ِمن  بُعثوا  يونان  مبرشين 
القرن  االرثوذكيس مع رعاياه، ومع قدوم  املذهب  املسيحية عىل  باعتناق  فالدميري 
الرابع عرش أصبح مقر رئيس اساقفة كييف وعموم روسيا) رئيس الكنيسة الروسية( 
يف موسكو. واحتفظت االمارات الروسية الغربية بابرشيات خضعت بدورها يف وقت 
الحق لسلطة روسيا. اعترب الروس االرثوذكس موسكو بأنها روما الثالثة وبأنها آخر 
العثامنيني،  بيد  القسطنطينية  أْن سقطت  الحقة بعد  للعقيدة االرثوذكسية  حصن 
وانفصلت روما االوىل عن القسطنطينية وباقي البطريركيات األخرى. ويف عام ١٥٨٩ 
نال رئيس الكنيسة الروسية لقب بطريرك مبباركة بطاركة القسطنطينية، االسكندرية، 
حقوقها  من  محرومة  الكنيسة  كانت  السوفيايت  الحكم  تحت  واورشليم.  انطاكية 
القانونية وتعرَّضت لعملية قمعٍ وإضطهاد رهيبة وخرست الكثري ِمن أتباعها نتيجة 
الفكر االلحادي يف االتحاد السوفيايت. ويف عام ١٩٢٥ سجن البطريرك تيخون وقُتل 
بأمر من السلطات. ولكنها عادت بنهضة روحية كبرية عقب انهيار النظَّام عام ١٩٩١. 
حيث عاد اليها املاليني من الروس. للكنيسة الروسية اليوم ١٥٠ اسقفية و٢٤٢ ديراً. 
وقد استقلَّت الكنيسة الروسية االرثوذكسية يف الواليات املتحدة عن الكنيسة األم 
يف موسكو عام ١٩٧٠. ويتبع الكنيسة الروسية االرثوذكسية عدة كنائس ارثوذكسية 

خارج روسيا، الكنيسة اليابانية والكنيسة الصينية والكنيسة الكورية. 

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...
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بني  السادس  ترتيبها   .١٢١٩ سنة  بطريركية  صارت  بلغراد(  رصبيا:(  بطريركية 
الكنائس االرثوذكسية. بالنسبة للرصب الجنوبيني اختلف والؤهم لفرتة طويلة بني 
روما الكاثوليكية والقسطنطينية االرثوذكسية. حتى رجحت الكفة يف النهاية لتلك 
االخرية. بحسب تقليد الكنيسة فان املسيحية وصلت للرصب بفضل جهود املبرشين 
اندراوس وكريلس ومتاوديوس. اما مؤسسها الحقيقي فهو القديس سابا والذي كان 
اول رئيس اساقفة عىل رصبيا وذلك يف القرن الثالث عرش. الكنيسة الرصبية مؤلفة 
من ٤٤ اسقفية يتبع لها الكثري من االديرة القدمية التي ترجع للقرنني الثالث عرش 

ر اتباع هذه الكنيسة بعرشة ماليني شخص. والرابع عرش. ويقدَّ

اكرب  من  هي   .١٩٢٥ سنة  بطريركية  صارت  بوخارست(    ( رومانيا:  بطريركية 
الرومانية  الكنيسة  تحتل  البلقان.  منطقة  يف  املستقلة  االرثوذكسية  الكنائس 
الروسية  الكنيسة  بعد  اتباعها  وعدد  حجمها  يف  الثانية  املرتبة  االرثوذكسية 
االرثوذكسية. مؤسسها اندراوس الرسول الذي امتد نطاق عمله التبشريي حتى جبل 
الكربات ونهر الدانوب. وكانت دامئا خاضعة لسلطة بطريركية القسطنطينية. ولكنها 
تحوَّلت لكنيسة مستقلة عام ١٨٨٥. ويف عام ١٩٢٥ ارتفعت لتكون بطريركية يتبغ 
لها اليوم ٤١ اسقفية ويتبع لها 3٢٤ ديراً، ويقدر عدد اتباعها داخل وخارج رومانيا 

بعرشين مليون نسمة. اسم البطريرك الحايل هو دانيال.

بطريركية بلغاريا: ) صوفيا(  صارت بطريركية سنة ١٩٥3. بطريركها نيوفيت. 
من أقدم الكنائس السالفية يف العامل. وصلت البشارة بفضل العمل البشاري لبولس 
الرسول.ويف عام ٨٦٤ انترشت املسيحية يف كل ارجاء بلغاريا. وأصبحت الديانة الرسمية 
عىل يد حاكمها بوريس االول وذلك مبساعدة املبرشين اليونانيني كريلس ومتوديوس. 
وكانت خالفات كثرية قد نشبت بني الكنيسة يف روما ونظريتها يف القسطنطينية لضم 
للقسطنطينية. بطريركها  الكنيس. رجحت كفتها اخريا  اىل منطقة نفوذهم  بلغاريا 
مكسيموس ويتبع لها ٢٦ اسقفية داخل وخارج بلغاريا اضافة اىل ١٢3 ديراً ويقدر 

عددها بعرشة ماليني نسمة.

بطريركية جورجيا: هي كنيسة قدمية مستقلة منذ القرن الخامس بعد أحداٍث 

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...
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املسيحية  الجورجيون  قبل  العرشين.  القرن  يف  بإستقاللها  اإلعرتاف  أُعيد  تاريخية 
الرابع، وكانت  جورجيا تخضع  القرن  نينو وذلك يف مطلع  القديسة  بفضل جهود 
اندراوس  بفضل  جورجيا  اىل  املسيحية  وصول  آخرون   ح  يرجِّ انطاكية.  لبطريرك 
ومتياس. منحت كنيسة انطاكية حينها االستقالَل الكنيس لجورجيا بشكل تدريجي 
منذ عام ٤٨٦ اىل ١٠١٠. الغت الكنيسة الروسية االرثوذكسية االستقالل الكنيس يف 
عام ١٨١١، ثم استعيد جزئيا يف عام ١٩١٧. واستعيد نهائياً يف عام ١٩٤3. واعرتفت 
الثاين.  ايليا  البطريرك الحايل اسمه  بطريركية القسطنطينية بها كليا يف عام ١٩٩٠. 
متتدُّ اىل غرب أوروبا والواليات املتحدة وروسيا وتركيا واذربيجان واوسرتاليا وارمينيا. 

وفقا لتعدد السكان عام ٢٠١٤ فان معظم سكان جورجيا ٨3 باملئة ارثوذكس.

أيضا ترضب الكنيسة الجورجية من الداخل هذه املرة. ففي عام ٢٠١٧ انفجرت 
االزمة داخل الكنيسة الجورجية حيث وجه اتهام اىل احد املطارنة بانه يريد االطاحة 

بالبطريرك وقتله. كنيسة جورجيا ضبطت يف مؤامرة تسميم.

الكنائس التي يحمل رئيسها اسم رئيس اساقفة:

كنيسة اليونان: صارت اليونان كنيسة مستقلة عام ١٨3٠.

كنيسة قربص: استقلت عام ٤3١ .

البانيا وكنيسة تشيكيا وسلوفاكيا. وكنيسة فنلندا وهي  كنيسة بولونيا وكنيسة 
كنائس ذات إدارة ذاتية. الكنيسة االرثوذكسية االمريكية يف الوايات املتحدة. باالضافة 
اىل كنائس شبه مستقلة. الكنيسة الفنلندية يف فنلندا. الكنيسة االستونية يف استونيا.
الكنيسة االوكرانية )بطريركية موسكو( يف أوكرانيا. الكنيسة املولدافية يف مولدافيا. 
اسقفية غرب اوروبا ومركزها يف فرنسا. اسقفية بيسارايا يف مولدافيا. اسقفية اوهريد 
يف مقدونيا. الكنيسة اليابانية يف اليابان. الكنيسة الصينية يف الصني. الكنيسة الكورية 
يف كوريا. الكنيسة االرثوذكسية الروسية خارج روسيا ومركزها الواليات املتحدة. دير 

القديسة كاترينا يف سيناء)مرص(. جبل آثوس يف اليونان. 
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االفتتاحية ٢٢

إذ  ومتساويَة  مستقلة  أنَّها  ذكرناها  التي  االرثوذكسية  الكنائس  خصائص  من 
يُدعى املتقدم بينها، اي البطريرك املسكوين، االول بني متساوين. وأنَّ السلطة فيها 

املجمع املقدس برئاسة البطريرك أو رئيس االساقفة.

النزاعات االرثوذكسية اليوم 

إخوة  بني  اليوم  تنشب  النزاعات  فان  واملتنوع،  الكبري  التوزع  من هذا  بالرغم 
د  هدَّ الرشكة.  بقطع  التهديد  درجة  الوحدة. اىل  د  يهدِّ بات  مام  الواحد.  االميان 
نفوذ  من  للحط  الروسية  الكنيسة  جهدت  العام.  االرثوذكيس  املجمع  انعقاد 
هذه  واليابان.  الصني  يف  والتوسع  االرثوذكيس،  العامل  يف  املسكونية  البطريركية 
مبساعدة  سيايس   – جيو  طابع  ذات  سياسية  امتدادات  لها  التي  االسرتاتيجية 
الرويس.  الجهد  هذا  عىل  اللهجة  شديد  برثلمواس  ردُّ  كان  بوتني.  الرويس  الرئيس 
أساقفة  رئيس  اىل  اخباري،  طابع  ذات  اخرتني  واثنتني  كرييل  اىل  رسالة  ه  وجَّ  فقد 
أثينا وسائر اليونان ايرونيموس الثاين. ووفقا لرسالته اىل كرييل، فان الحقائق التي 
تسببت برد فعل البطريركية املسكونية، هي قمع مساهمة كنيسة القسطنطينية يف 
التبشري يف كييف وروسيا، والحط من وعد البطريكية، والتعزيز غري الالئق للكنيسة 
االرثوذكسية يف أمريكا املستقلة ذاتيا. ونرش مفاجئ لبيان يعارض العنف يف الرشق 
االوسط. وقد حصل هذا بالفعل العام ٢٠١١، يف مجلس اساقفة رفيِعي املستوى من 
اهتامم  فإن  اليونان.  فاناري يف  انعقد يف  االوسط  الرشق  االرثوذكسية يف  الكنائس 
الكنيسة الروسية بالتبشري يف الصني واليابان ليس دينيا فحسب، انا هو سيايس أيضا. 
وايضا نشبت خالفات بني انطاكية واورشليم عىل خلفية تجاوز اورشليم القوانني التي 
ترعى العالقات بني الكنائس. التعدي عىل الحدود القانونية لبطريركية انطاكية هي 
التهمة املوجهة اىل بطريركية اورشليم. استياٌء انطايك، تقابله ال مباالة واضحة من 
بطريرك القدس اليوناين. يف اذار ٢٠١3 كشف املجمع االنطايك عن هذا النزاع الذي 
أشعله انتخاب مجمع الكنيسة االورشليمية االرشمندريت مكاريوس رئيسا الساقفة 
مداها  حدود  ضمن  قطر  تقع  التي  االنطاكية  البطريركية  عن  مبعزل  وذلك  قطر. 
الجغرايف القانوين. مل يتلقَّ البطريرك يوحنا العارش ايَّ رٍد تجاه رسالته التي وجهها 

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...



٢3االفتتاحية

اىل بطريرك القدس ثيوفبلوس الثالث واليطريرك املسكوين. متَّت رسامة مكاريوس 
ْل عن  يف ١٠ أذار ومل تعبأ الكنيسة االورشليمية باعالن انطاكية ان قراراها هو تدخُّ
للقوانني  تجاوزاً  ذلك  يشكِّل  وبالتايل  االنطاكية،  الكنبسة  أرض  عىل  منها  حق  غري 
الكنسية التي ترعى العالقات بني الكنائس االرثوذكسية«. بعد شهرين قرَّر املجمع 
تعليَق مشاركة الكريس االنطايك يف كل املجالس االسقفية يف بالد االنتشار حتى إزالة 
النظر  اعادة  ايضا«،  املحتملة  االنطاكية  التعدي األورشليمي. ويف الئحِة االجراءات 
يف العالقات االرثوذكسية واتفافات جنيف الحاصلة من اللجان التحضريية للمجمع 

االرثوذكيس العام، وضمنها ما يعود اىل االنتشار االرثوذكيس.

يشكِّل  االسود.  الجبل  وهي  أال  االرثوذكسية  الكنائس  اعرتضت  أخرى  مشكلُة 
الجبل  سكان  كل  ارثوذكسية.  األسود  الجبل  كنيسة  وتعترب  باملئة.   ٧٢ االرثوذكس 
االسود تاريخيا أعضاء يف الكنيسة الرصبية تحت سلطة مرتوبوليتات الجبل االسود 
كنيسة  وهي  االرثوذكسية  األسود  الجبل  كنيسة  مؤخرا  تأسست  فقد  والسواحل. 

ارتوذكسية ليست يف رشاكة مع اي كنيسة أخرى النَّه مل يُعرتف بها رسميا.

أوكرانيا حيث  أال وهي مشكلة  االرثوذكسية،  الكنائس  مشكلة اخرى اعرتضت 
أنشات كنيسة موازية للكنيسة االرثوذكسية وذلك مبسعى امرييك. وسبب كل ذلك 

اقتصادي، فاوكرانيا تختزن خزانا كبرياً من الغاز.

ومن املشاكل أيضا فشل املجمع االرثوذكيس العام يف اجتامع مدينة كريت حيث 
انسحبت انطاكية وروسيا من االجتامع.

     التباعد الحضاري بني الرشق والغرب

الرشق  بني  االنشقاق  بعد  وحالها  االرثوذكسية  الكنائس  لوضع  بالنسبة  اما   
اعتمدت  تباعد بني الرشق والغرب. فانه  ادَّى ذلك اىل  والغرب سنة ١٠٥٤م. فقد 
اللغة اليونانية يف العامل الروماين. تراجع هذا الدور بعد اعتامد اللغة الالتينية. وادَّى 
انبثاق  هذا اىل تنافٍس لغوٍي وثقايف. فقد حكم اإلفرنج بإيعاز من شارملان بإعالن 
الروح القدس من اآلب واالبن كعقيدة رسمية سنة ٨٠٩م بالرغم من عدم موافقة 
دستور  نصِّ  مع  لوحًة  ووضع  الزيادة.  هذه  الثالث  الون  البابا  عارض  وات.  البابا 
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لإلميان ، بدون هذه اإلضافة عىل لوحني... حرض دستور االميان بدون االضافة عىل 
لوحني من فضة، وعلقهام عىل مدخل كنيسة القديس بطرس يف روما مع الحاشية 
التالية: »هذه كتبتُها أنا الون حفاظا عىل اإلميان االرثوذكيس«. مل تحَظ هذه الزيادة 
باهتامم الرشق بها بسبب التباعد الحاصل بني الرشق والغرب وبسبب عدم معرفة 

الرشق لها يف البداية. هذه املسألة أصبحت نقطة خالف بني الرشق والغرب.

 من هناَ أصبح موضوع الوحدة بني الكنائس االرثوذكسية والكنائس التي تتبع 
روماَ رضورًة ملحة. واصبح حقا املزيد من التناغم والتناغَم االرثوذكيس بني الكنائس 
االرثوذكسية بالرغم انها ذات إميان واحد. هذه رضورة من اجل الشهادة للمسيح 
واألنجيل. يُطرح السؤال هل الكنيسة تنقسم؟ وماهية الكنيسة؟ من الذي ينقسم؟ 

    تحديد كلمة الكنيسة

قبل الجواب ال بد من تحديد كلمة الكنيسة بأل التعريف. الكنيسة االرثوذكسية 
هي كنيسة واحدة مؤسسة من قبل يسوع املسيح عندما حلَّ الروح القدس عىل 
ى أيضا »الكنيسة الجامعة االرثوذكسية« او »املسيحية االرثوذكسية«،  التالميذ. تُسمَّ
بساطة  بكل  او  املسيح«   »جسد   ، الرسولية«  »الكنيسة  املقدسة«،  »الكاثوليكية 
»الكنيسة«. كام مرَّ سابقاً املجامُع املسكونية ُوالتقليُد والكتاُب مرتَكزاُت الكنيسة. 
ارثوذكسية  كلمة  معنى  نتلّمس  ان  نقدر  أصبحنا  الكنيسة.  أعضاء  تجمع  األرسار 
عندما ظهرت الهرطقات لتمييز أبناء اإلميان الواحد الصحيح املستقيم عن سواهم.

ال  واملسيح  املسيح،  جسد  ألنها  واحدة  الكنيسة  تراثياً  تنقسم.  ال  »الكنيسة 
ينقسم. النَّه االله املتجسد. أما الكنائس، فهي الكنائس املحلية التي توجد يف رشكة 
فيام بينها.الكنيسة هي عىل مثال املسيح. املسيح كياٌن الهٌي برشي. لذا الكنيسة، 
اىل  م  تقسَّ الكنيسة  لذاك فهي منظورة وغري منظورة.  إلهية وبرشية،  ذات طبيعة 
قسمني: الكنيسة املجاهدة والكنيسة الظافرة. لذلك ال ميكن للكنيسة أْن تنقسم عىل 
نفسها إذا ما حدث إنقساٌم بني الناس املحسوبني عليها. وحدة الكنيسة ِمن وحدة 

األِله املتجسد، وليس ِمن اتحاد الجامعة، كائنًة ما كانت«.

 يرشح األب توما بيطار أسباب الكنائس: الناس إذا انتموا انا ينتمون اىل املسيح 
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تُعترُب  إىل مجموعة  او  فرد،  إىل  او  إىل جامعة،  ٢3:٤( ال  يوحنا  والحق«.)  »بالروح 
ممثِّلة لتلك الجامعة التي تزعم انها، كجامعة، هي الكنيسة حرصاً .وتجعل كلَّ ما 
من هو خارج عنها، خارَج الكنيسة. بهذا املعنى، الكنيسة الواحدة الجامعة املقدسة 
الواحد.  الرسويل  الوجدان  كنيسة  هي  هذه  االرثوذكسية.  الكنيسة  هي  الرسولية 

فانقسام الكنيسة يوصل اىل التحدث عن وحدة الكنيسة.

 ويضيف رد : أنَّ وحدة الكنيسة شأٌن روحٌي داخيٌل ال يُرى بالعني البرشية مبا 
يف ذلك العقل، بل بالروح. لذلك َمن كان له روح الله وِجد مبرصاً وَمن مل يكن له 
عىل  منظورة،  برشية  تعابرُي  أو  مؤرشاِت  الكنيسة  لوحدة  يبرص.  أْن  عليه  إستحال 
الطقوس عىل صعيد  العبادة  واآلباء، عىل صعيد  والعقيدة  والتعليم  الفكر  صعيد 
االرشاف واالدارة ) الرعاة واملدبرون والخدام(. عىل صعيد القانون والنظام ) الرشع 
الكنيس(. هذا شكُل أبعاِد املؤسسِة الكنسية. للكنيسة وجه مؤسسايت بكل تأكيد، 
رشط ان يكون روح الكنيسة هو روح املؤسسىة وألال توجد املؤسسة بال روح. أي 
الله. فالكنيسة ليست  الكنسية يُفرتَُض بها ان تكون قامئة يف روح  ميتة. املؤسسة 
بيطار.) مقالته  توما  الكنيسَة بحسب األب  انا روح يحرِّك ويوِجد  مؤسسة فقط، 
يوحنا  دير  الحروف« عىل صفحة  نقاط عىل  املسيحيني،  »بحثا عن وحدة  بعنوان 

املعمدان، دوما(.

املجموعات  أنقسام  كالتايل:  الناس  بني  االنقسامات  أنواع  بيطار  االب  يفّصل   
بعضها عىل البعض اآلخر. إنقسام اعضاء املجموعة الواحدة يف ما بينهم. االنقطاع 
عن الله. النوعان االوالن سببهام بالكامل النوع اآلخر. حني ال يكون روح الله هو 
الجامع وتتبدد مخافة الله من النفوس، تسود الفرقة يف الناس ويحّل التضاد بينهم 
ال محالة، يتفّعل ناموس السقوط. تسود األنانيات الفردية والجامعية ويعتمُد النفوُر 
د  النفوَس، الواحُد ِمن اآلخر والجامعة من األخرى. فقط النَّ الواحد يشعر بأنَّه مهدَّ
للجسد.  الحريَة فرصة  وا  للحرية، فال تصريِّ »انا دعيتم  ليس من جامعته.  ألنَّه  أو 
فانكم اذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئال تُغنوا بعُضكم بعضاً«) 
الكنائس االرثوذكسية مدعوة ان تكون شاهدة للمسيح،  غالطية ١3:٥(. إن وضع 

وان أضطر االمُر ان تكون شهيدة للمسيح. هذه رسالتها. 
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االفتتاحية ٢٦

بسبب  االنقسام  أخطر؟  ماهو  املحبة.  عدم  بسبب  فقط  االنقسامات حصلت 
الهرطقات؟ ام بسبب عدم املحبة؟ وعدم خوف الله؟ كام فعل اليهود قدميا بادخال 
عبادة العشرتوت مكان عبادة الله. إن كانت يف التحليل االخري، الكنيسة هي نصوص 
وطقوس وقوانني، ونُظٌُم ومالبُس وألقاب. إذا كان هذا جسد الكنيسة، فاين روحها؟

، يف  »الكنيسة هي كجسد املسيح، هي املسيح فينا بالروح، كجسد كوينِّ له، ميتدُّ
التاريخ، اىل القيامة العامة. الكنيسة واحدة اذاً، الن املسيح يف الروح، والذين يف روح 
الله يعرفون ذلك. الروحيون ال تحرُصهم اُطُر البرش وال تحتويهم، وحكام تحسب 
لهم حسابا. لكنهم يعرفون بعضهم بعضا بالروح ويلتئمون بال حرج وبهدوء، بقوة 
يُتهم يف ضجيهم،  ون، الذين هوَّ صمت الروح فيهم، فيام يبقى يف الخارج الذين يضجُّ
وهم يربِّرون أنفسهم باسم الله، وال يشعرون بالحاجة اىل ان يرُبِّرهم الله، ال هنا 
عىل االرض وال هناك يف اليوم االخري. لكن الله عارٌف بقلوبهم. لذلك بالقطيع الصغري 
استمرت الكنيسة وتستمر. وهم غسلوا ثيابهم وبيَّضوها يف دم الخروف) رؤيا ٧(. 
وا وميدون، يف اجسادهم، خالَص مخلصهم إىل ان يجيئ. والعامل  هؤالء هم الذين مدُّ

ال يدري بهم. كلُّ زرٍع آخر ال يثبت ويذوي«.

الطريق اىل املجمع االرثوذكيس الكبري 

عالقة  بينها.  فيام  تشويش  من  يخلو  ال  اليوم  االرثوذكسية  الكنائس  واقع  إن 
ضبابية فيام بينها، بني الكنيسة الواحدة املحلية وبني الكنائس االخرى ذات االميان 
النظر واإلقرار  العارش:  »علينا  يوحنا  البطريرك  يقول  الصعيد   الواحد. فعىل هذا 
وان  يتزايد.  السوسيولوجي  وواقعها  الكنيسة  الهوت  بني  التباعد  أن  بتواضع، 
ويضيف:  وافعالنا«.  مامرساتنا  من  شاخ  ما  إحياء  يعيد  وملهامً  شجاعا  قوال  نقول 
الكنائس االرثوذكسية، مع مجموعة  »أهمية الدعوة إىل اجتامعاٍت دوريٍة لرؤساء 
االرثوذكسية،  الشهادة  تعوق  التي  بالشؤون  للتداول  من معاونيهم ومستشاريهم، 

والعمل عىل ايجاد السبل لتعزيزها وتناغمها بني الكنائس«. 

الكنائس االرثوذكسية يف العامل...الكنيسة السرييانية االرثوذكسية ٢٦



لتحسني مستوى  الوسائل  ن  أمَّ الذي  الرسيع،  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  إن 
الحياة وتخفيف األمل واملحنة واالمراض، مل تراِفْقه لسوء الحظ أحيانا األسُس الروحية 
َهذا  التقدم  تراكم  إن  كبرية.  مخاطر  من  يخلو  ال  جعله  مام  املامثلة.  واالخالقية 
أدَّى اىل حافٍز لالضطرابات وحتى للحروب. إن تعايَش التقدم مع العدالة واملحبة 
والسالم، هو الطريق الوحيد االمني واألكيد، حتى ال يتحول من نعمٍة اىل نقمٍة خالل 

األلف امليالدي اآليت.

إن التعليم املسيحي يجمع كل يشء يف املسيح.) افسس ١٠:١(. قد أعاد الُقدسيَة 
ر والخضوع  ورفعَة الشخصية االنسانية وعِظمتها، ملغياً بذلك األسباَب العميقة للتفجُّ
اندماج الجنس البرشي كلّه، والعامل يف  والتميز العنرصي والكراهية ماّم يؤدي إىل 
يهودي  ليس  كُِتَب:  السبب  ولهذا  واحد.  يف جسد  العضوي  اتحادهم  اىل  املسيح، 
وال يوناين. ليس عبد وال حر.ليس ذكر وال أنثى. ألنكم جميعا واحد يف الجميع«. ) 
غالطية ٢٨:3(. إن هذه الوحدة ليست جامدة بل هي وحدة دينامية عالية ذات 
تنوع كبري. الن مصدرها هو وحدة الناس، عىل مثال وحدة االقانيم الثالثة للثالوث 

القدوس.

خامتة

تَعترب الكنيسة االرثوذكسية أن الله صنَع من دٍم واحِد كلَّ أمٍة من الناس يسكنون 
عىل وجه االرض.) اعامل ٢١:٧(. ترفض الكنيسة االرثوذكسية التمييز العنرصي بكل 
للحقوق.  وسلَّام  االنسانية  لالعراف  متساو  غري  تقومياً  مسبقاً  يفرتض  النه  اشكاله. 
لتكون  املفروض  هو  هذا  الخادمة.  املحبة  شهادة  لالرثوذكسية:  النبوية  الرسالة 

كنيسة حية ال كنيسة اموات، كنيسة القلوب وليست كنيسة الحجر.

٢٧الكنائس االرثوذكسية يف العامل...



الكنائس االرثوذكسية
يف اوروبا الرشقية1

يف  االرثوذكسية  الكنائس  عن  وافياً  مقاال   ٢٠١٩ من العام   ٢ رقم  العدد  يف  نرشنا 
الرشق األوسط. بالنسبة للكنائس األرثوذكسية يف أوروبا الرشقية ، نكتفي بنظرة عامة.
الكنيسة  عن  الكالم  يكفي  بل  ال  ورومانيا  وأوكرانيا  روسيا  كنائس  حول  تفصيل  مع 
األوكرانية التي ميكن القول انها أم الكنائس يف اوروبا الرشقية. ومن خاللها نفهم مبادئ 

دخول املسيحية اىل أوروبا الرشقية٢.
أمريها فالدميري عام ٩٨٨. ودعي “عامد  أوكرانيا يف حادثة عامد  كنيسة  نشأت 
الروس”. ومع األمري إعتمد الشعب يف كييف، وهكذا تأسست أول كنيسة مسيحية. 
ومنذ نشأتها كانت مرتبطة بكنيسة القسطنطينية اليونانية. وكان العدد األكرب من 
املطارنة من اليونان. وكانت هذه األبرشية تنترشعىل الجزء األكرب من روسيا الرشقية. 
ومع تسلط املغول عىل منطقة “الروس”، إنتقل املرتوبوليت إىل موسكو. عام ١٤٥٨ 
)روسيا(،  موسكو  ومرتوبوليت  )أوكرانيا(  كييف  مرتوبوليت  اىل:  القسمة  كرّست 

واعرتفت القسطنطينية بالكنيستني املستقلتني. 
والتي  املنطقة،  يف  األرثوذكسية  الكنيسة  تأسيس  حول  القدر  بهذا  نكتفي 
تطورت يف ظروف سياسية مختلفة، منها ال سيام حكم القيارصة، والحكم الشيوعي 
أيامنا. وآخر خالف حدث قبل  الكنيستني حتى  البولشفييك. وبقيت الخالفات بني 
أثار شقاقا مع  أوكرانيا، مام  ببطريرك  باعرتاف بطريرك اسطنبول برثلاموس  سنتني 

كنيسة روسيا. 
بسبب  الرسل،  عهد  منذ  فيها  املسيحي  اإلميان  دخل  فقد  رومانيا،  كنيسة  اما 
موقعها الجغرايف. وتأثرت املسيحية باملرسلني الالتني والبيزنطنيني. ونشأت وتطورت 
القومية يف كنيسة رومانيا، ال سيام يف مناطق مولدافيا وفالخيا، بالرغم من احتالل 
الكنيسة  التاسع عرش. وقررت  القرن  السادس عرش وحتى  القرن  لرومانيا يف  تركيا 
عام ١٥٦٨ استعامل اللغة الرومانية يف الليرتجيا, وعام ١٨٨٥ أصبحت كنيسة رومانيا 

١- املقال مخترص من قاموس موسوعة الرشق املسيحي – الصادر عن املعهد الرشقي الحربي يف روما )عام ٢٠٠٠(-  هذا

٢- إشارة إىل املعلومات عن جميع هذه الكنائس يف مجلة الوحدة يف اإلميان راجع خصوصاً فهرس االعوام ١٩٦٢ -١٩٧١



وتأقلمت  بطريركية.  رومانيا  أصبجت   ١٩٢٥ وعام  مستقلة.  أرثوذكسية  كنيسة 
الكنيسة مع النظام الشيوعي بعد الحرب العاملية الثانية، وعاد السالم اىل الكنيسة 
األبرشيات ومعاهد  وازدهاٍر كنيس، يف  بأمان وسالم،  الكنيسة  تعيش  ١٩٩٠. واآلن 

طالب الكهنوت، وأديار الرهبان والراهبات...
الكنائس يف اوروبا الرشقية هي مبجملها تتبع التقليد الساليف يف اللغة الطقسية 

واملوسيقى الكنسية والتقليد الكنيس... والعدد األكرب من مؤمنيها هم أرثوذكس.

٢٩الكنائس االرثوذكسية يف اوروبا الرشقية



الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية 

مع بزوغ فجر املسيحية، كان أعضاء الكنيسة الرسيانية األرثوذكسيّة هم املؤمنون 
الذين سكنوا يف بالد ما بني النهرين وكانوا من اليهود أو الوثنيّني الناطقني باللغة 
تبشري  بعد  املسيحية  اعتنقوا  وقد  القدمية.  سورية  لغة  وهي  اآلرامية،  الرسيانية 
استيفانوس  القّديس  استشهاد  البالد عقب  تلك  انترشوا يف  الذين  والتالميذ  الرسل 
رئيس الشاممسة يف أورشليم. وذهب العديد منهم إىل أنطاكية لنرش بشارة اإلنجيل، 

فآمن الكثريون من اليهود والوثنيّني بفضل جهودهم وتبشريهم. 

واليوم، يرأس الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية قداسة البطريرك مار إغناطيوس 
أفرام الثاين، البطريرك املئة والثالث والعرشون ألنطاكية وسائر املرشق والرئيس األعىل 
األرثوذكسيّة  الرسيانية  والكنيسة  العامل أجمع.  األرثوذكسيّة يف  الرسيانية  للكنيسة 
هي عضو يف عائلة الكنائس األرثوذكسيّة الرشقيّة، وفيها 3٢ أبرشيّة حول العامل )١٦ 
أسرتاليا ونيوزيلندا(.  وأبرشيّة يف  األمريكيّتني،  أوروبا، ٦ يف  األوسط، ٩ يف  الرشق  يف 
كام أّن للكنيسة الرسيانيّة األرثوذكسيّة فرًعا يف الهند يتضّمن عّدة أبرشيّات ويرأسه 

رئيس محيّل هو غبطة املفريان. 

املرحلة  وتتأثّر  صعبة،  عّدة  مراحل  يف  األرثوذكسية  الرسيانية  الكنيسة  مرّت 
الراهنة مبوجات االضطهاد وهجرة املؤمنني التي بدأت منذ نهاية القرن التاسع عرش 
الرسيانية  الكنيسة  أبناء  يقطن معظم  األحداث،  لهذه  ونتيجًة  أيّامنا هذه.  وحتّى 
األرثوذكسيّة حاليًا خارج بلدان الرشق األوسط، يف املهجر وبشكل رئييّس يف أوروبا 

وأمريكا الشامليّة.

خلَّفْت حقبُة االنتشار هذه، يف ما خلَّفْت، تحّدياٍت عّدة للكنيسة عىل صعيد 
إذ  حرًجا  وضًعا  الكنيسة  تواِجه  األوسط،  الرشق  ففي  والرعويّة.  الروحيّة  الشؤون 
إىل  املهاجرة  إىل  شخوصهم  مع  مستقبلهم،  حول  وقلق  خوف  يف  أبناؤها  يعيش 
الخارج، خاّصة بسبب األوضاع االقتصاديّة املتدهورة. أّما يف املهجر، فالكنيسة تواجه 

خطر خسارة هويّتها بسبب بُعدها عن الكنيسة األّم. 



3١االفتتاحية

بقيادة قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاين وآباء املجمع املقّدس، َخطَْت 
الكنيسة الرسيانيّة األرثوذكسيّة خطواٍت جبّارة ملواجهة هذه التحّديات. نذكر عىل 

سبيل املثال أهّمها: 

إحداث نيابة بطريركيّة لشؤون الشبيبة يف محاولة من أجل تقليص الهّوة بني 	 
اتّخاذ خطوات  البطريركية من  والشبيبة. ففي وقت قصري، متّكنت  الكنيسة 
عمالقة يف هذا املجال عرب إطالق التجّمع العاملي السنوي للشبيبة منذ العام 
املسيحية  الرتبية  منهج  وتطوير  حديثًا،  للمتزّوجني  برامج  وإطالق   ،٢٠١٥

املوّحد للشبيبة. 

إنشاء دير يف السويد، حيث يتواجد عدد كبري من املؤمنني الرسيان. ويُعترب 	 
الكهنوتيّة يف بالد  الحثيثة لزيادة عدد الدعوات  الدير جزًء من الجهود  هذا 
االنتشار، وخاّصة من الجيل الثاين وما فوق. إّن وجود كهنة ورهبان وراهبات 
ة التي تُحدثها االختالفات الثقافية  من الجيل الثاين هو أمر رضورّي لسّد الُهوَّ

يف املهجر. 

إطالق قناة تلفزيونية بطريركية )سوبورو( وإذاعة )راديو كيفو( ليكونا صوَت 	 
العامل،  حول  املسيحي  بل  الرسياين،  الشعب  يسمُعه  الذي  أنطاكية  وصدى 

مقّدًما له باقة من الربامج الروحيّة والثقافيّة واالجتامعيّة. 

تنمويّة عديدة يف الرشق األوسط، وبالتايل َخلق فرِص عمًل 	  إطالق مشاريع 
»جامعة  وافتتاح  إنشاء  أّن  كام  للشبيبة.  قياديّة  تدريب  وبرامج  للكثريين، 
الكنيسة، هو بدافع  أّول جامعة خاصة يف سورية بإرشاف وإدارة  أنطاكية«، 

االهتامم بالحاجات الرتبوية الكبرية للمسيحيّني يف املنطقة. 

تاريخيًّا، يف الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية تنتعش الحياة الرهبانية يف أديرة 	 
عّدة. ويستمّر السعي يف إعادة إحياء الحياة الرهبانية التقليدية، ال سيّام من 

خالل بناء دير جديد يف سورية وإعادة إعامر وإحياء األديرة القدمية. 

الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية 



االفتتاحية 3٢

التي  الكربى  األزمات  بالرغم من  األرثوذكسية برسعة  الرسيانية  الكنيسة  تنمو 
أملَّْت بها عرب العصور. وألّن الرّب يرعاها ويحميها، ستفشل كلُّ مخطّطات الرشير 

ولن تقوى عليها. 

الشقيقة  الكنائس  مع  األخّوة  بأوارص  األرثوذكسيّة  الرسيانية  الكنيسة  تتواصل 
كافّة. 

ننتهز الفرصة للصالة من أجل جميع الكنائس، سائلني ربّنا وإلهنا يسوع املسيح 
أّن يحميها جميًعا بظّل مجده، له املجد إىل األبد، آمني. 

الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية 



الكنيسة القبطية االرثوذكسية

جرجس ابراهيم صالح
االمني العام الفخرى ملجلس كنائس الرشق االوسط

منسق العالقة بني الكنيسة القبطية وكنائس الرشق االوسط

استاذ العهد القديم بالكلية اإلكلرييكية الالهوتية

ومعهدالدراسات القبطية 

ونائب رئيس قسم علم الالهوت مبعهد الدراسات القبطية

الكنيسة القبطية االرثوذكسية هى كنيسة االسكندرية، احد الكراىس الرسولية ىف الكنيسة 

االوىل.

كانت مدينة االسكندرية وقت كرازة الرسل، تعترب- من الناحية السياسية - املدينة 

العلمية  لكنها من جهة شهرتها  العاصمة روما.  بعد  الرومانية  االمرباطورية  الثانية يف 

مركز  اكرب  كانت  الشهرية  فمدرستها   ، الحني  ذلك  يف  الثقافة  عاصمة  كانت  والثقافية 

علمي وفلسفي يف العامل الوثني مبا توفر لها من مشاهري العلامء والفالسفة، وما ذخرت 

به مكتبتها الشهرية من الكتب واملخطوطات القيّمة. ) الكنيسة املسيحية ىف عرص الرسل 

لنيافة االنبا يؤانس اسقف الغربية ص١٦١(.

لقرب  نظراً  بها،  الرسول  مارمرقس  قبل كرازة  اىل مرص،  املسيحي  اإلميان  وصل 

مرص من بالد اليهودية ،كام كان بني من شاهدوا معجزة يوم الخمسني، بعٌض من 

مينع  ما  وليس   .)١٠  :  ٢ )اعامل  القريوان«  نحو  التى  ليبيا  ونواحي  »مرص  سكان 

ان يكون هؤالء الذين آمنوا بأورشليم يوم الخمسني ، قد حملوا االميان معهم اىل 

مواطنيهم. كام توجد إشارة يف سفر االعامل اىل أبلوس االسكندري، الذي كان يهوديا 

وتنرّص، مقتدراً يف الكتب وخبرياً يف طريق الرب »وكان وهو حارٌّ بالروح يتكلم ويعلم 

بتدقيٍق ما يختص بالرب«) اعامل ١٨ : ٢٤، ٢٥(. والقديس لوقا كتب إنجيله اىل أحد 



االفتتاحية 3٤

وجهاء االسكندرية املدعو ثاوفيلس ...ومل يكن إنجيل لوقا هو الوسيلة االوىل، التى 

اليه، اذ  انه كان مؤمنا قبل وصول إنجيل لوقا  حملت االميان اىل ذلك الرجل، بل 

يقول له لوقا: “ لتعرف صحة الكالم الذى علمت به”)لوقا ١ : 3 ،٤(.

لكن تأسيس الكنيسة املرصية التى تعرف باسم كنيسة االسكندرية ، ينسب اىل 

القديس مار مرقس. )الكنيسة املسيحية يف عرصالرسل لنيافة االنبا يؤانس اسقف 

الغربية ص ١٦٢(.

والقديس مارمرقس - احد السبعني رسوال- أّسس هذه الكنيسة حوايل سنة ٦٠ م... 

ومتيّزت بكرثة عدد من آمن ، وبسموِّ روحانياتهم ، وبحياة الزهد الفلسفية الفائقة 

الحد التي عاشها جمهور املؤمنني ... ومن فرط إعجابه بهذه الحياة، أشار اليها فيلو 

الفيلسوف اليهودي االسكندري ىف القرن االول امليالدي يف كتاب حياة التأمل. )تاريخ 

الكنيسة ليوسابيوس القيرصي. الكنيسة املسيحية ىف عرص الرسل  لنيافة االنبا يؤانس 

ص ١٦٢(. 

س مار مرقّس يف االسكندرية مدرسًة الهوتية ، لتثبيت املؤمنني يف الدين   كام أسَّ

الجديد، ولنقف امام املدرسة الوثنية الشهرية ، تقاوم تيارها وأفكارها، وترد عليها. 

ر لهذه املدرسة، مبا توفر لها من علامء، ان تجذب بعض فالسفة املدرسة  وقد قُدِّ

الوثنية وتهديهم اىل االميان، بل ان تصبح أكرب مركز دراسة الهويت مسيحي يف العامل 

مرص  يف  املسيحية  للكنيسة  املدرسة  هذه  مت  وقدَّ قرون.  لعدة  وغربا  رشقا  كله 

وخارجها، علامء وفالسفة ، استطاعوا ان يخدموا املسيحية اجلَّ خدمة ، ويذودوا عن 

إميانهم بأقالمهم التى فنَّدت ادعاءات الفالسفة الوثنيني...

 من هم االقباط

 هناك آراء كثرية لهذه التسمية اللغوية... لكن لعلَّ أقرب هذه االّراء اىل الصحة 

املعنى.  نفس  لهام  »قبطي”  و”مرصي”  الكلمتني  ان  العلامء  بعض  يقوله  ما  هي 

كالهام يرجعان للكلمة اليونانية Aigyptos التي أطلقها اإلغريق عىل مرص ونيلها. 
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وهذه الكلمة خطأ صويت لالسم املرصي القديم ملدينة ممفيس، التي كانت تُسّمى 

اليونانية  الكلمة  اول  وبحذف  بتاح«  روح  معبد  او  »بيت  ومعناها  بتاح«  كا  »ها 

ونهايتها، تبقى كلمة G Y P T وهي أصل كل الكلامت التى تعني مرص يف جميع 

 ( القبط«.  »دار  العرب مرص  سّمى  وقد  بالعربية،  قبط  وكلمة   ، األوربية  اللغات 

 ،١٩٨٠ عام  يؤانس  االنبا  لنيافة  محارضات   - القبطية  الكنيسة  تاريخ  من  ملحات 

فجر  املسيحية والدماء الذكية(. 

  الكنيسة القبطية االرثوذكسية ... مالمح عامة متيزها

كنائس  متيزها عن  بعدة مالمح  االرثوذكسية  القبطية/املرصية  الكنيسة   تتسم 

العامل كله، وميكن ان نوجز هذه املالمح يف اآليت:

 1 -نبوة الكتاب املقدس عنها 

 ان الكنيسة القبطية االرثوذكسية هي الوحيدة بني كنائس العامل التي وردت 

:  “ يف ذلك  النبي  ، وتحديدا يف سفر اشعياء  القديم  العهد  نبؤة عن تأسيسها يف 

اليوم يكون مذبح للرب يف وسط ارض مرص، وعمود للرب عند تخمها، فيكون عالمة 

وشهادة لرب الجنود يف أرض مرص. فيعرف الرب يف مرص، ويعرف املرصيون الرب 

يف ذلك اليوم. ويقدمون ذبيحة وتقدمة...«)اشعياء ١٩: ١٩- ٢١(. هذا املذبح ليس 

َمْذبَحا وثنيا ، النه مذبح للرب. وال هو مذبح يهودى، الن اليهود ال يذبحون خارج 

أورشليم. هو إذن املذبح املسيحي. كام بارك الرب مرص ، حيث ذكر يف سفر اشعياء 

»مبارك شعبي مرص«) اشعياء ١٩ : ٢٥(. 

    2- مجيء العائلة املقدسة اىل مرص

 أرض مرص هي التي لجأ اليها السيد املسيح مع والدته القديسة مريم والقديس 

التي جاءت يف سفر هوشع:  النبوة  عودته من مرصتحققت  وعند  النجار.  يوسف 

»من مرص دعوت ابني”)هوشع ١١: ١(. وكان لهذه الزيارة اثرها، فلقد كانت العائلة 
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املقدسة كلام دخلت بلدة يف مرص تسقط اوثانُها، وصار كل موضع وطأته العائلة 

املقدسة كنيسة فيام بعد. ) ملحات من تاريخ الكنيسة القبطية لنيافة االنبا يؤانس 

أسقف الغربية، الكنيسة القبطية ىف العهد القديم لجرجس صالح(. 

     ٣- تأسيس أول مدرسة الهوتية ىف العامل

ىف  االنجييل  مرقّس  القديس  بتأسيسها  قام  الالهوتية  االسكندرية     مدرسة 

الستينات من القرن االول امليالدي، حتى ميكن للتعليم املسيحي أن يثبت ىف مواجهة 

الثقافات السائدة يف ذلك الوقت، والتي كانت االسكندرية مركزا لها. وصارت مدرسة 

االسكندرية الالهوتية اول مركز للتعليم الالهويت، حيث نشاء فيها اول نظام لالهوت 

املسيحي يف العامل )دليل كنائس الرشق االوسط ص٧٨(. 

الدخول  يريدون  )الذين  للموعوظني  كمدرسة  االسكندرية  مدرسة   بدأت 

للمسيحية( حيث تقدم لهم دراسات تؤهلهم لالنضامم للمسيحية. ويف القرن الثاين 

فيها تقوم  الدراسة  لتكون مركزا علميا عامليا. وأصبحت  املدرسة،  امليالدي تطورت 

عىل أساس موسوعي شامل، تبدأ بسلسلة من العلوم غري الدينية ، ثم تتدرج إىل 

االخالقيات والفلسفة الدينية، وأخريا الالهوت املسيحي. وكانت العبادة تسري جنباً 

اىل جنب مع الدراسات املنهجية. وقد أنتجْت هذه املدرسة  انتاجاً الهوتياً اليُحىص، 

وكذلك عدد من العلامء منهم: بنتينوس، و القديس إكليمندس االسكندري، والقديس 

ديونسيوس )البابا الرابع عرش من بطاركة االسكندرية(، والقديس ديدميوس الرضير. 

٤- الكنيسة القبطية كنيسة شهداء

    حقا إن اإلستشهاد شمل كل كنائس العامل، ولكن الكنيسة القبطية االرثوذكسية، 

بالتقويم  يعرف  ما  وهو   - االبرار  الشهداء  لتاريخ  ٢٨٤م،  بداية  عام  من  إتّخذت 

عرش   )3٢٨٤-٠٥( دقلديانوس  اإلمرباطور   فيه  توىل  الذي  العام  وهو   - القبطي 

االمرباطورية الرومانية الوثنية، الن يف عهده كان االضطهاد الروماين ضد املسيحية، 

قد وصل اىل ذروته، وباألخص يف مرص. 

الكنيسة القبطية االرثوذكسية



3٧االفتتاحية

   لقد كانت االضطهادات التي حلت مبرص أبشع قسوة ، وأكرث عددا وعنفاً، ملا 

اتّصف به االقباط من الصالبة والثبات عىل إميانهم. وشعر األباطرة انهم امام شعب 

شجاع متمسك بدينه ،فاستخدموا كافة ألوان التعذيب الوحشية كالحرق، والسلخ، 

واإللقاء للوحوش، وتقطيع األعضاء، والرجم، والرضب بالسيف. ولقد متيزت كنيسة 

االسكندرية بأمرين أساسيني:

ا- استشهاٌد شمل احيانا مدناً بأرسها، مثل شهداء اخميم ، وشهداء إسنا. او آالفا 

من الناس مثل شهداء الكتيبة الطيبية. 

بعد  سالم  يف  عاشت  اخرى  كنائس  بينام   ، العصور  مدى  عىل  استشهاد  ب- 

يف  وبخاصة  مرص  يف  الروماين  العرص  يف  االستشهاد  عنف  وبسبب  الوثني،  العرص 

بتقويم جديد  الكنيسة تقوميها من سنة ٢٨٤م  ت  اإلمرباطور دقلديانوس غريَّ عهد 

بعُض  استشهد  وقد  الشهداء.  تقويم  باسم  عرف   ، السنة  بتلك  االوىل  سنته  تبدأ 

بابوات كنيسة االسكندرية، آخرهم البابا بطرس خاتم الشهداء )3٠٢-3١١(، مع عدد 

مدة  الالهوتية  االسكندرية  مدرسة  تعطلت  كام  والكهنة.  األساقفة  االباء  من  كبري 

من الزمن ، وأحرقت الكنائس والكتب املقدسة ، وفاضت الطرقات بالدماء الذكية 

الطاهرة. 

ومن أشهر الشهداء االقباط: البابا بطرس االول  خاتم الشهداء البابا ١٧، القديس 

فيلياس اسقف متى ، القديس مارمينا العجائبى ، القديسة دميانة أمرية الشهيدات، 

أبانوب  الطفل  القديس   ، الشطبي  تادرس  ، القديس  القليني  ابسخريون  القديس 

النهييس ، القديسة الشهيدة رفقة وأوالدها الخمسة ، القديسة األم دوالجي. ) راجع 

االستشهاد ىف املسيحية لنيافة االنبا يؤانس اسقف الغربية(. 

 5- الكنيسة القبطية االرثوذكسية كنيسة الرهبنة

انطلقت الرهبنة املسيحية من الكنيسة القبطية االرثوذكسية، وانطلقت منها كل 

النظم الرهبانية للعامل كله يف القرن الرابع عىل يد القديس أنطونيوس الكبري، الذي 

الكنيسة القبطية االرثوذكسية



االفتتاحية 3٨

لّقب بأيب الرهبان يف العامل أجمع ،كام ان واضع نظام الرشكة الرهبانية  هو القديس 

باخوميوس، وهو اول من وضع القوانني لحياة الرشكة الرهبانية ، وقد نقلها يوحنا 

كاسيان اىل فرنسا ، وعىل اساسها وضعت قوانني األديرة البندكتية. 

والرهبنة التي ظهرت يف الكنيسة القبطية، هي تجسيد لنظرية نسكية وفكرة 

العامل يف حياة زهد  الرباري والجبال، بعيدا عن  التبتل والتعبّد يف  فلسفية، قوامها 

العزلة  حياة  عن  للتعبري  االمر  باديء  رهبنة يف  كلمة  واستخدمت  اختياري.  وفقر 

الكاملة Eremitical mode of life ، ولكنها استخدمت فيام بعد للتعبري عن حياة 

 .) Cenobitic life الكنوبيون   )الرشكة الرهبانية

الحياة  للتعبري عن  الواسع  اللفظ )الرهبنة( يف معناه  وعىل ذلك فقد استخدم 

التى عاشها النساك، بعيدا عن العامل سواء يف عزلة كاملة او يف حياة رشكة. ويعد 

البابا  بقلم  أنطونيوس  القديس  حياة   ، املسيحية  للرهبنة  االساسية  املراجع  من 

اول  اثناسيوس  القديس  ويعترب  )3٢٨- 3٧3م(.  االسكندرية  الرسويل بابا  اثناسيوس 

من كتب سرية عن احد أباء الرهبنة ، وكان قد تتلمذ بعض الوقت عىل يدي االنبا 

أنطونيوس.  ويقال انه كتب هذه السرية يف منفاه يف مدينة تريف Treve الواقعة 

عىل الحدود بني فرنسا وبلجيكا يف الفرتة بني سنة 33٦وسنة 33٨م. وكان تأثري هذه 

السرية قويا حتى إن املؤرخني األوربيني يقرون انها ألهبت الشعور بالرغبة النسكية 

يف كل غريب أوروبا آنذاك. ومن أمثلة من تأثروا بها، وحملتهم عىل التوبة، وتغيري 

االنبا  لنيافة  املسيحية  الرهبنة  يف  مذكرات  اغسطينوس.)راجع  القديس  حياتهم 

يؤانس اسقف الغربية(.  

ولقد قامت الرهبنة املسيحية عىل أربعة أسس

virginity .ا- البتولية

البتولية يف املسيحية تنبع من مفهوم ساٍم، وتتألق بني الفضائل جميعها. فالسيد 

ببتوليتها  إحتفظت  بتول،  من  وولد  بتوال  عاش  للمسيحيني،  االعىل  املثل  املسيح 
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الذين خصوا أنفسهم ألجل  حتى نياحتها. وقد تكلَّم السيد املسيح عن الخصيان، 

ملكوت السموات) متى ١٩: ١٠ - ١٢(.   وىف رده عىل الصدوقيني: »ألنهم ىف القيامة 

اليزوجون وال يتزوجون، بل يكونون كمالئكة الله ىف السامء«)متى ٢٢: 3٠ ، لوقا ٢٠: 

3٥(. اي ان حالة عدم الزواج هى تشبُّه بحياة املالئكة.  

الناس،  نفوس  يف  وتغلغلت  للبتولية،  الشديد  الحامس  من  موجة  رست  لقد 

وقدسيتها  جاملها  وأبانوا  والبتولية،  العفة  معلميها  وكبار  الكنيسة  آباء  مدح  وقد 

وسموها. ويقول القديس امربوسيوس: »ليست البتولية مستحقة املديح من حيث 

انها توجد ىف الشهداء، بل النها هي نفسها تصنع الشهداء. ...« ويقول ايضا: » وما 

قلته ليس كالمي طاملا ان الذين ال يتزوجون وال يزوجون هم كمالئكة السامء فال 

تعجب اذا ما قُورِنوا باملالئكة امللتصقني برب املالئكة«. 

  ب- اعتزال العامل وحياة الوحدة واالنفراد 

امليل لحياة الوحدة يف الصحاري والجبال واألماكن النائية، اقتداء بالسيد املسيح، 

الذي قبل البدء يف خدمته الكرازية، اقتاده الروح اىل الربية، حيث أمىض أربعني يوما 

هناك )لوقا ٤: ١، ٢(. كام أنه أظهرمجده يف حادثة التجيل عىل جبل عال ) لوقا ٩: 

٢٨- 3٦(. ومن ذلك نلمس ان رب املجد، مل يكن يلجأ اىل الجبل او مواضع الخالء 

الضوضاء، حتى  بعيدة عن  أماكن  بل ألنها  الجموع،  فيها  يعلِّم  باعتبارها فسيحة، 

يكون هو يف ذلك  قدوة للمؤمنني. 

وكام   ، بالواحد  لريتبطوا  الكل  من  ينحلّوا  املتوّحد  اسحق  مار  تعبري  وبحسب 

يقول يوحنا سابا: » أقطع حديثي مع الناس ألتحدث معك. أغلق بايب لتفتح انت 

ىل بابك. احرم نفيس من الشمس الطبيعية، لترشق انت يل يا شمس الرب والشفاء يف 

أجنحتها.« 
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ج - التجرد

التجرد او الفقر االختياري هو أن يتجرد االنسان باختياره من جميع املقتنيات، 

وأن يحيا فقرياً كام عاش سيده ومعلمه السيد املسيح. والسيد املسيح يقول : »ال 

تكنزوا لكم كنوزاً عىل االرض.... بل أكنزوا لكم كنوزاً يف السامء ، النه حيث يكون 

كنزك هناك يكون قلبك ايضا« )متى ٦: ١٩- ٢١(. وايضاً ما جاء يف مثل وكيل الظلم: 

» اليقدر احد ان يخدم سيدين.... وال تقدرون ان تخدموا الله واملال« )لوقا ١٦ : 

 .)١3

  ٦- الكنيسة القبطية وصوت الحق يف املجامع املسكونية

تعترب الكنيسة القبطية بحق أنها صوت الحق يف املجامع املسكونية، فدفاعها عن 

االميان، جعل الجميع يصفها ويصف بطاركتنا بأبطال االميان ، وصاروا قادة للفكر 

الالهويت عىل املستوى املسكوين - العاملي، ومل يكن يسندهم يف ذلك سلطة سياسية 

حسب   ، كنيسة االسكندرية  تكون  ان  استطاعت  ولقد  والهويت.  روحي  عمق  بل 

ابطال  من  هنا  ونذكر   ، الرومانية  لإلمرباطورية  تابعة  دولة  ، مستقلة يف  املؤرخني 

االميان : القديس البابا اثناسيوس الرسويل الذي دافع عن الهوت السيد املسيح  ضد 

األريوسية ، والقديس البابا كريلس الكبريامللقب عامود الدين الذي دافع عن تجسد 

القديس  كفاح  واصل  الذي  ديسقورس  البابا  والقديس   ، النسطورية  ضد  الكلمة 

كريلس الكبري. 

ا- الكنيسة القبطية يف مواجهة األريوسية

واجهت الكنيسة القبطية االرثوذكسية هرطقة أريوس، الذي أنكر الهوت السيد 

املسيح واعتربه غري مساٍو لألب يف الجوهر االلهي ، بل هو مخلوق. وقد حرمه البابا 

بطرس خاتم الشهداء )3٠٢- 3١١م( والبابا إلكسندروس االول )3١٢- 3٢٨م(، والبابا 

اثناسيوس الرسويل 3٢٨- 3٧3م(. وبسبب هرطقته عقد املجمع املسكوين االول يف 
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نيقية عام 3٢٥م. وفيه كان القديس اثناسيوس شامسا للبابا إلكسندروس االسكندري 

من جميع  اكرث  مكانته الالهوتية  وبرزت  املجمع،   الشخصيات يف هذا  أبرز  وكان 

األساقفة ال3١٨ الذين حرضوا املجمع. ويكفي أن قانون االميان الذي أقره املجمع، 

هو قانون االميان، الذي وضعه القديس اثناسيوس الرسويل.

بابا االسكندرية عام 3٢٨م، توىل مهاجمة  اثناسيوس هو  القديس  وحينام صار 

الهرطقة األريوسية وتفنيدها، بكل قوة دفاعا عن االميان. وتألبت عليه كل القوى ، 

فصمد ومل يهتز، ووقف وحده حتى قيل له: ) العامل كله ضدك يا أثناسيوس( فأجاب 

ولوال  العامل«.  لقب Contra Mondum اي »ضد  عليه  فأطلق  العامل(  وانا ضد   (

عمل الله يف البابا اثناسيوس خليفة القديس مار مرقس، لضاع االميان. لذلك لقبته 

الكنيسة بالبابا اثناسيوس الرسويل. وللقديس اثناسيوس الرسويل مقاالت الهوتية ىف 

رشح االميان املسيحي ، والرد عىل التعاليم االريوسية وكتاب تجسد الكلمة والرسالة 

إىل الوثنيني ورسالة لألسقف رسابيون.  )راجع محارضات ىف التاريخ الكنيس- املجامع 

املسكونية لنيافة االنبا يؤانس اسقف الغربية، وايضاً الكنائس االرثوذكسية الرشقية - 

الكنيسة القبطية االستاذ أمري نرص - مراجعة نيافة االنبا بيشوى، وايضاً دليل كنائس 

الرشق االوسط(.   

 ب- الكنيسة القبطية ىف مواجهة هرطقة مقدونيوس

بطريرك  مقدونيوس  هرطقة  االرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  واجهت  لقد 

الهي  انه عمل  القدس، وقال  الروح  أنكر إلوهة  القسطنطينية )3٤3- 3٦٢(، الذي 

الرسويل هذه  اثناسيوس  البابا  فّند  املالئكة.  وقد  الكون ومخلوق يشبه  منترش يف 

تعاليم  فساد  وكشف  3٦٢م.    عام  باإلسكندرية  عقده  الذي  املجمع  يف  البدعة 

اىل صديقه األسقف رسابيون  بالحرم، وكتب رسائله  ، بل وحكم عليه  مقدونيوس 

بخصوص االميان بألوهة الروح القدس األقنوم الثالث من الثالوث القدوس. وبسببه 

 ، اسقفا   ١٥٠ بحضور  عام3٨١م،  القسطنطينية  يف  الثاىن  املسكوىن  املجمع  ُعقد 
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وأكمل قانون االميان بالجزء الخاص بالروح القدس » نعم نؤمن بالروح القدس الرب 

املجمع.  هذا  يف  عظيم  دور   )3٨٥  -3٧٩( االول  تيموثاوس  وكان للبابا  املحيى...« 

اسقف  يؤانس  االنبا  لنيافة  املسكونية  املجامع  الكنىس-  التاريخ  ىف  )محارضات 

الغربية، الكنائس االرثوذكسية الرشقية - الكنيسة  القبطية االستاذ أمري نرص(.      

ج - الكنيسة القبطية ىف مواجهة النسطورية

بطريرك  نسطور  هرطقة  االرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  واجهت  كذلك 

القسطنطينية )٤٢٨- ٤3١(. الذي علَّم أن يف السيد املسيح طبيعتني منفصلتني ، او 

شخصني  حدث بينهام اقرتان  او مصاحبة ،وبالتايل فالسيدة العذراء مريم هي أم 

املسيح وليست والدة االله. 

وقد تصّدى القديس البابا كريلس عمود الدين )٤١٢- ٤٤٤( لهذه الهرطقة منذ 

البداية ىف رسالته الفصحية عام ٤٢٩م، حيث أكّد عىل إميان الكنيسة املستقيم ، أن 

للسيد املسيح طبيعة واحدة بعد االتحاد التام والكامل ، فيه كل خصائص وصفات 

تو  ميافيزيس  الشهرية:«  وله عبارته  تغيري.  وال  امتزاج  وال  اختالط  بغري  الطبيعتني 

ثيئو لوغو سيساركومينى- طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة«. ولقد كتب الرسائل 

، وحاول  الواحدة  املسيح  السيد  املستقيم يف طبيعة  االميان  له  اىل نسطور شارحا 

عام  االسكندرية  يف  مجمعني  كريلس  البابا  وعقد  تعاليمه.  عن  للعدول  كثرياً  معه 

٤3٠م ، أدان فيها نسطور، وأرسل اليه رسائله املجمعية، التي ألحق بها الحرومات 

االثني عرش ليوقِّع عليها ،ولكن نسطور ظلَّ عىل عناده ورفضه. ولهذا ُعقد املجمع 

اصدر  الذي  الكبري،  كريلس  البابا  برئاسة   ، ٤3١م  عام  أفسس  يف  الثالث  املسكوين 

قراراته بحرم نسطور وعزله واملوافقة عىل قرارات مجمعي االسكندرية ، والتأكيد 

عىل ان رس التجسد قائم يف اتحاد الالهوت بالناسوت يف أقنوم الكلمة األزيل بدون 

انفصال وبغري اختالط اوامتزاج او تغيري، وأن السيدة العذراء مريم هي » والدة االله 
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- ثيؤتوكوس«. )راجع محارضات ىف التاريخ الكنيس - املجامع املسكونية لنيافة االنبا 

يؤانس اسقف الغربية ، الكنائس االرثوذكسية الرشقي - الكنيسة القبطية  االستاذ 

أمري نرص(.

   د- الكنيسة القبطية يف مواجهة االوطاخية

يف  متطرفا  كان  الذي  اوطاخى  االرثوذكسية هرطقة  القبطية  الكنيسة  واجهت 

الناسوتية قد تالشت  املسيح  السيد  أن طبيعة  الواحدة، حيث علَّم  الطبيعة  رشح 

يف طبيعته الالهوتية.   وُعِقد مجمع أفسس الثاىن برئاسة البابا ديسقورس )٤٤٤- 

ارثوذكيس  اعرتاف  بكتابة  اوطاخى وقيامه  اسقفا. ومبناقشة  ٤٥٤م( وبحضور ١3٠ 

باالميان ، صدرت القرارات بتربئة اوطاخى والحكم بحرم ثيؤدوريت اسقف قورش، 

وهيباس اسقف اديسا)الرها(. اللذين هاجام تعليم القديس كريلس ورّوجا تعاليم 

بعزل فالبيانوس، ويوسابيوس أسقف  املوبسويستي معلم نسطور، وايضاً  ثيئودور 

دوريليم، الذي اثار زوبعة الطبيعتني من بعد االتحاد يف رصاعه ضد اوطاخى. وقد 

، وايضاً  نيقية والقسطنطينية  الذي وضعه مجمعا  اإلميان  قانون  املجمع عىل  أكد 

قرارات مجمع أفسس املسكوين الثالث.  لكن األحداث تطورت بشكل رسيع لرفض 

اسقف روما الون االول )٤٤٠- ٤٦١م( لقرارات املجمع خاصة مع عدم قراءة رسالته 

)طومس الون( ،ووصف املجمع بتعبري انه “مجمع اللصوص” وسعى لعقد مجمع 

عقد  نسطور. ولهذا  التباع  قبوله  وكذلك  الثاين  أفسس  ملجمع  مناهضاً  بروما،  اخر 

البابا ديسقورس مجمعاً باإلسكندرية عام ٤٥٠م وبحضور جميع األساقفة االقباط، 

وبعد  املناقشات اتخذ القرار بحرم الون اسقف روما والطومس الخاص به.     

 ه- موقف الكنيسة القبطية من مجمع خلقيدونية

الون  بني  تآلف  وحدث   ، ديسقورس  للبابا  وكراهية  حقدا  هناك  كان  لألسف 

اسقف روما واإلمرباطور النسطوري مركيان، وعزما عىل محاكمة البابا ديسقورس، 

بحضور  عام ٤٥١م  املجمع  إقرار »طومس الون«. وعقد هذا  مع   ، منه  والتخلص 
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٦3٠ اسقفا تآمر فيه النساطرة يف القسطنطينية وروما وغريها عىل كريس االسكندرية 

وعىل البابا ديسقورس االسكندري.

ولقد قال البابا اإلسكندري بخصوص اوطاخى »اذا كان اوطاخى قد جحد العقيدة 

الصحيحة التي تضمنتها رسالته ونادى بتعليم غريب ، فهو ال يستحق العقاب فقط، 

بل هو جدير بان يُحرق بالنار«. ولكن املجتمعني تآمروا عىل االميان السليم باقرار 

طومس الون واألخذ بالطبيعتني. وحرم البابا ديسقورس ونفيه اىل جزيرة جنجرا يف 

بفالجونيا بشاميل اسيا الصغرى جنويب البحر األسود. وهكذا كان هذا املجمع سببا 

ىف انقسام الكنيسة الواحدة اىل قسمني:

الالخلقيدونية  الكنائس  التي ترفض قرارات هذا املجمع وهي  :الكنائس  االول 

املسيح  بطبيعة  تؤمن  التى  وهي  الرشقية،  االرثوذكسية  بالكنائس  تُعرف  والتي   ،

بغري  اتحادهام  وأن  الطبيعتني،  وخصائص  صفات  كل  لها  االتحاد،  بعد  الواحدة 

اختالط وال امتزاج وال تغيري. وهذه الكنائس هي: 

                ١- الكنيسة القبطية االرثوذكسية. )كنيسة االسكندرية القبطية 

االرثوذكسية(. 

                ٢- الكنيسة األنطاكية الرسيانية. 

                3- الكنيسة األرمنية يف اتشميازين. 

                ٤- الكنيسة األرمنية يف انطلياس )لبنان(.  

                ٥-الكنيسة الهندية الرسيانية. 

                ٦- الكنيسة االثيوبية. 

                ٧- الكنيسة اإلريرتية.

الثاىن : الكنائس التي توافق عىل قرارات هذا املجمع ، وهي الكنائس الخلقيدونية. 

)راجع محارضات:   ملحات من تاريخ الكنيسة القبطية لنيافة االنبا يؤانس اسقف 

الغربية، الكنائس االرثوذكسية الرشقية - الكنيسة القبطية االستاذ أمري نرص(. 
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 حضارة االقباط يف العرص القبطي

الفراعنة.  عهد  منذ   ، التاريخ  اعامق  يف  طويلة  قرون  اىل  متتد  االقباط  حضارة 

والدارس للتاريخ وعلم االثار يالحظ دور االقباط ونشاطهم الفكري والثقايف والعلمي 

عىل  القبطي  العرص  يف  االقباط  به  متيز  عام  نتكلم  ان  واملعامري. وميكننا  والفني 

املستوى الكنيس والعام باآليت:

    النشاط الثقايف لألقباط

الفكرية  واألعامل  القبطية  اللغة  يف  الثقايف  االقباط  نشاط  نالحظ  ان  نستطيع 

األدبية التي تظهر يف الحياة الكنسية ، فنجد:  

    ا- اللغة القبطية

قبل  بها املرصيون منذ  ٤٠٠٠سنة  يتكلم  كان  التي  اللغة  القبطية هي   اللغة 

بالهريوغليفية،  املعروفة  القدمية  املرصية  للغة  اللغة الدارجة  مبثابة  وهي   ، امليالد 

االحتالل  نتيجة  الزمن  الفرعونية.  ومبرور  املعابد  عىل  النقش  يف  أُْستعملت  التي 

األربعة  القرون  ويف   ، يونانية  أغلبها  تراكيب  القبطية  اللغة  عىل  ادخل  األجنبي 

االوىل كانت اللغة القبطية هي اللغة املتداولة يف الكتابة والكالم، ووصلت اىل ذروة 

يف  الكبري  الدور   ، االسكندرية  مدرسة  اباء  احد  لبنتينوس  الفضل  ويعود  مجدها. 

وضع أبجدية اللغة القبطية ،بعد أن استعار األبجدية اليونانية ، وأضاف اليها سبعة 

حروف مل يكن لها نظري يف اللغة اليونانية. وبذلك أمكن ترجمة الكتاب املقدس من 

العربية واليونانية اىل القبطية. 

اللغة  القديس االنبا شنودة رئيس املتوحدين بتهذيب  القرن الخامس قام  وىف 

القبطية وصْقلِها وتنقيتها ، لتصبح لغة القراءة والكتابة، اىل جانب كونها لغة الصلوات 

يف الكنيسة.  لكن بعض اآلباء من كنيسة االسكندرية  كتبوا كتاباتهم باللغة اليونانية 

تاريخ  من  محارضات  راجع  الوقت.)  ذلك  يف  العامل  يف   انتشارا  األكرث  اللغة  النها 

الكنيسة القبطية االرثوذكسية



االفتتاحية ٤٦

الكنيسة القبطية لنيافة االنبا يؤانس اسقف الغربية، اباء مدرسة االسكندرية األَولون 

للقمص تادرس يعقوب، الكنائس االرثوذكسية الرشقية - الكنيسة القبطية االستاذ 

امري نرص(. 

 ب - األدب القبطى

لقد اهتم االقباط برتجمة الكتاب املقدس للغة القبطية وتُعدُّ من أدقِّ الرتجامت 

 ، القبطية  باللغة  كتاباتهم  تكون  ان  الكنيسة  آباء  بعض  اهتم  كام  االصيل.  للنص 

القديس  رسائل  مثل:  الرهبنة،   اباء  وكتابات  تعاليم  يف  النسيك  الرتاث  جانب  اىل 

أنطونيوس ، قوانني القديس باخوميوس أب الرشكة ، تعاليم وعظات االنبا شنودة 

اللغة  رئيس املتوحدين ، عظات القديس مقاريوس الكبري. كام ترجمت كتب عن 

اليونانية مثل: كتابات القديس باسيليوس الكبري ، والقديس غريغوريوس النيىس ، 

والقديس يوحنا ذهبى الفم ، وكذلك كتابات البابا اثناسيوس والبابا ثيؤفيلس. )راجع 

االرثوذكسية  الكنائس  يعقوب،  تادرس  للقمص  األولون  االسكندرية  مدرسة  آباء 

الرشقية - الكنيسة القبطية االستاذ أمري نرص(.    

ج - علامء من االقباط

لقد برع االقباط يف مجاالت العلوم املختلفة ، ووضعوا اكرث املصطلحات العلمية 

التي كانت معروفة يف ذلك الوقت ومنهم أخذ العامل. ومن هؤالء: 

هريوفيالس مؤسس علم الترشيح، ايرستسرتاثوس مؤسس علم وظائف األعضاء، 

الذي  سريابيون،  األسنان،  تلف  ملنع  عالجا  وضع  الذي  العامل  كالسوس،  كرينليوس 

ق يف دراسة العقاقري املرصية وغريهم. كام برع االقباط يف علم الفلك ووضعوا  تعمَّ

التقويم القبطى، وحساب األبقطى لتحديد األعياد واملناسبات الكنسية. 

د - الفن والعامرة القبطية

بالجامل )يف  ، ومتيّز  القبطي  الفنان  ُمعرّباً عن شخصية  القبطي  الفن  لقد جاء 
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قد  امللونة(. و  والكتابات  واملالبس  الكنائس  والجدران  وأْسُقف  األعمدة  رؤوس 

برعوا يف التصوير والرسوم الجّصية ، والرسم َعىل القامش وورق الربدى والخشب ، 

والتجليد للمخطوطات والكتب ، املوسيقى واأللحان. والزائر للمتحف القبطي يرى 

الكثريمن هذه األشياء.

اما العامرة القبطية فقد قامت عىل األصول واألسس التى قامت عليها العامرة 

الفرعونية. وكذلك العامرة الرومانية. لكنها قفزت بروح الفن الفرعوين مبا يُبني النبوغ 

التشييد والبناء. والزائر للكنائس واألديرة القدمية يرى  اليه االقباط يف  الذي وصل 

ذلك. )راجع الكنائس االرثوذكسية الرشقية - الكنيسة القبطية االستاذ أمري نرص(. 

االقباط يف ظل الحكم اإلسالمى 

نفس  يف  مرص  حاكم  امللكاين  البطريرك  واستغل  البيزنطيني،  من  االقباط  عاىن 

الوقت )املقوقس( السبل اإلرهابية إلخضاع االقباط له ، ومن فرط الضيق هرب البابا 

بنيامني االول اىل دير صغري بالصعيد واختفى من وجه الرش البيزنطي. 

ىف  العاص  بن  عمرو  بقيادة  ملرص  العرب  جاء  الصعب  املناخ  هذا  وسط  ويف 

الحصار،  من  شهر  بعد  التي سقطت  الفرما  ومنها  العريش،  اىل  ٦٤٠م، وصل  عام 

)بجوار  بابليون  اىل حصن  العرب  الدلتا. ثم وصل  بلبيس رشق  ثم سقطت مدينة 

الحصن،  سقط  أشهر،  سبعة  دام  حصار  القدمية(.  وبعد  مبرص  املعلّقة  الكنيسة 

واستسلم املقوقس يف يوم ٦ ابريل ٦٤١، وعقدت معاهدة بابليون االوىل بني العرب 

والروم البيزنطيني. ثم اتجه عمرو لإلسكندرية وبعد حصار ١٤ شهرا سلمت املدينة 

للعرب. ووقع املقوقس معاهدة بابليون الثانية. وصارت مرص تحت الحكم اإلسالمى 

أمر  بناًء عىل  تمَّ حرق مكتبة االسكندرية  وامتد نفوذهم لسائرأقاليم مرص.  وقد 

عمرو بن العاص، بترصيح  من الخليفة عمر بن الخطاب. 

 وبعد ثالثة سنوات من استقرار الحكم العريب ملرص، عاد البابا بنيامني اىل كرسيه 

، بعد أن كتب له عمرو بن العاص عهد أمان. وعمل البابا بنيامني عىل تثبيت االميان 

بني االقباط وإقامة اآلباء األساقفة بدال من الذين انحرفوا اىل الخلقيدونية. ولقد امتد 
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االفتتاحية ٤٨

الحكم العريب االسالمي من القرن السابع حتى القرن التاسع عرش، اجتازت خاللها 

الكنيسة أحداثا جسام وتعاملت مع حكام كثريين.

      1- عرص الوالة املسلمني (٦٤1- ٨٦٨م)

والدولة   ، األموية  الدولة  ثم   ، الراشدين  الخلفاء  عهد  العرص طيلة   امتّد هذا 

العباسية ... وتوىّل الوالية ١٢٧ واليا اي ما تقرب مدة كل منهم لسنتني ، وذلك خشية 

فرض  يف  الوالة  سياسة  من  االقباط  بحكم مرص. وعاىن  الوايل  من استقالل  الخلفاء 

والذي  الجباية  أُسلوب  من  العامة. وكذلك  الرضائب   ، الخراج  الجزية،   : الرضائب 

املبالغ  البابوات واألساقفة، لحني دفع  الكنيسة من  آباء  القبض عىل  وصل اىل حد 

املطلوبة. وحدث هذا مع البابا الكسندروس الثاين )٧٠٤- ٧٢٩م(. 

و حرصت السلطة االسالمية يف هذه الفرتة عىل حظر بناء الكنائس او التوسيع، ويف 

بعض الفرتات قيَّدت الحرية الدينية ومنع إقامة الصلوات يف الكنائس، كام حدث ايام 

أصدر  حينام  بالتعريب،  الفرتة  تلك  اتسمت  كام  ٧٠٠م(.    -٦٩٢( االول  سيمون  البابا 

الخليفة الوليد بن عبد امللك أوامره بتعريب الدواوين عام ٧٠٦م، وعدم استخدام اللغة 

القبطية. وتدهورت اللغة القبطية وسادت اللغة العربية عند االقباط. وكان هذا سببا 

االموي  الخليفة  ايام  الدلتا،  سكان شامل  البشموريني  ثورة  أهمها  ثورات  لقيام  سبع 

مروان بن محمد نحو عام٧٥٠م. وأيام الخليفة العبايس املأمون نحوعام ٨3٢م. ) راجع 

 ، الغربية  اسقف  يؤانس  االنبا  لنيافة  القبطية  الكنيسة  تاريخ  من  ملحات  محارضات 

الكنائس االرثوذكسية الرشقية - الكنيسة القبطية االستاذ امري نرص(.  

2-  عرص الدول املستقلة ( ٨٦٨- 1٨٠5م)

الدولة األخشيدية )٩3٥-  الطولونية )٨٦٨- ٩٠٥م(،  الدولة  الفرتة تشمل  هذه 

٩٦٩م(، الدولة الفاطمية )٩٦٩- ١١٧١م(، الدولة األيوبية )١١٧١ - ١٢٥٠م ( ، دولة 

املامليك ) ١٢٥١- ١٥١٧م(، الدولة العثامنية )١٥١٧- ١٨٠٥م(.

بالسامحة للمرصيني عامة، واألقباط  الطولونيني واالخشيديني  اتسم حكم  وقد 

الكنيسة القبطية االرثوذكسية



خاصة ولقد تم إلغاء الكثري من الرضائب ، وأبطلت طرق العنف يف الجباية. ولقد 

مييل  خامرويه  وكان  الغطاس.  عيد  خاصة  أعيادهم  يف  االقباط  الطولونيون  شارك 

لألقباط، وتعامل مع البابا واألساقفة والرهبان بأسلوب أفضل من والده. 

اما يف عرص االخشيديني، فاشتدت السياسة املالية عىل االقباط، وقد متت تصفية 

بعض امالك الكنائس ، لكن ُسِمح لألقباط ببناء الكنائس وتعمريها ، واشرتكوا مع 

االقباط يف بعض أعيادهم خاصة عيد الغطاس. 

اما عرص الفاطميني والذي امتد اىل مئتي عام، فيعترب من أفضل العصور االسالمية، 

االقباط، وهو  الذى اضطهد  )٩٩٦- ١٠٢٠م(  الله  بأمر  الحاكم  باستثناء فرتة حكم 

الذي أصدر األمر بارتداء املالبس السوداء وتعليق صليب من الخشب يزن خمسة 

أرطال يف الرقاب ، وكذلك القبض عىل البابا زخارياس وتعذيبه. كام تم هدم العديد 

من الكنائس يف عهده. لكن باقي العرص نال فيه االقباط قدرا كبريا من الحرية يف 

مامرسة العبادة. وتوىل االقباط العديد من املناصب العليا. وقصة نقل جبل املقطم 

إبرآم بن زرعة )٩٧٥-  البابا  أيام حربية  الله )٩٦٩- ٩٧٦م( يف  يف عهد املعز لدين 

٩٧٨م( تشهد لوقائع تلك الفرتة. 

وخالل فرتة الفاطميني، نقل البابا خريستوذلوس )١٠٤٦- ١٠٧٧م( مقر الكريس 

البطريريك من االسكندرية اىل القاهرة، حيث أقام يف الكنيسة املعلقة مبرص القدمية. 

الحمالت  لهذه  وكان  الفرنجة  والتي شهدت حروب  األيوبية،  الدولة  اما  يف عرص 

تأثريها السلبي عىل االقباط وعىل آباء الكنيسة، ذلك لظن املسلمني ان االقباط امتداد 

لهؤالء املعتدين حاميل الصليب عىل صدورهم. ولكن تحّول هذا املوقف حينام شعر 

األيوبيون بوطنية االقباط،  ورفضهم التعاون مع الفرنجة بل شاركوا املسلمني يف مواجهة 

للقرب  مالصقا  ديراً  الدين  السلطان صالح  منح  حينام  التحول  هذا  الفرنجة. وقد ظهر 

املقدس لألقباط، ويُعرف باسم دير السلطان ، واختار قبطيا هو صفي الدولة ابن ايب 

 -١٢١٨( الكامل  امللك  معاملة  وكذلك  له.  خاص  كسكرتري  رشىف  بابن  امللقب  املعايل 

١٢3٨م( الذي زار األديرة بوادي النطرون ورد لألقباط ما ُسلَِب منهم.  

٤٩ الكنيسة القبطية االرثوذكسية



االفتتاحية ٥٠

اما يف عرص حكم املامليك، سواء دولة املامليك البحرية او املامليك الرشاكسة 

فتعترب من اسوأ العصور التي مرت عىل االقباط بصفة خاصة، ويؤرخ املؤرخ املقريزي 

كيف هدمت الكنائس وقُِتَل العابدون فيها. ويرشح كيف تعبّأ الجو العام يف القطر 

كله ضد االقباط. 

ومن املراسيم التي صدرت ضد االقباط وبدأت عام ١٢٨٠م، مرسوم يُّحرُِم عمل 

املوارد  استنزفت  وفرض رضائب  منهم.  أسلم  من  إال  الحكومة  دواوين  االقباط يف 

املالية التى لألقباط والكنيسة. 

العثامنية، دخلت مرص عرصاً مظلام منذ استيالئهم عىل مرص  الدولة  ويف ظل 

عام١٥١٧م، وتحوَّلت مرص اىل مجرد والية عثامنية، وظل هذا ملدة ٢٨٨ عاما. ومل 

يكن الحال أفضل مام كان عليه ايام املامليك، وصدرت أوامر تعسفية ضد الحرية 

الروحي  الثقايف  املورد  الحرمان من  الكنائس، فضال عن  بناء  او  العبادة  الدينية يف 

وصار تعليمهم قارصا عىل الكتاتيب امللحقة بالكنائس. وشهدت هذه الفرتة القضاء 

عىل املسيحية بالنوبة، حيث قام العثامنيون بالبطش والقتل حتى اضطر املسيحيون 

النوبيون اىل االستشهاد او الهجرة من مرص او التحّول اىل االسالم. )راجع محارضات 

،الكنائس  الغربية  اسقف  يؤانس  االنبا  لنيافة  القبطية  الكنيسة  تاريخ  من  ملحات 

االرثوذكسية الرشقية - الكنيسة القبطية االستاذ امري نرص(.  

 نهضة الكنيسة القبطية منذ منتصف القرن التاسع عرش وحتى االن. 

 شهدت مرص خالل القرن التاسع عرش احداثاً تاريخية هامة ، فبعد جالء الحملة 

النزاع  حسم  إنجلرتا،  مبعونة  للعثامنيني  وعادت  عام  ١٨٠١م  مرص  عن  الفرنسية 

العثامنيني  وانتصاراته عىل  الحكم  توليه  وبعد  األصل.  االلباين  ملصلحة محمد عيل 

)١٨33، ١٨3٩م( تدخلت الدول األوربية وضمنت له ولساللته حكم مرص )معاهدة 

وثقافية  علمية  نهضة  وأطلق  ملرص  الحديثة  الدولة  أسس  ووضع  ١٨٤٠م(.  لندن 

وزراعية. وسار خلفاؤه عىل نهجه، فدّشن حفيده اسامعيل باشا قناة السويس يف عام 

١٨٦٩م. وهكذا يف هذا الجو النهضوي، بدأت نهضة الكنيسة القبطية االرثوذكسية 
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يف مرص، يف منتصف القرن التاسع عرش، وبلغت ذروتها مع جلوس مثلث الرحامت 

قداسة  جلوس  ثم  ١٩٧١م،  عام  املرقيس  الكريس  عىل  الثالث  شنودة  البابا  قداسة 

البابا توارضوس الثاين عىل عرش مارمرقس االنجييل عام ٢٠١٢م. وكالهام تتلمذ يف 

مدارس الرتبية الكنسية )مدارس االحد( التي أنشئت عام ١٩١٨م. قد واكبت نهضة 

مدارس االحد نهضة التعليم الديني يف املدارس ، كام انها أتت مبارشة بعد نهضة 

كلية الالهوت اإلكلرييكية التى أعيد إنشاؤها عام ١٨٩3م. 

وقد بدأت مالمح النهضة يف الكنيسة القبطية يف أوائل النصف الثاىن من القرن 

التاسع عرش، وتزامن ذلك مع إحضار املتنيح البابا كريلس الرابع اول مطبعة أهلية 

اىل مرص من إيطاليا عام ١٨٦٠م. 

ومنذ النصف  الثاىن من القرن العرشين دخلت الكنيسة القبطية يف نهضة روحية 

عىل مستوى اإلكلريوس. وقد نهضت الرهبنة ايضا نهوضا كبريا ، وتم تعمري الكثري 

روادا  يُعّدون  الذين  البطاركة  اآلباء  اسامء  نذكر  أن  ونستطيع  االثرية.  األديرة  من 

لهذه النهضة اصحاب القداسة: البابا كريلس الرابع، الذى عرف بايب اإلصالح )١٨٥٤- 

١٨٦٢م( ، البابا دميرتيوس الثاين )١٨٦٢-  ١٨٧٠م( ، البابا كريلس الخامس)١٨٧٤- 

الثالث  مكاريوس  البابا  ١٩٤٢م(،   -١٩٢٨( عرش  التاسع  يؤانس  البابا   ، ١٩٢٧م( 

السادس  كريلس  البابا   ، ١٩٥٦م(   -١٩٤٦( الثاين  يوساب  البابا   ، ١٩٤٥م(   -١٩٤٤(

الثاين  توارضوس  البابا  ٢٠١٢م(،   -١٩٧١( الثالث  شنودة  البابا   ،) ١٩٧١م   -١٩٥٩(

أطال الله حياته، والذي جلس عىل الكريس املرقيس يف ١٨ نوفمرب ٢٠١٢م.

مظاهر النهضة منذ منتصف القرن التاسع عرش وحتى االن

اوال : الرعاية الدينية

يعقد  الرابع  كريلس  البابا  فكان  للكهنة،  اجتامٍع  بعقد  البطاركة  اآلباء  إهتم 

البابا كريلس  الكاهن ىف خدمته. وقام  للكهنة، ويرشح واجبات  اجتامعا كل سبت 

وزيارة  القبيل  الوجه  بالد  فيهام  طاف  ١٩٠٩م   ،١٩٠٤ رعويتني  برحلتني  الخامس 
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االفتتاحية ٥٢

السودان. اما يف عهد قداسة البابا شنودة فقد انتهج منهجا برتتيب لقاءات دورية 

مع كهنة القاهرة واإلسكندرية، سواء ألمور الرعاية، وكذلك اللقاء محارضات الهوتية 

وروحية. كذلك انتهج قداسته مبدأ زيارة االيبارشيات، وااللتقاء بالكهنة والشعب، 

ويف حال خلو االيبارشيات بنياحة األب املطران، كان يزورها لالطالع عىل رأي الشعب 

الكهنة  سيامة  قبل  الكنيسة  شعب  لقاء  وكذلك  الجديد،  األب األسقف  اختيار  ىف 

من  بالعديد  قام  فلقد  بالخارج  والكنائس  لاليبارشيات  الرعوية  زيارته  اما  الجدد. 

الزيارات الرعوية لكنائسنا يف األمريكتنَي واوروبا وأسرتاليا وإفريقيا وكنائسنا يف أسيا.  

القاهرة  كهنة  لقاء  منهج  يف  استمر  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  عهد  ويف 

رعوية. واعتاد  ألمور  إيبارشيات  عدة  لكهنة  اجتامعات  عقد  وكذلك  واإلسكندرية، 

األب  اسم  عىل  لالتفاق  خلّوها،  حال  يف  االيبارشيات  وشعب  بكهنة  يلتقي  ان 

األسقف الجديد. 

واستمر قداسته يف سيامة األساقفة العموميني ملساعدته يف رعاية ابنائه بالقاهرة. 

وبدأ يف سيامة أساقفة عموميني ملساعدته يف رعاية ابنائه باإلسكندرية. اىل جانب 

سيامة العديد من اآلباء الكهنة للخدمة ، وقد نهج االباء األساقفة نفس املنهج. اما 

واوروبا وأسرتاليا  الشاملية  أمريكا  الخارج يف  كنائسنا يف  زار  فلقد  الرعوية  رحالته 

وكنائسنا يف أسيا، وزار اثيوبيا يف رحلة تاريخية. 

البابا شنودة نهجا تعليميا بعقد أجتامع عام للشعب يوم الجمعة،  و قد نهج 

ثم أصبح يوم األربعاء من كل أسبوع ليجتمع فيه مع أبنائه من الشعب القبطي يف 

عظات الهوتيه وروحيه ويجيب عىل الكثري من األسئلة. و قد واصل قداسة البابا 

توارضوس الثاين نفس املنهج بعقد أجتامع عام كل يوم أربعاء، يجتمع فيه مع أبنائه 

العامل .وقد سلك  القبطية اىل مختلف بقاع  القنوات  القبطي و تنقله  من الشعب 

معظم األباء األساقفة نفس هذا املنهح بعقد اجتامع أسبوعي تعليمي للشعب.

   ثانيا: التعليم االدينى....مدارس االحد

الدين  يكن  مل   ، ١٨٦3م  سنة  األمريية  املدارس  بدخول  لألقباط  سمح  عندما 
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٥3االفتتاحية

املسيحي يدرَّس يف هذه املدارس، واستمر الوضع حتى أوائل القرن العرشين. ويف 

ان  اإلكلرييكية  املدرسة  يف  الالهوت  استاذ  حبيب جرجس  االستاذ  ١٩٠٥رأى  عام 

يعالج هذا االمر بإلقاء دروس للطلبة املسيحيني يف املدارس األمريية كل يوم خميس، 

بكنيسة الفجالة ،ويف عام ١٩٠٨م نجحت مساعي مديراملتحف، مرقّس باشا سميكة، 

املدرسة  خريجى  عنّي  األمريية. وقد  املدارس  يف  املسيحي  الدين  تعليم  تقرير  يف 

اإلكلرييكية لتدريس مادة الدين املسيحي ، وانتدب االستاذ يوسف بك منقريوس 

ناظر املدرسة اإلكلرييكية مفتشاً للتعليم الدينى. 

حبيب  االستاذ  يد  عىل  ١٩١٨م،  عام  القبطية  االحد  ملدارس  ظهور  اول  كان   

يف  االحد  مدارس  عىل  عام  مائة  مبرور  القبطية  الكنيسة  احتفلت  وقد   ، جرجس 

بهذا  خاصة  دراسات  فيه  قدمت  علمي  مؤمتر  وعقد  ٢٠١٨م،  عام  كبري  احتفال 

االمر.  ويف عهد قداسة البابا كريلس السادس، أسس أسقفية املعاهد الدينية والرتبية 

الكنسية عام ١٩٦٢ وقد سيم اسقفا عليها نيافة االنبا شنودة )قداسة البابا شنودة 

فيام بعد(. وكانت ترشف األسقفية عىل مدارس االحد. 

ثالثا: انشاء املدرسة اإلكلرييكية ودورها

للكنيسة  الدينية  النهضة  دعائم  اهم  من  اإلكلرييكية،  املدرسة  إنشاء  يُْعترب 

القبطية، وازدهرت يف القرن العرشين والواحد والعرشين، وصارت كلية، فيها القسم 

النهاري الجامعي، والقسم الليىل الجامعي ايضا. ويف عهد املتنيح قداسة البابا شنودة، 

الفروع الجديدة للكلية اإلكلرييكية الالهوتية يف  البابا توارضوس تعددت  وقداسة 

داخل مرص وخارجها ، وأصبحت تُعطي درجة املاجستري والدكتوراة. وقداسة البابا 

توارضوس الثاين واملتنيح قداسة البابا شنودة من خريجي الكلية اإلكلرييكية ، كام 

ان قداسة البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاين بطريرك إنطاكية للرسيان االرثوذكس 

من خريجي الكلية اإلكلرييكية. 
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رابعا: نهضة اللغة القبطية

 بعد توقف استخدام اللغة القبطية يف الصعيد يف القرن السابع عرش، استمرت 

التاسع عرش نهضت  القرن  ألحانها وصلواتها. ولكن مع منتصف  الكنيسة يف  لغة 

واكرب   ، القبطى  القاموس  لبيب صاحب  بك  كأقالديوس  وظهرعلامء   ، كبوتها  من 

الستينات  من  بدًء  القبطي. وحالياً  األدب  ويلقب بعميد  القبطية،  اللغة  يف  عامل 

صارت هناك فصول يف الكنائس لتعلم اللغة القبطية، اىل جانب تدريسها بالكلية 

اإلكلرييكية الالهوتية . كام تم انشاء قسٍم للغة القبطية مبعهد الدراسات القبطية، 

لتعلم  كتب  عدة  إصدار  ١٩٥٤م. وتم  عام  القبطية  الدراسات  معهد  منذ تأسيس 

اللغة القبطية، وتعترب هذه الفرتة هي فرتة نهضة اللغة القبطية.

خامسا: النهضة الرهبانية يف الكنيسة القبطية 

الخمسينات  منذ  القبطية  الكنيسة  يف  كبريا  ازدهارا  القبطية  الرهبنة  ازدهرت 

من القرن املايض، حينام بدأ انضامم خريجي الجامعات للرهبنة، وكذلك من أبناء 

مدارس االحد.  

البابا  قداسة  وعهد  الثالث،  شنودة  البابا  قداسة  املتنيح  عهد  يف  هذا  وزاد 

داخل  يف  القبطية  باألديرة  والراهبات  الرهبان  عدد  ازداد  فقد  الثاين.  توارضوس 

حاصل  وبعضهم  الجامعات  خريجي  من  األكرب  العدد  اصبح  وقد  وخارجها،  مرص 

عىل درجة الدكتورة. كام تم االعرتاف بالعديد من األديرة الرهبانية التي كانت قد 

للراهبات  دميانة  القديسة  ودير  مرص.  صعيد  يف  باخوميوس  االنبا  كدير  اندثرت 

والقدس  واوربا  وأسرتاليا  أمريكا  ىف  األديرة  من  عدد  انشاء  وكذلك  بلقاس.  برباري 

املقدس.  املجمع  يف  القبطية  بالرهبنة  خاصة  لجنة  تشكيل  تم  والسودان. وكذلك 

اللجنة تضم  السليم. وهذه  الرهباين  للرهبنة وتعاليم للسلوك  وقد وضعت الئحة 

جميع رؤساء األديرة القبطية من االباء األساقفة. وتنظر هذه اللجنة أيضا يف شؤون 

الرهبان الذين يخرجون عن قواعد الرهبنة. وتُعقد هذه اللجنة بحضور قداسة البابا 
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ىف الكثري من اجتامعاتها. 

وقد بدأ قداسة البابا توارضوس منذ بداية حربيته بعقد اجتامع سنوي للرهبنة، 

الراهبات  او  الرهبان  من  عدد  دير  كل  ومُيثِّل  للراهبات.  وعاٌم  للرهبان  عاٌم  يٌعقد 

البابا  قداسة  العتالء  االول  العام   ٢٠١3 عام  منذ  بدأ  والذي  السنوي  املؤمتر  يف هذا 

توارضوس الثاين السدة املرقسية.

 سادسا: الكنيسة القبطية رائدة يف العمل املسكوىن

ملجلس  مؤسس  عضو  فهى  املسكوىن  املجال  يف  رائدة  القبطية  الكنيسة  تُعترب 

عام  املجلس  رؤساء  احد  الثالث  البابا شنودة  قداسة  اختري  وقد  العاملي،  الكنائس 

١٩٩١ خالل الجمعية العامة السابعة ملجلس الكنائس العاملى والذى عقد باسرتاليا. 

كام ان للكنيسة القبطية دامئاً عضوين باللجنة املركزية ملجلس الكنائس العاملى. 

وقد سعت الكنيسة القبطية االرثوذكسية لتأسيس مجلس كنائس الرشق االوسط 

الثالث كأحد رؤساء  البابا شنودة  والذي تّم تاسيسه عام ١٩٧٤ وقد اختري قداسة 

املجلس لثالث دورات: عام ١٩٩٤ بقربص ، وعام ١٩٩٩بلبنان ، وعام٢٠٠3 بليامسول 

بقربص ، ويف عام ٢٠٠٧ أنتخب رئيسا فخريا للمجلس. وقداسة البابا توارضوس الثاين 

املرقيس عام ٢٠١٢  الكريس  داعٌم ملجلس كنائس الرشق االوسط منذ جلوسه عىل 

وحتى االن، وحرص عىل حضور الجمعية العامة الحادية عرش باألردن عام ٢٠١٦. 

كام ان احد أبناء الكنيسة القبطية االرثوذكسية وهو االستاذ جرجس صالح أُنتخب 

 ٢٠٠٧ من  والثانية   ،٢٠٠٧ وحتى   ٢٠٠3 عام  االوىل  لدورتني:  للمجلس  عاما  أمينا 

وحتى ٢٠١١م.  كام ان الكنيسة القبطية عضو مؤسس ملجلس كنائس كل افريقيا ، 

وصارت عضوا مبجلس كنائس أوربا ، وأمريكا ، وكان للكنيسة القبطية االرثوذكسية 

الدور الرئييس يف تأسيس مجلس كنائس مرص عام ٢٠١3 يف بداية عهد قداسة البابا 

توارضوس الثاىن.    

بدأت  الوحدة،  نحو  وسعيا  املسكونية،  العالقات  مجال  يف  القبطية  والكنيسة 
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الحوار املسكوين مع:

االرثوذكس(.وقد  )الروم  البيزنطية  االرثوذكسية  الكنائس  مع  الرسمي  الحوار   -١

بدأ عام ١٩٨٥ويف ٢٨سبتمرب ١٩٩٠ يف ضاحية شامبيزيه بسويرسا، تم االتفاق 

عىل رفع الحروم بني العائلتني، بعد موافقة املجامع املقدسة، وقبلت الكنيسة 

جلسة  يف  وايضاً   .١٩٩٠ املقدس  املجمع  جلسة  يف  االتفاقية  هذه  القبطية 

املجمع املقدس يف ١٢ نوفمرب ١٩٩٠. والزلنا يف انتظار موافقة باقي املجامع 

املقدسة لكنائس العائلتني.  
شنودة  البابا  قداسة  فبزيارة  الكاثوليكية  الكنيسة  مع  العالقة  بخصوص  اما   -٢ 
بالبيان  جاء  السادس.  بولس  البابا  قداسة  مع  لقائه  ويف   ، روما  اىل  الثالث 
املشرتك واملوقّع يف ١٠ مايو ١٩٧3 »لقد تقابلنا معا تحدونا الرغبة يف تعميق 
للتغلب عىل  املعامل وفّعالة  وإيجاد وسائط واضحة   ، كنيستني  العالقات بني 
العقبات التي تقف عائقا يف سبيل تعاون حقيقي بيننا يف خدمة ربنا يسوع 
املسيح،  الذي أعطانا خدمة املصالحة لنصالح العامل فيه )٢كورنثوس٥: ١٨- 
ووفقا  فيهام،  واملحفوظة  لكنيستينا  املسلمة  الرسولية  لتقاليدنا  وطبقا   .)٢٠
باله واحد مثلث  لنا إميانا واحدا،  نُقرُّ ان  الثالثة االوىل.  للمجامع املسكونية 
األقانيم، وبالهوت ابن الله الوحيد، األقنوم الثاين من الثالوث القدوس، كلمة 
د من اجلنا ، متخذا له جسدا  الله وضياء مجده وصورة جوهره، الذي تجسَّ
حقيقيا َذا نفس ناطقة عاقلة، صار مشاركا إيانا انسانياتنا ولكن بغري خطيئة. 
ونُقرُّ أن ربنا وألهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع املسيح إله كامل من حيث 
بالناسوت  الالهوت  اتّحد  فيه  وأن  ناسوته.  حيث  من  كامل  إنسان  الهوته، 
وال  تغيري،  وال  تشويش  وال  امتزاج،  وال  اختالط  بغري  حقيقيا  كامال  اتحادا 
تقسيم، وال افرتاق، فالهوته مل يفارق ناسوته لحظة واحدة او طرفة عني. .« 

)مجلة الكرازة ٢١ ابريل ٢٠١٧(. 

و قد تم االتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن طبيعة السيد املسيح يف 

الثالث، ومن الجانب الكاثولييك  البابا شنودة  ١٢ فرباير١٩٨٨ ووقّعه قداسة 

املونسسنيور جيوفاىن مورتينى القاصد الرسوىل مبرص، واألب دوبريه السكرتري 
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لسكرتارية الوحدة املسيحية للفاتيكان ونصت عىل« نحن نؤمن أن ربنا والهنا 

ومخلصنا يسوع املسيح، الكلمة املتجسد هو كامل يف الهوته وكامل يف ناسوته، 

وجعل ناسوته واحدا مع الهوته دون اختالط وال امتزاج وال تغيري وال تشويش 

)تداخل( ، وان الهوته مل ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عني. ويف 

نفس الوقت، نحرم كال من تعاليم نسطور واوطاخى«.  ) القرارات املجمعية 

يف عهد صاحب القداسة البابا شنودة الثالث ٢٠١١(. و يستمر الحوار يف لقاء 

سنوي بني الكنيسة الكاثوليكية والعائلة االرثوذكسية الرشقية منذ عام ٢٠٠١  

و حتي االن .

 3- الحوار مع الكنيسة اإلنجليكانية. 

.W.A.R.C       ٤- الحوار مع االتحاد العاملى للكنائس املُْصلِحة 

 ٥- الحوارات املتعددة األطراف التي تجرى داخل قسم االميان والنظام مبجلس 

الكنائس العاملي ، وداخل قسم االميان والوحدة مبجلس كنائس الرشق االوسط. 

الثالث  شنودة  البابا  قداسة  الرحامت  ملثلث  التاريخية  الزيارة  ذكر  من  والبد 

عام  االنقسام  بعد  لروما  االسكندرية  لبابا  زيارة  اول  مايو ١٩٧3 وهي   ١٠  -٤ من 

٤٥١م.  ثم الزيارة التاريخية لقداسة البابا توارضوس الثاىن يف ١٠ مايو ٢٠١3 وأصبح 

هذا اليوم هو يوم املحبة يتبادل فيه قداسة البابا توارضوس الثاين الحديث تليفونيا 

القبطية االرثوذكسية والكنائس  الكنيسة  البابا فرنسيس االول، وتلتقي  مع قداسة 

الكاثوليكية يف مرص يف هذا اليوم سنويا. 

ان الحديث عن نهضة الكنيسة القبطية، خاصة يف مجال العمل املسكوين كثري، 

 ، املجيدة  االسكندرية  كنيسة  هي  العمالقة  القبطية  بهذا. الكنيسة  اكتفي  ولكن 

كنيسة اآلباء الالهوتيني ،كنيسة الرهبنة. كنيسة القديس اثناسيوس الرسويل ، كنيسة 

القديس كريلس عمود الدين، كنيسة القديس أنطونيوس الكبري أب جميع الرهبان 

يف العامل اجمع. حفظ الرب الكنيسة القبطية املجيدة. 
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    بعض مراجع املقال:

   ١- أنبا يؤانس اسقف الغربية: االستشهاد ىف املسيحية ) القاهرة ١٩٦٩(

   ٢- أنبا يؤانس اسقف الغربية: الكنيسة املسيحية ىف عرص الرسل ) القاهرة ١٩٧١(. 

   3- اوسابيوس القيرصي : تاريخ الكنيسة -ترجمة القمص مرقص َداُوَد ) القاهرة 

 .)١٩٦٠

   ٤- أنبا يؤانس اسقف الغربية: محارضات ىف التاريخ الكنىس - املجامع الكنسية 

)القاهرة ١٩٩٤(. 

   ٥- أنبا يؤانس اسقف الغربية : مذكرات ىف الرهبنة املسيحية )القاهرة ١٩٩١(. 

   ٦-لجنة املطبوعات والنرش للكنائس االرثوذكسية الرشقية: الكنائس االرثوذكسية 

الرشقية »القبطية، الرسيانية ،االرمن« )القاهرة ٢٠٠٦(. 

    ٧- مجلس كنائس الرشق االوسط: دليل كنائس الرشق االوسط)لبنان١٩٩٩(. 

لبنان   ( املرشق  ىف  تاريخها  عرب  املسيحية  االوسط:  الرشق  كنائس  مجلس   -٨     

.)٢٠٠١

    ٩- أنبا يؤانس اسقف الغربية : تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونية 

) القاهرة ٢٠٠3(. 

   ١٠- أنبا يؤانس اسقف الغربية: محارضات ملحات من تاريخ الكنيسة القبطية. 

محارضات ىف طنطا واملحلة الكربى ١٩٨٠. 

   ١١- أنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة: مذكرات 

 ، القاهرة   ( آباء  أقوال  مسكونية-  مقارن-حوارات  عقيدى- الهوت  الهوت 

الطبعة السادسة ٢٠١3(.

اعداد  ىف  متعددة  مقاالت   ، الكرازة  مجلة  االرثوذكس:  االقباط  بطريركية   -١٢   

صدرت ىف عدة سنوات. 

   ١3- جرجس ابراهيم صالح : الكنيسة القبطية ىف العهد القديم.   
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تاريخ الكنيسة األرمنية الرّسولّية األرثوذكسّية

املونسينيور بارين آرام فارطانيان

بداية تاريخ الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

تعريف الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية 

الرسولية الرشقية غري  الكنائس  الكنيسة األرمنية األرثوذكسية، هي إحدى أول 

الخلقدونية، وشقيقة للكنائس الرسولية األرثوذكسية القبطية، والرسيانية، والهندية 

الرسيانية)املاالبارية(، واألثيوبية، واألريتريية. 

الكنائس األوىل للمسيحية يف  الكنيسة األرمنية األرثوذكسيّة، هي إحدى أهم 

ذو جذور  أرمني  أرمينيا، وشعبها  مملكة(  املايض  )يف  وموطنها جمهورية  املرشق، 

عميقة يف التاريخ، يصل إىل آالف السنني ما قبل امليالد.

واملهجر  الوطن  يف  األرمن  جميع  كنيسة  هي  األرثوذكسيّة،  األرمنية  الكنيسة 

والشتات ويف كل أصقاع العامل.

أسم الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

أسم الكنيسة، هو »هاياسدانياتس آراكيالكان - أُوغابار سورب يكيغيتيس« أي 

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية املقدسة. 

الكنيسة  أي  يكيغيتيس«  »آزكاين  أيضاً  تدعى  األرثوذكسية  األرمنية  الكنيسة 

األرمنية الوطنية والقومية لكل الشعب األرمني. وتدعى كذلك »هايوتس يكيغيتيس« 

أي كنيسة جميع األرمن، سواء أكانوا يف أرمينيا أو يف العامل. 

الكنيسة األرمنية، هي كنيسة رسولية ومستقيمة اإلميان أي رسولية-أرثوذكسية، 

ألنّها تأسست من رسوالَ املسيح االثنا عرش القّديس الرسول طاطيوس )أي تيداوس( 
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والقّديس الرسول بارتوغيميوس )أي برثوملاوس(، الرسولني املنّورين اللذين برشا بالد 

أرمينيا بدءاً من عام ٤3م.

 لغة الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

الفصحى »الكرابار« أي  اللغة األرمنية  الكنسيّة والطقسية، هي  الكنيسة  لغة 

اللغة الكتابية الكالسيكية. اللغة األرمنية هي لغة الكنيسة لكل طقوسها، وأرسارها، 

وصلواتها، منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية ال تستعمل يف طقوسها وصلواتها أية لغة 

اللغة والرتاث ووحدة الكنيسة األرمنية  محلِّية حيثام وجدت، وذلك للحفاظ عىل 

األرثوذكسية وتاريخها، ووحدة أبنائها عىل الرغم من تشتتهم يف العامل. 

األخرى،  املسيحية  الكنائس  مثل  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  الكنيسة 

غري  من  مؤمنني  وجود  عند  الحاجة  حسب  عديدة،  لغات  إىل  ترجامًت  تستعمل 

األرمن أو ضيوف من الكنائس واملذاهب والديانات األخرى.

بداية دخول املسيحية ململكة أرمينيا عام ٤٣م، وبداية اعتناق الشعب األرمني 

للمسيحية

من  بتبشريٍ  ٤3م،  عام  أرمينيا  إىل  دخال  املسيحي  واإلميان  الخالصيّة  البشارة 

الرسول تداوس )متّى١٠: 3(، )مرقس 3: ١٨، لوقا ٦: ١٦، يوحنا ١٤: ٢٢، أعامل ١: 

١3( )باألرمني طاطيوس والذي كان يدعى غيبيوس ويهوذا(.

بعد صعود املسيح إىل السامء، كانت مملكة أرمينيا والرشق من حصته كمنطقة 

ًه إىل أرمينيا،  تبشريه باالنجيل، وكرازته عن الرب يسوع املسيح املخلص. وهو متجِّ

دخل مدينة يتيسيا أي الرها الرسيانية )حالياً أورفا املحتلة من األتراك(، وقام بزيارة 

للملك آبكار )أبجر( ملك مملكة اآلراميني الرسيان واألشوريني، أىت إليه تلبية لطلبه، 

إليه،  باملجيء  إياه  داعياً  املسيح  يسوع  للرب  برسالة  أرسل  قد  سابقاً  كان  الذي 

ليشفيه من مرضه. الرسول تداوس بعد لقائه امللك وتبشريه باالنجيل، رفع صلواته 

إىل الرب وُشفَي من مرضه املزمن، استجابة لشفاعة الرسول القديس. 
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الرسول القديس تداوس بعد تلك الزيارة أكمل طريق رسالته متجهاً إىل أرمينيا 

منطقة كرازته، وصل إىل مملكة أرمينيا لتبشري الشعب األرمني سنة ٤٣ م. 

يف البدء أىت إىل مدينة شافارشان ململكة أرمينيا، وبدأ التبشري باإلميان املسيحي 

الرب يسوع، حتى وصل إىل  باسم  العديدة  العجائب واملعجزات  الخاليص. وعمل 

البالط املليك يف مدينة آرداز املقر املليك . وهناك برشَّ كل سكانها، حتى وصل تبشريه 

إىل األمرية البتولة صانتوخت ابنة ملك مملكة أرمينيا امللك صانادروك. حني التقاها 

برشها االنجيل، وبالرب املُخلص يسوع املسيح.وبعد اهتدائها من الوثنية إىل اإلميان 

املسيحي، آمنت بالرب يسوع. وأعلنت إميانها ونذرت نفسها للرب وتعمدت باإلميان 

املسيحي من قبل الرسول. وعندما سمع امللك صانادروك األرمني بنبأ اعتناق ابنته 

اإلميان املسيحي، غضب كثرياً وبدأ بتعذيبها حتى ترتّد عن املسيحية وتُنكر إميانها 

ووصل  املسيح.  يسوع  بالرب  إلميانها  تتنكر  ومل  ترد  فلم  للوثنية.  وتعود  باملسيح 

به الحقد والكره والبغض األعمى حتى استشهدت من كرث التعذيب، وغدت أول 

شهيدة بتولة للكنيسة األرمنية األرثوذكسية.

من ثم وبسبب حزنه العميق عىل فقدانه لها، طلب من جنود البالط املليك أن 

يعتقلوا ويجلبوا الرسول أمامه. وبعد إحضاره أمر بقتله واستشهد الرسول القديس 

طاطيوس يف آرداز)املنطقة كانت تدعى أيضاً »ماكو«( عام ٦٦م. ومكان استشهاده 

حتى يومنا هذا قائٌم يف الدير والكنيسة التي شيّدت باسمه »دير وكنيسة القديس 

الرسول تداوس« )سورب طاطيي فانك يف يكيغيتيس( يف الجنوب الرشقي ململكة 

أرمينيا، وحالياً يف الشامل الغريب إليران.

الرسول القديس تداوس رسم تلميذه زاكاريا أول أسقف ألرمينيا ومن ثم بعض 

وأستشهد  األرمني.  الشعب  وخدمة  االنجيل  تبشري  أجل  من  والشاممسة،  الكهنة 

الكنيسة  بداية  كانت  امللك صانادروك عام ٧٥م.، وهكذا  يد  زاكاريا عىل  األسقف 

األرمنية الرسولية األرثوذكسية.

طاطيوس  الرسول  إنَّ  األرثوذكسية،  الرسولية  األرمنية  الكنيسة  تقليد  حسب 
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)تداوس(، عند مجيئه ململكة أرمينيا، كان قد جلب معه رأس الرمح املقدس (سورب 

الروماين جنب جسد يسوع  الجندي  التي طعن بها  الحربة املقدسة  كيغارت)، أو 

وهو عىل الصليب، للتأكد من صحة موته )يوحنا ١٩: 3١-3٧(. كذلك صورة املسيح 

التي طبعْت عىل محرمِة  بادكري- طاسداراك كريسدويس(،  املرسومة »)سورب  غري 

الصليب وهو يف طريقه إىل  أثناء مسحها لوجهه من تعب َحملِه خشبة  فريونيكا 

الجلجلة مكان الصلب. بقيت هذه الحربة املقدسة وأيقونة الصورة عرب األزمان يف 

دير سّمي باسمه سورب كيغارتا فانك )أي دير رأس الرّمح املقّدس(. حالياً الحربة 

املقدسة موجودة يف متحف مقر الكاثوليكوسية يف اتشميادزين بأرمينيا.

الرسول بارطوغيميوس الذي كان يُدعى ناطانائيل، بعد عودته من الهند، أىت إىل 

مملكة أرمينيا عام ٦٠م.، إلكامل رسالة الرسول تداوس التبشريية للشعب األرمني. 

ثم  ومن  فورطفاد  هي  دخلها  بلدة  وأول  سوينياتس.  منطقة  من  أرمينيا  ودخل 

بلدة كوخطن األرمنية. وبدأ يبرش الشعب األرمني بدءاً من هناك حتى كل مملكة 

أرمينيا. وعمل عجائب ومعجزات كثرية ومتعددة باسم الرب يسوع املسيح. وآمن 

به الكثريين وتعمدوا عىل يديه. ووصلْت شعلة اإلميان من منطقة إىل منطقة يف كل 

مملكة أرمينيا.

مثل  املليك  البالط  إىل  تبشريه  وصل  أيضاً  (برمثالوس)  بارطوغيميوس  الرسول 

القديس طاطيوس (تداوس). وآمن به من يف بالطه حتى وصل اإلميان هذه املرة 

إىل اخت امللك، التي آمنت بالرب يسوع املسيح. أمر امللك باعتقال الرسول القديس 

حتى  بسلخ جسده  أمر  ثم  ومن  العذابات.  أشد  بتعذيبه  أمر  أمامه،  جلبه  وبعد 

الثاين  واملؤسس  االرمنية  للكنيسة  الثالث  الشهيد  وغدا  الرسول.  القديس  أستشهد 

للكنيسة األرمنية األرثوذكسية عام ٦٨م. دفن الرسول القديس يف الجنوب الرشقي 

ألرمينيا التاريخية يف منطقة تدعى آغباك )»باشكاليه« والبعض يعرفونها باألحرف 

الالتينية آلباك(. وهناك شيّد دير وكنيسة باسمه.

أيقونة (صورة) وجه  بارطوغيميوس جلب معه  الرسول  حسب تقليد كنيس، 
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تلك  بادكري)،  سورب  آضدفادزانور  (آنتسرياكوردز  املرسومة  غري  املقدسة  العذراء 

فون  األيقونة التي رسمت بأعجوبة من وجه القديسة مريم العذراء، عندما كانوا ينشِّ

وجهها املقدس قبل وفاتها وهي عىل فراش املوت، فأعطوها للرسول كتعزية له، ألنه 

ألنها كانت  لكنه وصل متأخراً  للقائها.  أورشليم  مل يستطع رؤياها، عندما عاد إىل 

املقدسة هذه، وضعت يف كنيسة شيّدت خصيصاً  السامء. صورتها  انتقلت إىل  قد 

باسمها، كنيسة القديسة العذراء )سورب كويص آصدفادزادزين يكيغيتيس(، وهناك 

أسس دير ورهبنة للراهبات العذارى.

كذلك، حسب التقليد الكنيس األرمني األرثوذكيس، القديسان الرسوالن تداوس 

وبارطوغيميوس قد ألتقيا يف مملكة أرمينيا أثناء رسالتهام التبشريية يف منطقة وبلدة 

من  القريب  املدينة  هذه  وعىل جرس  األرمنية(،  فان  بحرية  من  )القريبة  آرداشاد 

املكان حتى يومنا هذا  الحالية ويدعى هذا  أرمينيا  . وهي يف  البلدة  مرتفع هذه 

»اوطياتس خاتش فانك« أي مسكن األلتقاء دير الصليب.

الرسوالن تداوس وبرمثالوس، هام مؤسسا الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية 

يف مملكة أرمينيا وهام أول املبرّشين ألرمينيا واملكمالن لبعضهام عىل مساحة مملكة 

األرمن  لجميع  األولنَي  املنوَريَن  الرسولنَي  تدعوهام  الكنيسة  واليوم  الكربى،  أرمينيا 

ولكل مملكة أرمينيا )آراتشني لوصافوريتش آراكيالسن هايوتس(.

بداية وتأسيس الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

يتقصدون  شقيقة  وغري  شقيقة  كنائس  ومن  أحياناً  دين  ورجال  أناس  هناك 

تسميّة الكنيسة األرمنيّة الرسولية األرثوذكسية بالكنيسة األرمنية الغريغورية. هذه 

التسميّة هي خاطئة وغري صحيحة مطلقاً. ونعترب هذه التسميّة خطأ جسيامً بحق 

كنيستنا العريقة والرسوليّة. ألنَّ الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية مل تتأسس 

عىل يد القّديس الكبري كريكور لوصافوريتش األرمني عام 3٠١م، بل تأسست من 

قبل القّديسني الرسولني طاطيوس )تيداوس(، وبارطوغيميوس )بارمثالوس( منذ عام 
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للكنيسة  أعاد  بل  املؤسس،  يكن  مل  )املنّور(،  لوصافورتيش  كريكور  القّديس  ٤3م. 

االضطهادات  بسبب  تضعضعت  قد  كانت  التي  رسالتها  وأحيا  تنظيمها  هيكليتها 

الكبرية. والقديس هو الذي جعل الديانة املسيحية املعتنقة مسبقاً يف أرمينيا ومنذ 

٤3م، أن تكون الديانة الرسمية لبالد أرمينيا بأكملها، بتعاون وبجهود كبرية من قبل 

امللك درطاد، امللك املسيحي األول ململكة أرمينيا الكربى.

عدد  وبدأ  أرمينيا.  مملكة  أنارت  التي  القوية  الشعلة  كان  الرسولني  تبشري 

من  كبرية  أعداد  إىل  األرمنيّة  واملقاطعات  املدن  مختلف  يف  باالرتفاع  املسيحيني 

خالل مساعديه. مام دفع امللوك واألمراء إىل اضطهاد هؤالء املسيحيني بشتّى أنواع 

التعذيب. ولكن رغم كل هذا استمرت املسيحيّة يف نوها إىل أن أُعلنت املسيحيّة 

)املنّور(  لوصافوريتش  كريكور  القّديس  يد  عىل  3٠١م  عام  الرّسميّة  الدولة  ديانة 

وامللك درطاد. وبهذا كانت مملكة أرمينيا أّول دولة يف العامل تُعلن الديانة املسيحية 

تبشري  منذ  قرون منرصمة،  بثالث  املسيحيّة  اعتناقها  بعد  للدولة،  الرّسميّة  الديانة 

القّديس الرّسول طاطيوس يف منتصف القرن األّول للميالد أي بعد سنني قليلة من 

قيامة وصعود املسيح إىل السامء.

أرمينيا  اعتناق شعب مملكة  تُثبت  بالذكر  تاريخيّة جديرة  اربع حقائق  هناك 

للمسيحية منذ ٤3م، وهي:

وتقليد  وبرمثالوس.  تداوس  الرّسولني  قبل  من  باملسيحيّة  أرمينيا  تبشري  تم   -١

الكنيسة الذي يروي قصة طلب امللك آبكار الشفاء من يسوع، بإرساله وفداً 

ينقل دعوة امللك ليسوع، فيقابلوه الوفد بعد دخوله أورشليم )دخوله للهيكل 

-الشعنينة( عن طريق أحد تالميذه فيلبس )يوحنا ١٢: ٢٠-٢3(.

والقرن  األّول  القرن  بني  ما  الفرتة  يف  أرمينيا  يف  شهداء  لوجود  آثار  هناك   -٢

الثاين للميالد. نذكر منهم: الشهداء الكهنة الُنساك الفوسكانيني}فوسكيانك{، 

والنّساك والسوكياسيني )سوكياسيانك( )املرجع كتاب سرّي القديسني(.
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شهداء  وجود  عن  األوىل،  للقرون  القدمية  الالتينية  الكتابات  بعض  تثبت   -3

مسيحيني يدعون »شهداء آرارات« ) أنظر املرجع األرمني آليشان- آرشالويس 

صفحة ٧٠(.

٤- نجد عند املؤرخ املسيحي يفسيبيوس كيساراتيس }أي اوسابيوس القيرصي{، 

ذكر األسقف األرمني مهروجان خالل فرتة )٢٤٩-٢٥٠(، حيث بعث القّديس 

تيونيسيوس اغيكسانرتاتيس }ديونيسيوس االسكندري{ إليه برسالة يسأله فيها 

رأيه يف قضية التوبة.

الرّسل  ألعامل  تفسريه  يف  الالتينيّة،  الكنيسة  آباء  أشهر  أحد  ترتليانوس،  إنَّ   -٥

)٢:٩-١١( يدخل اسم األرمن يف صفوف أوائل األمم التي اهتدت إىل الدين 

املسيحي.

منترشة يف  كانت  املسيحيّة  إنَّ  تؤكد  والشواهد  اإلثباتات  كل هذا وغريها من 

أرمينيا منذ القرن األول خالل تبشري الرّسل وتالميذهم واملهتدين إىل املسيحية.

رغم كل االضطهادات والصعوبات التي القتها الكنيسة، صمدت وعانت الكثري 

التي كانت تصيب األمة األرمنية وأرمينيا  املتتالية  من رشذمتها بسبب االحتالالت 

الكربى عرب التاريخ.

        االضطهادات والصعوبات التي القتها الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية 

يف القرون األوىل للمسيحية

الثالث  األوىل  القرون  خالل  أرمني  وكشعب  كمملكة  أرمينيا  اعتناق  أثر  عىل 

اململكة  ديانة  أن  األرمني،  درطاد  امللك  بشخص  اململكة  إعالن  وقبل  للمسيحية، 

جعلت  3٠١م،  من  بدءاً  اململكة  كل  عىل  املسيحية  هي  عرضتاً  أرمينية  أصبحت 

أرمينيا عرضة لالضطهادات الفارسية والرومانية وبدءاً من الربع األخري للقرن الرابع 

اململكة  من  االضطهادات  بدأت  األرثوذكس  البيزنطيني  مع  العقائدي  واالختالف 

البيزنطية املسيحية املجاورة ململكة أرمينيا.
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العتناقهم  األرمن  أبنائه  من  الكثري  وأُستشهد  كثرياً  أُُضطهد  األرمني  الشعب 

املسيحية، من ملوك أرمينيا لثالث قرون وحتى بداية القرن الرابع للميالد. عىل مدى 

الثالثة األوىل للمسيحية، االضطهادات ضد املسيحيني األرمن مل تكن  القرون  هذه 

مضايقات وتخويفاً، بل كانت عذابات أليمة جداً وصلت إىل املوت بالتعذيب وسلخ 

أجساد املؤمنني باملسيح حتى استشهادهم.

يف عام 3٠١م، وبإعالن الديانة املسيحية ديانة رسمية للمملكة، إرتاح الشعب 

األرمني داخلياً يف اململكة بنسبة كبرية جداً، مع بقاء بعض املضايقات واالضطهادات 

الفردية ولبعض املجموعات التي مل تعتنق املسيحية حينها. لكن االضطهاد الكبري 

اململكة  من  وكذلك  الزراداشتية.  الفرس  مملكة  من  كبري  بشكل  كان  جداً  واملؤمل 

البيزنطية املسيحية األرثوذكسية. هذه االضطهادات الكثرية والشبه دامئة، املتعددة 

كثرياً  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  والكنيسة  أرمينيا  مملكة  أتعبت  واملتنوعة، 

الزراداشتي  املجاوَرين  الجاَريني  بسبب  اململكة  أضعفت  وكذلك  جداً.  وانهكتها 

الفاريس، واألرثوذكيس الخلقدوين البيزنطي.

لكن، الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية الغري خلقدونية، صمدت وحافظت 

واملعوقات،  الصعوبات  كل  رغم  بها،  الخاص  الكنيس  وتراثها  آبائها،  إميان  عىل 

الشعب  اململكة من  وأبناء  التي القتها هي  واملؤامرات  واالضطهادات واملضايقات 

األرمني الرسويل األرثوذكيس غري الخلقدوين.

االضطهادات كانت كبرية، لكن اإلميان كان أقوى والتضحيات من أجل اإلميان 

والعقيدة كان أكرب وأمنت. وبقيت الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية والشعب 

البيزنطية.  واململكة  الزراداشتية  الفارسية  اململكة  انتهت  بينام  وأرمينيا،  األرمني 

)اإليراين(،  الفاريس  الشعب  مع  األرمنية  والكنيسة  األرمني  الشعب  عالقة  واليوم 

من  الرغم  عىل  جداً  وجيدة  وطيدة  هي  والروم(  )اليوناين  البيزنطي  والشعب 

االختالفات العقائدية واملذهبية.

***
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إعالن املسيحية ديانة رسمّية ململكة وبالد أرمينيا سنة ٣٠1م.

اعتناق امللك األرمني املسيحية وإعالن إميانه املسيحي  عام ٣٠1م.. 1

 الكنيسة األرمنية األرثوذكسية استطاعت استعادة كل ِقواها ومقّوماتها الكنسية 

والدينية، ومكانتها، ودورها ورسالتها لخدمة األمة األرمنية منذ تأسيسها عام ٤3م، 

وذلك بفضل انتصارات القّديس كريكور األول بارطيف األرمني، امللقب يركرورت 

لوصافوريتش أي املنّور الثاين لألرمن، الذي أُنعم عليه من الرب، أن يكون املجاهد 

ومؤازرة  اإلله،  املسيح  املتجسدة  وكلمته  وملجده،  يسوع  بالرب  لإلميان  واملناضل 

امللك درطاد لنرش املسيحية إلميان الرب يسوع املسيح الحي القائم من بني األموات. 

القّديس املَُضطََهد والناسك بقيَّ لثالث عرشة سنة يف جٍب )حفرة( عميق، يدعى 

باألرمنية »خور فرياب« ال نور فيه وال ماء. ُوِضَع كريكور فيها، ِعقاباً العتناقه الديانة 

املسيحية والعرتافه باملسيح ابن الله املتجسد الحي القائم من بني األموات والسجود 

له. بعد ثالث عرشة سنة، خرج حياً من ذلك الجب منترصاً ملجد اآلب عىل امللك 

األرمني درطاد الثالث (الوثني) Tirdates الذي آمن عىل يده واعرتف باملسيح اإلله 

وبالثالوث املقدس. 

امللك درطاد بعد شفائه العجائبي الذي تم بشفاعة وصلوات القديس كريكور 

والدين  اإلميان  أعتنق  أجمع،  ولألرمن  ألرمينيا  الثاين  املنور  األرمني  بارطيف  األول 

املسيحي املُبرّش به يف مملكته وبشكل كبري منذ عام ٤3م، وكان مضطهده سابقاً، وكان 

يقتل كل من يؤمن به، وأعلنه ديانة رسمية لكل مملكة أرمينيا الكبى عام ٣٠1 م.

بيد وتحت  للمملكة  الدينية والكنسيّة  امللك كل املسؤوليات  بعد ذلك وضع 

والتمس حاجة  رأى  الذي  )املنّور(،  لوصافوريتش  بارطيف  القّديس كريكور  رئاسة 

ورضورة إعادة تنظيّم وتفعيل دور ورسالة الكنيسة األرمنية بأكملها بشكل علني، 

من  الوثنية  يُنهي  وأن  آنذاك،  عليه  كانت  مام  أوسع  نطاق  وعىل  أفضل،  وبشكٍل 

اململكة كليّاً، ويبني مكان املعابد الوثنيّة كنائس عديدة متّجد الرب اإلله. هكذا فعل 
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القديس وحقق تنظيّم الكنيسة األرمنية وأرجع إليها مكانتها الرائدة يف حياة اإلميان 

وتكوين األمة األرمنية بديانة مسيحية ال موت لها، وبقومية ناهضة وفّعالة، لتقّدم 

وتطور وازدهار اململكة بأكملها.

لذلك، الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية تعظّم القّديس الناسك كريكور 

األول بارطيف، وتدعوه يركرورت لوصافوريتش أي املنّور الثاين، بعد تبشري وكرازة 

برثوملاوس)،  (أي  وبارطوغيميوس  اوس)  تدَّ (أي  طاطيوس  القّديسني  الرسولني 

(مرقس ٣: 1٨) املنّوَرين األولنَي ململكة أرمينيا بدءاً من عام ٤٣م، وأيضاً لتميزه 

من بني القديسني اآلخرين، الكنيسة تدعوه أيضاً كريكور الكبري.

ارمينيا أول مملكة ودولة يف العامل أعلنت املسيحية ديانة رسمية ململكة . 2

أرمينيا عام ٣٠1م.

الديانة املسيحية عىل الرغم من أنها كانت منترشة يف اململكة ومنذ ٤3م، لكنها 

كانت مضطهدة بشدة وكل من كان يعتنقها وينكشف أنه مسيحي كان يقتل بعد 

البيزنطية  اململكة  البالد األخرى ومن أهمها  الحال يف  تعذيب شديد. وكذلك كان 

واململكة الرسيانية املجاورتني ململكة ارمينيا. 

مملكة أرمينيا وبفضل القديس كريكور بارطيف األرمني املنّور، وباعتناق ملك 

مملكة أرمينيا امللك درطاد األرمني بإعالنه أنه يؤمن ويسجد للرب يسوع املسيح 

املخلص، غدت اململكة بأكملها أول دولة ومملكة مسيحية يف العامل، عندما اعلنت 

الديانة  اململكة بشكل علني ورسمي، وأنَّ  إميان كل  اإلميان املسيحي هو  اململكة 

املسيحية هي الديانة الرسميّة لكل مملكة أرمينيا.

الكنائس  ولكل  املسيحيني  لكل  فخر  هو  بالعامل  واملميز  الخاص  الحدث  هذا 

املسيحية وباألخص للكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية. ألننا نؤمن بأن كنيسة 

الرب يسوع املسيح هي كنيسة واحدة. وان جميعنا أبناء الثالوث املقدس. وهذا 

التاريخ أي تاريخ إعالن املسيحية هو تاريخ انتصار لكل املسيحيني يف العامل، عىل 

الوثنية وعىل كل املعتقدات واألديان التي ال تؤمن بالله وبالرب يسوع املسيح. 
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رسمية  وكاتدرائية  كنيسة  أول  اتشميادزين (Etchmyadzin) هي  كاتدرائية   -٣
وعلنية يف العامل.

منذ بداية املسيحية، كانت جميع الكهوف واملعابد خفية ومسترتة عن أعني الناس 

والدولة، كانت عبارة عن أماكن صغرية للعبادة وللصالة، بخوٍف وبخفاء، حتى تاريخ 

3٠١م، أستشهد الكثري من املؤمنني األرمن وأصبحوا قرابني للرب من إميانهم املسيحي. 

الرب شاء أن يجعل من مملكة أرمينيا أول مملكة تعرتف باملسيحية، وبالكنيسة 

األرمنية الرسولية، وبإميانها الرسويل اآليت من الرسولني تداوس وبرتلاموس مبارشة.

الصلوات  بها  تقام  كانت  التي  الخفيّة  واملعابد  الكهوف  جميع  3٠١م،  عام 

العديدة  الوثنية  والتامثيل  االوثان  كل  ودمرت  وعلنية،  حرة  اصبحت  بالخفاء، 

واملتعددة يف كل اململكة. ظهر الرب االبن الوحيد يسوع املسيح للقديس كريكور 

املنّور خالل رؤية، وفيها ينزل الرب من السامء وبيده مطرقة يدق أسس الكاتدرائية 

ويرسم مخطط بناء الكنيسة الكبرية يف مدينة فاغارشاباد )التي دعيت الحقاً كنيسة 

اململكة  عاصمة  الوحيد(،  االبن  نزول  كنيسة  أي   (Etchmyadzin) اتشميادزين 

واملقر املليك آنذاك. القديس تحدث عن هذه الرؤية للملك، وبدء بنائها عام 3٠٢م.، 

ومع  األخرى  تلوى  وحجرة  بيد،  يداً  بنائها  يف  واالكلريوس  وامللك  الشعب  وتعاون 

بعضهم البعض، وهكذا بنيت هذه الكاتدرائية التاريخية بسواعد وأيادي املؤمنني 

وأولهم امللك درطاد املؤمن الذي فرش ثيابه امللكية لنقل حجر البناء.

الكاتدرائية اصبحت املقر األسايس للكريس الرسويل وللكرازة الرسولية التداوسية 

والربمثالوسية، وغدت املنارة اإلميانية للملكة وللشعب األرمني املؤمن.

الوحيد( هي  االبن  نزول  )كاتدرائية   (Etchmyadzin) اتشميادزين  كاتدرائية 

الكنيسة األوىل يف العامل كبناء وككنيسة مسيحية علنية، وككنيسة رسمية ما فوق 

األرض، غري خفيّة وظاهرة للعلن، وككنيسة كبرية ومعرتف بها من الدولة وكل أبنائها 

املؤمنني وأولهم امللك درطاد األرمني، وكل عنارص وأفراد الدولة والجيش املليك وكل 

الشعب األرمني.  

***

الكنيسة األرمنية الرسولية االرثوذكسية



األبجدية األرمنية عام ٤٠٦م،(الرتاث األرمني)

اكتشاف األبجدية عام (٤٠٦م)، وأثره يف تاريخ الشعب واألمة األرمنية وتراثها 

األديب.

كان  الكبري،  األرمني  بارطيف  كريكور  القّديس  أجراُه  الذي  الشامل  التنظيم 

مبثابة نهضة دينية وقومية امتدت مئات السنني. ومن نتائج تلك النهضة أنَّ الكنيسة 

األرمنية الرسولية األرثوذكسية وعن طريق آبائها أعطت للشعب األرمني أبجديته 

ميرسوب  األرشمندريت  الناسك  القّديس  يد  عىل  قرون  منذ  املفتقدة  الخاصة 

ماشدوتس عام /٤٠٦م/. 

اللغة  أبجديتها، ألنَّ  أحرف  اكتشاف  ٤٠٦م مع  عام  تبدأ يف  مل  األرمنية  اللغة 

األرمنية بدأت مع بدء تاريخ وجود األرمن، أي منذ قرون ما قبل املسيح وليس ما 

بعد املسيح، واألرمن كانوا يتكلمون اللغة األرمنية لكنهم كانوا يكتبونها باألحرف 

اليونانية أو األحرف العربية أو األحرف الرسيانية. فكانت تفتقد لألحرف األبجدية 

الخاصة بها، كام هو الحال اليوم للغة الفارسية والتابعة لها اللهجة الكردية، واللهجة 

املوجودة يف  اللغات  الكثري من  تاريخية مقارنة مع  التي هي حديثة وغري  الرتكية 

العامل. وهي عبارة عن مزيج من اللغات القدمية مثل اليونانية واآلرامية والفارسية 

واألرمنية والعربية وغريها. وال يزال هناك العديد من اللغات يف العامل حتى يومنا 

هذا، شعوبها تتكلم بها، لكنها تفتقد لألحرف األبجدية الخاصة بها. 

كون  الرسياين  دانيال  قبل  من  أعطيت  األرمنية  األبجدية  بأن  يعتقد  البعض 

القديس ميرسوب ماشدوتس (٣٦2م - 17 شباط ٤٤٠م) ألتقى به عند بداية بحثه 

الخرتاع األبجدية عام ٤٠٣م يف يتيسيا أي الرها الرسيانية )حالياً أورفا(، والستشارته 

بخصوص اخرتاع أبجدية للغة األرمنية، كونه ملّم باللغات واألبجديات القدمية، لكنه 

الساميّة  باألبجديات  يعلم سوى  األرمني ألنّه كان ال  القديس  مل يستطع مساعدة 

مثل العربانية، اآلرامية وتوابعها الرسيانية واالشورية والكلدانية، وجميعها تكتب من 

اليمني إىل اليسار، بينام اللغة األرمنية تكتب من اليسار إىل اليمني. دانيال الرسياين 
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مل يخرتع ومل يعِط األرمن أي حرف من الحروف األبجدية األرمنية، واملؤرخ كوروين 

يذكر يف كتابه عن القديس بأنه أظهر له ١١ حرف وكانت أحرف للغات السامية، 

والقديس ميرسوب مل ير فيها أي فائدة، وهكذا دانيال مل يستطع مساعدة القديس 

ميرسوب مكتشف األحرف األبجدية األرمنية، كون اللغة األرمنية بعيدة كل البعد 

عن اللغات السامية، والتي منها هي اللغة الرسيانية، وغادر من هناك بدون جدوى. 

يستطيع  قد  بأنه  عنه  قيل  الذي  الرسياين  دانيال  فقط  يزر  مل  ميرسوب  القديس 

ومنها  القدمية  باللغات  متعمقة  عديدة  وأشخاص  كثرية  مناطق  زار  بل  املساعدة، 

اليونانية والعربية وغريها، وجميع األشخاص الذين التقاهم، مل يستطيعوا مساعدته 

عىل اخرتاع األحرف، حتى نزول مالك الرب إليه وهو يف عمق الصالة، وبدأ املالك 

يكتب أمامه عىل الجدار أحرف األبجدية األرمنية )3٦( الستة وثالثني، والتي كان قد 

تعب كثرياً من أجل اخرتاعها. لذلك الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية وجميع 

األمة األرمنية تسمي أحرف األبجدية األرمنية باألحرف املقدسة، ألنَّها منحت من 

مالك الرب للكنيسة وللشعب املؤمن. وهذا موثّق يف كتاب سرية العامل والعبقري 

كوروين  األرشمندريت  املؤرخ  تلميذه  كتبها  التي  ماشدوتس  ميرسوب  القديس 

اسكانتشييل )أي كوروين العظيم(.

ميرسوب  القديس  لبدء  األوىل  اللحظة  ومنذ  املقدسة،  األبجدية  اكتشاف  إن 

يف الكشف عنها وايجادها، كانت برعاية مبارشة لرئيس اآلباء آنذاك الكاثوليكوس 

واألرشمندريتيون  الرهبان  قام  (٣٨7م-٤٣٦م).  األول  بارطيف  ساهاك  القديس 

أروع  من  تعترب  والتي  العديدة،  بالرتجامت  ماشدوتس  ميرسوب  القّديس  بقيادة 

الرتجامت التي تفتخر بها الكنيسة األرمنية حتى اليوم.

اكتشاف األبجدية األرمنية يف عام ٤٠٦م كان له األثر الكبري يف عدة املجاالت 

الكنسية والتاريخية والطقسية واالجتامعية، وخاصة يف دفع عجلة األدب األرمني يف 

النهوض أكرث فأكرث لسهولة الكتابة والتعبري املبارش، ويف تنقية الذهن والفكر األرمني 

من اللغات األخرى التي كان يعرفها ويستخدمها مضطراً يف الكتابة كأحرف أبجدية 

الكنيسة األرمنية الرسولية االرثوذكسية



بدل األحرف األرمنية. الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية كان لها الفضل الكبري 

يف تحقيق هذه الحلم للشعب واألمة األرمنية عىل مدى القرون املنرصمة ما قبل 

اكتشاف األبجدية األرمنية. 

2.الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسّية نبع العلوم األرمنية.

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية هي التي منحت األمة األرمنية األدب 

والطبية  واملناخية  والفلكية  الدينية،  والعلوم  املكتوب  األرمني  والتاريخ  األرمني 

بها  يفتخر  التي  األرمنية،  والطباعة  الخاصة  األرمنية  الكنسية  املعامرية  والهندسة 

الشعب األرمني. كل البدايات يف العلوم أوجدتها الكنيسة من خالل تعمق رجال 

الدين للكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية يف تلك العلوم وكان لهم الفضل الكبري 

يف اخرتاعات كثرية يشهد لها التاريخ. 

٣.ترجمة الكتاب املقدس عام ٤٣5م، والكتب الطقسية الالهوتية والكنسية 

واألدبية والتاريخية والرتاثية.

الطقوس  كتب  بنقل  الكنيسة  بدأت  األبجدية،  األحرف  اكتشاف  أثر  عىل 

والصلوات والعلوم الالهوتية، واألدب والرتاث األرمني القديم وكل املؤلفات األرمنية 

إىل األحرف األرمنية. ترجمة الكتاب املقدس إىل األرمني، ومن ثم ترجامت عديدة 

من مؤلفات غري أرمنية إىل األرمنية وبحروف أرمنية )ومنها روائع األدب الالتيني 

واليوناين والرسياين(. 

تعترب الرتجامت التي قام بها األرشمندريت القديس ميرسوب ماشدوتس من 

تلك  ضمن  ومن  األرمنية.  باألبجدية  املكتوب  األرمني  األدب  وجواهر  أساسيات 

املجموعة ومن أهمها وأولها هي ترجمة الكتاب املقّدس إىل اللّغة األرمنية بأبجديتها 

تلك  والرسيانية.  اليونانية(  )العربية  السبعينية  الرتجمة  عن  ٤٣5م،  عام  الخاصة 

الرتجمة هي الرتجمة األوىل من الرتجامت العديدة األخرى، واملخطوطات األرمنية 
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الطقسية والالهوتية والكنسية  تشهد عىل ذلك. بعد ذلك أغلب املؤلفات للكتب 

الدين  ورجال  الكنيسة  قبل  من  كانت  أنجزت  التي  والرتاثية  والتاريخية  واألدبية 

الذين حافظوا عىل استقاللية الكنيسة من خالل مؤلفات خاصة بها وبتعاليمها. 

   الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية افتتحت أول مدارس تعلم األبجدية 

األرمنية عام ٤٣٦م.

بعد إيجاد األبجدية وتحت رعاية الكاثوليكوس ساهاك، قام القّديس ميرسوب 

الرسولية  األرمنية  للكنيسة  التابعة  األرمنية  املدارس  من  الكثري  بفتح  ماشدوتس 

قبل  األرمنية.  األبجدية  باألحرف  واألدبية  واللغوية  الدينية  للتعاليم  األرثوذكسية، 

اكتشاف األبجدية األرمنية كان األرمن يتكلّمون اللغة األرمنية لكنهم كانوا يقرأون 

ويكتبون باألحرف اليونانية أو الرسيانية أو الفارسية.

 ٤٣٦ القديس ميرسوب ماشدوتس سنة  قبل  كانت من  افتتحت  أول مدرسة 

م.، لتعليم اللغة األرمنية باألحرف االرمنية املنعمة من الرب. وكانت أول مدرسة يف 

دير آماراس يف آرتساخ املحررة، يف هذا الدير الذي أسسه القديس كريكور بارطيف 

لوصافوريتش، والقديس ميرسوب ماشدوتس افتتح هذه املدرسة، ودرّس فيها كأول 

مدرس ومدير لها.

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية تجاهد من أجل إميانها املسيحي 

دغمود  منطقة  يف  ٤٥١م  عام  أرمينيا  مملكة  عىل  الفرس  فرضها  التي  الحرب 

الفاصلة بني مملكة أرمينيا ومملكة الفرس، كان بسبب طموح الفرس بالسيطرة عىل 

أرمينيا وإلغاء ديانتها املسيحية. عندما أبلغت أرمينيا رفضها الديانة الزرادشتية، وأن 

تنصاع ألوامر ملك الفرس، كان أمام الجيش األرمني االستعداد للدفاع عن اإلميان 

والوطن من الحرب القادمة. املتوقع حصل وقائد الجيش األرمني فارطان ماميكونيان 

والكاهن غيفونت كانا الرمزان الكبريان يف الجهاد من أجل اإلميان والوطن.
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عىل الرغم من عدم التكافؤ يف القوى ألّن الفرس كانوا عددياً أكرث وعدة أكرب، 

الدفاع، استشهاد ١٠3٦ شهيد من رجال دين وجنود وقادة جند. وكان  وكان مثن 

لألرمن النرص املعنوي يف إيقاف تغلغل الفرس والبقاء ثابتني باإلميان وبالصمود ضد 

والوجود.  اإلميان  ملحمة  كانت  آفاراير  معركة  واحدة،  بكلمة  والعبودية.   الفرس 

وانترصت الكنيسة األرمنية بأبنائها وانترص الوطن أرمينيا وانترصت املسيحية وانترص 

معها جميع املسسيحيني.

معركة »آفاراير« كانت معركة اإلميان املسيحي املؤمن بالله ضد الديانة الوثنية 

»الزرادشتية« يف عاٍم كان فيه املسيحيون جميعهم يتقاتلون يف صيغ تعريف طبيعة 

يسوع املسيح اإللهيّة والناسوتية، وينقسمون إىل قسمني يف مدينة خلقدون بسبب 

ضعفهم وضعف إميانهم. بينام كان األرمن يحاربون لوحدهم وبجيش صغري جداً 

أجل  من  ذلك  كل  الفارسيّة.  اإلمرباطورية  جيش  آنذاك،  الجيوش  أقوى  أحد  ضد 

الحفاظ عىل اإلميان املسيحي وعىل الهوية األرمنية وعىل األرض والوطن أرمينيا. 

لردع  األرمني  للشعب  األزمان  كل  معركة  تزال  وال  كانت  آفاراير«   « معركة 

عقائدياً  وأرضاً،  كياناً  األرمني  الشعب  إلغاء  إىل  تهدف  وقّوة  مخطط  أي  وتدمري 

واميانياً، تراثياً وذاتياً أو دمجه وَصْهره يف شعوٍب أخرى إللغائه رويداً رويداً.

معركة » آفاراير« هي معركة رمز وحدة الشعب ووحدة إميانه، ووحدته مع 

ويف  والوطن،  الله  سبيل  يف  والنضال  الجهاد  معركة  كانت  االنتصار.  ورمز  كنيسته 

سبيل األرض واألمة األرمنية.

ستبقى هذه امللحمة يف ضمري وكيان كل أرمني، بأنَّهم ال يهابون املوت الجسدي. 

ألنَّ أرواحهم باقيّة وخالدة والتضحيّة يف سبيل الله والوطن هي أنبل شهادة وأسمى 

معنى من معاين حياة األنسان يف هذه الدنيا الفانيّة.

الخلقدوين  الرسولية األرثوذكسية ال تشارك وترفض املجمع  الكنيسة األرمنية    

عام ٤51م.

مل تشارك الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية إمياناً منها بأنَّ اإلميان الرسويل 
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هو املستقيم. وهي عىل يقني من أنَّ هذه املجامع املسكونية الثالثه األوىل: مجمع 

املجمع  قبل  انعقدت  التي  وأفسس٤3١م(  3٨١م،  والقسطنطينيّة  3٢٥م،  )نيقيه 

دت طبيعة الثالوث األقدس. اآلب واالبن والّروح  الخلقدوين، كانت كافية. وقد حدَّ

القدس، وأصدرت بذلك األحكام النهائية. وتلخصت بكلمة مشهورة للقّديس كريلس 

االسكندري الذي قال: »طبيعة واحدة لله الكلمة املُتجسد«. أي أنَّ يسوع املسيح 

الخلط  من  املجرد  باتحادهام  والناسوت  والالهوت  كامل،  وإنسان  كامل  إله  هو 

نا طبيعة واحدة يف يسوع املسيح دون تغيري وال انقسام. واملزج كوَّ

***

                         التقويم األرمني والسنة األرمنية 

األرمني،  التقويم  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  الكنيسة  بدأت  ٥٥١م  عام 

عوض التقويم امليالدي. وهذا التقويم هو متداول حتى يومنا هذا من قبل الكنيسة 

األرمنية الرسولية األرثوذكسية.

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية مبنحها األمة األرمنية التقويم األرمني 

عام 551م، تكون قد أعطت الشعب االستقاللية املطلقة بتقويم خاص لها ينفرد 

به ويتميز به. وبهذا يكون تاريخ وتقويم هذا العام عوض التقويم امليالدي بحسب 

التقويم األرمني عام  1٤٤9 أرمنياً تاريخ وعام أرمني (ما يقابله عام2٠2٠م).

  الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية وضعت األشهر األرمنية عام 552م.

األرمنية،  السنة  لتقويم  تأسيسها  بعد  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  الكنيسة 

وضعت لتلك السنة األرمنية الجديدة احدى عرش شهراً أرمنياً ذا ثالثني يوماً، وهم 

كالتايل:

كانون - ١  ٢٠ يف  وينتهي  األول،  كانون   ٢٢ من  يبدأ  يوم،   3٠( كاغوتس  

الثاين(.

آراتس )3٠ يوم، يبدأ من ٢١ كانون الثاين، وينتهي يف ١٩ شباط(.- ٢

ميهيكان )3٠ يوم، يبدأ من ٢٠ شباط، وينتهي يف ٢٠ آذار(.- 3
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آريك )3٠ يوم، يبدأ من ٢١ آذار، وينتهي يف ١٩ نيسان(.- ٤

آهيكان )3٠ يوم، يبدأ من ٢٠ نيسان، وينتهي يف ١٩ ايار(.- ٥

ماريري )3٠ يوم، يبدأ من ٢٠ ايار، وينتهي يف ١٨ حزيران(.- ٦

ماركاتس )3٠ يوم، يبدأ من ١٩ حزيران، وينتهي يف ١٨ متوز(.- ٧

هروديتس )3٠ يوم، يبدأ من ١٩ متوز، وينتهي يف ١٧ آب(.- ٨

نافاصارت )3٠ يوم، يبدأ من ١٨ آب، وبإضافة ٦ أيام، وينتهي يف ٢٢ أيلول( - ٩

)١٨ آب رأس السنة األرمنية. أرمن أرمينيا يحتفلون بها كل عام(.

ساهمي )3٠ يوم، يبدأ من ٢3 أيلول، وينتهي يف ٢3 ترشين األول(.- ١٠

كانون - ١١  ٢١ يف  وينتهي  أيلول،  الثاين  ترشين   ٢3 من  يبدأ  يوم،   3٠( دريه 

األول(.

***

مجامع الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية وأهم مقرراتها 

  أول مجمع للكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية يف مدينة فاعارشاباد ٣٠2م.

القرن  بداية  يف  كان  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  للكنيسة  مجمع  أول 

األول للميالد سنة ٦2م. ويسمى مجمع رسويل كونه كان برئاسة الرسولني تداوس 

مقتضبة، وتسمى  إلينا  قرارات هامة، وصلت  أتخذت  املجمع  وبرمثالوس. يف هذا 

قوانني رسولية. وبحسب املؤرخني والتقليد الكنيسة األرمنية، الرسوالن ألتقيا معاً يف 

بلدة آرداشاد الكائنة يف أرمينيا الغربية واملحتلة حالياً من األتراك، وهي القريبة من 

بحرية فان. هذا املجمع الرسويل كان بحضور األساقفة الذين رسمهم الرسوالن بوضع 

لوا رسالة كنيسة املسيح والتبشري بالخالص، وبالكتاب املقّدس. اليد والصالة ليكمِّ

أنعقد يف  للدولة،  الرسمي  اململكة  ديانة  املسيحية  إعالن  بعد  األول  واملجمع 

مدينة فاغارشاباد سنة ٣٠2م، يف حضور امللك األرمني والوزراء. وكل أركان الدولة 

إىل جانب الكاثوليكوس واألساقفة وكل رجال دين الكنيسة. يف مجمع تاريخي، كان 
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مبثابة انعطاف كبري ملسيحية أرمينيا ودورها يف الكنيسة الجامعة حتى اليوم.

أرمينيا  مملكة  أنحاء  كل  يف  كنائس  وبناء  الكنيسة،  وتنظيم  هيكلة  أجل  من 

وخاصة البدء ببناء أول كاتدرائية اتشميادزين، وهي أول كنيسة يف العامل معرتف بها 

من قبل أول دولة ومملكة يف كل أنحاء املعمورة.

   أهم مجامع الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية ومقرراتها.

تفني  مدينة  يف  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  للكنيسة  التاسع  املجمع  ألتأم 

)املجمع األول فيها( عام ٤٥٢م. من أجل البحث يف نتائج وعواقب ملحمة فارطانانتس 

وغيفونتيانتس، والشهداء األبطال الذين سقطوا يف ساحة املعركة من أجل اإلميان 

املسيحي، ومن أجل الذود عن الوطن وحاميته يف عام ٤٥١م. وكذلك من أجل رفض 

مجمع خلقدون التي مل تشارك به الكنيسة. ومن أجل نقل مقر الكنيسة إىل مدينة 

تفني الذي مل يتحقق إال يف عام ٤٨٦م.

ألتأم املجمع العارش للكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية يف مدينة فاغارشاباد 

)املجمع السادس فيها( ٤٩١م، من أجل إعادة تثبيت رفض مجمع خلقدون، ورفض 

ولبحث  نسطور،  تعاليم  متَّبعي  وخاصة  األخرى  الكنائس  آباء  من  الكثري  تعاليم 

خالل  من  مظلته  تحت  والبقاء  خلقدون  مجمع  لقبول  زينون  القيرص  ضغوطات 

البقاء دينيا تحت إمرة الكريس البيزنطي. 

ألتأم املجمع الثاين عرش للكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية يف مدينة تفني 

الخاص،  األرمني  التقويم  تأسيس  إقرار  أجل  عام٥٥١م، من  فيها(  الثالث  )املجمع 

والبدء فيه يف العام التايل ٥٥٢م كأول عام أرمني.

***

اآلباء العلامء 

  ُعلامء وُعظامء الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية.

املشهورين  آبائها  من  ُعلامء وعظامء  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  للكنيسة 

يف تاريخ الكنيسة. لهؤالء الدور الكبري يف منح ابناء الكنيسة والتاريخ الكنيس علوًم 

الكنيسة األرمنية الرسولية االرثوذكسية



االفتتاحية ٧٨

الكنيسة،  وازدهار  واستقاللية  تنظيم  الكنسية. ويف  الرسولية  الخدمة  وانجازات يف 

وفن العامر والهندسة املعامرية الكنسيّة األرمنية. ويف بناء األديرة والكنائس ودور 

واملوسيقى  والرتجامت،  الصلوات  وتأليف  األدب  ويف  الشعب.  لخدمة  اجتامعية 

بتنظيم  قام  من  ومنهم  الكنسية.  والرتانيم  الرتاتيل  تأليف  ويف  الكنسية،  واأللحان 

وترتيب الطقوس والتقويم الكنيس واألعياد الربّانية، وغريها من األعياد، ومنهم كان 

له الدور الفّعال يف الصياغات الالهوتية للكنيسة األرمنية الرسولية.

 آباء الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية الذين عملوا

يف نطاق الكتاب املقدس.

ومنهم من عملوا عىل ترجمة، وتفسري، وتنظيم، وترتيب أسفار الكتاب املقدس 

واالناجيل والرسائل الرسولية

***

قّديسو الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

قّديسو الكنيسة هم  من كل األعامر واملستويات والطبقات واملقامات. لذلك 

سرية وتاريخ القّديسني األرمن مليئٌة بالروح االميانية العميق وبالعجائب وبالشهادة 

لتعاليم املسيحية وبرتسيخها يف أفراد املجتمع األرمني بأكمله. 

لدى الكنيسة األرمنية األرثوذكسية قديسون، أعلنت قداستهم، ومل يكن أصلهم 

واستشهدوا  األرمنية،  الكنيسة  ويف  أرمينيا  يف  وتعّمدوا  آمنوا  كونهم  لكن  أرمنًي، 

بسبب اميانهم ويف سبيل الرب، غَدوا من أبناء الكنيسة ومن شهدائها االبرار.

فئات  خمس  إىل  ينقسمون  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  الكنيسة  قّديسو 

رئيسية:

الكنسيني، النّساك،  امللوك و الحّكام، الجنود و رؤساء الجند،  العذارى،  الشهداء.

  أسامء وعدد قّدييس الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية:

الذين أعلنت  القديسني  الرسولية األرثوذكسية عدد كبري من  للكنيسة األرمنية 
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قداستهم منذ القرون األوىل وحتى القرن الرابع عرش، بدءاً من القديسة الشهيدة 

البتول صانتوخت، ابنة امللك االرمني صانادروك )التي استشهدت عام ٥٠م(، حتى 

القديس الخور أسقف كريكور داتيفاتيس )١3٤٤- ١٤٠٩م(. وبعد مرور حوايل ستة 

الكاثوليكوسان  برئاسة  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  الكنيسة  اجتمعت  قرون، 

إلعالن مبناسبة الذكرى املئوية عىل اإلبادة األرمنية التي قام بها األتراك السفاحني 

أعلنت جميع  الكنيسة  أرمني.  أكرث من مليون ونصف  عام ١٩١٥ عىل قتل وذبح 

شهداء اإلبادة واملذابح قديسني الستشهادهم من أجل إميانهم املسيحي ومن أجل 

الوطن أرمينيا )أرمينيا الغربية املحتلة من األتراك( يف ٢3 نيسان عام ٢٠١٥م. 

عدد قدييّس الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية التي تعرتف بقداستهم هو 

١3٥٢ قديس.

***

طقوس الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

لغة طقوس وليتورجيا الكنيسة األرمنية األرثوذكسّية

لغة الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية هي لغة األمة األرمنية، هي اللغة 

األم، اللغة األرمنية الفصحى الكتابية )طاصاكان-كرابار( الكالسيكية التي كان يتكلم 

بها ما قبل املسيح، وال تزال حتّى يومنا هذا لغة الكنيسة األرمنية الرسمية، ولغة 

جميع الطقوس واألرسار والصلوات والرتاتيل الكنسيّة، بينام الِعظات، وقراءة الرسائل 

من العهدين القديم والجديد، تكون باللغة األرمنية العاميّة )آشخارهابار( بلهجتيها 

الغربيّة )آريفمداهايرين( أو الرشقية )آريفيالهايرين(.

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية، بعد وجود األحرف املقدسة املنعمة من 

الرب، أكملت طقوسها بلغتها األم اللغة األرمنية الفصحى دون أي تغري، وأصبحت 

كل  نقلت  وبعدما  مبارشًة،  االكتشاف  بعد  طقوسها  يف  األرمنية  األحرف  تستعمل 

املقدسة.  األرمنية  األحرف  إىل  األرمنية  األحرف غري  والدينية من  الطقسية  الكتب 

هكذا نجحت الكنيسة يف االستغناء عن تلك الكتب األرمنية املكتوبة بأحرف اللغتني 
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طقوسها  يف  جميعاً  استعاملهم  وألغت  سابقاً،  املستعملتان  والرسيانية  اليونانية 

وصلواتها. ألغت جميع تلك الكتب الطقسية والدينية املكتوبة باألحرف غري األرمنية 

والتي كانت تستعملها ألكرث من ثالث قرون.

 ما هو الطقس األرمني األرثوذكيس؟

الطقس األرمني األرثوذكيس من أقدم وأعظم الطقوس الرشقيّة وأفخمها بجامل 

مالبسه وحسن إيقاع األلحان واألناشيد الشجيّة.

املمجدة  القدمية  والطقوس  التقاليد  عىل  يُحافظ  األرثوذكيس  األرمني  الطقس 

الكنائس  مع  مشرتكة  طقسية  أسس  لديها  األرثوذكسية  األرمنية  الكنيسة  للرب.  

بتدابريها  ومتميزة  منفردة  كانت  بعدها  لكن  االنقسام.  قبل  ما  األخرى  املسيحية 

الطقسية.

به، وبوجود  الخاصة  برتاتيله وصلواته  برتتيبه وعظمته،  مميّز  األرمني  الطقس 

ستائر فاصلة بني الهيكل والشعب. 

طقوس الكنيسة األرمنية األرثوذكسية، ليست حصيلة طقوس الكنائس األخرى، 

قد يكون هناك نقاط مشرتكة مع الطقس البيزنطي بعض اليشء، لكن ليس نتيجة 

له. هناك من يعتقد بأنَّ الطقس األرمني يتشابه كثرياً مع الطقس البيزنطي والبعض 

األرمنية  وتقاليدها  وبعقيدتها  بها  وخاص  مختلف  بالحقيقية  لكنه  الرسياين،  مع 

الخاصة، وقد يتشابه مع بعضها، كون الكنائس واحدة بالجوهر.

مراحل تكوين طقس الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

اآلباء العظامء ساهاك، مسريوب، كويد، وهوفهانيس مانتاكوين، كانوا من أهم 

وأكرث آباء الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية، الذين عملوا عىل تنظيم الطقوس 

والليتورجيا األرمنية الرسولية األرثوذكسية، وذلك يف بداية وأواخر القرن الخامس. 

أثناسيوس، ولكنها قريبة جداً من  القديس  الليتورجيا إىل  وهناك من ينسب هذه 

ليتورجيا القديس باسيليوس.
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ملعرفة  السبيل  وهو  التاريخي  الكنيس  الرتاث  أوجه  أحد  هو  األرمني  الطقس 

الكنيسة العريقة بعمقها الروحاين التواق للوصول إىل رب السموات والتأهل للقائه، 

رجاء كل املؤمنني.

يف طقس صلوات الكنيسة األرمنيّة األرثوذكسيّة أناشيد عديدة خاصة بها، تلك 

األناشيد التي تتميّز بها وحدها دوناً عن الكنائس األرثوذكسيّة األخرى، هي بديعة 

التعبري الشعري، شجيّة اإليقاع املوسيقي وهي أيضاً غنية املضمون بركائز عقيدتها. 

إن أستاذ ومعلّم األناشيد األرمنية األعظم، هو القّديس نرسيس كاليتيس- شنورهايل 

)١١٠٢-١١٧3(، الذي يعترب من أكرب منظمي الطقوس األرمنيّة ومغنيها برتاث أرمني 

خاص وفريد.

الرتاث والفن الكنيّس والطباعة للكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية كانت وال تزال هي مهد الرتاث األرمني 

منذ  والكثرية  والعديدة  واألرمنية  الكنسيّة  العلوم  ونبع  والثقايف  واألديب  والكنيس 

تأسيسها، وغدت املنارة التي أعطت النور يف كل املجاالت والنواحي املهمة للشعب 

واألمة األرمنية. 

الهنديس املعامري  الفن  الرسولية األرثوذكسية أعطت شعبها  الكنيسة األرمنية 

الكنيس واملدين التي تتميز وتفتخر به، واملوسيقى واللحن األرمني الكنيس )تراتيل، 

ترانيم وأناشيد وموسيقى وألحان خاصة بالكنيسة( والشعبي والرتايث، وجمعت ما 

كان قبل تأسيسها وما قبل املسيحية. دونت التاريخ القديم ما قبل وبعد املسيحية، 

حققت فن األيقونات واملنمنامت الخاصة بها، وفن الصليب الحجري )الخاتشكار( 

يف  والفضل  الدور  لها  كان  التي  الرائعة  واملخطوطات  للكنيسة،  والخاص  املميز 

وجودها والحفاظ عليها حتّى يومنا هذا. 

عليه  هو  ما  يف  جداً  وهام  كبري  دور  األرثوذكسية  الرسولية  األرمنية  للكنيسة 

الكنيسة،  تاريخ  من  املجال  هذا  يف  االختصار  أجل  ومن  اليوم،  األرمني  الشعب 

ايضاً،  ذكرها  يطيل  التي  والعلوم  والثقافة  واألدب  والفنون  الرتاث  عن  والحديث 
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نقول بأنَّ الكنيسة األرمنية أعطت  وأنعمت الكثري والكثري للشعب األرمني، وكذلك 

الكنيسة املسيحية مبا حققته من خالل شعبها للشعوب املسيحية األخرى،  أغنت 

ألنها تكّمل بعضها البعض.

للطباعة األرمنية، وطبعت  الرسولية األرثوذكسّية أسست  الكنيسة األرمنية    

أول كتاب أرمني 1511م يف البندقية ايطاليا، وأول كتاب مقدس أرمني 1٦٦٦ يف 

أمسرتدام هوالندا

لورينس  الهولندي  قبل  من  وأبتكر  هوالندا  يف  بالعامل  الطبع  فن  بداية  كانت 

كوسدير ما بني ١٤٤٠-١٤٤٦م يف هارليم )هولندا(.

   أول الشعوب العرشة التي عرفت الطباعة وقامت بطبع أوىل كتاب بلغتها هي:

الشعب الهولندي عام ١٤٤٦م.  -١

٢- الشعب األملاين عام ١٤٥٤م.

3- الشعب العربي عام ١٤٧٥م.

٤- الشعب الرويس عام ١٤٩١م.

٥- الشعب األرمني عام 1512م.

٦- الشعب األثيويب عام ١٥١3م.

٧- الشعب العريب عام ١٥3٤م.

٨- الشعب الرسياين عام ١٥3٨م.

٩- الشعب القبطي عام ١٦3٦م.

١٠- الشعب السامرايئ/العربي عام ١٦٤٥م.

 وبعد ذلك تتالت جميع الشعوب يف صناعة طباعتها واحداث فنون الطباعة. 

كثرية،  أخرى  شعوب  قبل  الطباعة  عرفوا  األرمن  أن  وباعتزاز  القول  نستطيع  لذا 

ألن الطباعة كانت لهم مبثابة النعمة والربكة التي منحت من الرب لجعل الكتاب 

املقدس كتاب يف متناول أياديهم، ولجميع األرمن دون استثناء، من أجل التواصل 

والتقرب إىل الرب بسهولة أكرث.
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الجدير بالذكر بأن الفرس مل يعرفوا الطباعة، وال صناعتها حتى عام ١٨3٠م،   

عندما طبعوا أول كتاب لهم، بينام األرمن يف إيران كان لهم أول مطبعة منذ عام 

١٦٤١م، وهذه املطبعة األوىل نجدها حتى يومنا هذا يف متحف املطرانية يف أبرشية 

أصفهان. وكذلك األتراك يف تركيا قاموا بطبع أول كتاب لهم عام ١٧٢٩م، بينام األرمن 

هناك كان لهم أول مطبعة أرمنية وطبعوا أول كتاب عام ١٥٦٥م.

الكنيسة األرمنية األرثوذكسّية كنيسة األمة األرمنية

الكنيسة األرمنية الرسولية األرثوذكسية، هي كنيسة جميع األرمن، كنيسة األمة 

ولكل  األرمني  الشعب  لكل  الرئيسية  والكنيسة  العامل  كل  ويف  أرمينيا  يف  األرمنية 

للميالد  األول  القرن  منذ  لألرمن  املسيحية  نور  أعطت  التي  ألنّها هي  أرمني.  فرد 

وحتى اآلن. وهي التي منحت األبجدية األرمنية، وهي التي  أوجدت الرتاث الكنيس 

األرمني الخاص بها، وهي التي أسست الطقوس األرمنية الكنسيّة الخاصة والفريدة. 

وهي التي رّسخت وحافظت عىل التاريخ والرتاث والحضارة األرمنية منذ تأسيسها 

وقيامها وحتى اليوم. 

***

٨3 الكنيسة األرمنية الرسولية االرثوذكسية



الكنيسة الحبشية األرثوذكسية1

يذكر التاريخ أنه عىل عهد االمرباطور قسطنطني ) القرن الرابع(، نال شابان ثقة 
امللك يف بلدة “أكسوم”، وهام “ فرومنسيوس وأدشو”. وأصبح فرومنسيوس رئيس 
وزراء امللك. وكان يهتم باملسيحيني املوجودين يف تلك املنطقة، ومنهم تجار أجانب.

ه فرومنسيوس إىل اإلسكندرية، حيث رسمه القديس أثناسيوس الرسويل  الحقاً توجَّ
مطراناً عىل مدينة أكسوم. وهذا يرشح ملاذا بقيت الكنيسة الحبشية أجياالً طويلة 
تحت سلطة بطريرك االسكندرية. وهذا أيضاً يرشح ملاذا الكنيسة الحبشية تبعت 

موقف الكنيسة القبطية بالنسبة ملجمع خلقيدونية، ولقضية الطبيعة الواحدة.

ويذكر التاريخ أيضا أن ملك أكسوم “أذانا” إعتنق اإلميان املسيحي، وأصبحت 
املسيحية دين الدولة.

من  الرهبان  من  مجموعة  الحبشة  اىل  قدم  والسادس،  الخامس  القرنني  بني 
وطوَّروا  الحبشة،  كل  املسيحي يف  االميان  انتشار  كبري عىل  تأثري  لهم  وكان  سوريا، 
س، وكتابات آباء الكنيسة اىل اللغة الحبشية  تراث “أكسوم”، وترجموا الكتاب املقدَّ

املدعوة “غيهيز” ، وهي ال تزال حتى أيامنا لغة طقوس الكنيسة الحبشية .

بقيت  ولكن  االسالم.  انتشار  أثر  عىل  الحبشة  يف  املسيحي  الحضور  وتراجع 
املسيحية حارضة، وهي وجه الحبشة الوطني حتى اليوم.

بُِنيَْت  حيث  عرش،  الثالث  القرن  يف  االرثوذكسية  الحبشية  الكنيسة  وتطوَّرت 
كنائس كثرية، وُدِعيَْت “سليامنية” نسبة إىل امللك سليامن وملكة “سبأ”.

كام تطوَّرْت يف القرن الخامس عرش تحت تأثري أرسة “تقال هيامنون” الرهبانية يف 
الجنوب، وتحت تأثري األرُسة الرهبانية األُخرى “أوستاشيوس” يف الشامل. وانترشْت 
املسيحية ِبزَْخٍم أقوى عىل عهد امللك زرعا يعقوب، حيث انترشت الكتب الدينية، 

مام ساهم يف تثبيت اإلميان املسيحي أمام مخلّفات الوثنية.

١- هذا املقال مخترص من قاموس موسوعة الرشق املسيحي – الصادر عن املعهد الرشقي الحربي يف روما )عام ٢٠٠٠(



٨٥االفتتاحية

االحباش  ها  وقد صدَّ إسالمية.  الحبشة جامعات  َغزَْت  السادس عرش  القرن  يف 
اليسوعيون  الرهبان  قدم  األثر  وعىل  الهند.  يف  املتمركزة  الربتغال  جيوش  مبساندة 
امللك  وأعلن  روما،  كنيسة  مع  الرشكة  إىل  األحباش  اكتساب  وحاولوا  الحبشة،  إىل 
سوسينيوس رشكة الحبشة مع كنيسة روما. ولكن عام ١٦3٢ إنقطعت الرشكة مع 
روما، وبقيت الكنيسة الحبشية أرثوذكسية باستثناء فرع صغري ال يزال يف رشكة مع 

كنيسة روما.)راجع مجلة الوحدة يف االميان – العدد الثاين ٢٠١٩ – صفحة ١١٤(.

عام  استقاللها  إعالن  هو  االرثوذكسية  الحبشة  كنيسة  تاريخ  يف  األكرب  الحدث 
١٩٥٦، وأصبح لها بطريرك مستقل عن االسكندرية. وعام ١٩٧٤ عىل أثر االطاحة 

باالمرباطور هيالساليس، حدث فصل الدين عن الدولة.

تعدُّ الحبشة  حسب احصاء ٢٠١٩ ١٠٩٢٠٠٠٠٠ نسمة منهم حوايل ٤٠ باملئة 
أحباش أرثوذكس. ويوجد حوايل ٢٩٠ ألف بني كاهن وراهب. والباقون مسلمون.

هذا وكانت الكنيسة يف إريرتيا )Eritrée( متأثرة بتطّور املسيحية يف الحبشة، 
كنيسة  وقد حصلت  االسكندرية.  يف  القبطية  البطريركية   الكنيسة  سيادة  وتحت 
أريرتيا عىل استقاللها عام ١٩٩3 عن الكنيسة القبطية االرثوذكسية؛ وعام ١٩٩٤عن 
الكنيسة الحبشية. تعدُّ كنيسة إريرتيا األُرثوذكسية حوايل أربعة ماليني )نصف سكان 
إريرتيا( يرأسها أسقٌف كرسيه يف العاصمة أسمرا. وفيها حوايل ١٥٠٠  كنيسة، وحوايل 

١٥٠٠٠ ألف كاهن و٢٢ ديراً.

نالحظ  أريرتيا،  كنيسة  وشقيقتها  الحبشية  الكنيسة  عن  املقالة  هذه  ختام  يف 
بإعجاب العدد الكبري من الكنائس، والكهنة والرهبان واألديار! إنها حافظة االميان، 
ولهذا نرفع الدعاء ألجل هذه الكنائس املذكورة يف هذه املجلة، بلغة صالة الغروب 
وكنائسنا  املقّدس،  القويم  اإلميان  اإلله!  املسيح  أيها  “وطِّد  البيزنطي:  الطقس  يف 

وأديارنا املقّدسة، إىل دهر الداهرين!”.

الكنيسة الحبشية األرثوذكسية
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الشامس الدكتور رافائيل كوبايل

والكنيسة  األشوريني  عن  علمي  مبقال  كوبايل  رافائيل  الشامس  أتحفنا 
األشورية. رأينا من األنسب أن ننرشه كام وردنا باللغة األصلية الفرنسية، عىل 

غري تقليد املجلة. ويف ما ييل مخترص باللغة العربية لفائدة قرّاء املجلة.
البطريرك غريغوريوس الثالث

الكتاب  النهرين )دجلة والفرات(، حسب  تُعترب منطقة ما يُسّمى ببالد ما بني 
وأيضاً  نوح،  وأرض طوفان  الضائع”،  و”الفردوس  األوىل”،  “الخليقة  مكان  املقدس، 

املكان الذي فيه خاطب الله إبراهيم، أبو الشعوب كلِّها.

هذه املنطقة هي أرض الحضارات البرشية األوىل: السومرية، األكادية، البابلية 
املشتقة منها، وال  االرامية ولهجاتها  اللغة  الحضارات  أورثتنا هذه  واألشورية. وقد 

سيّام الرسيانية والكلدو-أشورية.

وهم  مبارشة،  منها  املتحّدر  الشعب  سيّام  وال  حمورايب،  رشيعة  أورثتنا  كام 
األشوريون املعارصون.

وبابل  أشور  يف  الرسمية،  اللغة  هي  اآلرامية  اللغة  كانت  املسيحية  مطلع  ويف 
وفارس، وكل املرشق... وهذا ما سّهل انتشار املسيحية يف بالد ما بني النهرين. التقليد 
الكنيس يذكر أن تالميذ يسوع تكلّموا األرامية، ومنهم توما الرسول وتلميذاه أداي 

وماري، وهم الذين برّشوا بالد ما بني النهرين، إبتداًء من العام ٢٠٦ مسيحية.

املسيحيون األوائل كانوا من اليهود املتنرّصين، ولكن أيضا من الزردشتيني )أو 
املازديني(... وذلك عىل مدى القرون السبعة األوىل للمسيحية يف بالد ما بني النهرين. 
ومنهم بخاصة القديس أفرام السوري )أو الرسياين( والقديس نرساي، وقد اشتهرا مع 

قّديسني آخرين، بكتاباتهم وآثارهم يف تكوين ليرتجيا املنطقة.
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القائلون  ومنهم  الرشق”  “بكنيسة  حالياً  يسّمى  ما  يؤلفون  املسيحيون  هؤالء 
بالطبيعة الواحدة وسواهم أيضا من النساطرة. 

هذه الكنائس عانت من اضطهاد الشاه والفرس، والساسانيني، واملزديني، ومن 
حروب الفرس مع الرومان أو األمرباطورية البيزنطية.

ولكنها  موجودة.  الكنائس  هذه  بقيت  السابع،  القرن  يف  االسالمي  الفتح  مع 
خرست أعداداً كبرية من مؤمنيها الذين اعتنقوا اإلسالم.

هذه  كل  يف  واملدارس،  واملطرانيات  واألديار  الكنائس  املسيحيون  هؤالء  بنى 
وقربص  وأرمينيا  األقىص،  والرشق  الوسطى،  وآسيا  األوسط،  الرشق  يف  املنطقة، 

وفلسطني واملالبار يف الهند، وماليزيا وسيبرييا وحتى أمرباطورية الصني!...

كان اسمهم رسيان أو سوري أو طور عابدي، نسبة إىل طور )أو جبل( عابدين. 
وهي أسامء ال تزال واردة حتى اآلن.

املسيحيون  بقي  العباسية)  األموية،   ) اإلسالمية  الخالفة  الخالفة  عهد  يف 
متواجدين، ولهم مكانتهم املسيحية واملجتمعية. ومنهم َمْن شغل مناصَب عالية، 
ال سيّام ككتاٍب ومرتجمني. ومنهم يحيي إبن موسويه، وحنني بن اسحق... ومنهم 
الحادي  القرن  )حتى  وأرسته  بختيشوع  بن  جاورجيوس  ومنهم  للخلفاء...  األطباء 

عرش(.

)اليوم  كطيسفون.  سلوقية  من  “النسطوري”  البطريرك  كريس  انتقل  وقد  هذا 
سلامن: جنويب بغداد( إىل بغداد. كام أن بعض الخلفاء ضيّقوا عىل املسيحيني وفرضوا 
عليهم ثياباً خاصة، ومنهم الخليفة عمر الثاين والخليفة العبايس املتوكّل، الذي أجرب 
، وإالّ رُصفوا من وظائفهم... وهذا هو ما  يعتنقوا اإلسالم  أن  املسيحيني  املوظفني 
كان يسّمى “عهد الذمية”... ولهذا السبب وال سيام الجزية، إنتقل مسيحيون كُرث 

إىل اإلسالم... 

عىل عهد املونغول وسقوط بغداد بيد هوالكو )عام ١٢٥٨(، وكانت امرأته وجزء 
كبري من جيوشه نسطوريني، نْت وازدهرت املسيحية... ال بل هناك بطريرك مشهور 

األشوريون من هم ؟
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– يواالها الثاين (Yowallaha) هذا كان منغولياً وأخذ لقب “كاثوليكوس – بطريرك 
بابل وسائر املرشق”... ومع الوقت أسلم جميع املنغوليني!

ومع وصول تيمورلنك إىل السلطة عام ١3٦3، وهو مسلم، فقد قىض عىل بقايا 
الوجود املسيحي النسطوري يف بالد ما بني النهرين ويف فارس. 

بطريرٌك  أُنتخب  أثره  وعىل  البطريريك،  الكريس  حول  خالف  حدث   ١٤٥٠ عام 
أعلن رشكته مع كنيسة روما وهو البطريرك شمعون الثامن يوحنان سوالقا. )راجع 
مجلة الوحدة يف اإلميان العدد الثاين للعام ٢٠١٩، صفحة ٨٦ – ١١3 الحوار الكلداين 
األشوري – بقلم املونسنيور رافائيل طرابليس، حول الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية(.

عىل أثر االضطهادات املتوالية، إنترش األشوريون يف العامل. ولهم حضور مميّز يف 
لبنان، حيث قَِدموا إليه يف مطلع القرن التاسع عرش.

وهكذا نجد العدد األكرب منهم يف بريوت، يف أحياء الخندق الغميق، واملصيطبة، 
وراس بريوت، واألرشفية، والكرنتينا والبداوي وسد البورشية والحدث والسبتية.. ويف 

زحلة، ويف املعلّقة...وقَِدَمْت موجة أُخرى يف األعوام ١٩33 و١٩٤٧ وما بعدها...

واملعرتف  املتواجدة  طائفة  ال١٨  بني  متميّزة  طائفة  األشوريون  ويُعترب  هذا 
األشورية  الكنيسة  “طائفة  باسم  معروفة  وهي  الدستوراللبناين.  يف  رسميّاً  بها 

األرثوذكسية”. نال أعضاء هذه الطائفة الجنسية اللبنانية عام ١٩٩٤.

بالرغم من هذا التاريخ الصعب، بقي األشوريون يحافظون عىل لغتهم وهويتهم 
وتراثهم، يف املرشق ويف العامل.

األشوريون من هم ؟



خصوصّياٌت ليرتجيَّة لكنيسة املرشق اآلشورية1

 بقلم املونسنيور  رافائيل طرابليس 

النائب األسقفي العام يف أبرشية بريوت الكلدانيَّة 

كنيسُة املرشق اآلشورية – الكلدانيَّة ضاربٌة يف الِقَدم، وتعكُس مامرساتُها الليرتجيُّة 

إىل  والنَّظرة  اإلفخارستي  اإلحتفال  مستوى  عىل  سيّام  وال  األوىل،  الكنيسة  عباداِت 

األرسار. 

يف هذه املقالة، سوف نحاوُل تسليَط الضوِء عىل الُخصوصيَّاِت الطقسيِّة لليرتجيا 

نّدعي  أن  دون  األرساريَّة...  املامرسات  عىل  ثّم  املرشق  كنيسة  يف  اإللهي  القداس 

اإلحاطة باملوضوع عىل منوال شامٍل وعلميٍّ ألنّه يحتاُج وال شك إىل مجموعٍة من 

املؤلّفات واألسفار للوقوف عىل تفاصيل املوضوعات املطروحة. 

ًة مل تحرص عدد األرسار بسبعة كام هو معلوٌم، ألنَّ حياة  الكنيسُة الرشقيَُّة عامَّ

املسيح اإلله عىل األرض كشفت لنا أرسار امللكوت وعكست لنا صورة اآلب وأوضحت 

شأٌن  بسبعة،     )Les Sacrements( الكنيسة  أرسار  َحرُص  املحبَّة.  إله  جوهر  لنا 

حديٌث إىل حدٍّ ما وقد يعود إىل محاولٍة لتحديد حقائق اإلميان والعبادة ترقى إىل 

ما بعد القرن الثاين عرش. 

كنيسة املرشق )اآلشورية – الكلدانيّة( مل تكن ترى متييزاً بني األرسار وشبه األرسار 

وأبرز تجلّيات )Les théophanies( إلهنا الواحد يف جوهره املثلث يف أقانيمه . 

يُقال إّن الراهب صوما زار »روما« ومدناً أوروبيّة أُخرى عام 1288م وحمل معه 

هذا التفصيل الّداعي إىل تقسيم األرسار إىل سبعة، رّبا بتأثريٍ من املبرّشين الالتني. 

1- لقد استقينا هذا املقال من كتاب “األرسار السبعة  يف كنيسة املرشق اآلشورية – الكلدانيّة “ للبطريرك مار لويس روفائيل 

ساكو ، كركوك 2008.
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إنَّ كنيسة املرشق تعرتف بسبعة أرسار، إالّ أّن الهوتيِّها يعطون أهميًّة أقّل ماّم 
 تعطيها الكنيسُة الغربيّة للرقم سبعة. عبديشوع الصوباوي يف كتابه »مركيثا الجوهرة«2

 وسينودس الكنيسة اآلشورية املنعقد عام 2001 يتبنيّان قامئة األرسار التالية : 

رسُّ الكهنوت هو:

ل جميع األرسار ومتّممها. األوَّل وهو ُمكمِّ

الثاين هو املعموديّة.

الثالُث زيت املسحة.

الرابع ذبيحة جسد املسيح ودمه.

الخامس مغفرة الخطايا.

س )امللكا( . السادس الخمري املقدَّ

السابع عالمة الصليب املحيي. 

والجاثليق  رّساً  الزواج  تعّد  الكنائس  بعض  أنَّ  إىل  يشري  الصوباوي  عبديشوع 

طيمثاوس الثاين يجعله رّسا يف قامئته. يرى الكاردينال ساكو أّن رّس مسحة املرىض مل 

يكن يف األلف األول رساً ؛ ففي قامئة بطرس دميانس )+ 1072 م( ال توجد إشارة إىل 

املسحة  وإن املجمع الرتيدنتيني )1521 -1545م( هو الذي أعلن أن املسحة هي 

2-  راجع العالَّمة مار عبديشوع الصوباوي املتويف سنة 1318 م »الجوهرة خالصة الهوتية رسمية لكنيسة املرشق« ، قّدمه وعّربه 

وكتب حواشيه البطريرك مار لويس روفائيل األول ساكو ، طبعة ثانية منقحة ، العراق 2013 وكتاب البطريرك ساكو،  »رتبة العامد 

واإلكليل بحسب الطقس الكلداين« ، بغداد 2000، ص. 8-11 حيث وردت قامئة عبديشوع الصوباوي.

خصوصيّاٌت ليرتجيَّة
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من تأسيٍس إلهيٍّ وهي أحُد األرسار السبعة. من امللفت للنظر أنَّ من هذه األرسار 

ما يُطلق عليه اسُم ِسمٍة روحيٍّة ال مُتّحى كام هي اإلشارُة إىل املعمودية واملريون 

وبالكهنوت   له  كجنوٍد  نثبَّت  وباملريون  الله  كأبناء  نوَسم  فباملعمودية  والكهنوت. 

نُختَُم كخّداٍم للرَّب.

مفهوُم الخطيئة األصليَّة ليس واضحاً يف الهوت وتقليد كنيسة املرشق ولكذلك 

ألّن  الشياطني،  وطرد  اإلستقسام  صلواُت  باملعمودية  الخاصة  الرتبة  من  رُفعت 

دون بسبب الخطيئة بل لحاجتهم إىل استقبال نعمة البنّوة اإللهيّة.  األطفال ال يُعمَّ

كنيسة  عىل خالف  املعمودية؛  بعد  مبارشة  املناولة  متنُح  اآلشورية  املرشق  كنيسُة 

املرشق الكلدانيّة. 

من جهٍة أُخرى، وباإلضافة إىل رّس اإلفخارسيتّا القائم بذاته، تعدُّ كنيسة املرشق 

بهذه  الصوباوي  عبديشوع  ويعرّفه  بذاته  قامئاً  رّساً  س«  املقدَّ »الخمري  اآلشورية 

من  وبرتلاموس  توما  الرشقية،  الربوع  ُمبرّشي  القديسني  الرُّسل  »إن   : العبارات 

اإلثني عرش وأّدي وماري من السبعني، سلّموا كنائس املرشق كُلَّها الخمري املقدس 

واملحفوظ فيها الستعامله يف تحضري رّس جسد الرب حتى مجيئه. وإذا احتّج بعض 

املسيحيني قائلني: كيف سلّم هؤالء الرسل الذين ذكرمتوهم الخمري املقدس للمرشق 

ومل يسلّمه للغرب بطرُس هامتهم ورفقاؤه اآلخرون؟ نجيب قائلني : إننا نستنتج 

من قولكم هذا أحد األمرين : إما أنَّ الرسل مل يّتفقوا فيام بينهم يف التبشري وهذا 

أمٌر ذميٌم وإما أنَّ تقليَدكم غريُ صحيح !«

لقد حافظ املرشقيُّون عىل اإلميان الصحيح مع القوانني الرسوليَّة كوديعٍة مثينٍة 

ية كثرية.  رغم كونهم خاضعني  رغم كرثة اإلضطهادات التي شّنتها عليهم قوى عسكرَّ

ومستعَمرين من قبل دولٍة غربيٍة، مل يغرّيوا عقيدتهم ومل يبّدلوا قوانينهم . ال تخفى 

سيام  ال  القوانني  املحافظُة عىل هذه  تتطلبها  التي  واملضايقاُت  املخاطُر  أحٍد  عىل 

»الخمري«، خصوصاً يف بلداٍن ظاملٍة للمسيحيني، ليس فيها ملٌك يساعدهم وال قائٌد 

الخمرُي  هذا  يكن  مل  لو  بني.  ومعذَّ ومضايَقني  مضطَّهدين  دوماً  كانوا  بل  يحميهم، 

خصوصيّاٌت ليرتجيَّة
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من تقليٍد رسويلٍّ ملا تحّملوا كُلَّ هذه العذاباِت واألعباِء للمحافظة عليه مع اإلميان 

القويم.

يف  905م(  األعرج)+  ابن  يوحنان  الجاثليق  هو  »ملكا«  عن  تكلّم  َمن  أوَّل  إنَّ 

يعود  اآلشورية،  املرشق  كنيسة  يف  املتوارث  التقليد  بحسب  و11.   5 رقم  القوانني 

أصُل الخمري املقدس إىل يسوع نفسه يف العشاء األخري حني أخذ خبزاً وباركه وكرسه 

وأعطى كُالًّ من تالميذه قطعًة، ولكنَّه أعطى ليوحنا قطعتنَي : األوىل أكلها والثانية 

احتفظ بها. لدى موت يسوع عىل خشبة الصليب، حني جرى من جنبه الدم، غمس 

يوحنا قطعة الخبز هذه يف الدم ووصلت إىل الكنيسة املرشقيَّة عن طريق املبرّشين 

ُدها كُلَّ سنٍة يف الخميس  األوائل وال تزاُل محفوظًة بالتواتر . إنَّ األسقف املحيلَّ يجدِّ

َخبـــْز  يف  الستعاملها  الرعايا  كافة  عىل  ويوزّعها  جديدة  بخمرية  وميزجها  العظيم 

القربان. 

هذا التقليُد العريُق عالمٌة بديعٌة للتواصل مع العشاء األخري والكنيسة األوىل، 

الكنيسة األُّم، وهو رمز الوحدة بني البطريرك )األب والرأس( واألساقفة، وبني األسقف 

ِكة !! وكهنته ورعاياه! إنّه عالمة الرشَّ

ولن ننىس يف هذا السياق أن نُشري اىل »انافورة اداي وماري«  املرشقيَّة، وهي 

األقدُم يف العامل عىل ما قد يرى بعُض الدارسني، وقد استهوت دراستُها البابا بندكتوس 

السادس عرش حني كان عميداً ملجمع العقيدة واإلميان يف الفاتيكان، فأظهر معاملَ 

نّصها األسايس عىل كالم  التي ال تحتوي يف  الالهويت وهي  فرادتها ومواطَن عمقها 

التأسيس املعروف بالكالم الجوهري3.

 : وجَهني  عىل  املرشق  كنيسُة  مارسته  فقد  التوبة،  رّس  بعيش  يتعلّق  فيام  أما 

الكبائر  إحدى  ارتكاب  حال  يف  تكون  العلنيَّة  التوبة  رّسي.  واآلخُر  علني  أحدهام 

3- حاول العالُِم الليرتجي »جان ماغنه« سنة 1978 تحليَل أنافورة الرسولنَي أّدي وماري ومقارنتها مع األنافورة املارونية )رشار( 

. البعُض يرى أّن هذه األنافورة املارونية مقتبسة بشكٍل واضٍح من أنافورة كنيسة املرشق املنسوبة للرسولنَي »أّدي وماري« . 

نهاية ص133 باليد
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)الجحود والقتل والزىن( وال مُيَنُح املرتكب الَحلَّة إالّ عندما يطبّق التأديبات الكنسيَّة 

الصارمة والتي كانت تستمرُّ أحياناً لفرتٍة طويلٍة، بغية مساعدته عىل اصالح السرية 

وعيش التوبة. كان الغفران مُيَنح ِمن ِقبَل األسقف بوضع اليد ومسحة الجبني. أّما 

التوبُة الفرديَّة عن خطيئٍة ارتُِكبَت يف الَخفاء ، فكان يُعطى لها يف اإلعرتاف عقاٌب 

فِح. كرشٍط ملَنِح الغفران والصَّ

يف الكنيسة األوىل عموماً وكنيسة املرشق خصوصاً كان صّف التائبني عن الخطايا 

الجسيمة ينقِسم إىل مجموَعتنَي : 

الداخلني 	  ويسألون  الكنيسة  خارج  ويقفون  جسيمة  خطاياهم  الباكون:  

إليها الصالة من أجلهم. 

معنّيٍ 	  مكاٍن  يف  والوقوف  الكنيسة  إىل  بالدخول  لهم  يُسَمح  السامعون:  

لسامع كالم الله والتعليِم املسيحي ولهم أن يخرجوا قُبيَل زيّاح التقادم 

حافطت كنيسُة املرشق اآلشورية عىل الرتبة الطقسيّة القدمية يف سياق مامرسة 

رّس التوبة، وذلك يف محطَّات أربع :

ا أمام األسقف أو الكاهن.  األوىل : اإلقراُر العلنيُّ بالخطايا إمَّ

الرماد  والجلوس  عىل  والَصَدقة  والصالة  كالصوم  تأديبيٍة  عقوباٍت  فرُض   : الثانية 

ولبس املسوح.

الثالثة : التأكُّد من تطبيق العقوبات. 

الرابعة : َمنح الغفران.

الخطايا الُكربى : هي التي تتطلَُّب توبًة علنيًَّة وتشتمُل عىل :

جحود اإلميان.	 

تُعّد جحوداً 	  )وهذه  إبليس  مامرسات  أو  الهراطقة  قدسيَّات  يف  اإلشرتاك 

أيضاً(. 

الزىن أو الخطايا الجنسيَّة.	 

كَرس األصوام.	 
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كَرس الصيام القرباين. 	 

القتل.	 

جسم  عن  يُفَصلون  والزىن(  والقتل  )الجحود  الُكربى  الخطايا  مرتكبو  وكان 

الكنيسة بُحرٍم كبريٍ وإذا أرادوا العودة، كانوا يخضعون لفرتة اختبار طويلة. 

يتمُّ اإلحتفال برّس التوبة أثناء قداس األحد أو التذكارات فضالً عن احتفال سبت 

النور الذي كان مخّصصاً لطقٍس جامعيٍّ مع املوعوظني الذين استعّدوا لفرتة الصوم 

الكبري. هاتان الفئتان كانتا تقتبالن القربان يف قداس ليلة القيامة.

املذبح،  وباتّجاه  الكهنوتية،  السيامات  الهيكل، كام يف  التائُب عىل درج  يَِقف 

ُن اإلحتفاُل  قُبيَل املناولة، أي قبل مناداة املحتفل : »القربان للقديسني يليق«. يتضمَّ

قسامً استهاللياً من صلواٍت ومزامرَي وقراءاٍت وال سيام يف انجيل لوقا )الفصل 15(  

ة »الخروف الضال« و«الدرهم املفقود« و«اإلبن الشاطر« كام تُرَسُم  الذي يروي قصَّ

ا قسُم َمنح الغفران فيشتمل عىل صالة الَحلَّة  عالمُة الصليب عىل جبني التائب. أمَّ

ورسٍم ثاٍن لعالمة الصليب. 

يته املطلقة مُيَسُح جبيُنه آنئٍذ  إذا كان الشخُص قد ارتكب خطيئًة جسيمة بحرَّ

بعالمة الصليب قبل قُبلة املصالحة  تُرَسُم هامتُه أيضاً  ثُمَّ  بسحة زيت املعمودية 

واإلندماج من جديٍد يف الكنيسة. تتكلُّل الرتبُة هذه باملناولة. 

صالة الَحلَّة املُتّبعة عند اآلشوريني عموماً هي التالية  : »يا إلهنا الصالَح اململوء 

نعمتك  ة  وقوَّ طيبك  حنان  أِفض  الجميع،  عىل  ومراحُمه  نعمُته  والطافحة  رحمًة 

عىل خادمك هذا، غّيه عىل أمل التجّدد بإعادته إىل حياة  التوبة، جّدد فيه روَحَك 

القدوس الذي ُختَِم به ليوم الخالص. طَهِّرُه بحنانك ِمن كُل دنِس الجسد والروِح. 

م خطوات مسيته ليسلُك سبيل  خ يا ربُّ رجاءه وثبِّت إميانه بَعون نعمتك. قَوِّ رسِّ

الِبّ. أرشِكُه مع قّدييس كنيستك لينال بنّوة سيادتك وَينعم بعذوبة أرسارَِك اإللهيَِّة 
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فيفع  إرادتك،  وتكميِل  وصاياك  ِحفِظ  من  ليتمّكن  رحمتك  بقوة  شّدده  املُحييِة. 

كر والسجود والحمد السمك القدوس يف كُلِّ حني وإىل األبد«. الشُّ

امس الرسائيل،  وإىل ذلك، فرُتُب الدرجات يف كنيسة املرشق تسعٌة : القارئ، الشَّ

املرتوبوليت  األسقف،  األركذياقون،  أسقف،  الخور  الكاهن،  اإلنجييل،  امس  الشَّ

امس )ميتلك وزنًة واحدًة يف  : الشَّ والبطريرك. لكن، تبقى الدرجاُت الكهنوتيّة ثالثاً 

وزناٍت يف خدمة  ثالُث  له  تكون  بحيث  أكرث،  أو  وزنتنَي  )يقتبُل  والكاهُن  خدمته( 

ملنِحه  الثالِث وزنتنَي أخريني، نظراً  الوزناِت  )يناُل فضالً عن  الكهنوت.(.. واألسقُف 

الدرجات الكنسيَِّة التي تتّم عىل يده(. وُخّصصت لُكل درجة ُحلٌَّة متيّزها عن غريها 

تشرُي إىل هويّة َمن يرتديها وُسلطِتِه. 

بعِة حرصاً، إالّ أنَّ له  بالرَّغم من أنَّ كنيسَة املرشق ال تعدُّ الزواج أحَد األرساِر السَّ

. يقول مجمع مار آبا سنة 544م : »لقد أّسَس اللُه الزواَج بتدبريٍ  كافََّة مكّوناِت الرسِّ

عجيٍب لَصون طبيعتنا ودوام جنسنا، ال عىل مثال البهائم التي ال متييَّز لها، بل وفق 

عي بني الرجل  القاعدة الالئقة بكائناٍت عاقلٍة، وكوثاق ُحبٍّ لالتحاد البسيط والرشَّ

واملرأة ».

كان يتّم الزواُج يف كنيسة املرشق عىل مرحلتني : خطوبة وزفاف )أو التكليل.( 

كانت سيدٌة َوقورٌة تحمل الخاتم إىل الفتاة املعيّنة، لتقّدمه لها. فإذا قَِبلته هذه 

يتّم تبادُل السالم باليد اليُمنى بني الوكيلنَي أو الوالَدين رمزاً للعهد، وتلبسه الخطيبة 

بحضور األهل واألقرباء والشهود. 

ليبارك  الكاهن  بحضور  زوجها  بيت  إىل  الفتاة  بانتقال  احتفاٌل  فهي  الزَّفُة  أما 

املالبَس والتيجاَن و الكأَس املشرتكَة والخاتَم والصليَب وتكليَل العروسني وتكريَس 

يوحناالّصابغِ  كمثل  ومرشدان  مرافقان  )فهام  واإلشبينِة  واإلشبنِي  »الخدر«  الغرفِة 

ومريم البتوِل( .

اليوَم الخطوبُة واإلكليُل يتاّمن معاً بحضور الكاهِن وتالوة صالته وبركته وبإقرار 
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ة ورضاهام املتبادل والتعّهد  كُلٍّ ِمن العروَسني علناً بقبولهام اإلقرتاَن بحريتّهام التامَّ

بحفظ األمانة مدى الحياة. يقول مجمُع كوركيس سنة )676م( املنعقد يف قطر : »ال 

يُسَمح المرأٍة أن تتّحد برجٍل من دون رىض أهلها وال ِمن دون بركة الصليب وال من 

دون حضور الكاهن الذي يبارك« )قانون رقم 13(.

َة رشوٍط لعقد زواج مرشقيٍّ مسيحيٍّ متكامٍل وتامٍّ :  يف كنيسة املرشق تجُد عدَّ

أوالً :  يكون الطرفان شخَصني بالَغني عموماً  تخطيّا 18 سنة.

ثانياً : أن يكونا مسيحينيَّ مؤمَنني.

ثالثاً : أن يكونا بعيَدين عن القرابة الدمويَّة والروحيَّة )قانون 7 من مجمع مار 

آبا(.

والُحّب  اإلرادة  وكامل  ية  الُحرَّ بتامم  للزواج  وقابلنَي  راضينَي  يكونا  أن   : رابعاً 

املتبادل »من دون جرب ٍ وال إكراٍه وبالرىض العلنّي » كام ورد يف صيغة طلب الرىض 

أثناء الرتبة الكلدانية – اآلشورية.

عىس أن يكون اكتشاُف غنى اآلخر يف طقوسه وتقاليده وتراثه وتاريخه وجامل 

حضارته وفرادتها، حافزاً للتعرُّف إليه عن كَثٍَب وبناء عالقٍة وثيقة الُعرى معه، قواُمها 

املحبَُّة املتبادلُة وأساُسها األخّوة املسيحيَّة املنفتحُة عىل اإلختالف بشتّى أنواعه . 

خصوصيّاٌت ليرتجيَّة



تصحيح أخطاء

لقد وردت سهواً بعُض األخطاء املطبعيَّة خالل نرش املقالة املعنونة : “الحوار الكلداين 

يف  “الوحدة  ملجلّة   2019 العام  من  الثاين  العدد  يف  –واملرتجى”  الواقع   بني  اآلشوري، 

ية : قة العلمَّ اإلميان” الغراء. لذلك، نورد هنا التصحيح املطلوب إمتاماً للفائدة واحرتاماً للدَّ

ص 88 : املقطع الذي يبتدئ ب”تتألف بطريركية بابل للكلدان” ...وينتهي ب”الحجر 

والبرش” ال مكان له يف النص إطالقاً ، بل هو جزء من حوايش املقال.

ص  109 : جملة “ليُهبَّ الروُح القدُس يف حياتهم بزخم أكرب، فيوّحدون جهودهم مع 

جهود أبناء الكنائس األخرى” معادة مرّتني.

ص 110 : املقطع األخري الذي يبتدئ ب “يرئس هذه الكنيسة” ... وينتهي ب “يف 

العراق ال مكان له يف النص إطالقاً بل هو خطأ مطبعيٌّ محض مل يرد يف مسوَّدة املقالة.

نجيب  املطران  سيادة  حالياً  يديرهام  وعقرا  املوصل   4 رقم  الحاشية   :  111 ص. 

ميخائيل. كريس أبرشية مرص يديره حالياً حرضة األب بولس سايت املدبّر البطريريك .
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 – الكلدانيَّة  املرشق  لكنيسة  اإلكلرييكية  الرُتب  مختلف  نشاهد  وفيها  الكلدان«  »شهداء  أيقونة 
الرسول  القديس توما  امسات. يف أعىل األيقونة، نرى  العذارى املكرّسات والشَّ اآلشوريّة ناهيك عن 
يف الذي أحاط بجسدها الطاهِر القابِل اإللِه كام  ُمستلامً من العذراِء مريَم والدِة اإلله زنّارها الرشَّ
الفريدُة  اإليقونة  والغلبة. هذه  املجد  بأكلّة  الظافرين  يُكلِّلُّ شهداَءه  العالء  يسوَع يف  الربَّ  نُعايُن 
املئويّة ملجازر سفر  الذكرى  بعبدا –برازيليا وقد كرّسها يف  رافائيل يف  املالك  كاتدرائية  موجودٌة يف 
برلك )عام 2015( ، ويف احتفاٍل مهيٍب، كُلٌّ من البطريرك آرام األوَّل كيشيشيان كاثوليكوس األرمن 

األرثوذكس لبيت كيليكيا وسيادة املطران ميشال قصارجي رئيس الطائفة الكلدانيَّة يف لبنان . 



إحصاء مؤمني الكنائس الرشقية الكاثوليكية

1401000E Mélkite Catholique 1401000كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك          

40000004000000E. Maroniteالكنيسة املارونية                         

200000200000E. Copte Catholiqueكنيسة االقباط الكاثوليك                   

150000150000E. Syrienne Catholiqueكنيسة الرسيان الكاثوليك                 

400000400000E. Arménienne Catholiqueكنيسة االرمن الكاثوليك                   

536000536000E Chaldéenne Catholiqueكنيسة الكلدان الكاثوليك                  

200000200000E. Etiopienneكنيسة اثيوبيا الكاثوليكية        

500000500000E. Malankareكنيسة امللنكار الكاثوليكية                            

33000003300000E. Malabareكنيسة املالبار  الكاثوليكية                             

50000005000000E. Ukranienneكنيسة اوكرانيا الكاثوليكية                           

15000001500000E. Roumaine Cathكنيسة رومانيا الكاثوليكية                 

1500015000E. de Bulgarieكنيسة بلغاريا الكاثوليكية                 

5000050000E. de Yougoslaireكنيسة يوغوسالفيا الكاثوليكية                  

320000320000E. Ruthénienneكنيسة روتانيا الكاثوليكية                       

E. Catholique de Slovaquie     200000200000كنيسة سلوفاكيا الكاثوليكية                     
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الطقوس الرشقية
عالمة وعامل وحدة بني املسيحيني

البطريرك غريغوريوس الثالث لحام

ظهرت مقاالٌت عىل صفحات هذه املجلة حول واقع الوحدة املسيحية، السيام 
العصور  املسيحيني، عىل مدى  بني جميع  املشرتك  الواحد  اإلميان  قانون  من خالل 
ومنذ القرن الرابع ميالدي. هذا األمر مصدر تعزية كبرية لنا نحن املسيحيني من كل 

الطوائف والكنائس، رشقاً وغرباً.

اليوم أُحُب أن أرشح أن الطقوس الكنسية، رشقا وغرباً، هي أيضاً عامل وحدة 
بني املسيحيني، ومكان عيش اإلميان املشرتك بينهم جميعاً، يف الرشق والغرب.

القدس أم الكنائس ومصدر الطقوس الكنسية

هكذا  الكنائس”.  “أم  الطقسية  الرتانيم  ويف  املقدس  الكتاب  يف  تُدعى  القدس 
يُنِشد يوحنا الدمشقي، يف خدمة صلوات اللحن الثامن يف الطقس اليوناين  )البزنطي( 
ويقول: “إفرحي يا صهيون املقّدسة. أم الكنائس! مسكن الله! ألَنِك نلِت أوالً غفران 

الخطايا بالقيامة.”

هكذا يبدو واضحاً أن رسَّ موت املسيح وقيامته هو أساس الصلوات والطقوس 
عىل اختالفها. فهي كلّها احتفاٌل برس التدبري الخاليص: رّس تجّسد املسيح. بشارته. 
بلغاٍت  الخاليص  التدبري  بهذا  تحتفل  كلُّها  الكنائس  قيامته.  موته.  صلبه.  آالمه. 
الرس  بهذا  احتفال  كلُّها  مختلفة...  وتقاليَد  مختلفة،  تراثات  خالل  ومن  مختلفة، 

الخاليص املشرتك بني جميع املسيحيني.

 Lex( اإلميان”  قانون  هو  الصالة  “قانون  املشهور:  الالتيني  القول  يتم  وهكذا 
والعرشون:  الثالث  يوحنا  البابا  قاله  با  يذكّرنا  وهذا   )  Orandi!Lex Credendi
الطقسية  الصلوات، االحتفاالت  الليرتجيا،  يِفرِّقنا! “  “إن ما يجمعنا أكرث بكثري مام 
املقدسة  واألرض  فلسطني  “إن  الثاين:  بولس  يوحنا  البابا  قاله  ما  وهذا  تجمعنا... 
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هي موطن جميع املسيحيني! ألنها موطُن يسوع ومريم! “ وهذه األرض املقدسة، 
ومدينة القدس بالذات، واألماكن املقدسة، هي املكان الذي احتفل فيه املسيحيون 
يف مطلع مسرية الكنيسة املسيحية، بالقداس وباقي األرسار والصلوات حول األماكن 

املقدسة.

وهذا ما تصُفه الحاّجة املشهورة إيترييا االسبانية، والتي زارت االماكن املقدسة يف 
القرن الرابع )384-386(، كام فعل حّجاج آخرون مثلها. وهكذا آنتقلت االحتفاالت 
والصلوات والزياحات من بيت لحم والقدس الخ ... إىل كّل مكاٍن يف الرشق والغرب. 
بحيث كانت كل االحتفاالت تدور حول االماكن املقدسة، ال سيام بيت لحم والقدس، 

وتنتهي كلُّها يف القدس: درب الصليب، الجلجلة والقرب املقدس والقيامة!

لغة الطقوس: اليوناين والرسياين

املسيحية  والرسيانية.  اليونانية  هام  املسيحي  الرشق  يف  انتشاراً  األكرث  اللغتان 
نشأت يف هذا املحيط ذي الحضارة والثقافة واللغة املزدوجة: اليونانية يف املدن . 

والرسيانية يف األرياف والقرى.

الرومان  الرومانية.  االمرباطورية  عهد  يف  بالدنا  يف  نشأت  املسيحية  أن  ذلك 
الالتينية. وحتى يف روما، وال  لغتهم هي  أن  بالرغم من   ، اليونانية  اللغة  إعتمدوا 
سيّام جنوب إيطاليا، بقيْت اللغة اليونانية، هي لغة البالد. أما الالتينية فكانت لغة 

اإلدارة والقانون.

  وال يزال حتى اآلن تأثرياللغة اليونانية حيّاً، يف بعض مناطق إيطاليا الجنوبية ويف 
صقلّية. حيث توجد أبرشيتان تابعتان للطقس البزنطي اليوناين.

ويذكر التاريخ أن بوليكربوس أًسقف إزمري )+156( يف املرشق، زار روما وآحتفل 
بلتريجيا القداس اإللهية مع البابا أنيسات، باللغة اليونانية.

هذا يعني أن اللغة الالتينية، هي اللغة الرسمية، يف القانون واألمور اإلدارية. بينام 
اللغة اليونانية بقيت لغة االمرباطورية الرومانية . وهكذا فسكان هذه األمرباطورية 

يف الرشق كانوا رسيان أو سوريني.

ولكن لغة األمرباطورية يف الرشق هي اليونانية، بينام الشعب نفسه ىف القرى 

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة
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اليونانية تعايشت مع الرسيانية والرسيانية  كان يتكلم الرسيانية. وهذا يعني أن 
تعايشت مع اليونانية .

الرسيانية.  الرابع( كان يجهل  )القرن  أنطاكية  الذهب مطران  يوحنا فم  هكذا 
وكان يصيل ويخطب ويعظ ويكتب فقط باليونانية.

يف أنطاكية

ويذكر التاريخ أنه يف األعياد الكربى كان املواطنون الرومان الناطقون بالرسيانية، 
ويُْدَعوَن رسيان، يقصدون أنطاكية لالحتفال بهذه األعياد. فكان يوحنا فم الذهب 
يعظ باللغة اليونانية، وكان أحد الكهنة أو سواهم، يرتجم للمؤمنني باللغة الرسيانية. 
وهذا يعني أن أبرشية أنطاكية وسكان بطريركية أنطاكية، كانوا يتكلمون بلغتني : 
اليونانية يف املدن وعند كبار رجال الكهنوت؛ والرسيانية عند عامة الشعب يف القرى 

واألرياف.

إذن بطريركية أنطاكية قبل مجمع خلقيدونية كانت أبرشية واحدة، بإميان واحد، 
ولكنهم  رسيان،  وجميعهم  ولغتني.  واحد  وطقس  واحدة  كنسية  ورئاسة  ولغتني 
مدنياً وسياسياً هم رومان )أو روم( أو سكان األمرباطورية الرومانية. وهذا يعني أن 
الرسيان هم أيضاً رومان، والروم االرثوذكس أو الرومان هم أيضاُ رسيان. وجميعهم 
رعايا البطريركية األنطاكية الواحدة ببطريرك واحد. وهذا كان الحال حتى مجمع 

خلقيدونية )451(

التاريخية  الحقيقة  هذه  عىل  الكنيستني  عن  الكالم  كخالصة  أؤكِّد  أن  أحب 
وحتى الجغرافية: إن البطاركة الخمسة الذين يحملون لقب بطريرك أنطاكية وسائر 
املرشق، وهم بطريرك الروم االرثوذكس وبطريرك الروم الكاثوليك، وبطريرك الرسيان 
األرثوذكس وبطريرك الرسيان الكاثوليك والبطريرك املاروين، هم بطاركة عىل كريس 
واحد. وأَُؤكُِّد أن املؤمنني الذين ينتمون اىل البطريركية األنطاكية، هم شعب واحد، 

وهم كلهم رسيان أو سوريون، وكلهم أنطاكيون وكلهم مواطنون سوريون...

ولكن طقسه  والكاثوليك( هو سوري ورسياين،  )االرثوذكس  الروم  بطريرك  إذاً 
بيزنطي أو يوناين!!!

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة
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“روم”،  هم  وشعبهم  واملوارنة،  والكاثوليك  االرثوذكس  الرسيان  بطريرك  وإذاً 
اعني تاريخياً سكان االمرباطورية الرومانية، أو البيزنطية، ولكن طقسهم رسياين!!!

إذاً البطاركة االنطاكيون الخمسة هم تاريخياً كنيسة واحدة! وهم رعاة كنيسة 
واحدة! وشعوبهم ومؤمنو هذه البطريركية هم شعب واحد!

هذه الحقيقة يجب أن تُزيل بعض املشاعر السلبية واملزايدات بني املؤمنني... 
وبعض املرار عىل مستوى االكلريوس والرعاة!!!

هذه الحقيقة تقّوي دور الكنيسة يف سورية )ولبنان( يف هذه الظروف  الصعبة 
سياسياً واقتصادياُ وإقليمياً... ويجب نرشها بني املؤمنني والتأكيد عليها!...

يف القدس

األُورشليمي كان يعظ املوعوظني، املستعدين للمعمودية، يف  القديس كريللس 
إىل  يرتجم  كاهن  هناك  وكان  اليونانية.  باللغة  يعظ  كان  بالقدس،  القيامة  كنيسة 
اللغة الرسيانية. وهذا يعني أن سكان القدس وجوارها، منهم من تكلم اليونانية، 

ومنهم من تكلم الرسيانية... 

إىل هذا األمر تشري الحاّجة ايترييا يف يوميّاتها عن زيارتها لالماكن املقدسة حيث 
تقول: “إن جزءاً من سكان هذه املنطقة يعرفون اليونانية والرسيانية. وغريهم ال 
يعرف إالّ اليونانية. ومنهم كان اليعرف إالّ الرسيانية.” وتقول: “املطران كان يعظ دامئا 
 )Sources chrétiennes  :journal de”باليونانية . وكان كاهن يرتجم اىل الرسيانية
  )voyage page 263كذلك القديس ايرونيموس الذي عاش يف بيت لحم وترجم 
التوراة اىل اللغة الالتينية وهي Vulgata أو الشائعة، يروي أنه يف جنازة القديسة 

بوال، كانت تُرنَّم املزامري باليونانية والالتينية والرسيانية.«

كبادوكية  منطقة  يف  أكرث  أو  أبرشية  أن  النييص  غريغوريوس  القديس  ويروي 
والبنطس تركيا حالّياً، كان السكان يتبعون التقليد الكنيس الرسياين.

وهل ننىس اإليقونات التي كانت تحمل كتاباٍت بالرسيانية واليونانية والعربية؟ 
نجد منوذجا منها يف كَفتون يف لبنان وآخر يف دير مار يعقوب املقطّع يف قارة )النبك 

- سوريا(

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة
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القدس، ويف فلسطني عموماً، حيث  املنطقة، ال سيام يف  األديار يف  وهل ننىس 
كان الرهبان ينتمون اىل قوميات مرشقية مختلفة، يُصلّون صلوات السحر والغروب 
باللغة  معا  اإللهي  القداس  بليرتجيا  ليحتفلوا  معاً  ون  ينضمُّ ثم  الخاصة،  بلغتهم 

اليونانية.

يف االسكندرية 

وهذا األمر عينه كان واقع بطريركية اإلسكندرية، كان لها بطريرك واحد. لغة 
اللغة  فكانت  واألرياف  القرى  يف  أما  اليونانية.  كانت  والالهوتيني  واملطارنة  املدن 
الفرعونية أو بالحري اليونانية الشعبية، وهي مزيج من اليونانية والفرعونية. وهذا 
يُصلّون  االرثوذكس  الروم  بينام  القبطية.  الكنيسة  صلوات  يف  اليوم  حتى  يبدو  ما 
مجمع  حتى  الحال  كان  وهذا  والعربية.  باليونانية  الكاثوليك  والروم  باليونانية. 

خلقيدونية . 

ملكيني  إىل  األنطاكية  البطريركية  إنقسمت  آنعقاد مجمع خلقيدونية  أثر  عىل 
أو خلقيدونيني، والخلقيدونيني أو رسيان أو يعاقبة ، أو القائلني بالطبيعة الواحدة. 

وانقسمت أيضاً بطريركية اإلسكندرية بالطريقة نفسها.

ويف اإلسكندرية وبسبب انتشار اللغة اليونانية ، ترجم اليهود يف القرن الثالث 
قبل امليالد التوراة وأسفار العهد القديم إىل اللغة اليونانية.. وهي الرتجمة املشهورة 
 Septuagenta »واألكرث استعامالً لدى الكنائس الرشقية. وهي املعروفة »بالسبعينية
)ou Septanta(.وتحت   تأثري اللغة اليونانية عىل لغة سكان مرص، نجد أن املسيحيني 

واملسلمني. يلفظون »غ« بدل »ج« . 

ومع امللك قسطنطني أصبحت اللغة اليونانية ، لغة االمرباطورية ولغة الكنيسة 
اليونانية. وقد ُعِقدت املجامع السبعة األُوىل كلّها يف الرشق، والعدُد االكرب من آباء 
وأعضاء هذه املجامع كانوا رشقيني. وقد كُتبت قرارات املجامع كلِّها باللغة اليونانية.

الرشق،  والهوتيي  مطارنة  جميع  كان  خلقيدونية،  مجمع  حتى  أقله  وهكذا، 
يعرفون اليونانية. واملعروف أن بعض الهوتيي الكنيسة الرسيانية، كانوا ال يعرفون 

اللغة الرسيانية أو أقله ال يُتقنونها، ومنهم ساويروس وديوسقورس...

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة
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تطور الطقوس بعد ظهور االسالم

عام 638 ب.م. وصل الفتح العريب اىل القدس. وقد سلّم البطريرك األورشليمي 
صفرونيوس مفاتيح املدينة اىل الخليفة الفاتح عمر بن الخطّاب. وكان صفرونيوس 
اللغة  تكلّم  ربا  يونانية.  ثقافة  وذا  عريب،  أصل  ومن  سوريّاً  إذاً  األصل،  دمشقيِّ 
العربية، وربا هذا ما خلّص املدينة املقدسة من الدمار! وقد سلّم الخليفُة البطريرَك 
صحتها  حول  املثارة  الشكوك  من  بالرغم  املشهورة.  العمرية  العهدَة  صفرونيوس 

وقدميتها، إال أنها تبقى ذات قيمة كبرية.

يف هذه العهدة يُدعى صفرونيوس: »البطريرك املبّجل املكرّم وهو بطرك امللَّة 
الرعايا والقسوس  الزيتون بقام القدس الرشيف يف اإلشتامل عىل  امللكية يف طور 
والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين ُوجدوا..« وتذكر العهدة الفئات األُخرى من 
املسيحيني«:« وبقية أجناس النصارى املوجودين هناك وهم الكرج والحبش والذين 
يأتون للزيارة من اإلفرنج والقبط والرسيان واألرمن والنساطرة واليعاقبة واملوارنة 

ماً عليهم وقد أُعطَي لهم مرسوُمنا هذا«. تابعني للبطريرك املذكور ويكون متقدِّ
ولدينا شهادة عىل  قامئة.  االنقسامات  كانت هذه  اإلسالم  وعند ظهور  وهكذا 

وجود هذه الفرق او الطوائف املسيحية يف العهدة العمرية.
وهناك سورة يف القرآن هي سورة الروم )سورة رقم 3 ( حيث نقرأ : »ُغلِبَْت الروم 

يف أدىن االرض . وهم من بعِد غلبهم سيَغلِبون«. ) آية رقم 1(
وقد ذُكر يف بعض املصادر التاريخية أن البطاركة امللكيني )أو الروم( االنطاكيني 
العريب  الفتح  بعد  والقدس،  أنطاكية  يف  كراسيهم  هجر  إىل  اضطروا  واملقدسيني  
لهم يف القدس حتى عام 708،  االسالمي ولجأوا اىل القسطنطينية. وقد أبَقوا نواباً 
حيث عادوا إىل القدس وإىل أنطاكية )وقد نقل الكريسُّ البطريريك منها اىل دمشق 
عىل عهد الخلفاء االمويني، أو يف القرن الحادي عرش( . وازدهر السوريون أو الرسيان 
)الذين ُدُعوا يعاقبة من قبل الروم والعرب االسالم(، وقَويت وطأتهم. وهم الذين 
ساعدوا العرب الفاتحني يف غزوهم البالد، مفضلني إياهم عىل األروام الذين كانوا 
يضطهدونهم ويِذلّونهم خاصة بعد املجمع الخلقيدوين. وكان الرسيان خريَة النَقلة 

الذين نقلوا اىل العربية تراثاً حضارياً واسعاً جداً.
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ومع ذلك فقد بقى بطاركة القدس من الروم امللكيني - العرب أو العاربني -حتى 
الحمالت الصليبية أو الفرنجة.

عام 1054ب.م. حدث الِشقاق الذي وقع عىل عهد البطرك ميخائيل كريواليوس  
بني كريس القسطنطينية والكريس الروماين. لكن هذا الشقاق مل يرتك أثراً يف بطريركية 

القدس.

 عام1087  ب. م. إستوىل الصليبيون عىل القدس ووضعوا بطريركا التينياً بدال 
من البطريرك الرومي املليك.

القدس، وكرس  األيويب  الدين  عام  1187 ب. م. وبعد مئة عام إسرتجع صالح 
الصليبيني وعاد البطاركة الروم امللكيون اىل كرسيهم االورشليمي، وبقوا ملكيني )أو 
باباذوبولس، يف كتاب  اليوناين  العثامين عام 1516 )راجع املؤرخ  الفتح  روم( حتى 

موسيه بالفرنسية: تاريخ املسيحية يف الرشق »I« ص-561(.

عام 1219 ب. م. زار القدس القديس فرنسيس األسيزي.

عام 123 ب. م. إستقر الرهبان الفرنسيسكان عىل جبل صهيون بؤازرة أُمراء 
نابويل اإليطاليني. 

يف القرن الثالث عرش، إجتاح البالد الغزاة املامليك واملنغول. ويف هذه الحقبة 
الطقس  )من  الَكرْجيني سكان جيورجيا  تأثري  كان  والرابع عرش  التاسع  القرنني  بني 
اشرتى  وقد  كثرية.  أديار  ويف  القيامة  كنيسة  يف  خاصة  القدس  يف  كبرياً  البيزنطي( 
الفرنسيسكان َديْرَهم الكبري )دير املخلص( من الرهبان الكرجيني عام 1561، بعد أن 
اغتصب السلطان سليامن الثاين دير جبل صهيون )علية العشاء الرّسي( من أيدي 

الفرنسيسكان عام 1551.

الحرب  نهاية  حتى  البالد  أسياد  وبَقوا  القدس.  االعثامنيون  إجتاح   1516 عام 
االمرباطورية  مسيحيي  إخضاع  تم  االتراك  عهد  .وعىل   1918 عام  االوىل  العاملية 
العثامنية يف الرشق االوسط لسلطان بطاركة الفنار او اسطنبول. مام أ ّدى اىل زيادة 

تصلّب موقف الروم امللكيني االرثوذكس حيال روما.

مستديم  طويٍل  نضاٍل  يف  والرسيانية  اليونانية  واللغتان  الثقافتان  كانت  وقد 
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أو  السوري  املؤرخ  نرى  فإننا  األوسط. هكذا  الرشق  تاريخ شعوب  يف كل مراحل 
الطقوس،  يف  وذلك  وثقافتها،  الرسيانية  اللغة  بلون  بأرسه  الرشق  يلّون  الرسياين 
فإنه  األرثوذكيس  الرومي  أو  اليوناين  املؤرخ  أما  والثقافة.  واللغة  الكنسية  والحياة 
تعقيداً.  أكرث  هو  والواقع  الهلينية!  والثقافة  اليونانية  اللغة  بنظار  كل يشء  يرى 
هكذا مثالً قد اكتشف يف مخطوطات بطريركية الروم االرثوذكس بالقدس نسخ من 
الليرتجيا البيزنطية اليونانية، باللغة الرسيانية.)راجع موسيه، تاريخ الرشق – املجلد 
الثالث، صفحة 169(. ولكننا ال نريد الدخول يف هذه التفاصيل التاريخية الدقيقة.

مالحظة حول عبارة » يوناين ورومي «

إن اللجوء اىل عبارة »يوناين« يف اللغات االوروبية للداللة عىل البيزنطيني ذوي 
اللغة العربية يف الرشق االوسط، هو يشء ُمَضلّل وبعيد عن الِدقّة العلمية. فاليونان 
 « فهم  اآلخرون  أما  الدقيق.  باملعنى  اليونان  بالد  ومن  حقاً  يوناٌن  هم  الهلينيون 
روم »، أعني هم سكان االمرباطورية الرومانية الرشقية بقطع النظر عن قوميتهم 
الخلقيدوين )451( عبارّة خاّصة  املجمع  بعد  لكن عبارة »روم« أصبحت  الخاصة. 
بالبيزنطيني يف االمرباطورية الرومانية الرشقية، أعني الروم األرثوذكس. وال تزال هذه 
العبارة تستعمل بالعربية للداللة فقط عىل البزنطيني، وهم الروم األرثوكس والروم 
الكاثوليك يف كافة البالد العربية. كام تٌستَعمل هذه العبارة للداللة عىل املسيحيني 
السادس عرش  القرن  يف  إستعاملها  بدأ  »بيزنطي«  العبارة  أن  العلم  )مع  امللكيني. 

فقط، وهي تدل عىل حضارة وليس عىل طقس أو كنيسة(.

إىل  لالشارة  املستعملة  األُخرى  العبارات  بشأن  أخرى  مالحظة  أزيد  أن  وأريد 
املسيحيني يف األدب اإلسالمي القديم والحديث ويف الكتب واملناهج املدرسية.

وسكان  مواطني  يعني  وهذا  »الروم«،  يُْدَعون  فاملسيحيون  الواقع  ويف 
تضع  العبارة  هذه  العربية.  لالمرباطورية  اللدودة  العدوة  الرومانية،  االمرباطورية 
املسيحيني تلقائياً يف مخيم العدو بصفتهم ينتمون اىل امرباطورية غربية، واىل قومية 
غري قومية املسلمني. كام تستعمل عبارة أخرى: الفرنجة أو الصليبيون. كام تُطلق 

عىل املسيحيني عباراٌت أخرى مثل: الطائفة – امللة – الذمة أو الذّميون.

من شأن هذه العبارات أن تُظهر املسيحيني وكأنهم عىل هامش مجتمعهم. وهي 
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سبب ألْيَنٍة وُغربٍة عند املسيحيني ومصدُر متييٍز عنرصيٍّ تجاَههم. كام تشّكل هذه 
البالد  بعض  يف  االسالمية  األوساط  بعض  عند  الشائعة  لالدعاءات  أساسا  العبارات 
العربية بان املسيحيني ليسوا عرباً، وليسوا مواطنني بنفس الدرجة واملكانة. ولذا بات 

عىل املسيحيني لِزاماً ان يُعطوا عرَب التاريخ براهني عىل ِصدق وطنيتهم.

كمسيحي  هويته  تحديد  يف  املسيحّي  تواجه  التي  الصعوبة  يرشح  ما  وهذا 
اىل طوائف  مقّسمني  املسيحيني  كوُن  حّدًة،  الصعوبَة  ويزيُد  عريب.  بلٍد  يف  مواطن 

وِملل، يختلفون فيام بينهم بالفكر الالهويت والقومية والثقافة واللغة والسلطة.

وقد حاول املسيحيون الخروج من هذه العزلة التي قد تنشأ من هذه العبارات 
العربية،  أوطانهم  الحياة يف  ُمجلَّون يف مجاالت  منهم طالئعيون  فكان  والتسميات، 
مثالً يف الجهود الرامية إىل تعريب اللغة والثقافة، ويف التيارات االجتامعية  والوطنية 
والسياسية، ويف إطالق مفهوم وعبارة القومية العربية، ونرش العلمنة يف الدول العربية، 

وتأسيس األحزاب القومية والسياسية... وقد لعبوا يف كل ذلك دوراً طليعياً رائداً.

إنها لعمري إنجازاٌت رائعة تساعد األجيال الطالعة يف اكتشاف هويتها يف العامل 
العريب. وال بد وأن يتطور هذا الوعي يف ضمري الكنائس عند املؤمنني ورعاتهم.

الطقوس الكنسية يف الرشق والغرب

هذه الئحة بالطقوس رشقا وغربا ...

1– الطقس اليوناين البزنطي : لدى الروم االرثوذكس والروم الكاثو ليك. ويقام 
باللغات اليونانية والعربية والسالفية واالوكرانية والرومانية وسواها يف اوروبا 
القرن  بيزنطية دخلت يف  اليوناين، عبارة  الطقس  )العبارة االصلية:  الرشقية. 

السادس عرش(.

االرثوذكس  والرسيان  املوارنة  عند  واملاروين:  والرسياين  السوري  الطقس   -  2
والكاثوليك، ويقام باللغتني الرسيانية والعربية.

3- الطقس االرمني: لدى االرمن االرثوذكس والكاثوليك.ويقام باللغة االرمنية.

4- الطقس القبطي: ويقام بالعربية والقبطية، لدى األقباط األُرثوذكس واألقباط  
الكاثوليك.
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5- الطقس الحبيش: ويحتفل به باللغة الحبشية.

6- الطقس االشوري والكلداين ال سيام يف العراق.

7- الطقس الالتيني: او الروماين الكاثولييك الغريب، ويقام باللغة الالتينية الطقسية 
واللغات املعارصة االخرى.

مالحظة: ال وجود ملفهوم الطقس عند االنكليكان واللوثريني.

العنارص املشرتكة بني الطقوس:

الجميع.  عند  واحدة  هي  هي  العذراء  والسيدة  املسيح  السيد  أعياد     -  1
يكمن االختالف يف تواريخ االحتفال بها، عىل الحساب الغريب )الغريغوري( 

والرشقي )او اليولياين(.

2 -  أعياد القديسني الكبار مشرتكة: منها أعياد آباِء الكنيسة والرهبان، والشهداء.

االناشيد  مضمون  يف  مثال  الطقوس،  هذه  بني  كبري  أسايس  تشابه  هناك   -  3  
تسلسل  يف  وضوح  بأكرث  نراه  ما  وهذا  الطقسية.  والحفالت  والصلوات 

طقوس االحتفال بلتريجيا القداس واالرسار.

مميزة  بطريقة  بها  ويحتفل  القدس.  يف  كلُّها  مجتمعة  الطقوس  هذه  نجد 
منوذجية. وهذا ما خربته شخصيا أثناء خدمتي يف القدس )1974-2000(، ال سيام 
يف كنيسة القيامة. وكنت أزورها يوم األحد، وأحرض جزءاً من الصلوات فيها عند 

الروم االرثوذكس والالتني والرسيان واالقباط واالرمن واالحباش. 

إنطالقا من كلِّ هذه اإلعتبارات التاريخية والليرتجية والطقسية، نفهم ملاذا يوجد 
خمس بطاركة عىل كريسِّ أنطاكية العظمى، وهو أهم كرايس بطركيات الرشق، ورمز 
الحضور املسيحي يف املجتمع العريب واالسالمي. الكرايس هي: كرسيان عىل الطقس 
البيزنطي اليوناين: الروم األرثوذكس، الروم الكاثوليك امللكيون. وكرسيان عىل الطقس 

الرسياين: الرسيان األرثوذكس والرسيان الكاثوليك. وكريس للموارنة.

لنا  يتّضح  الحارضة،  املقالة  العدد، ومن  اإلفتتاحية من هذا  املقالة  من  إنطالقاً 
أن هؤالء البطاركة الخمسة األنطاكيون، وباقي البطاركة يف هذا الرشق، ويف العامل، 
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د كراسيهم،  األنطاكيون ميثّلون: كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. وهم يف تعدُّ
س.، الكاثولييك واألرثوذكيس؛  ميثّلون كنيسة املسيح الواحدة بإميانها الواحد املشرتك املقدَّ
هذا  وغنى  املسيحية.  غنى  هي  طقسيٍة،  وتعابرَي  ولغاٍت  وطقوٍس  برتاثاٍت،  ولكن 
 الرشق العظيم! إنها التعبري األجمل عن الوحدة والتعّددية، وعن التعددية والوحدة..
      وإننا نفتخر أّن هذا الرشق، وبطركياته املرشقية املقدسة، وأبرشياته، وكنائسه 
وأدياره ورعاياه... مُيثِّلون خرَي متثيٍل هذه الوحدة التعددية. األمر الذي ال يوجد يف 

العامل، ولكنه موجوٌد يف هذا الرشق، بالرغم من ِقلّة عدد املسيحيني فيه.

ولهذا أقول مخاطباً إخويت وأخوايت، مؤمني هذا الرشق، وخصوصاً أولئك الذين 
وأيضاً  أيضاً  مرّدداً  أخاطبهم  كنائسنا.  وضع  عىل  ويتحرّسون،  وينتقدون  يندبون 
كلامت القديس البابا يوحنا الثالث والعرشين: »إن ما يجمعنا هو أكرثُ بكثريٍ مام 
يُفرّقنا«. ولهذا فلنفرح بكل ما يجمعنا، ولنعمل معاً ألجل تحقيق الوحدة الكاملة 

والرشكة الكاملة بني الكنائس.

وال أظن أن أحداً يشكُّ يف عميل شخصياً ألجل وحدة املسيحيني! فقد أسّسُت 
هذه املجلة )الوحدة يف اإلميان( عام 1962 )قبل 58 سنة(. وأعدُت إصدارها العام 
2019بعد انحجابها 40 سنة! والجميع يعرف كم َعملُت ألجل وحدة عيد القيامة يف 
سورية... وسابقاً يف القدس...وأؤكّد أننا يف الرشق منوذٌج للوحدة املسيحية يف العامل.

وهذا ما أبحثه يف الجزء األخري من هذا املقال، مؤكّداً عىل وحدة اإلميان ووحدة 
الطقوس ووحدة الشهادة املسيحية يف مرشقنا مهد املسيحية. 

صلواٌت باليونانية يف كل الطقوس
ليك نرشح ما سبقت اإلشارة إليه حول الطقوس الكنسيّة ، نذكر بعض الكلامت 

والعبارات اليونانية التي نجدها يف كل الطقوس رشقاً وغرباً بنسب مختلفة:

كريياليسون – خريستياليسون -آغيوس – ثيوس - ستومن كالوس.

هذه وسواها موجودٌة يف كل الطقوس عىل مّر العصور، وبالرغم من خالفات 
مجمع خلقيدونية وشقاقات الكنائس عىل مدى األجيال هنا وهناك. 

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة



االفتتاحية 110

من هنا يربز الّدور الوحدوي الذي قامت وتقوم به الطقوس الكنسية لدى جميع 
الكنائس. 

اليوناين،  البيزنطي  الطقس  املستعملة يف  اليونانية  العبارات  إىل هذه  باإلضافة 
نجُد مجموعًة من الصلوات واألناشيد التي نجدها باليونانية، بلْفِظها اليوناين ال سيام 

عند األقباط، وأيضا عند املوارنة والرسيان واألرمن، منها:
1 -   أناشيد القيامة يف مثانية ألحاٍن، موجودٍة باليونانية، باليونانية – القبطية، 

ويف التقليد الرسياين.
2 -  أألمر نفسه نجده يف صالة الساعات )األُوىل - الثالثة - السادسة -التاسعة(

3 -  نشيد الغروب »أيها النوُر البهي«.
4 - نشيد الخنت )أسبوع االالم(.

5 - أناشيد )طروباريات( امليالد والفصح.
6 - أناشيد كثرية للسيدة مريم العذراء أمِّ الله. منها إىل حاميتك نتلجئ يا والدة 

االله، فال تغفيل عن ابتهاالتنا يف املحن...
7 - عنارص كثرية يف ليرتجيا قداس يوحنا فم الذهب.

8 - حوايل 21 صالة أو عبارة يف القداس األرمني والبيزنطي اليوناين.
كل هذه االمور تصب يف موضوع هذه املقالة: إن الطقوس الرشقية هي عامل 
عن  تعرّب  الرشقية  الطقوس  بأن  التأكيد  عىل  يحملني  ما  وهذا  املسيحيني.  وحدة 
الواحد، بتعابري متنوعة حسب عبقرية ولغة وروحانية وتراث كل  اإلميان املشرتك 
يُسّمى يف رشح  ما  لذلك عبارة  بلغات مختلفة ومحتوى واحد. وأستعمل  كنيسة. 
الكتاب املقدس: الفنون األدبية، وهي الطرق األدبية املتنوعة لرشح االميان الواحد 

والتعبري عنه.
وقرابتها  وتشابهها  بتنوعها  الغنية  الرشقية  الطقوس  عىل  ينطبق  القول  هذا 
املسيحي  الخاليص  الرس  تجليات  الخارجي هي  اختالفها   الطقوس عىل  الشديدة. 

الواحد.
 يف ملحق لهذا املقال وضعنا لوائح يف عواميد متقابلة للطقوس الكنسية.

كام  املتشابهة،  الليرتجية  الفنون  نظرية  من  نتحقق  اللوائح  هذه  خالل  من 
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الكهنوتية والزياحات  الرتنيم، وااللحان، والشعر، واإليقونات والثياب  نرى ذلك يف 
والحركات الطقسية.

 وهذا ما يُعربِّ عنه »برس التقوى العظيم« الذي تعرّب عنه الطقوس ويصفه آباء 
الكنيسة بهذه العبارة: »التدبري الخاليص اإللهي«.

وحدة االميان – وحدة الطقوس – وحدة الشهادة املسيحية
املقالة، هي مثلثة  أبرزناها يف هذه  التي  الفريدة  الجميلة  الساطعة  الحقيقة  إن 
اىل  دعوة  ذلك  - ومن خالل  الطقوس  - وحدة يف محتوى  اإلميان  األوجه: وحدة يف 

شهادة مسيحية واحدة.
التأكيد عىل هذه الحقائق الثالث، من شأنه أن يساعد عىل تخطّي منطق  إن 
او  الطائفية  املشاحنات  أو  آخر،  عىل  لطقس  التّفوق  أو  الطقوس؛  بني  املفاضلة 
املنازعات... وبالعكس فإن هذه الحقائق من شأنها أن تعطي جميع املؤمنني الشعور 
ولغاتنا  الرشق،  يف  الفريدة  تراثاتنا  وغنى  الطقوس،  نعمة  عىل  وبالشكر  بالفخار، 
اصل  عن  تعبري  إنها  املشرتك.  الواحد  آإلميان  عن  تعبري  كلُها  إنها  طقوسنا.  وتنّوع 
 مسيحّي واحد. إنها ترُبز فراَدة الرشق: إنه متعدد. متكامل. متداخل.متنوع.متفاعل...
هذا الواقع ال تجده خارح الرشق! وهكذا نؤكد من جديد: »من الرشق يأيت النور«. 

نور املسيح. نور اإلميان الواحد. نور الطقوس والرتاثات، واللغات والجضارات...
الرعايا،  واالعتبارات، يف  الحقائق  األفكار، هذه  ننرش هذه  ان  كم هو رضوري 
والسيام لدى الشباب، يف األرُس، يف األخويات، واملؤسسات االجتامعية... ليك تكون 
شهادًة عملية رائعة لكنيسة املسيح الواحدة. املقدسة. الجامعة. الرسولية...ودليَل 

خدمتنا وشهادتنا املسيحية الواحدة يف مرشقنا مهد املسيحية. 

نداء

أُنهي هذه املقالة بنداٍء روحيٍّ وجوديٍّ  إىل أبناء كنيسِة املرشق، الذي فيه ُدعي 
املسيحيون أوالً مسيحيني يف أنطاكية ثم يف كل بلدان الرشق األوسط. 

واملعاهد  الجامعات  وإىل  الطوائف،  كل  من  الالهوتيني  إىل  أكادميّي  نداٌء  إنه 
الالهوتية، أن يقوموا بدراسات الهوتية تاريخية، بإرشاد ورعاية رؤساء الكنائس من 

بطاركٍة ومطارنٍة ورعاٍة... ليك يرُْبزوا هذا التاريخ الروحي اإلمياينِّ الطقيسِّ املشرتك.

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة



االفتتاحية 112

الرشق  كنائس  مجلس  هو  النداء  هذا  مع  للتجاوب  مناسبًة  األكرث  املكان  ربا 
والرابطات  والكهنوتية،  واألسقفية  البطريركية  املشرتكة،  املجالس  بإرشاف  األوسط، 

والرهبانيات...
يُحبون بعضهم  أُنظروا كيف   “ األول والفريد، واملرشِّف، هو  لقبنا األسايس  إن 
املسيحي  إمياننا  قيم  عشنا  بأن  اللقب،  هذا  أغنينا  لقد  مسيحيون!”  إنهم  بعضا. 
املشرتك الوحيد،عىل مدى العصور، وبالرغم من الحروب واالضطهادات والشقاقات... 
لقد عشنا هذا اللقب كمسيحيني مرشقيني: روم - رسيان - يونان - التني - موارنة - 

أقباط - أرمن - أشوريني - كلدان -أحباش...
عشنا كلنا تراثنا وإمياننا! عشنا رّس املسيح الواحد الذي عرّب عنه بولس الرسول 
بهذه العبارات الجميلة، مخاطباً تلميذه تيموثاوس وشارحاً له، ومن خالله يرشح لنا 
جميعاً، كيف نترصف يف بيت الله: “ليك تعرف كيف ينبغي أن تترصف يف بيت الله، 
الذي هو كنيسة الله الحي. عامود الحق وقاعدته. وإنه لعظيم وال َمراء، رسُّ التقوى. 
الذي تجىّل يف الجسد. وُشهد له بالروح. وشاهده املالئكة . وبرٌّش به يف األمم. وآمن 

به العامل. وأرتفع بجد” )تيموتاوس 3: 16-15(

ملحق
نظرٌة إىل بُنيِة ليرتجيا القداس اإللهي

رشقاً وغرباً حتى القرِن السادس

يف ما ييل نظرٌة إىل بُنية القداس اإللهي يف القروِن الستِة األُوىل، وهي حقبُة نشوِء 
الطقوس يف الرشق والغرب يف القدس، وفلسطني وأنطاكية ومرص وروما. وفيها نجُد 
معلوماٍت متشابهة حول بُنية هذه الطقوس يف »وثائق كنسية« من القرن السادس، 

منها: )راجع بالفرنسية ص 173 - 181(
سينودس الالذقية يف القرن الرابع يف آسيا الصغرى )تركيا حالياً(.	 
 	ً وثائق منطقة البُنطس )أيضا آسيا الصغرى( تركيا حاليا
وثائق الالهويت ثيودوروس السوري )القرن الرابع(	 
وثيقُة قداس القديس إكليمنضوس الروماين )القرن الخامس(	 
قواننُي الرسل )القرن الخامس(.	 

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة
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وصيُة السيد )القرن الخامس(.	 
إفخولوجيون رسابيون )القرن الرابع(	 
قوانني القديس باسيليوس الكبري )القرن السادس(	 
ملف بربريني )القرن الثامن( 	 

العنارص املشرتكة يف  التاريخية، ميكننا أن نكتشف  املعلومات  من خالل هذه 
بنية الليرتجيا اإللهية لدى جميع الكنائس والطوائف، حتى القرن السادس أو الثامن، 
وهي باقية حتى اآلن، مع بعض التطورات الالحقة. مع العلم أن الطقوس الكنسية 

تكّونت بطريقة شبه نهائية يف هذه املرحلة التاريخية.

وهذه هي عنارص الُبنية الليرتجية املشرتكة املشرتكة لدى الطقوس املسيحية 
رشقاً وغرباً:

املدخل : دخول املحتفل: مطران، كاهن...	 
القراءات تُرافقها مزامري وقراءات:  من العهد القديم.	 

                                             من الرسائل.
                                             من اإلنجيل املقدس

العظة.	 
للمعمودية 	  يستعدون  )الذين  املوعوظني  وإخراج  وطلبات  صلوات 

املقدسة(
صالة املؤمنني... متوجهني نحو الرشق....	 
 تقدمة القرابني.	 
غسل يدي الكاهن.	 
قانون اإلميان.	 
السالم لجميعكم.	 
لرنفع قلوبنا اىل العالء.	 
صالة األنافور – أو الصالة الالهوتية )حول رس التجسد والفداء(.	 
طلب التوّجه إىل الرشق.	 
نشيد املالئكة: قدوس. قدوس. قدوس رب الصباؤوت...	 
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الصالة بعد نشيد قدوس.	 
صالة ذكر العشاء الرسي )كالم التقديس(.	 
 	.)anamnèse ذكر أحداث الفداء والخالص )الذكر
 	)Epiclèse (.إستدعاء الروح القدس عىل القرابني
طلبات وصلوات لنيات مختلفة.	 
بركة ختام األنافورا. )أو النافور(	 
مقّدمة صالة األبانا.	 
األقداس للقديسني.	 
املناولة : الكاهن والشعب.	 
صالة الشكر.	 
الربكة الختامية واالنطالق.	 

هذا هو تسلسل الصلوات والحياة الطقسية. وكام نرى فهي مشرتكة يف كل 
.)synoptique( الوثائق التي ذكرناها يف هذه الالئحة اإلزائية

وهذا برهاٌن تاريخيٌّ واضح، عىل التشابه الكبري بني طقوس األحتفال بالقداس 
اإللهي أو الليرتجيا اإللهية، لدى جميع الطوائف رشقاً وغرباً.

وهكذا نربهن تاريخياً، ومن خالل وثائق تاريخية، من الرشق والغرب، ما قاله 
البابا القديس يوحنا الثالث والعرشون: »إن ما يجمعنا أكرث بكثري مام يفرّقنا«. وهذا 
برهاٌن واضٌح عىل أن الطقوس، بالرغم من تعّددها وطريق االحتفال، فهي برهاُن 
وحدِة اإلميان، وعالمُة وحدِة اإلميان، وأمُل وحدِة املسيحيني والكنائس، ومكان عيِش 

اإلميان املسيحي املشرتك بنَي جميع املسيحيني.

ولسان حالنا أمام هذه اللوائح اإلزائية، هي صالة يسوع: »يا أبتاه! أن يكونوا 
واحداً. ليؤمن العامل«.

الطقوس الرشقية عالمة وعامل وحدة



مناظرة للمطران إيليا النصّيبيني والوزير أيب القاسم املغريب 

حول التثليث والتوحيد يف املسيحيَّة

بقلم املونسنيور رافائيل طرابليس 

النائب األسقفي العام يف أبرشية 
بريوت-الكلدانيَّة 

التمهيد

والجَدل  الفلسفي  األدب  يف  هاّماً  حيّزاً  والتثليث  التوحيد  موضوُع  اتّخذ  لقد 
الالهويت والفكر  املسيحي - اإلسالمي، الذي أظهر يف عدٍد غري يسريٍ من املناظرات 
عند  الثالوث  مفهوم  املُسلمني عىل  لدى  بِظاللِها  أرَخت  التي  الضبابيََّة  واملؤلّفات، 
املسيحيّني؛ فعىل سبيل املثال ال الحرص، وملّا كان املسلمون يذهبون إىل الَقول بأّن 
املسيحيني يعبدون ثالثة آلهة متّهمني إيّاهم بالّشك، كتَب »يحيى بن عدّي«1 مقالًة 
إيضاحه  خالل  من  وذلك  الله  يعبدون  املسيحيني  أّن  املُسلمني  لقرّائه  فيها  يثبت 
املعتقد مع  تناقض هذا  القدس وإظهاره عدم  والروح  باآلب واالبن  اإلميان  معنى 
اإلميان بالله الواحد األحد. وأّما إلُه الفارايب فواحٌد بالعدد ... وليس كمثله يشء ... 
بالعدد ولكّنه ليس  وفيام يتّفق يحيى بن عدّي مع الفارايب، عىل كَون الله واحداً 
بالذات ... فهو جوهٌر واحٌد يتقوَّم من معاٍن مختلفة، ولذا ال مُيكن وصُفه  واحداً 

وال تحديُده !

عاش املسيحيون واملسلمون معاً يف املنطقة العربية لسنواٍت وقرون وما يزالون، 
بن  »إيليّا  حّساسة.  دينيّة  مسائل  بخصوص  النَّظر  وجهات  بينهم  فيام  واختلفت 

1  راجع الدكتورة نادين عباس، التوحيد والثليث، نظريّة التوحيد والتثليث الفلسفية عند يحيى بن عديّ  يف كتابه »الرّدعىل 

الوّراق«، مجموعة البحوث العربية املسيحية 3 ، جامعة القديس يوسف، بريوت، مركز الشق املسيحي للبحوث واملنشورات 

 .2014 ،
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عيىس« املولود يف العام 977 م. يف مدينة السّن قرب كركوك، صار أسقفاً عىل بيت 
نوهدرا )دهوك( الحاليّة سنة 2..1 م. ثّم أمىس مطراناً عىل أبرشيّة نصيبني يف عام 
8..1 م. كان هذا األسقف قد نال حظوًة لدى الحسني ابن عيل بن ُمحّمد بن يوسف 
الذي خدم سيَف الدولة الحمداين وابنه سعيد، وصار وزيراً مثّقفاً ومتّصفاً بانفتاحه 

عىل املسيحيني وبكونه رجَل حواٍر ونقٍد بّناء. 

»أبو القاسم املغريب« هذا، عقد يف مدينة نصيبني مجالس عّدة والتقى مبطرانها 
املتبادل.  واإلحرتام  الثقة  جّو  عن  الّنقاب  تكشف  مناظراٌت  بينهام  وجرت  »إيليّا« 
هذه املجالس نشها الطيّب الذكر األب »لويس شيخو« اليسوعي الكلداين يف مّجلة 
»املشق« بني العاَمني 1902 و1906 وتتضّمن أسئلة وأجوبًة عن العقيدة املسيحيّة 
وما   ... والتوبة  الرهبان  عند  والزُّهد  واألخالق  د  والتجسُّ والتثليث  التوحيد  كمثل 
ن مقدمة  إىل ذلك من املوضوعات املتنّوعة يف العلم والدين واألدب. الكتاب يتضمَّ
املغريب  الوزير  بينه وبني  ما جرى  كُلَّ  »إيليّا«  فيه  وسبعة مجالس وخامتًة ويحيك 

فُر عىل معلوماٍت تاريخيّة وأدبيّة قيّمة.  ويحتوي السِّ
الطويل يف معرفة اإلسالم وحذاقته يف  إيليّا  املطران  باع  املجادالت  تُظِهُر هذه 
الّشح والتخلُّص من مآزق اإلجابات املُحرجة التي قد تُسِقط املتكلّم يف مهاٍو هو 

بغنى عنها. 
ال شّك يف أّن القارئ يالحُظ التقارب الواضح بني أسلوب مجادالت »طيموتاوس« 

مع الخليفة املهدي وما ورد يف أسلوب إيليّا النّصيبيني. 2
عىل  ثمَّ  أّوالً  الفلسفي  املنطق  عىل  فيها  ويعتمُد  مقتضبة  عموماً  أجوبته  إّن 
الكتاب املقدس والقرآن الكريم، ونلحُظ من خاللها إملامه الواسع بالديانتنَي ومعرفته 
شؤون التحليل املنطقي ووسائل اإلقناع وطرائق استعامل بطون الكتب لسكبها يف 

مكانها السليم بغية إقامة الحجة ورصف حجارة الربهان والبيّنة . 
يهتمُّ بحثُنا باإلضاءة عىل املجلس األّول الذي يحمل عنوان »التوحيد والثليث« 
والوارد يف كتيّب البطريرك الكاردينال  مار لويس روفائيل ساكو الكيّل الطوىب، تحت 
الكلدانيّة  كركوك  أبرشيّة  عىل  مطراناً  املؤلّف  كان  حينام  النصيبيني«،  »إيليَّا  اسم 

2-  راجع األب بيار مرصي، النصُّ العريبُّ األقدم ملحاورة طيموثاوس الجاثليق مع الخليفة املهدي، مقالة يف مجلة »املشق« السنة 

التاسعة والثامنون، الجزء الثاين – متوز – كانون األول 2015 ص. 466 – 469. 

التوحيد والتثليت
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العريب املسيحي- دار املشق،  الفكر  وذلك ضمن موسوعة »املعرفة املسيحيّة« – 
عام 2009. وقبل اسرتسالنا بدراسة هذه املجادلة التي نضعها تحت لواء »التوحيد 
النصيبيني«  »إيليّا  أّن  إىل  نشري  أن  يُهّمنا  بالدين«  الفلسفة  »عالقة  و  والتثليث«، 
عنه  ث  تحدَّ وقد  املُقارنة،  واألديان  املنطق  بعلم  املعرفة  يف سامء  المعاً  نجامً  كان 
كثريون وتناوله املؤرِّخ الكبري لكنيسة الروم امللكيني الكاثوليك املثلث الرحمة األب 
قسطنطني باشا الراهب الباسييل املخليص يف كتابه املُعنون :«كتاُب دفع الهّم إليليّا 

النسطوري أسقف نصيبني3«. 
يف هذه الُعجالة، سوف نُسلِّط الضوَء عىل العرض املنطقي الذي طرحه األسقف 
إيليّا عىل ُمجالسه، ُمدافعاً بحسب أُُسس املبدأ العقالين عن الوحدانيَّة يف الثالوث 
يختلف  الذي  باالماس  غريغوريوس  القديس  عن  متييزه  محاولني  املسيحييّني  لدى 
عنه يف الحقبة التاريخيَّة لكّنه يتّفق معه يف املوضوعات التي عالجها وناقشها ... مع 

ُمسلمني أيضاً ومسيحينّي التني كان أبرزهم الراهب برلعام الكاالبري. 
بتفاصيلها عارفاً  من الالفت أنَّ باالماس كان ضليعاً يف الفلسفة اليونانيَّة، عاملاً 
مكنوناتها ... لكّنه طرحها حينام انسكبت يف قلبه أنواُر القوى اإللهيَّة غري املخلوقة 
س يف  التي قذفها الله يف صدره أثناء شوطه الجهادّي النسيّك يف صواِمع الجبل املقدَّ

آثوس اليونانيَّة.

جسم البحث

مقارنُة األديان والوقوف عىل ما يوّحدها وما يفرّق بينها شأٌن اتّخذ مكانًة هامًة 
املفّكرين  َمن سبقه من  أو  النصيبيني«  »إيليّا  املطران  يف مؤلّفات بعض معارصي 
مسيحيني ومسلمني. لقد تفاوتت مواقُف املفّكرين واملتّكلمني والفالسفة يف حقيقة 
»الوّراق« و«ابن  متناقضة كمثل  األديان  أنَّ  بعُضهم  رأى  إذ  األديان؛  بني  اإلختالف 
الرواندي« و »أيب بكٍر الرّازي«... فيام وجد آخرون أّن الحقيقة تكمن يف ديٍن واحٍد 
من األديان »السامويَّة« ويطعن يف األديان األخرى معترباً إيّاها إّما باطلًة وإّما محرَّفًة 
..كمثل ثاودورس أيب قرّة )825 م(4 والجاحظ )868 م( وعاّمر البرصي )القرن التاسع( 

3-  راجع األب قسطنطني باشا، كتاب دفع الهّم إليليا النسطوري أسقف نصيبني،مطبعة املعارف، 1935 ، القاهرة – مرص. 

4-  راجع أبو قُرَّه، اآلب واالبن والروح القدس،  وراجع أيضاً للمؤلِّف عينه »ميمر يف تحقُّق اإلنجيل« .
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وُحنني بن اسحق )873 م( وعيىس بن ُزرعه )1008م( وعبد الجبار املعتزيل والغزايل 
)1111م( والقديس يوحنا الدمشقي وسواهم. 

لقد تعرَّض الوزير لوعكٍة صحيٍّة أثناء سفره، وما إن وصل إىل ميافرقني، إىل دير 
م له الراهب  مار ماري ... حتى اضطّر للتوقُّف عن املسري وطلب املساعدة ، فقدَّ
املهتمُّ بخدمة الزوَّار رشاب الرُّمان، فلاّم احتساه شعر بيشء من الراحة واعترب هذا 
يُغرّي رأيه بشأن اعتقاد املسيحيني بثالثة  وبركًة سامويًّة وابتدأ  األمر شفاًء عجائبياً 

آلهة إذ ظّنهم يعبدون ثالثة أرباب. 

الفكرة الرئيسيَُّة التي يتناولها هذا املحور من الكتاب املُشار إليه، هي الوقوُف 
عىل ِصّحة معتقد املسيحيي؛ ففيام يعرض الوزير هذا النقاش ... يعترُب األسقُف أنَّه، 
إن كان غرُض الوزير معرفَة املذهب عىل الوجه الحّق وتربئة ساحة املسيحيني مام 
نُِسَب إليهم من الشناعة ... فسيورد ما عنده. لكن، إن كان َغرُض الوزير املناظرَة 

ة.  واملجادلَة فحسب، فيسألُُه األسقف أن يُنِعم عليه بالعدول عن هذه املُهمَّ

يبتدئ األسقف إيليَّا بشح عبارة »الجوهر« ألنها عىل ما يبدو ال تحمل الداللة 
ذاتها يف كل مكاٍن وال سيام يف الفكر العريب، فالالهوت املسيحي متأثٌّر جّداً كام هو 

معلوٌم بالفلسفة اليونانية. 

»الجوهر« – يقول األسقف إيليَّا – هو ما كان قامئاً بذاته .. إذ من املُحال أن 
يكون خالق كُل يشٍء موجوداً يف يشٍء آخر كام توجد األعراض. فإذا بَطَُل أن يكون 

موجوداً يف غريه ثبَُت أنّه قائٌم بنفسه. 

ويضيف يف مكان آخر، أنّه إن أَلزََم املسلمون املسيحيني أن يقولوا بأنَّ الله متحيٌّز 
وقابٌل لألعراض إذ هو جوهٌر، لقلنا لهم إنَّ الله متحيّز  وقابٌل لألعراض إذ ال يوجد 
كان هذا ال  فإن  لألعراض.  وقابالً  متحيّزاً  يكون  أن  ينتفي  بل  بَعرٍَض  ليس  موجوٌد 
يُلزمهم، كذلك نحن ال يُلزمنا القول بأّن الله متحيٌّز أو قابٌل لألعراض بقولنا إنَّ الله 

جوهر.5

5-  راجع الدكتورة نادين عبّاس، النفس : املبدأ واملعاد يف فلسفة يحيى بن ُعدّي / امللحق رقم 25 : مقالة بني يحيى بن ُعدي 

وابراهيم بن ُعدي ومناقضٌة يف أّن الجسم جوهٌر وَعرٌَض، مقالٌة يف مجلة »املشق«، السنة الواحدة والتسعون، الجزء الثاين 

– كانون األوَّل 2017، ص. 425 -426. 

التوحيد والتثليت



يف رّد املطران إيليا عىل اعتبار الوزير عرََض الله  جسامً لدى املسيحيني، يقول 
األسقف إنَّ املسلمني يعتربون الله ُمستغنياً عن وجوده يف كُل محل يحلُّ فيه كونه 
قامئاً بذاته. كذلك، إذا قلنا إنَّ الله جسٌم، إذ إنَّ ال حّي يستطيع أن يوجد يف املشاهد 
ٍ مع املسلمني ألنَّ املنطلق  كقادٍر وكعامٍل إالَّ إذا كان جسامً؛ فنحن هنا عىل اتفاق 

الفكري – العقيل املشرتك ال بُدَّ أن يوصلنا إىل نتيجة واحدة.

أنَّ  العقالنيَّة فكرًة هاّمًة، قوامها  النصيّبيني يف مجادلته  إيليَّا  املطراُن  ويضيف 
الله قائم بذاته –كام هو معلوم - ولكّن البش أطلقوا عليه تسمية »الجوهر«، داللًة 
عىل كونه قامئاً بذاته إذ مل يجدوا يف لغة العرب لفظًة تصلُح أن يعربّوا بواسطتها عن 
القائم بنفسه سوى عبارة »الجوهر« ... فإن أنكر املسلمون تسمية املسيحيني البارئ 
»جوهراً« فلرُيشدونا إىل اسٍم آخر يف لغتهم – عىل حّد تعبريه - ينوب عن القائم 
بنفسه إن َعلِموا أن ليس يف لغتهم لفظة تصلح ألن يُعربَّ بها عن القائم بنفسه غري 
اسم »الجوهر« لنعتمده، أو ليعرتفوا بأنه ليس يف لغتهم اسم يجوز أن يُعربَّ به عن 

القائم بنفسه.

يُجيزون  املُسلمني  العرب  إنَّ  لألسقف رصاحًة  الوزيُر  قال  أن  فبعد  ذلك،  وإىل 
قول  معنى  فام  بنفسه،  القائَم  كونه  مبعنى  جوهٌر  الله  إنَّ  يقولوا  أن  للمسيحيني 

املسيحيني إّن الله ثالثة أقانيم آب وابن وروح قدس ؟

إيليَّا متيّزت باملنطق العقيل الواضح واملتسلسل، فذكَّر أوالً بأنَّ  إجابة األسقف 
... والحالُة هذه فإنَّ ما  عبارة »جوهر« تعني »القائم بنفسه« كام أصبح معلوماً 
بذاته هو إّما حيٌّ وإّما غرُي حّي؛  ومن املستحيل أن يكون خالُق الربايا  كان قامئاً 
غرَي حّي ثم إنَّه ال يخلو أن يكون هذا الجوهُر - أي القائم بنفسه – غرَي ناطٍق. هنا، 
يشح املطران إيليا معنى النطق – إذ ليس هو حركَة اللسان إلخراج األصوات – بل 
هو نطق الفهم أي القّوة النطقيَّة املوجودة يف النفس التي بوجودها يوجد العلُم 
والحكمة واملعرفة وإدراك األشياء. هذا النطق يَُخصُّ كُلَّ موجود ال ميوت كالنفس 
اإلنسان مبا  إّن  ليقول  إيليا هنا  تعاىل. يستطرد األسقف  والبارئ  الناطقة واملالئكة 
أنّه مركّب من جسد مائت ونفس خالدة، حصل له نطقان أعني بهام نطق الصوت 

ونطق الفهم. 
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إنطالقاً من هذه املقدمات يُكِمل املطران إيليَّا دفاعه العقالين عن فكرة األقانيم 
الثالثة ليستخلص، عىل مسامع الوزير، أّن الله جوهر مبعنى كونه قامئاً بذاته ال ألنه 
قابل لألعراض كسائر املخلوقات؛ ثمَّ هو حيٌّ مبعنى أنَّ له حياًة وروحاً وهو كذلك 

ناطٌق ليس كسائر الناطقني الذين أُعطوا ميزة النطق. 

هذا األسلوب الذي لجأ إليه املطران إيليَّا لتحديد عقيدة الثالوث يخرُج برأينا 
عن املألوف وقد ال يفي بالغرض. لكن، لحكمة املطران أيليا وعلمه بأنّه لن يذهب 
إىل حّد تبشري الوزير بالدين املسيحي وعقائده، اعتمد عىل الخلفيَّة الفلسفية التي 

يفهمها املتجادالن عىل حدٍّ سواء. 

يجيب الوزير قائالً إن قول املسيحيني بكون الله ناطقاً يؤّدي بنظره إىل الشك 
ألنّه يُثبت مع الله قدمينَي آخَرين هام الحياُة والنطُق فيام الله أزيّل قبل وجود أيٍّ 
إذ  مميزاً  أيليَّا  األسقف  كان جواُب  أيضاً  هنا  املادية.  وغري  املادية  املوجودات  من 
اعترب أن َمن يقول إّن الله َحيٌّ بال حياة وناطٌق يستخلُص أنَّ البارئ غرُي حّي وغرُي 
ناطق ألنّه ليس أحٌد حيّاً إالَّ بحياة وليس ناطقاً إالَّ بنطق ... كام أن اللغات فرضت 
أن تشتقَّ األسامُء من بعضها كقولنا إنَّ الحيَّ مشتّق من الحياة والناطق من النطق. 

نة، يضيف األسقف، يعتقدون أنَّ الله َحيٌّ بحياة عاملٌ بِعلٍم، قادر بقدرة  أهُل السُّ
َسميٌع بَسمعٍ... فإن كان  املسيحييون مشكني باعتبارهم أنَّ لله حياًة »ونطقاً« فأهل 
نة من املسلمني أََحقُّ منهم بالشك لكونهم يعتقدون أن لله حياًة وعلامً وقدرًة  السُّ
وكالماً وإرادًة وَسمعاً وبرصاً. هنا ينتقل املطران إيليَّا إىل تحليٍل يستنُد إىل ما أسلفه 
قبالً معترباً أنَّ عبارة »قائم بنفسه« تفيُدنا بثالثة معامل هي الذات والنطق والحياة. 

نحن كمسيحيني، يضيف املطران إيليَّا، نُسّمي النطق كلمًة إذ ال نطق إالَّ بالكلمة 
وال كلمة إالَّ بالنطق ونُسّمي الحياة روحاً إذ ال حياة إالّ بالروح وال روح إالّ بحياة. 
وحياته  نطُقُه  يكون  أن  بَطَُل  والرتكيب،  األعراض  قابلٍة  غرَي  البارئ  ذاُت  كانت  ملَّا 
أعني كلمتَه وروَحه عرَضني متاميَزين أو قوَّتني مركَّبتنَي وثَبَُت بذلك أنهام جوهران 
مساويان للذات يف الجوهرية ويف القدم. وهكذا أصبحت الذاُت مجرّدًة بال عرض 
والنطُق أي الكلمة أمىس غري قابٍل ألعراض والحياُة التي هي روٌح ليست بدورها 
عرضاً وليست قابلًة األعراض. كل موجود ليس بعرِض هو بالرضورة أما جوهٌر عام 
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وإّما أقنوٌم خاص. هذا ما بيَّنه أرسطو يف كتاب »القاطيغورياس« حيث تكلَّم عن 
الجوهر والعرض.

إنطالقاً من هذا اإليضاح الهام يُشرُي األسقف إيليَّا إىل أنه إذا ما بَطُلَت الذات 
والكلمة والروح أن تكون ثالثة جواهر عامة فهي إذاً ثالثة أقانيم خواص . 

وملا كانت الكلمُة مولودًة من الذات كوالدة الضوء من الشمس أو كانت الروُح 
يت الذاُت أباً  منبعثًة من الذات كانبثاق الحياة من النفس والحرارة من الشمس، ُسمِّ
والكلمة ابناً والحياة روحاً قدوساً. كام أنَّ ذات النفس ونطقها وحياتها نفٌس واحدة 
والكلمة  اإللهية  الذاُت  كذلك  واحدة،  شمٌس  وحرارتها  وضياءها  الشمس  وذاَت 

والروح  إلٌه واحد.  لذلك نقول إّن الله جوهر واحد يف ثالثة أقانيم. 

عندما اعرتض الوزير أبو القاسم املغريب عىل قول املسيحيني بأن الله كلمٌة وروٌح 
أي أنه أقنومان، عاجله األسقف إيليَّا بقوله إنَّ اعتبار املسيحيني الله ناطقاً حيّا،ً لهو 
أمر مشوٌع بعد ما تقدم من رشٍح وأنَّ قول النصارى إن البارئ ناطٌق بنطٍق وحيٌّ 
كلمة  كمثل  قوَّتنَي  وال  ليستا عرضني  وروحه  وحياته  كلمته،  نطقه هو  وأن  بحياة 
املخلوقني وحياتهم، ألمٌر جائٌز، يتّضُح بذلك أنَّه إن بَطَُل أن يكون كلمُة الله وروُحه 
تنَي، ثَبَُت حينئٍذ أنهام أقنومان، فالكلمة والروح أقنومان إذاً مام ال يثري  عرَضني أوقوَّ
ه من الفقه  اإلستهجان أو التشكيك. هنا يثبت األسقف أيليَّا رأيَُه بدليٍل قاطعٍ يستمدُّ
اإلسالمي حني يُردف أّن املسلمني أيضاً يعتربون أن الله خلق بيَديه بني آدم ويداه 
مبسوطتان غري مغلولَتنَي. هذه إشارٌة واضحٌة إىل أنَّ اإلسالم مع قوله هذا ال يرى 
يَدي الله جارحتنَي وحني يسأل املسلمون عن ماهيتهام ال يجيبون بجواب معقول. 

عىل هذه الفكرة يشري الوزير إىل أنَّ يَدي الله هام نعمتُُه وقدرتُه ... وعىل هذا 
يردف املطران إيليّا قائال إنَّ املسلمني يَرون أنَّ آدم ُخلَِق بيَدّي الله دون سواه مع أنَّ 

كُلَّ األشياء األخرى والكائنات الحية أُبِدَعت بنعمة الله وقدرته....

ا  هناك ضبابيٌة تلقي ستارها عىل يَدي الله ولهام صفتان مجهولتان يف اإلسالم، أمَّ
املسيحيُّون فريَون رصاحًة أنَّ كلمة الله وروحه أقنومان معروفان وليسا مجهولنَي. 
عندما بلغ الحوار هذه املرحلة سأل الوزيُر سيادة املطران عاّم حمل املسيحيني عىل 
اعتبار الله ثالثة أقانيم طاملا أنهم يُقّرون بوحدانيَّة البارئ، فقد يوهمون السامعني 
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تعبري  إّن  قائالً  الوزير  ويضيف  أجساد  ثالثة  أو  آلهة  ثالثة  أو  أشخاص  ثالثة  بأنه 
املسيحيني هذا يحمل عىل اإلعتقاد أن الله يلد بحسب ناموس التناسل. 

املادة  الله مجرٌّد عن  بأنَّ  أنَّ املسلمني يعتقدون  إيليَّا  عىل هذا أجاب املطران 
الذي حملهم  فَمن  الجسد وغرُي ذي جوارح وأعضاء وغرُي محصور يف مكان  وعن 
هم أيضاً عىل شخصانيّته قائلني إنَّ للِه  عيَنني يبرص بهام ويَدين يبسطهام وساقنَي 
يكشفهام ووجهاً يوليه إىل جهة وأنه يأيت يف ظل الغامم فيوهمون السامعني إذ ذاك 
الناس  من  قوماً  إنَّ  إىل آخر حتى  ينتقل من مكاٍن  وأنَّه   تعاىل جسداً  للخالق  أن 

اعتقدوا  بذلك األمر واتخذوه مذهباً.
مبدأ التاُويل كان يف ُصلب رّد الوزير عىل ما ورد يف جواب املطران إيليَّا،  ألنه عرّب 
برصاحٍة أن هذا التجسيد أىت يف سياق نٍص قرآين واملراد فيه غرُي ظاهٍر للَّفظ. أضاف 
الوزير أنَّ كُلَّ َمن يأخذ هذا الكالم عىل ظاهره معترباً أن لله عيَنني ووجهاً وساقني 

وغري ذلك مام يقتيض التجسيم والتشبُّه، فهو كافٌر. 
يجيب املطران ايليَّا النصيبيني مضيفاً عىل ما أورده سابقاً أن املسيحينيِّ يقولون 
بأن الله واحٌد بثالثِة أقانيم انطالقاً مام ورد يف اإلنجيل وهم يقصدون بذلك اللَه 
الثالثة هي ثالثة آلهة أو ثالثة أجسام  كُلُّ َمن يعتقد أن األقانيم  وكلمتَه وروحه. 
أو ثالثة أجزاء أو ثالثة أعراض أوثالث قوى مركبة أو ما إىل ذلك مام يقتيض الشك 

والتشبيه والتجزؤ واألبوَّة والبنوَّة من تناسٍل فهو عىل ضالل.
الوزيُر  ُسَّ  الدليل،  وإظهار  البيّنة  بإقامه  الوزير  بيَّنه  الذي  اإليضاح  هذا  عند 
ر عن طرح سؤاٍل مرتبٍط بيسوع  مبا سمعه يف شأن معتقد املسيحية ولكنَّه مل يتأخَّ
البشي املولود من مريم وهو يف الوقت عينه ابٌن أزيلٌّ خالٌق غري مخلوق مولوٌد من 

الله قبل كُل الدهور.
عىل هذا السؤال الكالسييك6، أجاب األسقف ايليَّا قائالً إن الناسوَت املأخوذ من 
مريم غرُي أزيل وال هو مولوٌد من الله قبل الدهور. ناسوت االبن ُمحَدٌث ال يتميّز عن 

سائر البش إالّ بكونه غرَي عارٍف للخطيئِة. 

انطالقاً من ثقافته، يقول الوزير هنا إن املسيحيني يعتربون قانوَن اإلميان الذي 

6-   راجع األب فاضل سيداروس اليسوعي، خواطر يف إنسانيَّة يسوعَ  املسيح - أُُسس كرامة الجسد يف املسيحية ، مقالٌة يف مجلَة 

»املشق« السنة التسعون – الجزء الثاين – متوز كانون األّول 2016، ص. 361 – 389. 
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أقرّه املسيحييون مجتمعني يضاهي اإلنجيل بصّحته بالنسبة إىل النصارى. 

كيف إذاً، والحالة هذه، يُقّر النصارى بأن يسوع البشيَّ مولوٌد من مريم وهو 
إلٌه أزيلٌّ حّق مولود من أبيه قبل الدهور؛ وليس مخلوقاً؟ عىل هذا اإلستفسار األخري 
يف باب التوحيد والتثليث يجيب األسقف ايليّا قائالً : إن يسوع هو الرُب أي الكلمة 
فُهم  املسيح  عن  النصارى  ث  يتحدَّ عندما  وبالتايل  بناسوته  ُمتَِّحٌد  فالهوته  األزليُة 
يستدركون املعنيَني أي كَونه الكلمة األزليَّة الخالق والبشي املولود من مريم. لذلك، 
بَطَُل أن يكون يسوُع كجسٍد، الذي هو البشيُّ املأخوُذ من مريم، أزليَّاً قدمياً خالقاً 
أبيه قبل الدهور وليس مبخلوق. يعتقد املسيحيون بداللٍة واضحٍة أن  مولوداً من 
لآلب يف  كونه مساويّاً  وأزيلٌّ من حيث  الزمن  مريم يف  مأخوٌذ من  البشي  يسوع 

الالهوت وعدم اإلبتداء. 7

يُعالج املوضوع  النصيّبيني – كام هو واضٌح وجيلٌّ –  إيليَّا  أنَّ األسقف  ال شّك 
أدلّة  مستعمالً  محض،  فلسفيٍّ  منطلٍق  من  والتوحيد،  التثليث  وإشكالية  املطروح 
الفكر اإلغريقي ومنهج أرسطوطاليس والعبارات املعوَّل عليها يف املذهب العقالين....

ال غرو أيضاً أّن األسقف نجح يف إبعاد فكرة الشك لدى املسيحيني التي كان قد 
صّورها يف عقله الوزيُر أبو القاسم املغريب، أقلَّه عىل مستوى وحدانيَِّة الله يف تثليث 
ثُمَّ يف ما يختّص بطبيعتَي املسيح  الجوهر والكرامة والعرش  املتساويِة يف  أقانيمه 
اللتنَي ال تشوُّش فيهام وال اختالط وال امتزاج إذ هو واحٌد يف أقنومه ذو طبيعتنَي 
مريم جسداً  من  اتََّخذ  الالهوتيَّة  الخواص  يف  والروح  لآلب  مساٍو  وإنسانيّة،  إلهيّة 
يف ملء الزمن ولكنَّه مولوٌد من اآلب قبل كُل الدهور خلّواً من زمٍن .... فاكتسب 

الناسوتَّ بوالدته اإلنسانيِة فيام مل ينفصل عن األحضان األبويَّة. 

براهنُي النصيّبيني وأدلتُه عقالنيٌَّة بامتياز8، يجُد القارئ أنها تفي بالغرض بالنسبة 
إىل تربئة ذّمة املسيحيني لدى الوزير الذي نقرأ بني سطور إجاباته قبوالً ورىًض  إذ 

7- راجع الدكتورة نادين عباس، ثالث مقاالت الهوتيَّة ليحيى بن ُعدّي يف اإلتحاد والّصلب واملوت والصعود، مقالٌة يف مجلة 

»املشق« السنة التاسعة والثامنون، الجزء الثاين – متوز – كانون األّول 2015، ص.609 – 634. 

8-   راجع األب بيار مرصي والدكتورة نادين عباس، عالقة الفلسفة بالرشيعة : مقالٌة َعِملها أبو عيّل عيىس بُن اسحق بُن ُزرعة 

لبعض إخوانه، يبنّي فيها براءة الناظرين يف املنطق والفلسفة مام يُقرَنون من فساد الدين، بحٌث منشوٌر يف مجلّة »املشق«، 

السنة الثانية والتسعون  - الجزء الثاين، متوز – كانون األول 2018، ص. 365 – 399. 
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ُع، فإنَّ الحقَّ ال يُضادُّ  ال يؤّدي الدليُل الربهاينُّ إىل مخالفة ما ورد عىل لسان الشَّ
الحقَّ بل يوافُقُه ويشهُد له عىل ما يرى ابُن رشٍد. إالّ أنّنا ال نعتربها كصدًى حقيقي 
للمجامع العقائديَّة التعليميَّة التي ُعِقَدت يف الكنيسة خالل األلف األوَّل بهدف الرّد 
ة مل يَقبل العاملُ املسيحّي رشقاً وغرباً بها.  عىل القائلني بالِبَدع واملُناديَن مبذاهب خاصَّ
املدرسُة الالهوتيَّة التي امتازت بها كنيسُة الرُّها – نّصيبني  إمنا هي تجريديّة تنزيهيَّة، 
أثّرت برأينا عىل الُفقه اإلسالمي الذي نشأ وتطّور يف املنطقة الجغرافيَّة عينها ... وهو 
ولنئ يجد له ِصفاٍت يَِصُل عدُدها إىل التسع والتسعني، لكّنه يعرتف أخرياً أنَّ الله ال 

يُقارُن وال يُشابَه »وليس كمثله يشء«.
كُتّاٌب مسيحيون كُُث تناولوا هذا املوضوع الجوهري يف اإلميان املسيحي . هذا 
»التوحيد املتناقض« إذا جاز القول، الذي نادت به املسيحيّة والذي يقوم عىل وحدة 
لذلك،  شتّى.  وانزالقاٍت  كثرية  أمام رشوحاٍت  الباب  فتح  األقانيم،  وتثليث  الجوهر 
د األقنوم الثاين  وجد فيها البعُض عبادًة آللهة ثالثة ... ومامَّ زاد األمَر تعقيداً تجسُّ
من الثالوث. اعترب بعُض الالهوتيني أن عقيدة الثالوث موجودٌة عىل صفحاِت الوحي 
اإللهي يف العهَدين القديم والجديد ... لكنَّ ذلك يحتاج إىل تحليٍل ورشح وتفسري 
نهاية  يف  الروماين  اكلمنضوس  القديس  به.  املوحى  اإللهي  الكتاب  بواطن  إلظهار 
يوستينوس  والقديس  اإلنطايك  اغناطيوس  القديس  ثم  األمر  يُناقش  األوَّل   القرن 
الفيلسوف، كام يوضح هذه  العقيدَة كتاُب الديداخية )القرن األول( وكتاُب التقليد 

الرسويل )القرن الثالث(9 .

هذه التفسريات كانت أحياناً ردوداً عىل زعم اآلخرين بشك املسيحيني، فالقديسون 
يوستينوس  القديس  املوضوع.  هذا  حول  حاّدة  نقاشاٍت  يف  دخلوا   الدفاعيُّون 
الفلسفي  املذهب  منوال  عىل  األمر،  هذا  يف  تريفون  اليهودي  يجادل  الفيلسوف 
اليوناين مستعيناً مببدأ اللوغوس )الكلمة( وتطوُّر معناه من الفلسفة اإلغريقية إىل 

الفكر اليهودي- املسيحي. ال شّك أن دفاع يوستينوس متأثّر باألفالطونية. 10

كمثل  اإلبن،  وطبيعة  عن جوهر  اللثام  ومميطي  الثالوث  عقيدة  رُشّاح  يتواىل 

 9-cf. Lacoste Jean-Yves, Dictionnaire Critique de Théologie, PUF, 2006
 10-cf. Labbé Yves, La Théologie Négative dans la Théologie Trinitaire, in Revue des Sciences Religieuse, Tome 67, 

fascicule 4, 1993, voies négatives, pp.69-86
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أوريجانس والقديس أثناسيوس اإلسكندري وإيريناوس أسقف ليون. 

الِبَدع والهرطقات الكثرية ، تبارى رجاُل الالهوت الصناديُد  بالتزامن مع ظهور 
الثالث نجُد حركًة الهوتيًَّة هاّمًة تحارب  الباطل ، فمند القرن  يف تبيان الحّق من 
مشّوهي الحقائق اإللهيَّة أبرُز وجوهها هيبوليتُس وترتليان وال سيام طبعاً القديس 
، ملواجهة  املنعقد عام 325 ميالدي  النيقاوي  الكبري املشارك يف املجمع  أثناسيوس 

بدعة آريوس القائل بخلق االبن كام سائر املخلوقات التي تبتدئ وتنتهي11.

النييص  وغريغوريوس  القيرصي  باسيليوس  كمثل  الكباذوكيّون  القديسون 
الثالويث  الشأن  تناولوا   ، أثناسيوس  القديس  ُخطى  عىل  النزينزي،  وغريغوريوس 
وتأثروا مببدأ األقانيم الثالثة الذي رشحه أوريجانس واعتربوا فكرة أرسطو التي مُتيّز 
بني الجوهر واألقنوم... القديس غريغوريوس النزينزي، عشيَّة املجمع القطسنطيني 
األول، يشح ّس الثالوث األقدس يف خمس »محارضات الهوتية«، سيكون لها تأثرٌي 
م(   662( املعرتف  مكسيموس  القديس  فكر  وعىل  ًة  عامَّ البيزنطية  الحقبة  عىل 
والقديس يوحنا الدمشقي )749 م( . القديس أغسطينوس )430 م( تدارس موضوع 
الثالوث متأثراً بالفكر الالهويت الحديث وله مؤلَّف حول الثالوث. يرى أغسطينوس 
أنَّ الذاكرة – املخيّلة و الفكر واإلرادة قوى ثالث للنفس البشيّة تساعد الواحدة 
األخرى دون امتزاج .... بل يف وحدٍة ظاهرة. الشخص عيُنه يتذكّر ويعرف ويُحّب. 

ثالثة  يف  واحٌد  »جوهٌر   : كبري  بشكل  العبارة  هذه  تننش  اآلبائية،  الحقبة  يف 
 hosopos/الجوهر( و(  ousia التمييَز الواضح بني  أقانيم » وتشهُد هذه املرحلة 

hypostase )األقنوم( .

ال  عبارَة  نرى  ثم   ، اإلنطايك  ثيوفيلس  القديُس  أحدثها  عبارٌة  الثالوُث   – اللُه 
périchorèse أي عالقة األقانيم الثالثة مع بعضها البعض، إن مع القديس كريلُّس 
أيضاً  تناول  الذي  املعرتف  مكسيموس  القديس  أو  السادس  القرن  يف  اإلسكندري 

موضوع انبثاق الروح12. 

11-  راجع يوحنا الذهبي الفم، يف أّن الله ال ُيكن إدراكُه، أقدم النصوص املسيحية، سلسلة النصوص الالهوتية، تعريب األب 

جورج خوام البوليس، منشورات املكتبة البولسية،1992 
 .12-cf. Larchet Jean-Claude, Maxime le Confesseur médiateur entre l’Orient et l’Occident, éd. du Cerf, 1998 
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الحقيقة أنَّ ّس التثليث والتوحيد ال مُيكن فَهُمُه وال رشُحُه إالّ عىل ضوء استيعاب 
العالقة القامئة بني األقانيم الثالثة. : »عىل اآلب أن يكون له ابٌن ليكون أباً ولالبن أن 

يكون له أٌب ليكون ابناً !« 

موضوُع التثليِث والتوحيِد انتقل إىل الغرب وطال الحديُث عنه من القرن السادس 
إىل الثاين عش ؛ إن يف الحقبة ما قبل املدرسيَّة أو بعد ذلك )السكوالستيكية( أي من 
الحادي عش حتى الثاين عش مع القديس أنسلموس )1109م( وبرنردوس )1153م(  
ثوا جميُعهم عن املحبة القامئة يف الله  وريشار سان فكتور )1173م(13 الذين تحدَّ
كسبٍب لإلنفتاِح عىل اآلخر. لن ننىس يف هذه املرحلة بطرس لومبار )1160م( الذي 
سيؤثّر تعليُمُه عىل القرون القادمة وحركة الالهوت الثالويث فيها ... ال سيام عندما 
الراهبَني  البارزة كمثل  السكوالستييك مع وجوهها  الالهوت املدريس  مرحلُة  ستبدأُ 
والدومينكينَي  )1274م(  وبونفنتورة  )1242م(  هاملس  السكندر  الفرنسيسكانينَي 
البريتُس الكبري )بني 1193م و1206م( الذي أدخل األرسطوطاليسيَّة إىل الغرب من 

الباب الواسع ... والبطبع القديس توما األكويني املالئيك )1274م( . 

 La الشهري  كتابه  يف  والتوحيد  الثليث  موضوع  تناول  األكويني  توما  القديُس 
Somme Théologique  أي »الخالصة الالهوتيَّة« واعترََبَ أنَّ اإلنساَن ال يستطيُع أن 
يُدرك سَّ الله باملعرفة دون سواها بيد أنَّه سيفقه ّس  الخالق الواحِد يف ثالوثه ؛ 

بكشف الوحي اإللهي.

يشح األكويني موضوع اإلنبثاق بكونه والدًة معرفيًة. هو فعٌل بحسب املنطق، 
يأيت ويصدر من اآلب واضعاً الكلمة يف ذات اآلب14. والفعل الثاين هو فعٌل بحسب 
املشيئة، ييل عمَل املعرفة ألنه ال يشء يَُحبُّ ما مل يُكن معلوماً أوَّالً . وبذلك، فالروح 
القدس هو مثرة الُحّب بني اآلب واالبن ... وهذا ما من شأنه أن ينقل اإلنسان من 

مستوى العبد املخلوق إىل مستوى االبن املحبوب.15

وحدانية  فكرة  عن  بالدفاع   – بارمتن  يرى  كام   – التوماويَّة  الحقبة  تتميُّز  إذاً 

 .13-cf. G. Salet s.j., Richard de Saint – Victor, La Trinité, éd. Sources Chrétiennes, 1959  

14-  راجع األب روين الجميّل اليسوعي، إيضاُح املجلس الحربي لتعزيز وحدة املسيحني يف انبثاق الروح القدس، مقالٌة يف مجلة 

»املشق« السنة التسعون، الجزء الثاين، متوز – كانون األّول 2016، ص. 391 – 413. 
.15-cf. Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, t.1, collection oeuvres de Saint Thomas d’Aquin, éd. du Cerf , 2000 
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الله وبثالثة أشخاص وثالثة أنواع من العالقات املتضاربة وأربع عالقات حقيقية ... 
يف الله تكمن الوحدانية إذ إنَّ العالقات غري متضاربة أو متعاكسة، وفعل األقانيم 

الثالثة موّجه إىل الخارج... 

هذا اإلستعراض الرسيُع لكيفيّة معالجة موضوع الثالوث يف وحدانيَّته الجوهريّة 
يستثني الفكَر الذي ولّده اإلصالُح البورتستناتني بدءاً من القرن السادس عش وما 
و«هارناك«  و«شيلوماخر«  وهيغل«  »كانط«  كمثل  املسيحييون  الفالسفة  تناوله 
و«ساباتيه« وال يأخذ بعني اإلعتبار رشوحات »كارل بارت« يف بدايات القرن العشين 
أو ما ذهب إليه املجمع الفاتيكاين الثاين من إعادة صياغٍة إلميان الكنيسة الكاثوليكيّة 

باملعنى عينه ولكن رمبا بتعابري سهلة املنال تطال الناس جميعاً. 

لكن، حول هذه املرحلة يهّمنا الَقول إنَّ اإلميان الثالويث أُعيَد التعبرُي عنه، والسيام 
مع »بالتازار« الذي تناول الصيغة األوريجانية للثالوث، مع »هرني دي لوباك« و 
»جان دانيلو« بأسلوٍب يصالح الفكر أو رمبا العلم باملفهوم الواسع... مع العقيدة 

اإلميانية املحضة.

أن  إالَّ  يسُعنا  ال  النّصيبيني  إيليَّا  املطران  فكر  يف  نغوص  أن  ُمجّدداً  أردنا  إذا 
نجعله يف عداد الذين اختاروا املذهب العقالين، أتّأثّروا بالفلسفة اليونانية أم صالحوا 

الالهوت مع العلوم اإلختباريّة ... إذا جاز التعبري. 

أقرُب الهويتٍّ استعمل املذهب العقالين ولنُقل األسلوب املدريس، قبل خروج هذا 
األخري إىل العامل املعريف الالهويت، هو القديس يوحنا الدمشقي يف القرن التاسع...

لكن، إذا ما أردنا أن نُقارن أسلوب األسقف إيليَّا النصيبيني بسواه ممن دافعوا 
بجدلَّيٍة عن الثالوث ومبدأ التوحيد، ال نستطيع أن نوازيه مبن ذهب يف الخّط عينه، 

يف إطار دراسٍة علميَّة مقارنٍة نافعٍة. 

النّصيبيني عىل ضوء املذهب  املقارنة املُجدية برأينا تكون هنا بقراءة أسلوب 
والعشين،  التاسع عش  للقرننَي  الالهوتية  الحركة  أثّر يف  الذي  الهدويئ  أو  الصويف 
مع األب »سريج بولكاكوف«16 و »فالدميري لوسيك« و«بول أفدوكيموف« و«أوليفيه 

كليامن« و املطران كاليستوس واير« و »املطران يوحنا زيزوالس« ... 

   .16-cf.  Nicolas Sakharov, J’aime donc je suis, éd. du Cerf, 2005 
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لقد تبنَّى هؤالء املعارصون الطريقة التي انتهجها يف القرن الرابع عش القديس 
تواجدها  الحظ  و  اآلباء  كتابات  عينيه  نُصب  وضع  حني   ، باالماس  غريغوريوس 
الرّس الفصحي  .. املوّجهة بأسها نحو  الكنسيَّة  الليرتجيا والشاكة  ثنايا  الواضح يف 

الفاعل منذ اآلن يف اإلنسان املؤمن . 

هذه املدرسة املناقضة للمذهب السكوالستييك العقالين، وجدت ضالّتها يف مبدأ 
ال  الله  أّن  يرى  الذي  والتنزيهي  التجريدي  السلبي  الالهوت  سياق  ويف  »الرّس«  
املخلوقة  بالقوى غري  ولكّنه يستيضء  األلباُب وتسامت  بالعقل مهام سَمت  يُدرَك 
التي أرادها البارئ معراجاً يهدي الضالني إىل معرفة صالحه الذي تنازل إىل حقارنا 
واحتمل الصلب واملوت ألجلنا ... مع كونه املتسامي فوق كُل العقول واألذهان17 . 

ُولد القديُس غريغوريوس عام 1296م يف مدينة القسطنطينيَّة يف عائلة مسيحيٍّة 
مامرسة ودرس فكر أرسطو وعلوم عرصه عىل يد ثيودوروس ماتوخيتس الالهويت ، 
م عرضاً عن فكر  وقد كان أشهر فالسفة عرصه األرسطيني. قيل إنّه ُعرَِض عليه أن يُقدِّ
أرسطو أمام األمرباطور والعديد من مثقفي عرصه، فتكلّم قديُسنا بشكٍل واضٍح أثَّر 
يف جميع سامعيه حتّى قال له األمرباطور إنَّ أرسطو نفسه لوسمع هذا الحديث ، 
لكان سيُثني عىل التفسري الواضح لعقيدته. مل يُكمل غريغوريوس دراسته بل انرصف 
يف سن السابعة للفلسفة الحقيقيَّة املسيحيَّة؛ لذلك فمن الخطأ – عىل ما رأى – أن 
ية ألنها عاجزٌة عن أن تقوده إىل  يقيض اإلنساُن وقتاً طويالً يف متابعة العلوم الدنيوَّ

معرفة حقيقة الله.

صار غريغوريوس راهباً يف جبل آثوس وأمىس رئيساً لدير اإلسفغامنو عام 1334م 
قبل أن ينتقل للنسك يف صومعٍة عىل اسم القديس سابا املتقدس.

يف هذه املرحلة، ظهر شخٌص اسمه برلعام، كان راهباً يونانيّاً مثّقفاً من منطقة 
كاالبريا يف جنوب إيطاليا. تأثّر برلعام بالثقافة الغربيَّة التي نشأ عليها واملصبوغة 

بروح النهضة اإليطالية والعقالنية السكوالىستيكيّة. 

17- ال نستطيُع إاّل أن نتذكّر أّن هذه الحقبة عرفت أيضاً مناظراٍت عقائدية، جمعت بني اأُلسس الكتابية للحوار يف كُلٍّ من اإلسالم 

واملسيحيَّة واملنطق العقالين، سياّم وأّن الالهوت)وال سيّام يف الربوع البيزنطية( كان قد تطّور واتّضح بفضل انعقاد املجامع 

املسكونية. نُشرُي هنا بشكل خاص إىل »الحوارات مع مسلم« التي عقدها اإلمرباطور املسيحي مانويل الثاين باليولوغس . 

 .cf. P. Théodore Khoury, Manuel II Paléologue ; entretiens avec un musulman, éd. du Cerf, 1966
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أفالطون  اليونان،  األقدمني  وفالسفته  شعرائه  بعبقريَّة  ُحبّاً  الشق  إىل  عاد 
وأرسطو، وأراد إعادة بهاء بيزنطية القديم وتجديَد الثقافة فيها والعلوم عىل األُُسس 

التي اقتناها.
اع الالهويت بني برلعام الكاليربي والقديس غريغوريوس  بدأت مرحلٌة من الرصِّ

باالماس وقد استمرّت بني السنوات 1335م و1341م. 18
نا يف هذه الجداالت العقائدية التي جرت بني الطرفنَي مسألُة انبثاق الروح  ما يُهمُّ
القدس الالهوتية حيث استند برلعام إىل املنطق األرسطي يف معالجته لهذا األمر يف 
حني متّسك باالماس بفكرة التنزيه وأّن الحقائق عن وجود الله  تختلف عن مفهوم 
املنطق البشي وطرقه، إذ هي تستند إىل خربة اإلميان الحقيقي وإىل إستنارة اإلنسان 

بالروح القدس. 19

حاول غريغوريوس أن يُظهر لربلعام أنَّ الله ال يُدرَك، لكّنه يُظِهر نفسه20. هذا 
د املسيح اإلله –اإلنسان الذي منح البشية معرفًة  الكشُف اإللهيُّ تحّقق عرب تجسُّ
الفكر  يعجُز  هذا  الواقُع  فلسفيَّة.  معرفٍة  لُكل  ومتجاوزًة  متميّزة  الطبيعة  تفوق 
َك برلعام مبوضوع استنارة  ُحكامء اإلغريق. السكوالستييك أن يُدركه .... يف حني متسَّ

تسالونييك21،  مدينة  عىل  أسقفاً  باالماس  غريغوريوس  القديس  أمىس  حينام   
وإذ كانت املدينُة ننئُّ تحت وطأة اإلحتالل الرتيك لها؛ جرت بني قّديسنا واملسلمني 

مجادالٌت ومناظراٌت عّدة تتناول موضوع الثالوث والتوحيد.

يف هذه املناظرات، اعتمد املسلمون عىل املنطق يف رشحهم أسار الدين، معتربين 
أن القرآن تحّدث عن املسيح عىل أنّه كلمة الله وروٌح منه.

رأى غريغوريوس، كسائر اآلباء، واألسقف إيليَّا، أنَّ الله كان معه وله دامئاً كلمته 
الشمس  أشّعة  أنَّ  فكام  انقسام؛  أو  بداية  بال  أيضاً  يكونا هام  أن  وينبغي  وروحه 

18- راجع األرشمندريت غريغوريوس أسطفان، أعمدة اإليان األرثوذكيس ، منشورات القديس غريغورويس باالماس ، 2018.
 19-cf. Grégoire Palamas,Traités démonstratifs sur la procession du Saint Esprit, texte traduit et annoté par Yara  

 .Koenig, introduction Jean-Claude Larchet , éd. du Cerf , 2017

20- راجع »إنسان األبدية« ، مقالة يف مجلة »نشة القديس دير سمعان العامودي« – حامات – لبنان العدد 5 – أيلول 2019 

ص. 16- 17- 18- 19 – 20- 21.

21-  راجع األرشمندريت جاوورجيوس كابسانيس رئيس دير غريغوريّو يف جبل آثوس، التأليه هدف الحياة اإلنسانية الحقيقي، 

ضمن سلسلة »أصوات من الجبل املقدس » رقم 9، تعاونية النور األرثوذكسية للنش والتوزيع، 2017، ص. 32 – 33 – 34 
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الشمس عينها ال  وبهاءها يصدران عنها بدون أن ينفصال عنها وهام يُدعيان أيضاً 
آلهًة  ندعوها  وال  أيضاً  اللَه  القدس  والروح  اللَه  كلمة  ندعو  كذلك  أخرى،  شموساً 

أخرى وال نقول إنَّ ذاك إلٌه آخُر دون سواه. 
:«الربُّ  قال  حني  أيضاً  موىس  إمنا  الثالوث،  عن  علّم  َمن  وحده  املسيح  ليس 
:«الرّب«  قال  ألنّه  الواحد،  اإلله  مرّات  ثالث  سّمى   ،)4:  6 )تث  واحٌد«  ربٌّ  إلُهنا 
ثالثة.  يف  والواحد  واحد  يف  الثالثة  ليكشف  وذلك  واحدة؛  مرّة  »والله«  مرتنّي 
كّل  خلق  الذي  فالخالق  وروٌح؛  كلمٌة  الله  أنَّ  يكشف  أن  موىس  أراد   ، البدء  منذ 
 :103 ؛   5:  148 9؛   :  32 )مز  صار«  الله  قاله  ما  »وكُلُّ  فيكون  يقول  كان  يشء، 
أتت  الخليقة  كلُّ  وبالكلمة  كلمته،  هو  هذا  الله  قول   .  )9-4  :  135 ؛   32
مخلوٍق  غرُي  وهو  خليقة  كلِّ  قبل  هو  الله  فكلمُة   .  )6  :  8 )اكور  الوجود   إىل 

)يو 1 :1-3 ؛ 17 : 5 ، 24 ؛ عب 1 : 2( . 

الكلمة  وجود  عن  القديم  العهد  من  شهادات  ُمعطياً  باالماس  القديس  ُل  يُكمِّ
والروح أزليّاً مع الله: »أرسل كلمته فشفاُهم، ونّجاهم من تهلكاتهم« )مز 106: 20(؛ 

»ترسل روَحَك فيخلقون، وتجّدد وجه األرض« )مز 103 : 30( 
يف حواٍر مع إسامعيل، حفيِد األمري أورخان، سأله األخرُي : »إنّكم تقولون إّن لله 
امرأة ألنّه ولَد ابناً« أجابه القديُس : »إنَّ األتراك يقولون إّن املسيح هو كلمة الله 
وأنّه ُولد من العذراء مريم، التي منّجدها كوالدة اإلله. إذا كانت مريم، التي ولدت 
املسيح بحسب الجسد، ال رُجل لها ومل تكن محتاجًة لرُجٍل، ألنها ولدت بجسٍد كلمة 
الله، كم يكون باألحرى أكثَ بكثريٍ أنَّ الله يلد كلمته، الذي ال جسد له، بدون جسِد 

وبطريقٍة إلهيّة، أالّ يكون له امرأة وأالّ يكون بحاجة إلمرأة.
د الكلمة يُضيف : لقد خلق اللُه اإلنساَن ألعامٍل صالحٍة وأوصاه بأن  حول تجسُّ
يحيا بحسِب وصيّته اإللهيَّة. لكّن عصيان آدم الطوعي  وسقوطه يف الخطيئة بإرادته 
الله بخالص  إرادة  لكّن  : 16(؛  املوت )رو 6  نال بعدٍل حكم  للشيطان،  وخضوعه 
البش ال مُيكن أن تتّم بالقّوة وبدون إرادة اإلنسان، وإالّ يكوُن قد نََقَض عمَل يديه. 
لهذا كان رضورياً أن يصري إنساناً يولد ويحيا بدون خطيئٍة ليُعني اإلنسان الذي أخطأ 

بإرادته. 
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مل يُكن ممكناً ألحد غري »كلمة الله« أن يكون بدون خطيئة؛ فالكتاب يُشّدد عىل 
أّن ما من أحٍد بدون خطيئة حتى ولو كان ابَن يوٍم واحٍد )أيوب 14 : 4-5( وداووُد 

النبي يقول : »ألنه ها أنا باآلثام ُحبل يب وبالخطايا ولدتني أُّمي« )مز 50 : 5(.22

ذاته  عىل  حَمَل  عذراء،  من  وُولد  اإلنسان  ابَن  الله  كلمُة  صار  إذ   ، تمَّ هكذا 
آآلم املذنبني حتى املوت ونزل إىل الجحيم وحّرر الذين يؤمنون. كان يُثبِّت كالمه 
الله، وأنّه بسبب محبته للبش احتمل  أّن املسيح هو  بشهادات من األنبياء تؤكّد 

اآلآلم وقام.

يف بعض األحيان كان األتراك املسلمون يقاطعونه بغضب صارخني : »الله قال 
فكان املسيح« أما القديس فأجابهم :«أنتم تقولون إنَّ املسيح هو كلمة الله. كيف 
ميكن »للكلمة« أن يصري من كلمة آخر ثانية؟ فإذا كان األمر هكذا، حينها كلمة الله 

ال يكون موجوداً بدون بداية مع الله« 

الرصاع ضّد التيار الفلسفّي العقالين، املتأثّر بعرص النهضة، كان رصاعاً ضّد عقلنة 
اإلميان وتحويله إىل إيديولوجيا فلسفية. العقالنية املكتفية بذاتها، ال تقود إالّ إىل 
الغريب تخىّل عن  الفكر  إّن  الخاصيّة للبش.  الله وأفعاله  التشكيك يف كُل إعالنات 

خربة اإلعالن أو الكشف اإللهّي وتحّول إىل اإلفرتاضات والنظّريات املجرّدة. 

هذا مل يكن سوى نتيجة لتلك النزعة اإلنسانويّة التي سادت يف الغرب، والتي 
حاول أن يفرضها يف الشق برلعام وأمثاله. هذا التيّار العقالين املجرّد مل ينقطع يف 
تاريخ الكنيسة، منذ زمن العهد الجديد، لكّنه كان يقوى أو يضعف بحسب مواجهة 
اآلباء القّديسني له. باالماس مل يكن سوى استمراٍر آلباء الكنيسة القّديسني العظامء، 
والكبادوكيني  كأثناسيوس  التاريخ  يف  مرّت  التي  املختلفة  الهرطقات  واجهوا  الذين 
وكريلس ومكسيموس والدمشقّي. فِمن خالل دفاعاته عن نهح الطريقة الهدوئية، 
ثبّت عقائد اإلميان األرثوذكيّس، ويف الوقت ذاته، ثبّت أُُسس الحياة الّروحية التي 

تقود إىل اختبار هذا اإلميان داخل النفس البشيّة ال يف عقل اإلنسان وحده.

أما يف موضوع التثليث والتوحيد وفيام اعترب الالتني أّن الطبيعة اإللهيّة هي مبدأ 

22-  راجع البطريرك الياس معّوض، الصورة اإللهّية لإلنسان لدى القديس غريغوريوس باالماس ،املنشورات األرثوذكسية ، 1986. 
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الوحدة يف الثالوث، شّدد باالماس عىل املونارخيّة يف الثالوث وهذا املبدأ املونارخّي 
للكيان الثالويث يوجد بطريقتنَي مختلفتنَي : 

الهوتيّاً إّن كُلَّ ما يختصُّ بالوجود الثالويّث يكون  فيه أقنوُم اآلب مصدَر أو 	 
علّة األلوهة الوحيد وعلّة الخليقة. اآلُب هو املصدُر الوحيُد لالبن وللروح 
الوحيد،  املبدأ  هو  »اآلب   . اآلب  من  وجودهام  يأخذان  اإلثنان  ؛  القدس 
الوحيُد غري املولود، العلُّة الوحيدة ، األب الوحيد الباعث الوحيد ... وبحسب 
العلّة، اآلب هو أعظم من االبن، مبا أّن االبن هو فقط معلوٌل وليس علَّة 

األلوهة«.

من جهة أخرى، اآلب هو املبدأ الوحيد لوحدة األقانيم. هذا يعني أّن الله 	 
هو واحٌد، ليس فقط ألّن جوهره أو طبيعته هي واحدة، إمّنا أوالً ألنّه يوجد 

شخٌص أو أقنوٌم وحيٌد هو مصدر األقنوَمني اآلخرين.

يف التدبري اإللهّي،  يُرَسل الروُح من االبن؛ يأيت من اآلُب عرب وساطة االبن. 	 
للخلق  واحٍد  كمبدأ  ويعملون  واحدًة  قّوًة  والروح ميكلون  االبن  مع  اآلُب 
أنّه  يعني  توقّف، ال  بدون  باالبن  الجوهر  الروح بحسب  اتّحاد  وللخالص. 
يأخُذ وجوده األقنومي من االبن. الّروُح القدس هو من اآلب وحده أزليّاً، 

إمنا يستقّر يف االبن.23

الالتني يف موضوع انبثاق الروح القدس، مزجوا بني الهوت الثالوث وبني تدبري 
الثالوث ألجل خالص العامل. فالروُح القدس ينبثق من اآلب أزليّاً، أّما إرساله إىل العامل 
فهو من اآلب واالبن. يُعطي باالماس آياٍت إنجيليّة : مثل : »خذوا الروح القدس« )يو 
20 : 22( ، أيضاً » أرسل الله روَح ابنه إىل قلوبكم، صارخاً آبا أيّها اآلب » ) غال 4 : 

6( ، ليدعم متييزه بني األصل األقنومّي للروح وبني إرساله إىل العامل . 

الحقيقُة اإللهيُّة األوىل، التي يُدافع عنها القديس باالماس، هي أّن الله هو الكائُن 
هم  اإللهيُة  الثالثُة  فاألقانيُم  الجوهر،  عىل  األولويّة  يلك  الوجود  وهذا  والوجوُد 

23- راجع ألب يوحنا مايندورف ، القديس غريغوريوس باالماس والتّصوف األرثوذكيس، ترجمة األب يوحنا الالطي ، دارا لكلمة 

1999 ،
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متساوون يف الجوهر، لهم الجوهر ذاته ؛ لكّن األقنوم يأخذ أسبقّيًة عىل الجوهر 
نحن يف األقنوم نلتقي مع الله وليس يف الجوهر. هذا ما ّشدد عليه باالماس ، الله 
بل  الجوهر«  »أنا  يَُقل  مل  مع موىس  يتحّدث  كان  عندما  جوهر  كل  يفوق  الذي 
»أنا الذي يكون« )خر 3 : 14(؛ فالذي يكون ليس هو من مصدر عن الجوهر، بل 

الجوهر يصدر عن الذي يكون، ألّن »الذي يكون« يحوي يف ذاته الكائن بكليّته. 

جوهُر الثالوث القّدوس، بحسب باالماس، هو الظلمة اإللهّية، الذي ال يكن أن 
يُقرَتََب منه من البرش. وداخل الجوهر اإللهّي هناك فعل إرادة مشرتك بني األقانيم 

الثالثة، وهي القوى اإللهّية. 

هذه الحالُة، أي الفعل الواحُد املشرتك بني أقانيم الثالوث، ال ميكن أن تتحّقق 
أّن كّل  ذاته، لكن مبا  النوع  التي هي من  الخالئق  تشابٌُه بني  الخالئق. »هناك  يف 
بينام  ؛  فريٍد«  بشكٍل  خاّصتَه  قواه  تكون  بذاته،  يعمل  أقنوم،  أو  مستقّل،  وجوٍد 
حالة األقانيم اإللهيّة الثالثة، القوى هي واحدة وهي ذاتها. ذلك »ألّن نشاط اإلرادة 
اإللهيّة هو واحدـ يصدر من اآلب، العلّة األوىل، ميتّد عرب االبن، ويصرُي منظوراً بالروح 
القدس«. لهذا، عطيّة الروح القدس املقّدسة واملنرية، التي يتلّقاها املؤمنون، ليست 
، بل باألحرى قوى الروح القدس اإللهيَّة  هي األقنوَم اإللهيَّ ذاته وال الجوهر اإللهيَّ

غري املخلوقة. 
حني نفخ املسيُح يف تالميذه أعطاهم املواهب الروحيَّة التي ساّمها الروَح اإللهّي، 
ويقول أيضاً إّن املسيح يسّمي النعمة روحاً وهي من االبن، وليس هذا فقط، لكن 
وكل عطايا الروح القدس أيضاً« هذا يعني أّن القوى اإللهيّة والروح القدس يعنيان 
األمر ذاته. يف آية يوحنا اإلنجييّل )20 : 22( ، أعطاهم قوى الروح القدس، »وليس 

طبيعَة أو أقنوَم الروح » ، وذلك ليشري إىل أَن » قواه وقوى الروح هي واحدة ». 
وبهذه الطريقة ذاتها تصريُ معرفُة الله ممكنًة. عبادُة الله ليست عقالنّيًة نظريًّة 
إمنا هي رَشِكٌة مبارشة معه ، نعبُد اآلَب عرب االبن بالروح القدس. اآلُب هو أُب الحّق 
نفسه، أّي االبن الوحيد والروح هو روح الحق، كام أعلن كلمة الحّق )يو 14 :17( 
القدس، كام يقول  بالروح  الله اآلب »بالروح والحّق«، يعبدونه  . والذين يعبدون 
بولُس الرسول: »بالروح نسجد ونصيّل« )رو 8 : 26( ، وعرب االبن، »ليس أحٌد يأيت إىل 
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اآلب إالّ يب« . )يو 14 : 6( هؤالء هم الساجدون الحقيقيّون لآلب »بالروح والحّق«24 
قد  والثليث  التوحيد  واإلضاءة عىل موضوع  اإللهيّات  أنَّ رشَح  جليّاً  لنا  يتّضح 
أو  النصيبيني،  إيليّا  األسقف  لدى  رأينا  كام  العقالين  التفسري  بواسطة  إّما  يُتناوالن 
من خالل اإلختبار الصويف املرتكز عىل الكتاب املقدس وعىل أهميّة عمل النعمة. 
لإلحاطة  املنطقيّة  املعرفيّة  األُسس  من  اإلرتقاء  عىل  العقالين  التيَّار  يرتكز  يف حني 
باإللهيّات، يعتمُد األسلوب الصويف عىل نعمة الله التي تهبُط عىل املؤمن بعد أن 
يُطهِّر هذا األخري قلبه بالصالة ودموع التوبة والهذيذ الدائم باإلسم اإللهي، فتستنرُي 
عينا فؤاده  باملعرفة الحّقانيّة التي تنحِدر من لَُدنِ  أيب األنوار. هذا ما يقوله رصاحًة 
األشمندريت باسيلويس رئيُس دير اإليفريون يف جبل آثوس حينام يتناول موضوع 

القديس كنموذٍج »حقيقيٍّ لألرثوذكسيّة » 25

الجديل  العقالين  املبدأ  يناقض  النسيك   – الصويف  املذهب  بحسب  الله  معرفُة 
بشكٍل كامٍل مبا فيه من منطٍق بشيٍّ ولنئ كان انعكاساً للعقل الساموي ليقول لنا 
ٌس عىل كلمة الله ووحيه وأنواره الُقدسيّة التي تتسلّل  إنَّ هذا اإلدراك اإلرشاقي مؤسَّ

إىل القلب بواسطة عمل الروح القدس26. 

صورُة الله يف املسيحيَّة، أُعطيَت لإلنسان منذ البدء، كام ُمِنَح املرُء بذلك عيِنه 
تَوقاً داخليّاً متجّذراً يف أعامِقه يدفُعُه إىل إدراِك الحقيقة والتفتيش عنها دوماً. ألجل 
ذلك، يَُصوَّر الفالسفُة اليونانيّون يف بعض اإليقونات البيزنطيَّة وعىل هاماتهم أَكاليٌل 
وكَشِف  الحّق  إىل  تَوٍق  يف  كانوا  ألنهم   – وثنيني  كانوا  ولنئ   – يسني  كالقدِّ نوارنيٌَّة 
د املسيُح الذي كان انتظاَر الشعوب وتحقيق املواعيد؛  النِّقاب عنه. لكن، حينام تجسَّ
أمىس إدراُك الله غرَي مشوط بالحكمة البشيَّة والحذاقة الفكريَّة والبالغة الفقهيَّة 
... ألنّه قد حلَّ بيننا َمن هو »حكمة الله وقّوة الله »)1كور 1 / 24( وأمسينا قادرين 
عىل إدراك الالهوت يف الثالوث الواحد يف الجوهر عىل ما يقول بولس الرسول يف 

 1995 ، )الثالثية األوىل(  الرتاث اآلبايئ  منشورات  القديس غريغوريوس باالماس،  الهدوئيني،  القديسني  الدفاع عن  24  راجع 

)الثالثية الثانية( ، 1996 ، )الثالثية الثالثة( ، 1996 تعريب دير القديس جاوورجيوس – دير الحرف.

25  راجع األرشمندريت باسيليوس ، رئيس دير إيفريون سابقاً – جبل آثوس – القديس منوذج األرثوذكسية الحقيقي، سلسلة 

أصوات من الجبل املقدس 6 ، تعاونية النور األرثوذكسية للنش والتوزيع، 2015، ص. 45 -46 

النور  تعاونية   ،  12 رقم   « املقدس  الجبل  من  »أصوات  سلسلة  ضمن  الله،  معرفة  دويّس،  بالسيد  األرشمندريت  راجع    26

األرثوذكسية للنش والتوزيع ، 2017، تعريب رميون رزق، ص. 13- 14 -15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 . 
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رسالته إىل أهل كوليس )الفصل 2 / 8- 12( :

» إحَذروا أن يَقتَِنَصكم أحٌد بغروِر »الفلسفة« الباِطل، ُمستقى ِمن تقليِد النَّاِس، 
أو أركاِن العامل. فذلك ليس بحسِب املسيح. إذ يف املسيِح يَِحلُّ كُلُّ ِملِء الالهوِت 
جسّدياً، وفيه أَنتم متتلئون، ألنّه هو رأُس كُلِّ رئاَسٍة وُسلطان. فيه قد ُخِتنتم ختانًة 
ِختانُة  إذ هذه هي   ، البشيَّ تَخلعون عنكم جَسَدكَُم  بها  األيدي،  ِفعِل  ِمن  ليست 
الله  تُدفَنوَن معه يف املعمودية، وتُنَهضوَن أيضاً معه، ألنَّكم آمنتم بقدرة  املسيح؛ 

الذي َأقاَمُه ِمن بنِي األموات« .

الفلسفة  أّن  إذ رأى  العربانيني،  إىل  الرسالة  كاتب  أيضاً  الحقيقة عربَّ عنها  هذه 
كانت خادمَة البحث عن الحقيقة يف سالف الزمان، ولرمّبا أستعملها الله أيضاً ليتجىّل 
هذه  واملُرَسلني.  األنبياء  يُرسل  أن  قبل   .... والصورة  بالرمز  معرفته  قبُس  لإلنسان 
الدهور  قبل  اآلب  من  املولود  باالبن  جليّاً  انكشفت  وحدانيَّة  يف  للثالوث   املعرفة 
باألنبياء مراراً عديدًة وبشتّى  اللَه، بعَد أن كلََّم اآلباء قدمياً  )عب 1/ 1- 5( : »إنَّ 
الطُرُق، كلَّمنا نحن، يف هذه األيام األخرية، باالبن الذي جعلَه وارثاً لُكلِّ يشء، وبه 
بكلمة  كُلِّ يشء  وضاِبُط  َجوَهرِه  َمجِدِه، وصورُة  الذي هو ضياُء  العامل؛  أَنشأ  أيضاً 
قدرته؛ الذي، بعَد  أن طَهَّرنا ِمن خطايانا، جلَس عن مينِي الجالل يف األعايل؛ فصار 
أَعظَم ِمَن املالئكة مبِقداِر ما االسُم الذي َورِثَُه يفُضُل اسَمهم. فلَِمن ِمَن املالئكة قاَل 
قَّط : »أنَت ابني ؛ أنا اليوَم ولَدتَُك ؟« وأيضا : »أنا أكوُن له أباً وهو يكوُن يل ابناً « .

وعىل ذلك يُثني بولُس الرسوُل قائالً : » ... ألنه قد كُتب : سأبيُد حكمة الحكامء 
وأَرُذُل فهم الفهامء. أين الكاتب؟ أين محاجج هذا الدهر؟ أليس اللُه قد َجهَّل حكمة 
هذا العامل؟ فإنّه إذ كان العاملُ وهو يف حكمة الله، مل يعرف الله بالحكمة، َحُسَن 
لدى الله أن يُخلّص بجهالة الكرازة الذين يؤمنون ألّن اليهود يسألون آيًة واليوانيني 
الله  الله وحكمة  ة  قوَّ فاملسيُح  ويونانيني،  يهوداً  للمدعويني،  أما  يطلبون حكمة... 
)1كور 1 / 24(« »وأنا ملّا أتيتكم أيُّها اإلخوة، مل آِت برباعة الكالم أو الحكمة، ُمبّشاً 

لكم بشهادة الله« )1كور 2 / 1( . 

ال شكَّ أّن مسألة العالقة بني الدين والفلسفة عرفتها األوساُط اإلسالميَُّة أيضاً؛ 
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اإللهيَّة،  للذات  تنزيهاً  كثريٍة  قرآنيٍَّة  املجازي آلياٍت  التأويل  إىل  املعتزلة  لجأت  فقد 
لقد  عليه27.  قرينة  ال  الذي  املجازي  التأويل  الصوفيَّة يف  الِفرَق  بعض  بالغت  فيام 
وجد »إخوان الصفا« أنَّ للشيعة والفلسفة هدفاً واحداً وذهب »الكندي« إىل حّد 
والغرض  املرمى  وحدة  بني  تجمع  الُعرى  وثيقة  َوحدة  والشيعة  الفلسفة  اعتبار 
واحدٌة  الحقيقة  أنَّ  بدوره  »الفارايب«  اعترب  الظاهر.  يف  إالَّ  يختلفان  ال  أنّهام  ورأى 
ولنئ اختلفت األساليب املؤديَّة إليها وقد وفّق بني النقل والعقل، أّما ابُن سينا فأوَّل 
الشيعة اإلسالميَّة لتتالَءم مع آرائه الفلسفيَّة. َوَجَد »ابُن طُفيل« أنَّ للدين والفلسفة 
غايًة واحدًة إمنا هي كَشُف الِنقاب عن الَخري املُطلق يف حني جمَع »ابن رشٍد« بني 
الفلسفة والدين عام 1179 يف ِسفره الشهري: »فصُل املقال وتقريُر ما بني الشيعة 
والحكمة من اإلتصال28 » مدافعاً بذلك عن حقوق أهل الفلسفة يف التأويل الديني 
من  »املنقذ  كتابه  »الغزايل«، ويف  الفلسفي.  والّنظر  الُفقه  بني  التعارُض  يبدو  حني 
الحّس ومل  ب  يُكذِّ العقل  أّن  املنهجّي بل رأى  العقالين  باإلختبار  يأُخذ  الضالل«، مل 
يخرج من شّكه فيام بعد،  وبخالف »ديكارت«، إالَّ بعد أن طرح الدليل املنطقي 
واستقبل النوَر الذي قذفه الله يف صدره ... مؤكّداً أنَّ ذلك الضياَء املشاَر إليه هو 
ما وراء  املنطق وما بعد اللُّب ! »ابُن خلدون« بدوره كان مؤمناً، لكّنه إذ اعترب أّن 

العقل ميزان صحيح، وجد أنُّه ال يزِن أمور التوحيد واملعاد وصفات الله. 

مسألة  يف  متعارضة  مواقف  والفلسفيّة  الكالميَّة  الِفرَق  أهُل  وقف  لقد  أجل، 
موقف  كان  فقد  العكس؛  أو  الشع  دليل  عىل  وتقّدمه  العقيل  النَّظر  استعامل 
»الغزايل« يف هذه املسألة أقرَب إىل موقف أهل السلف الداعي إىل تعطيل الحركة 
والعلم  العقل  عن  رشٍد«  »ابُن  دافع  فيام  اإلسالمي،  العامل  يف  والعلميَّة  الفلسفيَّة 

ُمسلاّمً بكون التأويل معراجاً إىل الحّل. 

نالحظ إذاً أمام هذا العرض وبعد تقدمينا هذه املناظرة اإلسالمية – املسيحية يف 
شأن التوحيد والتثليث، أّن كثريين استعملوا النَّظر الربهاين لشح املسائل املاورائية 
ووقف سواهم  املبدأ  هذا  آخرون  عارض  فيام   ... العقائديّة  اإلميانيَّة  امليتافيزيقيَّة 

27- راجع أبو حامد الغزايل، قانون التأويل، القاهرة ، 1940 

28- راجع ابن رشد، فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة والحكمة من اإلتصال، تأليف سميح دغيم، دار الفكر اللبناين، بريوت، 

1944، ص. 33. 
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موقفاً توفيقياً ... مع تقّدم املناهج العلميّة وتطّور الفكر البشي ...

الّنظر الربهاين املؤّدي إىل معرفة الله معرفًة صحيحًة ال يتعارض مع عمل النعمة 
اإللهيَّة والوحي اإلرشاقي الذي مَيَسُّ القلَب النقيَّ الباحَث عن الله يف جهاٍد ال يستثني 

دور فؤاٍدَغَمرُه لهيُب التصوَّف وعقٍل ُمستنريٍ بالضياء الساموي. 

الخامتة
لقد كان موضوع التوحيد والثليث من أكث املوضوعات الجدليّة بني املسيحيني 
واملسلمني عىل مّر العصور، وقد كَُثَت املنظرات يف هذا الشأن وتعّددت املناقشات 

عىل مستويات مختلفة . 

أكرب  التي عرفت  اآلشوريّة  الكنيسة  كنيسة املشق، وهي  إىل  ينتمي  كَونه  مع 
مساحة انتشار يف القرون األوىل للنرصانيّة حتى وصلت إىل الهند والصني؛ مل يستعمل 
املطران ايليّا النّصيبيني أسلوب املدرسة الالهوتية الذي تنتمي إليه كنيسته ... أي 
املذهب التجريدي لالهوت السلبي والتنزيهي29 الذي يجعل الله فوق كل اإلعتبارات 
يف  الواحد  بثالوثه  يختّص  ما  يف  سيّام  ال  منطقي،  أو رشٍح  وصٍف  أي  من  وأسمى 
إىل  إيليّا  املطران  عمد  املشرتكة.  اإللهيّة  الخواص  ذي  أقانيمه  يف  واملثلث  جوهره 
استعامل املنطق الفلسفي اليوناين ذي الحجج املوثّقة الصلبة ليك يكشف للوزير أيب 
القاسم املغريب، بلغة علوم ذاك العرص، وبالنهج الذي انتهجه القرآن الكريم، عقيدَة 

التثليث غرَي املتضاربة مع التوحيد.

لقد ذهب املطران إيليّا يف طريقته الذكيّة التي حاكت الخلفية الثقافية ملُجالسه؛ 
الوزير أيب القاسم املغريب، إىل حدِّ اإلستشهاد مبا ورد يف القرآن وما اعتمده عدٌد من 
املذاهب اإلسالمية األخرى؛ وذلك يف سبيل إيضاح كُنه املعتقد الثالويث لدى الشعب 
املسيحي مرتكزاً عىل النمط العقالين الذي ارتفعت فوقه مداميك فلسفة اإلغريق 

ووضعت خريطة الطريق لألسلوب املنطقي حيثام كان ويف سائر العصور.

 ، وغرباً  رشقاً  املسيحي  الالهوت  ُعلامء  من  كبرٌي  عدٌد  اعتمده  األسلوب  هذا 

29-  مدرسة نصيبني الشهرية ، نبذة تاريخية يف أصلها وقوانينها ويف العلامء الذين اشتهروا فيها ، للسيد أّدي شري رئيس أساقفة 

سعرد عىل الكلدان، املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني ، بريوت ، 1905. 
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واستعمله القديس يوحنا الدمشقي30 لدحض مزاعم املسلمني بشأن رشك النصارى؛ 
ثّم نجده يف قلب »الخالصة الالهوتيّة« التي ألّفها يف الغرب القديُس توما األكويني 

املالئيك جاعالً منها مذهباً ُسمّي »بالسكوالستيكية«.

مل يجد غريغوريوس باالماس أن هذه الطريقة العقالنية األرضيّة تليق مبعرفة 
البارئ هو َمن يكشف ذاته  العقول مهام رجحت ثم إنَّ  إليه  الذي ال تسمو  الله 
الة  والصَّ وم  بالصَّ اإللهي  وق  الشَّ أجنحة  عىل  وارتَقوا  نفوُسهم  تنّقت  إذا   ، ملحبيّه 
َدقة، طارحنَي عنهم كُل اهتامٍم ُدنيوّي ... فيجتذبهم الخالق ملعاينة نوره غري  والصَّ
د  تجسَّ وبنعمة  الحارَّة  الّروحيّة  الجهادات  لوفرة  املتألّهة  بصريتهم  بعيون  املخلوق 

ابنه الوحيد يسوع املسيح. 

بتفاصيلها  وعارفاً  بها  ضليعاً  كان  التي  الفلسفة  غريغوريوس  القديُس  أهمَل 
مع  أو  الكاالبري  برلعام  الراهب  مع  جداله  يف  واعتمد   ، املعرفة  حّق  ومذاهبها 
املسلمني فيام بعد مبدأ املعرفة اإلرشاقية الصوفيّة التي تذكّرنا باختبار رابعة العدويَّة 
الحقيقة. ارتكز  إىل  مثالً املعاكس متاماً الختبار ديكارت ومنهجهام املتضارب سعياً 
الذي يكشف عن  الله  املقّدسة ألنّها لساُن حال  الكتب  باالماس عىل استشهادات 
نفسه بواسطة كالم األنبياء أو بخطابه املبارش، ورأى أّن ذلك أرقى بكثريٍ من الرباهني 

العقالنية وأسمى ... ولنئ وجدنا شيئاً من التسلسل املنطقي يف خطابه. 

أُسٍس  عىل  اإلنساين  املنطق  لتقويم  مفيدٌة  لإللهيّات،  خادمٌة  بظرنا  الفسلفة 
من  قلبه  الذي صفا  املرء  لدى  الصلبة  اإلرادة  تندمج هذه  واضحٍة، وحني  سليمٍة 
مساوئ الجريرة ودنس الرزايا ... ال بد أن تعاونه نعمُة الله عىل التقرُّب منه تعاىل. 
لكن، ال شّك أن بسطاء كثريين وَجهلًة وعادمي كتابة، عاينوا مجد الله غرَي املخلوق 
األطفال  برباءة  متّسكوا  الذين  من  وسواهم  السمك  صيادي  املسيح  تالميذ  كمثل 

وسذاجتهم ... فعاينوا املحجوبات بأيرس مرام.

هذا إميانُنا املسيحي الذي يرتكز عىل دحض حكمة العقالء »ألنَّ الله قد جهََّل 

30-  راجع كتابه »ينبوع املعرفة« وما يقوله بشأنه املثلث الرحامت البطريرك مكسيموس الرابع صائغ الذائع الصيت يف منشوره 

البطريريك مبناسبة الذكرى املئوية الثانية عشة لوفاة القديس يوحنا الدمشقي سنة 1950 ص. 40 و 5 . 
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حكمة العامل ليخزي الفهامء ... فأين الحكيم، أين محجاج هذا الدهر؟« )ا قور 1 : 
 . )20

لقد أدرك توما األكويني يف نهاية تأليفه ملوسوعته الشاملة : »الخالصة الالهوتية« 
أّن ما أورده، ولنئ كان معقوالً عىل قياس الفكر البشي ، لكنه ال يََسُع الله الذي غلَب 
نواميس الطبيعة31 ... أدرك األكويني وسواه طبعاً من أرباب املذهب العقالين أن 
»َمن ال يقبل ملكوت الله كطفٍل ال يدُخلُه« )لو 18 : 17( و »إن مل تعودوا كاألطفال 
لن تدخلوا ملكوت الّساموات !« )متى 18: 3( و أيضا »طوىب ألنقياء القلوب، فإنّهم 

الله يُعاينون !« )متى 5:8(. 

النقديُّ عند اإلنساِن إىل التامع أنوار اإلميان  لكن، أوما يحتاُج الفكُر الفلسفيُّ 
املُنعم بها من الله ليك يبحث عن حقائق اإللهيّات ويبلَغ إىل معرفة الخالق ... متاماً 
أسار  عن  التنقيب  سياق  يف  كشٍف ساموّي  شبه  إىل  العلميُّ  الباحث  يحتاُج  كام 
الصانعِ  البارئ  بعظائم  ويخرب  البيان  يُعجُز  منواٍل  الطبيعة عىل  يف  الكامنة  الَكون 

العظيِم ؟ 

31- راجع يوحنا الذهبي القم، يف أّن الله ال ُيكن إدراكُه، منشورات املكتبة البولسية، أقدم النصوص املسيحية، سلسلة النصوص 

الالهوتية ، تعريب األب جورج خوام البوليس ، 1992 

التوحيد والتثليت



عىل صورة الله ومثاله
األب نضال جبيل املخليص

ما معنى أن يكون االنسان قد ُخلق عىل صورة الله ومثاله؟ وبأي يشء أوعنرٍص 
يتشابه االنسان مع الله؟ هل من حيث العقل وقدرة االنسان عىل التفكري؟ أو متييز 
األشياء واالمور؟ أو من حيث القلب وقدرة االنسان عىل الحب؟ أو من حيث الروح 
وما تتمتع به من صفة الخلود؟ يف أي يشء فعالً يتشابه االنسان مع الله؟ وملاذا هذا 
املوضوع بالذات شّكل أهمية مختلفة عن باقي االمور يف البحث الالهويت وروحانية 

الرشق املسيحي؟
تأيت أهمية هذا املوضوع يف الروحانية الرشقية1،  رغم ِقَدِم طرحه، من أهمية 
الرتكيز عىل مفهوم الخليقة الجديدة يف العهد الجديد. ألن االنسان كان قد ُخلق عىل 
صورة الله ومثاله ولكنه شّوه هذه الصورة بسبب خطيئته، فأعادها املسيح إليه عرب 

املعمودية يف امليالد الثاين )باستحقاقات موته وقيامته(.
كام يركّز الرشقيون عىل العلة املثالية، ولذلك يحاولون الربط بني الصورة واملوديل 
والذكاء،  املنطق  عامل  اىل  ينتمي  ألنه  ومثاله،  الله  صورة  عىل  االنسان  )النموذج(. 

ويسيطر من خالله عىل العامل املحسوس.

I - يف الكتاب املقدس والحضارة الهلينية
سفر  يف  الله،  ومثال  صورة  عىل  االنسان،  خلق  لحقيقة  الرئييس  املرجع  نجد 
ابن  هو  “آدم  أن:  قائالً  الجديد  العهد  كذلك  يّنوه  كام   ،)٢٦-٢٧/1 )تك  التكوين 
الله” )لوقا ٣٨/٣(. ويف رسائل مار بولس نجد نظريتني بهذا الشأن، تؤكّد األوىل: أن 
املسيح هو صورة الله )٢كور ٤/٤،  كوليس 1٥/1(؛ وتؤكّد النظرية الثانية: أن املسيح 
هو الصورة )املوديل( التي عىل مثالها يصبح املسيحيون بدأً من امليالد الثاين )1كور 

٤٩/1٥، ٢ كور 1٨/٣، روما ٢٩/٨، كولس 1٠/٣(.
جديدة  والدة  ُولد  الذي  املسيحي  االنسان  أن  الجديد،  العهد  يف  واملقصود 

1- كل هذه الرشوحات واالستشهادات حول صورة الله ومثاله هي للمؤلف الشهري توماس شبيدليك, حول روحانية الرشق املسيحي, 

 Tomas Spidlik, La spiritualita dell’oriente cristiano, Istituto Orientale, Roma, 1985, pp. 47 - 54.,ترجمة األب نضال جبيل
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باملعمودية، يتحّول تحوالً جذرياً ليصبح عىل صورة املسيح، التي يرسمها الله اآلب 
يف جميع الذين يشرتكون يف بنّوته، وهذه املطابقة لصورة االبن، تتّم بتحول باطني 

تدريجي، ولن تبلغ كاملها إال عند مجيء املسيح الثاين.

II- يف فكر آباء الكنيسة
الذي  اليوناين  الفلسفي  الفكر  من  بدافع  الناحية  هذه  عىل  اآلباء  تركيز  كان 
درسوه، إذ يقول أفالطون: “من واجب الحكيم أن يهرب من هذا العامل السفيل يف 
أرسع وقت ممكن، وهذا الهروب يتم من خالل التشبه بااللوهة عىل قَدر االمكان، 
بواسطة قدرة  وأكرث قداسة  أكرث صالحاً  االنسان  أن يصبح  التشبه من خالل  ويتم 
النساك  كتابات  عىل  كبري  تأثري  له  كان  اليوناين  الفكر  وهذا  ميلكها”.  التي  الذكاء 
املتوحدين، يبقى أن املسيحي عليه أن يتشبه بالناحية الروحية لهذه الصورة، وكذلك 
بالناحية الديناميكية يف السعي لالرتقاء نحو الله، عرب مامرسة التأمل، ليبلغ املثال 

الذي ُخلق عىل صورته.
يتشّعب هذا البحث ليطال عناوين مختلفة، فهل االنسان عىل صورة الثالوث 
األقدس؟ أو الله من حيث الجوهر؟ أو أنه عىل صورة الله من حيث بعض صفاته؟ 
وما هو الفرق بني الصورة واملثال؟ وإذا كان االنسان فعالً عىل صورة الله فمن أين 

يأيت الرش؟ وتأيت الخطيئة؟

- االنسان عىل صورة الله أي جوهره وعىل صورة الثالوث
يوضح سفر الحكمة أن االنسان ليس فقط عىل صورة الله بل هو صورة الله: “فإن 
الله قد َخلق االنسان لعدم الفساد وجعله صورة ذاته االلهية” )حكمة ٢٣/٢(، ويف هذا 
الصدد يؤكد غريغوريوس النييص عندما يتحدث عن مساواة أشخاص الثالوث األقدس: 
“النموذج هو الله الذي ُخلق االنسان عىل صورته”. ويريد بقوله هذا أن االنسان ُخلق 
عىل صورة الله الثالوث يف رشكة حب دائم، كام هو الحال بني أشخاص الثالوث األقدس، 
وهذا هو جوهر الله. فالله محبة، ويقول مار افرام: “يتطابق روح االنسان مع اآلب 

وجسده مع الروح القدس ونفسه مع املسيح”.
يف هذا الصدد يؤكد القديس أثناسيوس االسكندري قائالً: “عىل صورة الله تعني أن الله 
قد أوجد صورًة ما هي النموذج، الذي عىل مثاله ُخلق االنسان، وهذا النموذج هو الحكمة 
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)حكمة ٢٦/٧(. أو الكلمة logos ، أي يسوع املسيح الذي هو جوهر الله )فيلبي ٦/٢(، 
وصورته )٢كور ٤/٤(. واملقصود هنا أن االنسان هو عىل صورة “الكلمة” الذي هو صورة 
اآلب فيكون: “االنسان هو صورة الصورة”. ويقول الالهويت افدوكيموف “ما مييّز االنسان 

عن املالئكة، أن االنسان هو عىل صورة االبن الذي استطعنا أن نراه بفضل رّس التجسد”.

- التمييز )الفرق( بني الصورة واملثال
املقدس  الكتاب  من  انطالقاَ  االسكندري،  اكليمنضس  الفارق  هذا  عن  يحدثنا 
معنيان  وكأنهام  باملثال،  شبيهة  الصورة  أن  العربي  النص  يف  نجد   ،)٢٦-٢٧/1 )تك 
لكلمة واحدة. أما عندما تُرجم النص اىل اللغة اليونانية ظهرت االشكالية فالصورة 
)Icon(تعني اشرتاك بشكل محسوس )وكأننا نتحدث عن الشكل أو املادة يف التعبري 
بالشبه  االشرتاك  أو  التشبه  فيعني   )homoiotis( املثال،  أما  للكلامت(  الفلسفي 
للكلامت(،  الفلسفي  التعبري  يف  االلوهة  أو  الجوهر  عن  نتحدث  )وكأننا  الروحي، 
الذي يرنو نحوه االنسان. أي أن االنسان هو عىل صورة الله من حيث الطبيعة، وأما 
أن يصبح عىل مثاله )الكامل والجوهر(، فهذا شأن روحي يتطور إليه كل أيام حياته.

“يصعد  واملثال”:  “الصورة  لتعبري  الدينامييك  املعنى  أوريجانس  املفّكر  رشح 
القامئة”، عىل حد  املثال ولن تكتمل إال يف مجد االجساد  اىل  الصورة  االنسان من 
تعبري يوحنا يف رسالته األوىل: “أيها األحباء نحن منذ اآلن أبناء الله ..نحن نعلم أننا 

نصبح عند ظهوره أشباهه ألننا سرناه كام هو” )1يو ٢/٣(.

آباء كثريون مل مييّزوا بني الصورة واملثال، كالقديس أثناسيوس االسكندري وآباء 
الكباذوك. أما القديس ايريناوسأسقف ليون فلقد استعمل تعبري بولس الرسول ليدل 
عىل الفارق بينهام: فالفرق بني الصورة و املثال شبيٌه بالفرق بني االنسان الجسداين 

واالنسان الروحاين، اذاَ الروح القدس هو الذي يبني ذلك الشبه يف املثال مع الله.

- التطور من الصورة اىل املثال
مثاله  عىل  يصبح  لن  ولكن  الله  صورة  عىل  االنسان  ُخلق  أوريجانس  بحسب 
كالبذار  هي  فالصورة  بالله.  يقتدي  ليك  قواه  كل  مستخدماَ  الشخيص  بجهده  إال 
االلهي، تحمل النفس هذه البذار، بذار “الكلمة”، فتحبل وتلد “الكلمة”. بحسب 
املفكر نفسه هذا التطور من الصورة اىل املثال يتّم عرب التأمل باالنتقال من املامرسة 

عىل صورة الله ومثاله
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)٢كور  الرسول   بولس  لنص  من رشحه  ذلك  موضحاَ   ،theoria الرؤيا  اىل   praxis
1٨/٣( فالفعل Katoptrisomenoi )كاتوبرتيزومني( ويقصد به فعُل َعَكَس، كأنه 
يريد القول إن من يتأمل بالرب تنعكُس صورُة وجه الرب عليه، فمن يتأمل ينظر كام 
يف املرآة، وهو ال يَعُكُس الصورَة فحسب، بل يصبح ما يتأّملُه. وعندما يتأّمُل باملسيح 
يُصبح شبيهاً به أي يتخذ صورته، ال بل سيتحّول إىل تلك الصورة، وهذا ما حدَث مع 

موىس عىل جبل سيناء )خروج ٣٤ / ٣٩( إنها املشاهدة املحّولة.
يرشح لنا فم الذهب سفر التكوين قائالَ : “لقد َخلق الله االنسان “حسناَ جداَ” مبعنى 
أنه حسٌن جداَ لكونه عىل صورة الله ويحمل الختم االلهي، وحسن جداَ مبعنى أنه مهيأ 
متاماَ لبلوغ املثال االلهي، االتحاد مع الله، والتأله، وذلك مبا أعطي من امكانات فريدة 
تفوق امكانات كل الخالئق االخرى، حتى املالئكة. وكام أرشنا، فإن نفس املكّونات التي 
أعطيت لالنسان لالتحاد بالله، قد تكون الوسيلة لالنفصال عنه إن أُسيىء استعاملها، 
إلهيًة، إن صح  الله مجازفًة  وهذا ما حدث. حقاَ، كان َخلُق االنسان كائناَ عىل صورة 

التعبري باملنطق البرشي، لكن الله محبة، وبدون مجازفة، تكون املحبة ناقصة.

أين تقع هذه الصورة؟؟ 	 
هل هي عىل صعيد الطبيعة؟ يؤكد الالهوت الغريب أن النعمة تجلس أوالَ يف 
النفس، ومن ثّم يف الجسد ، وجوابنا عىل موقع الصورة سوف يكون من هذا القبيل. 
ولكن ما هي الصفة االنسانية األكرث شبهاَ بالله التي ميكنها أن تكون املكان الالئق 

للصورة؟ هل هي النفس أو االنسان برمته أو الروح فقط هو عىل صورة الله؟؟
يقول القديس اكليمنضوس االسكندري: الله روح واالنسان يف بُعده الروحي هو 
عىل صورة الله. أما القديس ايريناوس فيعتقد أن االنسان بكل تركيبته نفٌس وجسد، 
عىل  مخلوٌق  “االنسان  املعرتف:  مكسيموس  القديس  ويقول  الله.  عىل صورة  هو 
صورة الله، والشخُص االنساين قادٌر عىل إظهار الله باملقدار الذي تَدُع فيه الطبيعة 

البرشية النعمة املؤلِّهة تخرتقها”.
بحَث املتصوفون كثرياَ عن ذلك املكان، حيث يسكن الروح القدس يف االنسان، 
وحيث يتم اللقاء بني الله واالنسان، وأكّدوا عىل أنه الجزء األعىل لالنسان العقل أو 
القلب أو الروح، تسكن الصورُة يف ذلك الجزء الذي يستطيع من خالله أن يُصبح 

روُح االنسان واحداَ مع الروح القدس الله.

عىل صورة الله ومثاله
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يفضل غريغوريوس النزينزي )متأثراً بفكر أفالطون( أن يكون العقل هو صورة 
الله، فباألفكار نستطيع أن نصل إىل الله، مع أنه اليدرك وال يحد، وبقدرة التفكري 
نستطيع فهم “الكلمة” اللوغوس، فاالنسان هو منطقي )لوجيكوس( أي عقالين ألنه 
يستطيع أن يفهم ويتواصل مع اللوغوس “الكلمة”، فالله قد قال لنا كلمته، وهكذا 
نحن نستطيع سامع هذه الكلمة، نستطيع الحوار معها، وبالتايل ينتظر الله كلمتنا، 
أو جوابنا عىل كالمه، فمثالً جواب مريم كان “نعم ليكن يل بحسب قولك”، وهذا 
هو تطابق تام مع صورة الله ومثاله، قد قال الله لنا كلمته وينتظر مّنا، عىل مثال 

مريم، جوابنا الحر٢.
وقد جد القديس كريلس االسكندري أن املكان املناسب لصورة الله، هو املكان 
نفسه الذي نستطيع من خالله أن نتقدس، ولذلك فصورة الله يف االنسان الروحاين، 
هي يف كل الفضائل حيث نتشبه باملسيح عرب الحرية يقول النييص:”مبا أن الئحة 
العطايا الصالحة والخاصة بكل شخص هي طويلة جداَ، فإنه أمٌر خارج املناقشة أن 
ندركها عددياَ. تعرّب لغة الكتاب عن الئحة العطايا بدقة باآلية الشاملة بالقول، بأن 

“االنسان قد ُخلق عىل صورة الله ومثاله”.
ويؤكد النييص٣ أيضاَ: “الله يف طبيعته الخاصة هو كل ما ميكن لعقلنا أن يفهمهه 
عن الخري. بالحري، إنه يتعاىل عىل كل الخري الذي ميكننا أن نفهمه أو ندركه. إنه ال 
يخلق االنسان إال لسبب واحد هو أنه صالح، والشكل الكامل لصالحه يعاين هنا 
باخراجه االنسان من العدم اىل الوجود، وبتزويده بكل العطايا الصالحة بالكامل، 
فانه ما كان ليظهر قوة صالحه بشكل غري كامل، مانحاَ طبيعتنا واحداَ من األمور 

وضاناَ عليها باملشاركة يف النواحي األخرى”.
ويؤكد أوريجنوس أننا نتشبّه باملسيح عرب الرحمة، ويقول مكسيموس املعرتف 

أننا عىل صورة الله عرب املعرفة وصفة الخلود.

الذي  نفسه  باملقدار  الله  صورة  عىل  االنسان  أن  االنطاكيون  اآلباء  يؤكد  كام 
يجعل العمل االلهي )الخاليص( ميتد عىل املسكونة. وهكذا يكون االنسان صورة الله 

 ٢ -  هذا الرشح لفكر غريغوريوس النزينزي هي من كتاب الثالوث األقدس لتوماس شبيدليك, أن تعرف اآلب واالبن والروح, 

ترجمة األب نضال جبيل املخليص, مطبعة  Lipa, روما ٢٠٠٥، الصفحات ٩٨ – 11٨.

 ٣- جميع االستشهادات التي سوف نوردها للنييص هي من كتابه »يف خلق االنسان« .
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وانعكاس صورته عىل األرض )هذه هي النظرة السامية ملفهوم صورة الله(.

كذلك يقول نيقوال كاباسيالس: “كان من أجل االنسان الجديد )أي املسيح( أن 
ُخلقت الطبيعة البرشية باألصل، كان من أجل املسيح أن أعدَّ العقُل والرغبة. إننا 
نلنا عقالنية ليك نعرف املسيح، ورغبة ليك نركض نحوه، إننا منلك الذاكرة ليك نحمله 
كان  بل  للجديد،  منوذجاَ  القديم  آدم  يكن  مل  ُخلقا،  اللذين  منوذج  كان  ألنه  فينا، 

الجديد منوذجاَ للقديم”.

- الصورة و الرش
ما أصاب الطبيعة البرشية بالسقوط، كان بسبب سوء استعامل االنسان لحريته، 
ال بسبب ضعٍف يف خليقة الله، نتحدُث هنا عن الصورة املفقودة الضائعة بسبب 
االلهية”.  الصورة  ختم  بعُد  يتقبل  ال  القايس  “القلب  أوريجانس:  يقول  الخطيئة. 
الخطيئة تَُشوِّه تلك الصورة، التي لن تظهر بشكل جيّل، إال اذا تخلّينا عن خطيئتنا.

بالذنوب والخطايا )أفسس 1/٢-٣(، وتحت  الله مل يخلق طبيعة برشية مائتة 
العبودية )عرب 1٥/٢(، وغري بارة أو عاقلة )روما 1٠/٣(، وزائفة وفاسدة وغري عاملة 
فيها  تسكن  أو   ،)1٤/٧ )روما  الخطيئة  تحت  ومبيعة   ،1٢٩-11/٣ )روما  بالصالح 
الخطيئة )روما ٢٠/٧(، ألنه بانسان واحد دخلت الخطيئة اىل العامل )روما ٥/ 1٢( 
بقدرته  االنسان  أن  ظّن  الصالح  فالله   .)1٢-1٠/٣ )روما  الصالح  يعمل  من  وليس 
العقلية، ومبا أويت من قدرة عىل صنع الخري، سوف مييل إىل الله وينجذب لحبه، وإذا 
به يريد أن يخترب الرش عاصياً الله، ومستخدماً حريته بشكٍل خاطىء، وبنقٍص واضٍح 

يف التفكري، فيصنع الخطيئة بدل الفضيلة.
يقول غريغوريوس النزينزي: “الخطيئة نقٌص يف التفكري، والتأمل هو عمُل العقل 
إىل  يرنو  ألنه  الخطيئة(،  وهو عكس  مستوياته،  أعىل  التفكري يف  أنه  )أي  األسمى، 

التشبه بالله”.
وتلك  شبهها  عىل  املخلوقتان  الصورتان  النييص  غريغوريوس  القديس  وبحسب 
عن  تحّدث  البعُض  جزئني.  اىل  داخلياَ  منقسامَ  االنسان شخصاَ  من  تجعل  املفقودة، 
التعابري  ولهذه  املحجوبة”،  “الصورة  أو  املضطربة”  “الصورة  أو  املفقودة”  “الصورة 
باألصل،  الله  االنسان قد ُخلق عىل صورة  أن  يدّل عىل  ذاته، والذي  املعنى  جميعها 

عىل صورة الله ومثاله
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والتي يحّن لها دامئاَ )وهذا الحنني هو مبدأ التوبة. وبذلك تكون توبة االنسان بحد 
ذاتها نعمة مفاضة من الله مسبقاَ قبل وقوعه بالخطيئة(.

صغرياَ  عاملاَ  لكونه  عظيامَ  يكن  وإن  االنسان  “ألن  النييص:  غريغوريوس  يقول 
يجمع يف ذاته العاملني الروحي واملادي، فإن عظمته بالحري تكمن ليس يف شبهه 

بالعامل املخلوق، بل يف كونه عىل صورة طبيعة الخالق”.
يقول النييص إن الله حٌر ومعتٌق من كل رضورة، وكذلك االنسان عىل صورته، 
ومعتقاَ من كل رضورة: “هكذا يوجد فينا مبدأ لكل  يجب أن يكون مخلوقاَ حرّاَ 
بني  املتفوق  امنا  إدراكه:  ما ميكننا  أسمى  ننىشء  ليك  فضيلة وحكمة،  لكل  امتياز، 
الكل هو حقيقة أننا معتقون من الرضورة، ولسنا يف عبودية ألية قوة طبيعية، إمنا 
لنا قرارنا يف قوتنا كام نرغب، ألن الفضيلة يشء طوعي ال تخضع لسيادة ما، وما هو 

نتيجة إكراه وقوة ال ميكن أن يكون فضيلة”. 
مل  إن  باالستقاللية،  االنسان  زّود  البداية  منذ  الله  “إن  نفسه  النييص  ويضيف 
تكن هذه هي الحالة، فام كان ينبغي له أن يُعاقَب عند كرس الوصية ، وال أن يُعترب 

مستحقاَ للمديح إن حافظ عليها”.

الخامتة
خالصة كل ما تقّدم، يكون االنسان عىل صورة الله ومثاله، بسبب أنه قادر عىل 
أن يصنع الخري، فيغدو شيئاً فشيئاً عىل مثال الله، هذه االمكانية لصنع الخري هي 

أساس الفضيلة، التي ميكن لالنسان إن أراد أن يتمرّس بها، فيصبح أكرث شبها بالله.
بالتايل فاالنسان هو عىل صورة الله ومثاله، ألنه يستطيع أن يصنع الخري وينمو 
يف الفضائل كلها وخصوصاً يف فضيلة املحبة، ولذلك فاملَملََكُة التي هي عىل صورة الله 
ومثاله، ليست قدرة العقل وال القلب وال الجسد وال حتى الروح بل االرادة، التي 
من خاللها وبسببها وبواسطتها، يستطيع االنسان أن يحّب فيغدو أكرث شبهاً بالله، 

وأن يصنع كل باقي الفضائل فيصبح عىل مثاله ُجّل جالله.

األب نضال جبيل املخليص
دير السيدة – برسي
٥/٢/ ٢٠٢٠1
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ما ألطف أن نُدعى أحباَء املسيح

                                                             األب نضال جبيل املخليّص

العهد القديم يف مجاالٍت  يُحدُث يسوُع املسيح ثورًة يف الفكر الديني متخطياً 
العالقة بني سيٍد وعبٍد  الله. فبَدَل أن تكون  عدة، وخصوصاً يف عالقة االنسان مع 
تصبح مع السيد املسيح بني أب وإبنه، فجلُّ بشارة املسيح وجديدها: أن الله آب 

رحوم محٌب حنون.

إذاً مل يعد االنسان عبداً ولكنه أصبح إبناً وأكرث من ذلك، فهو إبٌن محبوب من 
الله أبيه، وعن يقني حب الله لالنسان يتكلم العهُد الجديد مراراً وتكراراً، فلقد أحبَّ 
الله االنسان وبسبب حبِّه بذل ابنه الوحيد ليك ال يهلك كُل من يؤمن به، بل تكون 
له الحياة األبدية )راجع يو ١٦/٣(، وكذلك يقول يسوع عن نفسه أن ما من حٍب 
أعظم من هذا أن يبذل االنسان نفسه عن أحبائه )البرش( )راجع يو ١٢/١٥(، يُثْبُت 
الله حبه للبرش ليس فقط عىل صعيد التجسد والفداء، بل أيضاً عىل صعيٍد فائق 

الطبيعة إذ يقول أن املسيح القائم من بني األموات قد ظهر للتالميذ أحبائه.   

يحدثنا أوريجنوس عن هذا اللقب الجديد لالنسان: »أنه حبيب الله«، شارحاً 
اآلية املوجودة يف مثل الكرمة الحقيقية: »ال أدعوكم بعُد عبيداً ألن العبد ال يعلم 

إرادة سيِّده بل أدعوكم أحبايئ” )يو ١٥/١٥(. يقول أوريجنوس١:

“هذه هي الكرمُة الحقيقة التي تُعطي الخمر الذي يفّرح قلب االنسان )راجع 
تُِسكرُه،  التي  »الكلمة«  هو  االنسان  وروَح  وعقَل  قلَب  يفرح  ما  ولكن   ،)١٠٣ مز 
فالكرمة الحقيقية هي حقيقية ألننا نجني منها الحقيقة، واألغصان أي تالميذ املسيح 
يشّدد  القديم  العهد  يف  الخبز  كان  فإذا  به،  ويبرشون  بالحق  ينطقون  الذين  هم 
املسيح  جسد  )أي  الساموي  الخبز  بالحري  فكم   ،)١٠٣ مز  )راجع  االنسان  قلب 
االفخارستي(، وإذا كان الخمر يف العهد القديم يفّرح قلب االنسان، فخمر الكرمة 

.1-Origène, Les Écritures océan de mystères, Tome V, les paraboles évangéliques, Ed. Cerf paris, 2009, pp. 156 – 159 
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يف العهد الجديد يُسكره، بسبب الحقيقة و«الكلمة« التي يقّدمها له وهذه الكلمة 
هي: »أنه إبن محبوب من الله«. 

كون  من  الجميل  االيجايب  الجانب  هذا  من رشح  أرويجنوس  يكتفي  ال  ولكن 
املسيحي هو غصن يف الكرمة وحبيب املسيح، بل يحّذره أيضاً من الجانب السلبي 

الذي أملح إليه السيد املسيح بحديثه بأن ال يكن املسيحي غصناً غري مثمٍر فيقول:

وإال فستقطعون  مثمرة  غري  أغصاناً  تكونوا  أن  إياكم  أحبايئ ولكن  “أنتم 
وتُلَْقون يف النار، فكل غصٍن ال يُثمر يقطُعه أيب الكرّام ويُلقيه يف النار، هل تريد أن 
يقطعك اآلب ويلقيك يف النار؟، الغصن الذي ال يأيت بثمر يجّف وييبس فهو عقيم 
وبال فائدة، وسوف يقطعه أيب الكرّام ليفسح املجال لباقي األغصان بالنمو واعطاء 
الثمر. إذاً من اليوم فصاعداً بيدك أن تكون غصناً مثمراً ومن أحباء املسيح تسمع 
آن واحد،  الله وعملك يف  من عطاء  أصبح مزيجاً  الذي  الخمر  كلمته وتسكر من 
وبيدك أنت أن ال تكون غصناً مثمراً فَستُستَبعُد عن الكرمة وتخرس لقبك الجديد 

حبيب املسيح ولرمبا ستصبح واحداً من أعدائه«.

دير السيدة – برسي  

٢١/ ٢٠٢٠/٠٦                

الروحانية الرشقية



أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيني

                                                         املطران جوزف معوض
                                                    رئيس لجنة العالقات املسكونية

التابعة ملجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان

مقدمة

أكّد املجمع الفاتيكاين الثاين ان املسكونية الروحية هي روح املسكونية )راجع 
القرار يف املسكونية عدد 8(، وهي تقوم عىل مقّومات أساسية، من بينها الصالة التي 
فيها نسأل الله عطية الوحدة لكنيسته. يف هذا االطار يحتفل املسيحيون بأسبوع 

الصالة من أجل وحدتهم. سوف نتوسع بتاريخ هذا األسبوع وبروحانيته.

١ـ نشأة أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيني

ذُكرت  املسيحيني،  وحدة  أجل  من  للصالة  مبادرات  أُطلقت   ١٩٠8 سنة  قبل 
باقتضاب يف كتيّب أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيني، الذي يصدر كل سنة، 
اميان  ولجنة  املسيحيني  وحدة  لتعزيز  الحربي  املجلس  عن   ،٢٠٢٠ سنة  والسيام 
ودستور التابعة للمجلس املسكوين للكنائس. من هذه املبادرات، الدعوة من حركة 
بعضها  ومع  الكنائس  كل  أجل  من  الصالة  اىل   ،١٧4٠ سنة  )َعنرصية(،  بنتكوستية 
 ،)Ignatius Spencer( اغناسيوس سبنرس  األب  والدعوة سنة ١84٠، من  البعض؛ 
املهتدي اىل الكاثوليكية، اىل الصالة من أجل الوحدة؛ وسنة ١8٦٧، شّددت الجمعية 
األوىل لألساقفة االنكليكان يف Lambeth يف توصياتها، عىل الصالة من أجل الوحدة؛ 
وسنة ١8٩4  شّجع البابا الوون الثالث عرش عىل الصالة من أجل الوحدة يف ُثانيَّة 
)octave( عيد العنرصة التي كان معموالً بها يف الطقس الروماين. ويف سنة ١٩٠8، 
أطلق االب بول واتسون )Paul Wattson( الصالة من أجل وحدة املسيحيني، للمرة 
األوىل، ضمن ُثانيّة خاصة بها، متتّد من ١8  اىل ٢٥كانون الثاين، علامً ان ١8 كانون 
مار  اهتداء  عيد  الثاين هو  كانون  و٢٥  روما،  بطرس يف  قيام كريس  عيد  الثاين هو 

بولس. 
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وكان واتسون حينذاك، خادماً يف الكنيسة األسقفية التابعة للتجمع االنكيلكاين. 
سنة ١٩٠٩ أصبح كاثوليكياً، ونال رس الكهنوت سنة ١٩١٠. وأكمل واتسون ُثانيّة 
)octave( الصالة من أجل وحدة الكنيسة، وكانت غايتها عودة الهراطقة واملنشقني 
فقد  التاريخي.  اطارها  يف  وضعت  اذا  الغاية  هذه  تُفهم  الرومانية.  الكنيسة  اىل 
كان توّجه الكنيسة الكاثوليكية بشكل عام، دعوة املسيحيني اآلخرين، الذين يُنظر 
الوسط  الثاُمنيّة يف  انترشت هذه  الرسويل.  الكريس  العودة اىل  اليهم كمنشّقني، اىل 
والبابا   ،)١٩١4 اىل   ١٩٠٣ سنة  من  )بابا  العارش  بيوس  البابا  من  بدعم  الكاثولييك 
بندكتوس الخامس عرش )بابا من سنة ١٩١4 اىل ١٩٢٢( الذي عّممها عىل الكنيسة 
الكاثوليكية. ونلفت ان االحتفال باسبوع الصالة من أجل الوحدة، يف القسم الجنويب 
من األرض، يقام يف تاريخ قريب من العنرصة، باقرتاح من حركة اميان ودستور سنة 

١٩٢٦، ألن كانون الثاين هو شهر العطلة الصيفية.
بول  األب  مع  جديداً  وشكالً  جديداَ  مضموناً  فأخذت  الثاُمنية،  هذه  تطّورت 

.)Paul Couturier( كوتورييه

٢ـ األب بول كوتورييه )P. Paul Couturier( والصالة من أجل الوحدة

األب بول كوتورييه )١88١-١٩٥٣( هو كاهن فرنيس من ليون. آمله االنشقاق يف 
الكنيسة، فسعى اىل الوحدة عرب املسكونية الروحية التي شهدت معه تطوراً الفتاً يف 
الكنيسة الكاثوليكية. ففي سنة ١٩٣٣، بدأ الصالة من أجل وحدة الكنيسة يف ليون 
انية، ويف سنة ١٩٣٥ أعطاها توّجهاً  لثالثة ايام. ويف السنة التالية، أصبحت الصالة ثُّ
عودة  أجل  من  الصالة  غايتها  تعد  فلم  الثاين.  كانون  و٢٥   ١8 بني  حاسامً،  جديداً 
الهراطقة واملنشقني اىل الكنيسة الرومانية، بل أصبحت الصالة املشرتكة التي تصدر 
التي  من جميع املسيحيني، من مختلف االنتامءات، من أجل الوصول اىل الوحدة 

يريدها املسيح، وبالسبل التي يريدها. 
ويف هذا السياق أكّد األب كوتورييه سنة ١٩٣٥:”ال يغربّن عن بالكم ان اسبوع 
مرارة  من  واحد  كل  يرفعه  روحي،  عمل  هو  الثاين(،  كانون   ١-٢٥8( هذا  الصالة 
نفسه وبصدق، األرثوذكيس وهو باٍق أرثوذكسياً، واالنكليكاين وهو باٍق انكليكانياً، 
صالة  ينتظر  كلنا  مسيحنا   ”:١٩٣٦ سنة  وأكّد  كاثوليكياً”.  باٍق  وهو  والكاثولييك 

أسبوع الصالة
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مشرتكة، تأيت من كل الجامعات املسيحية، ليك يوّحدهم حني يريد وكيفام يريد... 
الكاثوليكية، وال الصالة األرثوذكسية، وال الصالة األنكليكانية، وال الصالة  الصالة  ال 
الربوتستانتية، تكفي. نحن بحاجة اليها كلها، واليها متحدة” )راجع األب جان كمبي، 

دليل اىل قراءة تاريخ الكنيسة، مجموعة مرتجمني، دار املرشق ١٩٩4، ص ٣٥8(.
به  تقوم  تبشريي  نشاط  نتيجة  الوحدة  تأيت  ال  كوتورييه،  األب  اىل  وبالنسبة 
الكنيسة لرتجع اآلخرين اليها، بل تأيت من الله، ويطلبها املسيحيون معاً، ويسعون 
اىل تحقيقها عرب الصالة، وعرب اعرتافهم بأخطائهم تجاه الوحدة يف مسرية الكنيسة 

يف التاريخ.
عليها  يطلق  فلم  ايضاً.  الشكل  للوحدة يف  الصالة  ُثانيّة  كوتورييه  األب  وطّور 
اسم ُثانيّة، وهو االسم الذي تطلقه الكنيسة الرومانية عىل فرتة األيام الثَّامنية التي 
تيل بعض األعياد كالعنرصة سابقاً، وكامليالد والفصح كام هو معمول به اآلن. ولكنه 
أطلق عليها عبارة اسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيني. وأبقى هذا األسبوع كام 
هو، من ١8 اىل ٢٥ كانون الثاين من كل سنة. وكلمة أسبوع ذات مدلول عام يسّهل 

قبولها من الجميع 
هذا التجديد الذي أنجزه األب كوتورييه ألسبوع الصالة من اجل الوحدة عىل 
صعيد روحانيته وشكله، مع اختيار موضوعه ونصوصه البيبلية وصلواته لكّل سنة، 

أسهم يف انتشاره بني املسيحيني من مختلف الكنائس والجامعات. 
أسبوع  منشورات  عىل  ُوضع  اً،  معربِّ رسامً   ،Ribes االب  قّدم  السياق  هذا  ويف 
الوحدة، وميزته أنه مستوحى من جملة للمرتوبوليت األرثوذكيس افالطون، وهي: 
 ”Les murs de séparation ne montent .”جدران االنشقاق ال تعلو اىل السامء“
 pas jusqu’au ciel“ )cité par René Giraud, Construire l’Eglise, Desclée

de Brouwer, ١٩٩٠, p.٢٢.(
بني  باللقاءات  اهتامماً  كوتورييه  األب  أَوىل  الصالة،  يف  الروحي  نشاطه  ومع 
والخاصة.  املشرتكة  القيم  وتقدير  التعارف  أجل  من  الكاثوليك،  وغري  الكاثوليك 
الكاثوليك  اللقاءات تلك التي عرفت بلقاءات Dombes يف فرنسا، بني  ومن هذه 

والربوتستانت.
الحركة  تطّور  وعىل  النفوس،  عىل  كوتورييه  لألب  املسكونية  الروحانية  أثّرت 

أسبوع الصالة
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الفاتيكاين  املسكوين  املجمع  يف  ذلك  وظهر  الكاثوليكية.  الكنيسة  يف  املسكونية 
الثاين، وخصوصاً يف قراره حول املسكونيّة، “استعادة الوحدة”. وكان قد شاركته 
الكهنة  البداية، مجموعة من  منذ  مبادرات،  ألهمته من  الروحانية، وما  يف هذه 

والعلامنيني.

٣ـ املرحلة الالحقة لألب كوتورييه

بعد وفاة األب كوتورييه يف ليل ٢٣-٢4 أذار ١٩٥٣، ومن أجل متابعة عمله، 
 ،)Chrétienne  Unité( املسيحية  الوحدة  مركز   ،١٩٥4 سنة  ليون  يف  تأّسس 
هذا  يدير  الفرنسيني.  األساقفة  باسم   ،)Gerlier( جرلييه  الكردينال  قبل  من 
بدأ  الوحدة.  اسبوع  صلوات  نرش  اىل  ويرمي  الطوائف،  متعدد  مجلس  املركز 
سنة ١٩٥8، اعداد موضوع أسبوع الصالة بالتعاون مع لجنة “اميان ودستور” 
التابعة للمجلس املسكوين للكنائس. وكان هذا املجلس قد أوىص سنة ١٩٥4، 
الكنائس والجامعات الكنسية املنتمية اليه، باملشاركة يف صلوات هذا األسبوع. 
تأمالت  فيه من  الوحدة، مبا  الصالة من أجل  أسبوع  يعّد  وسنة ١٩٦٦، أصبح 
بيبلية وصلوات، كل من لجنة “اميان ودستور” وأمانة رس وحدة املسيحيني يف 
الكنيسة الكاثوليكية، والتي أصبحت سنة ١٩88، املجلس الحربي لتعزيز وحدة 
املسيحيني. والثمرة األوىل لهذا االعداد املشرتك، كان االحتفال بأسبوع الصالة من 

أجل الوحدة سنة ١٩٦8.

سنة ١٩٧٥ شهد اسبوع الصالة من أجل الوحدة تطوراً جديداً، فتّم االحتفال 
به للمرة األوىل، انطالقاً من مرشوع نصوص قّدمه فريق مسكوين محيل اوسرتايل. 
ومنذ ذلك الحني، أصبح مرشوع الصالة يَُعدُّ عادة، من قبل فريق مسكوين محيل 
مرتبط ببلد أو مبنطقة، قبل أن تُصدر النصَّ النهايئ، بصورة مشرتكة، لجنة “اميان 

ودستور” و املجلس الحربي لتعزيز وحدة املسيحيني. 
مختلف  من  فيه  يجتمعون  واملسيحيون  واسعاً.  انتشاراً  األسبوع  هذا  انترش 
اىل  الوحدة  أجل  من  أخوية،  بروح  معاً  ويصلّون  الكنسية،  والجامعات  الكنائس 

ارادها السيد املسيح.
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٤ـ نص الصالة يف أسبوع الوحدة
يحتوي اسبوع الصالة من اجل الوحدة عىل:

- نّص بيبيل اسايس مع رشح له يسهم يف تعميق فهم العنوان العام املختار 
لألسبوع، ويف توجيه العمل املسكوين. 

يتمحور عىل صلوات وتسابيح وحركات رمزية وقراءات  احتفال مسكوين   -
وجامع،  مشرتك  احتفال  انه  املسيحيّة.  التقاليد  مختلف  توافق  بيبيلة، 

يستطيع الجميع ان يشرتك فيه بصورة فاعلة. 
وبالنّص  العام  بالعنوان  التوّسع  تتابع  األسبوع،  أيام  لكل  بيبلية  تأمالت   -

البيبيل األسايس.
- نبذة عن االختبار املسكوين للفريق الذي أعّد مرشوع أسبوع الصالة لكل 

سنة.

ويف هذا السياق ميكن التمييز بني صيغتني للصالة، أحداهام الصالة املسكونية 
املشرتكة بني املسيحيني عىل مختلف انتامءاتهم، كالتي سبق ذكرها. والصيغة األخرى، 
او  املساء  املرتبطة بكنيسة محددة كصالة  الليتورجية غري األرسارية  الصلوات  هي 
الصباح او مناسبة أُخرى. يشّجع الدليل لتطبيق مبادىء الحركة املسكونية وقواعدها، 
الصادر سنة ١٩٩٣، عن املجلس الحربي لتعزيز وحدة املسيحيني )اعداد ١٠٥-١٢١(، 
عىل املشاركة يف الصيغتني، ويقّدم توصيات حول كيفية مشاركة الكاثوليك فيهام، 
أعمق  فهم  يف  تسهم  األرسارية،  غري  الليتورجية  الصالة  يف  املشاركة  أن  اىل  ويشري 

لتقليد الكنيسة او الجامعة الكنسية التي تحتفل بها، ويف الصالة معها بصالتها.

٥ـ روحانية أسبوع الصالة من أجل الوحدة

عرّب األب كوتورييه عن روحانية أسبوع الصالة من أجل الوحدة، كام عن روحانية 
كل صالة عىل هذه النية، عرب التأكيد عىل أن الوحدة تأيت من الله، وكل املسيحيني 

عىل مختلف كنائسهم وجامعاتهم مدعوون ليطلبوها منه، وليسعوا اليها.

يف  املشاركة  عىل  الكاثوليك  وشّجع  النهج،  هذا  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  كرّس 
الصلوات من أجل الوحدة مع بقية املسيحيني. فهي، أي الصلوات املشرتكة، وسيلة 
فّعالة لطلب نعمة الوحدة، وهي تعبري حقيقي للروابط التي تربط الكاثوليك مع 

أسبوع الصالة
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م من أجل الحاجات والقضايا االنسانية واالجتامعية  بقية املسيحيني، حتى عندما تُقدَّ
دليل  ؛   8 عدد  املسكونية،  قرار حول  )راجع  املثال.  سبيل  والعائلة، عىل  كالسالم، 

لتطبيق مبادىء الحركة املسكونية وقواعدها، عدد ١٠8 وما ييل(

والبابا القديس يوحنا بولس الثاين، يف رسالته العاّمة “ليكونوا واحداً”، الصادرة يف 
٢٥ ايار ١٩٩٥ )عدد ٢١ وما ييل(، ذكّر مبا ورد أعاله يف املجمع الفاتيكاين الثاين، وأكّد 
عىل ان الصالة املشرتكة تحتّل األولوية عىل الطريق املسكوين اىل الوحدة. فالصالة 
تعّزز اكتشافنا للحقيقة االنجيلية اننا، كمسيحيني عىل اختالف كنائسنا وجامعاتنا، 
لدينا أب واحد، وكلّنا اخوة باملسيح )راجع متى 8/٢٣-٩(. والصالة املسكونية هي 
صالة األخوة واألخوات الذين يكلون اىل املسيح مستقبل وحدتهم ورشكتهم )راجع 
ليكونوا واحداً، عدد ٢٦(. وهذه الصالة تجعل املسيح حارضاً يف الجامعة املصلية، 
امللتئمة باسمه، كام وعد املسيح نفسه )راجع متى ٢٠/١8(. وبهذه الصالة تصبح 
الوحدة أقرب من قبل، ألنها، أي الصالة، تُظهر ان ما يقّسمنا هو محدود باملقارنة 

مع ما يوّحدنا، وتعطي الشجاعة ملواجهة االنقسامات. 

ويتابع البابا القديس يوحنا بولس الثاين بقوله ان الصالة املسكونية هي يف خدمة 
الرسالة املسيحية ومصداقيتها. فبقدر ما يكون املسيحيون موحدين، بقدر ما تكون 
شهادتهم ورسالتهم مؤثّرة يف العامل، كام جاء يف صالة يسوع يف يو ٢١/١٧: “ فليكونوا 
بأجمعهم واحداً: كام أنك يّف با أبِت، وانا فيك، فليكونوا هم أيضاً فينا، ليؤمن العامل 
بأنك أرسلتني”. الصالة املسكونية هي العالمة أننا نسري عىل الطريق صوب الوحدة 
الكاملة، وان مل نصل اليها بعد. يف الصالة ننفتح عىل عمل الروح القدس الذي هو 

مبدأ الوحدة يف التنوع، والذي هو مطلق الرسالة، كام حدث يوم العنرصة.

هذا  بل  سنوياً،  يعاد  أسبوع  يف  تنحرص  ال  املسيحيني  وحدة  أجل  من  والصالة 
األسبوع هو مناسبة لتكثيف الصالة من أجل الوحدة، ولتجديد التزامنا بالصالة عىل 
هذه النية بصورة دامئة، ولحثِّنا عىل تنظيم مناسبات مسكونيّة طيلة السنة. فارادة 
السيد املسيح الدامئة، هي ان نكون واحداً. وارادة السيد املسيح تجعل من الصالة 
من أجل الوحدة جزءاً ال يتجزأ من حياة الكنيسة يف كل مكان وزمان، وليس فقط 

يف األمكنة التي يوجد فيها مسيحيون منفصلني عن بعضهم البعض.
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خامتة
ان الصالة املسكونية املشرتكة تعرّب عن بعدين اساسيني متكاملني، البعد االلهي 
والبعد الكنيس. يُظهر البعد االلهي ان الوحدة هي عطية من الله نقبلها من خالل 
الصالة، ومن خالل املسكونية الروحية بشكل عام مبا فيها من توبة القلب وقداسة 
الحياة. ويَظهر البعد الكنيس من خالل التزام كل املسيحيني يف كنائسهم وجامعاتهم، 
اىل  الوصول  أجل  من  معاً،  والصالة  والعمل  السعي  املسكونية، عىل  اللقاءات  ويف 

الوحدة، باالتكال عىل نعمة الرب االله يسوع املسيح، وعمل الروح القدس.

املراجع
١( األب جان كمبي، دليل اىل قراءة تاريخ الكنيسة، )مجموعة مرتجمني(، دار املرشق ١٩٩4، 

ص٣٥٦. وما ييل.
٢( االب روبري كلامن اليسوعي، تاريخ الحركة املسكونية )١(، قبل املجمع الفاتيكاين املسكوين 
الثاين، موسوعة املعرفة املسيحية، نقله اىل العربية األب صبحي حموي اليسوعي، دار املرشق، 

١٩٩١، ص. ٣4 وما ييل.
٣( البابا يوحنا بولس الثاين، الرسالة العامة “ليكونوا واحداً”، ١٩٩٥.

املسكونية  الحركة  مبادىء  لتطبيق  دليل  املسيحيني،  وحدة  لتعزيز  الحربي  املجلس   )4
وقواعدها، حارضة الفاتيكان،١٩٩٣.

٥( املجلس الحربي لتعزيز وحدة املسيحيني ولجنة اميان ودستورالتابعة للمجلس املسكوين 
للكنائس، أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيني، سنة ٢٠٢٠.

٦( املجمع الفاتيكاين املسكوين الثاين، قرار حول املسكونية، “استعادة الوحدة”، ١٩٦٥.
 7-Jean Fernand-Laurent, Que tous soient un, en sommes-nous proches, Saint
Augustin, 2003, pp. 148-149 )sur internet(.
8-https://croire.la-croix.com, Qu’est-ce que la semaine pour l’unité des Chrétiens.
9-René Giraud, Construire l’Eglise, Descelée de Brouwer, 1990.
 10-Comité de rédaction, Théo, Droguet-Ardant/Fayard, Paris, 1992, pp 585,
589.
 11-www.kingdommissionsociety.org; Father Paul Wattson and the Week of the
Prayer for Christian Unity
 12-www.unitechretienne.org; Semaine de prière, l’Abbé Paul Couturier, le
Centre œcuménique
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l’étranger entre le 24 juillet 1923 (Traité de Lausanne) et la date de la promulgation 
de cette loi76.

En 1926, suite à l’élaboration d’une Constitution établissant le régime 
parlementaire, l’Etat Libanais reconnait 17 communautés religieuses constitutives,

l’instar du système ottoman des « Millet », dont la « Communauté orientale 
assyrienne orthodoxe », nom donné par l’Etat Libanais à l’Eglise d’Orient.

Cette reconnaissance de l’Eglise d’Orient come communauté religieuse 
constitutive du Liban est réitérée dans L’annexe I à l’arrêté N° 60 L.R. du Haut 
commissaire de la France au Liban, daté du 13 mars 193677.

Les Assyriens membres de l’Eglise d’Orient présents au Liban lors du 
recensement national de 1932, et ayant la nationalité syrienne, turque ou 
sans nationalité, obtiennent la nationalité libanaise. Dans ce recensement 
les Assyriens de l’Eglise d’Orient sont déclarés « Assyriens », « Chaldéens 
», « Chaldéens Orthodoxes », « Chaldéens Catholiques », « Assyriens 
Catholiques » et Assyriens Orthodoxes », des termes encore employés dans 
les listes électorales jusqu’à nos jours.

Cette multitude de dénominations est probablement dû au fait que l’Eglise 
d’Orient n’avait pas de représentant légal au Liban durant cette période. Un 
nombre limité d’Assyriens de nationalité syrienne ou irakienne obtiennent 
la nationalité libanaise en 1958 à la fin du mandat du président Camille 
Chamoun.

Ce n’est qu’en 1994, par le décret de naturalisation N°5247 du 20 juin 1994, 
que la majorité des Assyriens, de nationalité syrienne ou irakienne, membres 
de l’Eglise d’Orient, deviennent libanais. Cette naturalisation touche surtout 
ceux qui habitent la région de Sad el Bouchrieh.

Une différenciation existe entre les premiers arrivés (1915-1947) et ceux 
venus tardivement à partir des années 1950 de la région du Khabour. Les 
premiers portent des patronymes et sont inscrits aux registres électoraux du 
Mohafazat de Beyrouth et du Caza de Zahlé. Les seconds sont naturalisés 
76- GIDEL Gilbert, DE LAPRADELLE Albert, LE FUR Louis et MANDELSTAM André, Confiscation des 
biens des réfugiés arméniens par le Gouvernement Turc, Imprimerie Massis, Paris, p.41
77- RABBATH Edmond, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, publications de 
l’université libanaise, Beyrouth, 1973

en 1994, portent comme patronyme le prénom de l’arrière grand-père ou du 
grand-père paternel et sont inscrits en majorité dans le Caza du Metn Nord78.

Pour les nationalistes « Assyriens » la division du « même peuple » en 
quatre entités communautaires religieuses distinctes, lors de la création 
du Grand Liban, de la Syrie et de l’Irak a détruit le sentiment national 
Assyrien79. Ainsi, l’Etat Libanais, tout comme la Syrie, l’Irak, l’Iran et la 
Turquie ne reconnaissent pas les « Assyriens » comme une ethnie, mais 
comme des communautés religieuses «Millet » (selon le modèle Ottoman)80, 
à la différence des pays de l’ex URSS (Russie, Ukraine, Géorgie, Arménie et 
Kazakhstan), où ils sont considérés comme narod (peuple-ethnie selon le 
modèle soviétique).

Les Assyriens de l’Eglise d’Orient, et certains Chaldéens Catholiques, 
habitants et usagers de « Hay Al Ashouriyin », le considèrent, depuis la 
création de Hay el Syrian » en 1949, comme « leur village »81et le perçoivent 
comme symbole de leur identité ethnique « Assyrienne ». (à suivre)

78- Entretiens avec Viviane Brakhya, Samira Iwan Oshana et Pascale Ikhtiar
79- Entretien avec Ashur Giwargis
80- Idem
81- Divers entretiens
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76- GIDEL Gilbert, DE LAPRADELLE Albert, LE FUR Louis et MANDELSTAM André, Confiscation des 
biens des réfugiés arméniens par le Gouvernement Turc, Imprimerie Massis, Paris, p.41
77- RABBATH Edmond, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, publications de 
l’université libanaise, Beyrouth, 1973
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En 1947, un nombre important des Assyriens du Khabour, de nationalité syri-
enne, se dirige vers Beyrouth pour se préparer à émigrer au Brésil. Une fois le plan 
d’installation au Brésil échoué, certains d’entre eux décident de ne pas rentrer au 
Khabour et restent au Liban. Ils s’installent aux cotés de leurs parents dans Bey-
routh à Khandaq el Ghamiq, Moussaytbé, Ras Bayrout, et Achrafié (Rmayl, Hay el 
Syrian). De 1947 à 1958, plusieurs Assyriens du Khabour, de nationalité syrienne, 
viennent rejoindre leurs parents déjà installés à Beyrouth et à Zahlé.

Dès 1949, des Assyriens de l’Eglise de l’Orient et des Chaldéens Catholiques, 
des tribus « ashiret » de Barwar, Gawar et Qodshanès, de nationalité libanaise, 
habitants les quartiers de Khandaq el Ghamiq, Moussaytbé, Ras Bayrout, à Bey-
routh, s’installent sur les terrains à Sad el Bouchrieh, en vue de fonder un village 
assyrien, semblable à ceux du Khabour. L’emplacement s’appelle désormais « Hay 
el Syrian »68.

Ville de Beyrouth69

Vers 1950, le Métropolite Mar Yosep Khnanisho nomme l’Archimandrite Shi-
moun Barkho à la tête de la première paroisse de la « Communauté orientale 
assyrienne orthodoxe », reconnue officiellement au Liban depuis 1926, sans lieu 
de culte propre et dépendante de l’Eglise Grecque Orthodoxe Antiochienne de 
Beyrouth70.

68- Entretiens avec Robert Rowel, président de la Ligue Assyrienne, Mme Souad et Viviane Brakhya
69- Source http://www.geoatlas.fr/fr/maps/plans-de-villes-5/beyrouth-2512
70- Entretien avec le R.P Safar Khamis, ancien curé de la paroisse Mar Guiwarguis

2.2.2. La reconnaissance des Assyriens par l’État Libanais (1926)

En 1920, le Général Gouraud, Haut Commissaire du Gouvernement français 
au Levant, déclarait aux Assyriens établis dans le Khabour après le Génocide de 
1915, que la France est « d’avance disposée à donner aux Assyro-Chaldéens établis 
sur le territoire sur lequel elle exerce le mandat leur indépendance et les garanties 
dues aux minorités ». Ainsi de 1919 à 1922, la France crée un « Protectorat Assy-
ro-Chaldéen » dans la région du Khabour avec un plan d’y annexer la région du 
Tur Abdîn.

Ce projet échoue quand après le Traité de Lausanne en 1923 le Tur Abdîn 
est attribué à la Turquie, et plusieurs des Assyriens quittent le Khabour vers le 
territoire libanais71.

Les quatre-vingt trois Assyriens de l’Eglise d’Orient présents sur le territoire 
du Grand Liban, lors de sa création en 1920, sont considérés lors du recensement 
de 1921 comme « Chaldéens »72.

En 1924, les Assyriens présents sur le territoire libanais obtiennent la nationalité 
libanaise, en tant que « Chaldéens Orthodoxes », par l’arrêté 2825 du 30 Août 
1924, dont l’article 1 stipule que « tout sujet turc (ottoman) ayant résidé dans les 
territoires du Grand Liban au 30 Août 1924 est considéré à partir de cette date 
comme sujet libanais et est destitué de sa nationalité turque »73. Cette nationalité 
libanaise est confirmée par l’ordonnance numéro 15 du 19 Janvier 192574. Suite à 
leur obtention de nouvelles nationalités (libanaise, syrienne et irakienne) en 1924, 
les Assyriens des Pays sous mandat français et britannique perdent tout droit au 
retour dans leurs territoires d’origine, car la Turquie considère comme citoyen 
Turc les sujets ottomans « habitants de la Turquie »75en 1924. Cette décision est 
confirmée par la loi du 23 mai 1927, qui exclue de la nationalité turque tous ceux 
qui, lors de la guerre de l’indépendance, n’y ont pas pris part ou qui sont restés à 

71- GIWARGIS ASHUR, The Assyrian Liberation Movement And the French Intervention (1919 – 1922), 
http://www.aina.org/articles/almatfi.htm
72- BERNARD Augustin, « Les populations de la Syrie et de la Palestine d’après les derniers recensements 
», Annales de Géographie. 1924, t. 33, n°181. pp. 73-79
73- SFEIR Jihane, L’exil palestinien au Liban : Le temps des origines (1947-1952), Karthala-ifpo, 2008, 
pp.78-79
74- Idem
75- Constitution de la République de Turquie de 1924
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68- Entretiens avec Robert Rowel, président de la Ligue Assyrienne, Mme Souad et Viviane Brakhya
69- Source http://www.geoatlas.fr/fr/maps/plans-de-villes-5/beyrouth-2512
70- Entretien avec le R.P Safar Khamis, ancien curé de la paroisse Mar Guiwarguis
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date de 188363. Les Chaldéens Catholiques fondent leur paroisse en 189564 et les 
Syriaques Orthodoxes après 1900.

Aux alentours des années 1915-1918, arrivent les rescapés du Génocide orig-
inaires des Vilayets Ottomans du Nord de la Mésopotamie (Alep, Bitlis, Diyar-
bakir, Erzurum, Mamûretü-l-Azîz/Kharput, Mossoul, Sivas, Van), parmi lesquels 
des Assyriens du Hakkâri. Ils s’installent à Beyrouth et à Zahlé. Les registres 
paroissiaux des Syriaques Catholiques et des Chaldéens Catholiques montrent 
que dans Beyrouth, la plupart s’installent à, Khandaq el Ghamiq, Moussaytbé, Ras 
Bayrout, et Achrafié (Rmayl, Hay el Syrian), d’autres s’entassent dans les camps 
de la Quarantaine (Quarantina), et Badawi (Charchabouk). A Zahlé ils s’instal-
lent en majorité à Maalaqa, parmi lesquels se trouvent des membres « Chaldéens 
Catholiques » de la tribu « ashiret » de Jilu65, dont le « Malek » Malek Kambar 
Warda de Jilu est pro-français.

De 1919 à 1924, d’autres Assyriens du Hakkâri arrivent au Liban pour rejoin-
dre leurs parents déjà installés à Beyrouth et à Zahlé, parmi lesquels un nombre 
de fidèles de L’Eglise d’Orient, qui fuient le Hakkâri suite à l’invasion de l’armée 
turque.

Entre 1924 et 1932, plusieurs nouveaux réfugiés Assyriens de L’Eglise d’Ori-
ent s’installent au Liban, venant de Turquie, d’Iran, d’Union Soviétique, et d’Irak 
à travers la Syrie et rejoignent leurs parents à Beyrouth et à Zahlé. Cependant, 
aucune paroisse propre n’est fondée ce qui pousse beaucoup d’entre eux à devenir 
Grecs Orthodoxes ou « Chaldéens Catholiques ».

63- JABRE MOUAWAD Ray, « Les familles Syriaques Catholiques de Beyrouth au XIXème siècle », 
Annales d’Histoire et d’Archéologie, Volume 6, Année 1995, Publications de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines – USJ, pp.93-100

64- TFINKJI Abbé Joseph, L’église chaldéenne catholique, Annuaire Pontifical Catholique de 1914, Rome, 
1914, p.39

65- Registre paroissial Chaldéen Catholique de 1934 et entretien avec Robert Rowel, président de la 
Ligue Assyrienne

Entre 1933 et 1947, Beyrouth accueille des Assyriens réfugiés qui fuient l’Irak 
suite au massacre de Simmel et à l’exil de Shimoun Eshaï, dont les leaders du 
mouvement nationaliste Assyrien, Yusuf Malek66 et des chefs des tribus « ashiret» 
fidèles au Patriarche.

Yusuf Malek67

66- Nationaliste Assyrien (1899-1959), Chaldéen Catholique, réfugié politique au Liban dès 1930, il assiste 
le Patriarche Shimoun Eshaï à Genève (1933-1934). Auteur de plusieurs ouvrages sur la question Assyri-
enne et fondateur en 1938 à Beyrouth du journal nationaliste Assyrien “Athra”, et en 1957 du journal « Al 
Hurriya »
67- Source : http://www.atour.com

Répartition des réfugiés de Turquie en Syrie et au Liban en 1924
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64- TFINKJI Abbé Joseph, L’église chaldéenne catholique, Annuaire Pontifical Catholique de 1914, Rome, 
1914, p.39
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Après le repli des Shimoun à Qodshanès en 1672, Rome commence à chercher 
un remplaçant pour gouverner la minorité restée « catholique ». C’est pourquoi 
les missionnaires capucins latins établis à Amed dès 1667, poussent l’évêque de 
cette ville, Yawsep d’Amed (Joseph), à se révolter contre la lignée héréditaire des 
Abouna, en lui promettant un titre patriarcal. Ainsi en 1681, celui-ci se déclare

catholique » sous le nom de Joseph I, avec ses diocèses d’Amed et Mardin, et 
reçoit de Rome le titre « Patriarche de Babylone des Chaldéens »60. Cette lignée

catholique », dont tous les titulaires portent le nom de Joseph, termine aussi 
par devenir héréditaire en 1780 avec la nomination comme Patriarche du neveu 
de Joseph IV Lazare sous le nom de Joseph V Augustin., qui règne de 1780 à 1827.

Dès 1812 il devint Patriarche d’Amed et Mossoul, suite à l’extinction de lignée 
héréditaire « Nestorienne » des Elia d’Alqosh61, les missionnaires dominicains de 
Mossoul et carmélites d’Ourmia, ayant catholicisés la plupart des villages de la 
plaine de Mossoul, de la région d’Arbil et du Lac d’Ourmia.

En 1830 l’Eglise Catholique nomme Yohannan VIII Hormuz « Patriarche de 
Babylone des Chaldéens » avec résidence à Mossoul.

La lignée actuelle des patriarches « Chaldéens Catholiques » remonte à cette 
date. Les « ashiret », dont les évêques, issus de lignées héréditaires, auparavant 
dépendants de la lignée héréditaire des Elia d’Alqosh, et qui refusent de devenir 
catholiques62, se rallient dès 1830 à la lignée héréditaire des Shimoun de Qod-
shanès.

A cette même époque commence le travail des missionnaires anglicans et 
protestants (appuyés par les Anglais) et orthodoxes russes (appuyés par la Russie 
Tsariste) dans la région du Hakkâri et du lac d’Ourmia pour contrecarrer les mis-
sionnaires latins d’Amed et de Mossoul (appuyés par les français).

Donc, nous pouvons considérer que la vraie histoire des « Assyriens » actuels 
commence à cette période, qui voit la naissance du « sentiment national assyr-
ien» chez les montagnards « Nestoriens », mais aussi chez certains « Jacobites » 

60- “The present Chaldean Christians are of recent origin. It was in AD 1681, that the Nestorian Metro-
politan of Diarbekir, having quarreled with his patriarch, was first consecrated by the Pope patriarch of the 
Chaldeans. The sect was as new as the office, and created for it. Converts to papacy from the Nestorian and 
Jacobite churches were united in one body, and dignified by the name of the Chaldean Church. It means no 
more than Papal Syrians as we have in other parts Papal Armenians and Papal Greeks.” - BADGER George 
Percy, The Nestorians and their Rituals, Volume II, Joseph Masters, London, 1852, pp.179-180
61- HABBI Yousef, Kanisat al Machreq (l’Eglise de l’Orient), en arabe, Kaslik, 1999
62- Barwar, Chal, Nerwa et Raïkan dans le Nord de l’Irak actuel, Tergawar et Mergawar en Iran

et «Catholiques » qui partagent les mêmes aspirations et les mêmes idéaux d’une 
«Nation Assyrienne ».

Les « Assyriens » du Liban se réclament de ces tribus « ashiret » du Hakkâri,  
catholiques » en 1550 redevenus « Nestoriens » en 1672. Pour mieux les com-
prendre nous devons voir qu’est-ce que le Hakkâri et pourquoi ils se déclarent 
Assyriens ».

2.2- L’installation des « Assyriens » au Liban

Le Mont Liban accueille depuis le début du 19ème siècle des réfugiés chrétiens 
des vilayets ottomans fuyant les persécutions religieuses. Parmi ces réfugiés se 
trouvent des chrétiens « Assyriens » de Haute Mésopotamie (Vilayets de Diyarba-
kir, Erzurum, Mamûretü-l-Azîz/Kharput, et Sivas) qui arrivent surtout après les 
massacres de Badr Khan (1839-1847).

Ils trouvent refuge parmi les populations chrétiennes du Mont-Liban et à Bey-
routh, La plupart ayant changés de rite et opté pour les rites existants (maronites 
au Mont-Liban, latins ou grecs orthodoxes à Beyrouth et grec catholiques à Zahlé) 
car leurs églises n’avaient pas de présence ni de lieux de culte. Les premières 
paroisses « officielles » à Beyrouth se créent entre 1860 et 1890.

2.2.1. Les premières communautés au Liban (1890-1958)

Fuyant les massacres de Diyarbakir et Urfa (1895-1896) puis Adana (1909), 
des chrétiens « Assyriens » de Haute Mésopotamie se réfugient à Beyrouth. Ils 
sont divisés selon leur appartenance ecclésiastique, suivant le régime ottoman du 
Millet » : Syriaques Catholiques, Syriaques Orthodoxes et Chaldéens Catholiques, 
avec pour chacune une hiérarchie propre, et aucun des membres des trois commu-
nautés ne se déclare « Assyrien ». L’Eglise d’Orient par contre n’a aucune présence 
au Liban avant 1920. Les premiers arrivés sont les Syriaques Catholiques qui fon-
dent leur paroisse avec un évêque résident dès 1817, pour des réfugiés originaires 
de Damas et d’Alep. Leur première église à Khandak el Ghamiq, Saint Georges, 
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Après le repli des Shimoun à Qodshanès en 1672, Rome commence à chercher 
un remplaçant pour gouverner la minorité restée « catholique ». C’est pourquoi 
les missionnaires capucins latins établis à Amed dès 1667, poussent l’évêque de 
cette ville, Yawsep d’Amed (Joseph), à se révolter contre la lignée héréditaire des 
Abouna, en lui promettant un titre patriarcal. Ainsi en 1681, celui-ci se déclare

catholique » sous le nom de Joseph I, avec ses diocèses d’Amed et Mardin, et 
reçoit de Rome le titre « Patriarche de Babylone des Chaldéens »60. Cette lignée

catholique », dont tous les titulaires portent le nom de Joseph, termine aussi 
par devenir héréditaire en 1780 avec la nomination comme Patriarche du neveu 
de Joseph IV Lazare sous le nom de Joseph V Augustin., qui règne de 1780 à 1827.

Dès 1812 il devint Patriarche d’Amed et Mossoul, suite à l’extinction de lignée 
héréditaire « Nestorienne » des Elia d’Alqosh61, les missionnaires dominicains de 
Mossoul et carmélites d’Ourmia, ayant catholicisés la plupart des villages de la 
plaine de Mossoul, de la région d’Arbil et du Lac d’Ourmia.

En 1830 l’Eglise Catholique nomme Yohannan VIII Hormuz « Patriarche de 
Babylone des Chaldéens » avec résidence à Mossoul.

La lignée actuelle des patriarches « Chaldéens Catholiques » remonte à cette 
date. Les « ashiret », dont les évêques, issus de lignées héréditaires, auparavant 
dépendants de la lignée héréditaire des Elia d’Alqosh, et qui refusent de devenir 
catholiques62, se rallient dès 1830 à la lignée héréditaire des Shimoun de Qod-
shanès.

A cette même époque commence le travail des missionnaires anglicans et 
protestants (appuyés par les Anglais) et orthodoxes russes (appuyés par la Russie 
Tsariste) dans la région du Hakkâri et du lac d’Ourmia pour contrecarrer les mis-
sionnaires latins d’Amed et de Mossoul (appuyés par les français).

Donc, nous pouvons considérer que la vraie histoire des « Assyriens » actuels 
commence à cette période, qui voit la naissance du « sentiment national assyr-
ien» chez les montagnards « Nestoriens », mais aussi chez certains « Jacobites » 

60- “The present Chaldean Christians are of recent origin. It was in AD 1681, that the Nestorian Metro-
politan of Diarbekir, having quarreled with his patriarch, was first consecrated by the Pope patriarch of the 
Chaldeans. The sect was as new as the office, and created for it. Converts to papacy from the Nestorian and 
Jacobite churches were united in one body, and dignified by the name of the Chaldean Church. It means no 
more than Papal Syrians as we have in other parts Papal Armenians and Papal Greeks.” - BADGER George 
Percy, The Nestorians and their Rituals, Volume II, Joseph Masters, London, 1852, pp.179-180
61- HABBI Yousef, Kanisat al Machreq (l’Eglise de l’Orient), en arabe, Kaslik, 1999
62- Barwar, Chal, Nerwa et Raïkan dans le Nord de l’Irak actuel, Tergawar et Mergawar en Iran
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• Dans la plaine du lac d’Ourmia (Baradost, Mergawar, Salmas, Sorai, Terga-
war, Ushnuk)49

• Dans les monts Berwari (Barwar), dans la plaine de Sapna (Sapna), dans les 
monts et la plaine d’Alqosh (Alqosh), dans les monts Nerwa (Chal, Nerwa 
et Raïkan)50

• Dans la région de Jazirat Ibn Omar (Botan)51

Les monophysites « Jacobites »52quand à eux, se divisent en trois groupes, l’un 
habite le Tur Abdîn (Turoyé), autour de Deir Zaafaran à Mardin, devenu le siège 
du patriarcat monophysite, le second dans l’Est de la plaine de Ninive (Région de 
Takrit/Mossoul//Qaraqosh, siège du Maphrianat de l’Orient53 jusqu’en 1859) et un 
dernier groupe s’installe en Syrie (la région entre Homs et Damas).

En 1552, une révolte du bas clergé « Nestorien » contre le Patriarche héréditaire 
Shimoun VII Ishoyab54, décrète l’abolition du décret d’hérédité de 1450 et nomme 
un anti-patriarche en la personne de Shimoun VIII Yohannan Sulaqa, Abbé du 
Monastère de Rabban Hormuz, qui n’est pas de la lignée des Abouna, mais de la 
lignée des Bello, clan majoritaire dans le village d’Alqosh55. Devenu catholique, le 
Pape Jules III le consacre en 1552 « Patriarche de Mossoul et Ashur» puis en 1553 
change le titre en « Patriarche de Babylone en Chaldée»56.

Une église parallèle voit donc le jour en 1553 sous le nom d’ « Eglise 
Chaldéenne Catholique », d’une part suite à la décision du Concile de Florence 
en 1445 de renommer « Chaldéens » les « Nestoriens » convertis à Chypre, 
d’autre part du fait que pour les latins la Mésopotamie est bibliquement appelée 
«Chaldea », en mémoire de la patrie d’Abraham « Ur en Chaldée »57. Les premiers 

49- Dont la plupart des « Assyriens » d’Iran, Arménie, Géorgie et Russie sont les descendants directs
50- Dont la plupart des « Assyriens » et des « Chaldéens » du Kurdistan Irakien sont les descendants directs
51- Dont la plupart des « Assyro-Chaldéens » de Turquie sont les descendants directs
52- La future Eglise Syriaque Orthodoxe
53- Titre du Métropolitain monophysite de la Mésopotamie Perse, de 629 à 1859, qui résidait à Takrit, puis 
Mossoul, - FIEY Jean Maurice, Pour un Oriens Christianus Novus : répertoire des diocèses syriaques orien-
taux et occidentaux, Beirut, In Kommision bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993
54- Patriarche entre 1538 et 1558, il fût très impopulaire et contesté par le bas clergé « Nestorien » des 
régions du Nord (Amed, Mardin et Seert) et de l’Est (Arbil, Ourmia et Salmas) suite à la désignation de ses 
neveux, Hnanisho, âgé de douze ans, comme héritier et successeur, puis Elia âgé de quinze ans
55- HABBI Yousef, Tarikh adyourat Mar Girgis wa Rabban Hormuz (Histoire des Couvents de Mar Girgis 
et de Rabban Hormuz), 1977, Bagdad, Irak
56- Bulle Papale « Divina disponente clementia » de 1553
57- Livre de la Genèse, Bible de Jérusalem, Troisième édition, Rome, 1999

«catholiques» sont des citadins d’Amed, Gazarta (Jazirat Ibn Omar, actuelle 
Cizre), Hesn Keyfa-Hakkâri, Mardin et Seert, tous en Turquie actuelle, Salmas 
(Iran actuel) ainsi que les tribus de la région du Hakkâri.

Les successeurs de Sulaqa, fuyant les persécutions des «Nestoriens », s’installent 
au Couvent Mar Yaqub Khbhisha58 à Seert (1554 -1580) puis à Salmas en territoire 
Perse (en 1580), tandis que la lignée des Abouna reste au Couvent Rabban 
Hormuz d’Alqosh, avec une série de Patriarches nommés tous Elia jusqu’en 1778.

En 1600, Shimoun IX Denkha, le dernier Patriarche «catholique» reconnu par 
Rome, originaire de la tribu « ashiret » de Jilu du Hakkâri et résidant à Salmas, 
réintroduit le système héréditaire de succession en nommant son neveu Shimoun 
X Elia comme successeur. En 1672, sous le règne de Shimoun XIII Denkha, cette 
lignée se replie dans son fief de Qodshanès dans le Hakkâri, redevient Nesto-
rienne» et coupe définitivement ses liens avec l’Eglise Catholique. Ainsi l’Eglise 
d’Orient «Nestorienne» est divisée entre deux lignées patriarcales héréditaires, les 
Abouna à Alqosh et dans la région de l’actuel Nord de l’Irak et les Shimoun à 
Qodshanès et dans les régions actuellement en Turquie et en Iran, de 1672 à 178359.

58- Couvent « Saint Jacques Le Reclus » dont les ruines existent toujours près de Seert en Turquie
59- BADGER George Percy, The Nestorians and their Rituals, Volume II, Joseph Masters, London, 1852, 
p.149

Résidence des Mar Shimoun à Qodshanès au Hakkâri c.1900
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• Dans la plaine du lac d’Ourmia (Baradost, Mergawar, Salmas, Sorai, Terga-
war, Ushnuk)49

• Dans les monts Berwari (Barwar), dans la plaine de Sapna (Sapna), dans les 
monts et la plaine d’Alqosh (Alqosh), dans les monts Nerwa (Chal, Nerwa 
et Raïkan)50

• Dans la région de Jazirat Ibn Omar (Botan)51

Les monophysites « Jacobites »52quand à eux, se divisent en trois groupes, l’un 
habite le Tur Abdîn (Turoyé), autour de Deir Zaafaran à Mardin, devenu le siège 
du patriarcat monophysite, le second dans l’Est de la plaine de Ninive (Région de 
Takrit/Mossoul//Qaraqosh, siège du Maphrianat de l’Orient53 jusqu’en 1859) et un 
dernier groupe s’installe en Syrie (la région entre Homs et Damas).

En 1552, une révolte du bas clergé « Nestorien » contre le Patriarche héréditaire 
Shimoun VII Ishoyab54, décrète l’abolition du décret d’hérédité de 1450 et nomme 
un anti-patriarche en la personne de Shimoun VIII Yohannan Sulaqa, Abbé du 
Monastère de Rabban Hormuz, qui n’est pas de la lignée des Abouna, mais de la 
lignée des Bello, clan majoritaire dans le village d’Alqosh55. Devenu catholique, le 
Pape Jules III le consacre en 1552 « Patriarche de Mossoul et Ashur» puis en 1553 
change le titre en « Patriarche de Babylone en Chaldée»56.

Une église parallèle voit donc le jour en 1553 sous le nom d’ « Eglise 
Chaldéenne Catholique », d’une part suite à la décision du Concile de Florence 
en 1445 de renommer « Chaldéens » les « Nestoriens » convertis à Chypre, 
d’autre part du fait que pour les latins la Mésopotamie est bibliquement appelée 
«Chaldea », en mémoire de la patrie d’Abraham « Ur en Chaldée »57. Les premiers 

49- Dont la plupart des « Assyriens » d’Iran, Arménie, Géorgie et Russie sont les descendants directs
50- Dont la plupart des « Assyriens » et des « Chaldéens » du Kurdistan Irakien sont les descendants directs
51- Dont la plupart des « Assyro-Chaldéens » de Turquie sont les descendants directs
52- La future Eglise Syriaque Orthodoxe
53- Titre du Métropolitain monophysite de la Mésopotamie Perse, de 629 à 1859, qui résidait à Takrit, puis 
Mossoul, - FIEY Jean Maurice, Pour un Oriens Christianus Novus : répertoire des diocèses syriaques orien-
taux et occidentaux, Beirut, In Kommision bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993
54- Patriarche entre 1538 et 1558, il fût très impopulaire et contesté par le bas clergé « Nestorien » des 
régions du Nord (Amed, Mardin et Seert) et de l’Est (Arbil, Ourmia et Salmas) suite à la désignation de ses 
neveux, Hnanisho, âgé de douze ans, comme héritier et successeur, puis Elia âgé de quinze ans
55- HABBI Yousef, Tarikh adyourat Mar Girgis wa Rabban Hormuz (Histoire des Couvents de Mar Girgis 
et de Rabban Hormuz), 1977, Bagdad, Irak
56- Bulle Papale « Divina disponente clementia » de 1553
57- Livre de la Genèse, Bible de Jérusalem, Troisième édition, Rome, 1999
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L’arrivée au pouvoir de Tamerlan en 1363, lui-même musulman, met fin aux 
derniers vestiges de la présence chrétienne orientale en dehors de la Haute Méso-
potamie et du Nord de la Perse, où se replient les restes des populations chréti-
ennes après la prise de Bagdad en 1392. Selon certaines sources commenceront 
alors de nouvelles persécutions contre les chrétiens, qui feront fuir le Patriarche, 
les intellectuels à Chypre, où les nestoriens formeront l’aristocratie financière de 
Famagouste. »38

Cette fuite d’une partie du clergé « nestorien » vers Chypre est confirmée 
par la bulle pontificale Benedictus sit Deus (7 aout 1445) du Pape Eugene IV, 
adressée au métropolite « Chaldéen »39Timothée de Tarse et de Chypre, qui décide 
que désormais les Orientaux ralliés à Rome, les « uniates », ne doivent plus être 
considérés comme hérétiques, ni non plus appelés « nestoriens »40. L’histoire ec-
clésiastique note aussi une vacance du siège patriarcal entre 1405, date du décès 
du Catholicos Shimoun III, et 1437, date de l’élection du Catholicos Shimoun IV 
Basidi. Celui-ci décrète en 1450 que la succession patriarcale devra désormais se 
faire dans sa lignée familiale, le clan « Abouna », et ceci d’oncle à neveu41.

Ainsi les chrétiens de Mésopotamie, « Nestoriens » et « Jacobites »42, surtout 
après les conquêtes du Sultan Ottoman Suleiman II (1520-1566)43 , se voient di-
visés en tribus « ashiret » et confinés aux territoires montagneux, avec les Kurdes, 
entre les rives du lac Urmia (Iran actuel) à l’Est, le Hakkâri et le Tur Abdîn au 
Nord (Turquie actuelle), et la plaine de Mossoul au Sud (Irak actuel).

38- FIEY Jean Maurice, Pour un Oriens Christianus Novus : répertoire des diocèses syriaques orientaux et 
occidentaux, Beirut, In Kommision bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993
39- A partir de cette date les chrétiens de l’Eglise de l’Orient auront des problèmes avec les dénominations, 
et dont les répercussions subsistent jusqu’à nos jours
40- AUDO Antoine, « Les chrétiens d’Iraq » Histoire et perspectives, Études, 2008/2 Tome 408, p. 209-218
41- BADGER George Percy, The Nestorians and their Rituals, Volume II, Joseph Masters, London, 1852, 
p.147
42- Dénomination péjorative utilisée par les catholiques et les « nestoriens » pour désigner les Syriaques 
Orthodoxes
43- YACOUB Joseph, « Les Assyro-Chaldéens, une minorité en voie d’émergence ? (Note) », Études inter-
nationales, vol. 21, n° 2, 1990, p. 341-373

1.1.2. Les Églises tribales (1450-1830)

Avec Shimoun IV Basidi commence une nouvelle ère pour les chrétiens Nesto-
riens » de Mésopotamie. Une nouvelle réorganisation du territoire ecclésiastique 
va désormais prendre place, basée sur des lignées de métropolites et d’évêques 
héréditaires. Ainsi, les diocèses sont découpés par rapport aux territoires trib-
aux», où le Catholicos et ses métropolites sont en même temps chefs spirituels et 
temporels.

Les Patriarches héréditaires de la famille Abouna siègent à l’ancien couvent 
Rabban Hormuz dans la montagne d’Alqosh (Nord de l’Irak actuel) de 1450 à 
1778, et chaque métropolitain habite dans un couvent ou village de la montagne 
au milieu de sa tribu.

Nous retrouvons ainsi, d’une part, parmi les clans chrétiens actuels, qui se dis-
ent Assyriens », certains dont le chef est un « Agha » Kurde et qui dépendent d’une 
confédération tribale Kurde44. D’autre part, certaines tribus Kurdes revendiquent 
une origine chrétienne et partagent le même nom45 et des liens de parenté avec 
des tribus « Assyriennes »46. Ainsi vers 1500 il existe déjà des tribus « ashiret » 
dites Nestoriennes »47, qui portent les noms de leurs régions géographiques :

• Au Hakkâri (Les sept grandes tribus « ashiret » de Bas Tyari, Baz, Diz, Haut 
Tyari, Jilu, Tal, Tkhuma et les tribus « ashiret » mineures de Albaq, Eeil, Ga-
war, Kasran, Lewun, Mar Bisho, Nochiya, Qodshanès, Sara, Taimar, Walto)48

44- Comme les chrétiens de la Tribu Raïkan, originaires de la région du même nom au Nord de l’Irak actuel
45- Les tribus Raïkan, Gawar, Nerwa, Barwar, Tergawar, Mergawar, Botan et Baradost
46- La tribu Barzani, par exemple, aurait selon certaines sources des liens de parenté avec les « Assyriens » 
de la tribu « Nochiya » (nom kurde signifiant « habitants entre les deux montagnes ») et dans le village de 
Barzan existe toujours les vestiges d’une église dédiée à Sainte Marie
47- « La question de savoir si ces Chrétiens Nestoriens du Hakkâri, à l’organisation tribale, sont des Kurdes 
autochtones ou des fugitifs chrétiens de souche araméenne est, je crois, encore ouverte. Plusieurs notables 
Kurdes instruits pensent que les Nestoriens du Hakkâri sont des Kurdes convertis au Christianisme avant la 
venue de l’Islam ; d’un autre côté le clergé chrétien est fermement convaincu que ce n’est pas exact. Person-
nellement je suppose que les deux théories sont en partie vraies et que, lorsque les Chrétiens fuirent de Mos-
soul et de l’Irak, ils trouvèrent refuge chez les Chrétiens Kurdes du Hakkâri. » - SYKES Mark, « The Kurd-
istan Tribes of the Ottoman Empire », Journal of the Royal Anthropological Institute, 38, 1908, p.451-486
48- Dont la plupart des « Assyriens » du Liban et de la région du Khabour en Syrie sont les descendants 
directs
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L’arrivée au pouvoir de Tamerlan en 1363, lui-même musulman, met fin aux 
derniers vestiges de la présence chrétienne orientale en dehors de la Haute Méso-
potamie et du Nord de la Perse, où se replient les restes des populations chréti-
ennes après la prise de Bagdad en 1392. Selon certaines sources commenceront 
alors de nouvelles persécutions contre les chrétiens, qui feront fuir le Patriarche, 
les intellectuels à Chypre, où les nestoriens formeront l’aristocratie financière de 
Famagouste. »38

Cette fuite d’une partie du clergé « nestorien » vers Chypre est confirmée 
par la bulle pontificale Benedictus sit Deus (7 aout 1445) du Pape Eugene IV, 
adressée au métropolite « Chaldéen »39Timothée de Tarse et de Chypre, qui décide 
que désormais les Orientaux ralliés à Rome, les « uniates », ne doivent plus être 
considérés comme hérétiques, ni non plus appelés « nestoriens »40. L’histoire ec-
clésiastique note aussi une vacance du siège patriarcal entre 1405, date du décès 
du Catholicos Shimoun III, et 1437, date de l’élection du Catholicos Shimoun IV 
Basidi. Celui-ci décrète en 1450 que la succession patriarcale devra désormais se 
faire dans sa lignée familiale, le clan « Abouna », et ceci d’oncle à neveu41.

Ainsi les chrétiens de Mésopotamie, « Nestoriens » et « Jacobites »42, surtout 
après les conquêtes du Sultan Ottoman Suleiman II (1520-1566)43 , se voient di-
visés en tribus « ashiret » et confinés aux territoires montagneux, avec les Kurdes, 
entre les rives du lac Urmia (Iran actuel) à l’Est, le Hakkâri et le Tur Abdîn au 
Nord (Turquie actuelle), et la plaine de Mossoul au Sud (Irak actuel).

38- FIEY Jean Maurice, Pour un Oriens Christianus Novus : répertoire des diocèses syriaques orientaux et 
occidentaux, Beirut, In Kommision bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1993
39- A partir de cette date les chrétiens de l’Eglise de l’Orient auront des problèmes avec les dénominations, 
et dont les répercussions subsistent jusqu’à nos jours
40- AUDO Antoine, « Les chrétiens d’Iraq » Histoire et perspectives, Études, 2008/2 Tome 408, p. 209-218
41- BADGER George Percy, The Nestorians and their Rituals, Volume II, Joseph Masters, London, 1852, 
p.147
42- Dénomination péjorative utilisée par les catholiques et les « nestoriens » pour désigner les Syriaques 
Orthodoxes
43- YACOUB Joseph, « Les Assyro-Chaldéens, une minorité en voie d’émergence ? (Note) », Études inter-
nationales, vol. 21, n° 2, 1990, p. 341-373
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Syriaque Catholique22 et Chaldéenne Catholique23. D’autres monastères existent 
toujours dans les montagnes de Turquie, d’Irak et d’Iran mais sont délaissés.

La langue liturgique officielle dans ces deux églises est un dialecte « araméen 
» de Haute Mésopotamie appelé « Syriaque d’Edesse »24, qui s’est répandu dans 
toute la Mésopotamie après l’apparition du christianisme. Avec l’évangélisation et 
l’unification de la langue liturgique à partir de la Peshitta25, il pénétra dans toutes 
les régions et évinça les autres dialectes « araméens ».

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les chrétiens de Mésopotamie se désignent tous 
comme « Sourayé »26et parlent le « Soureth »27, sauf au Tur Abdîn (région de Mar-
din-Midyat au Sud-est de la Turquie actuelle) où ils se désignent comme

Turoyé »28et parlent le « Turoyo »29. Tous ces termes trouvent leur origine 
dans le mot assyrien Aššüräyu, voulant dire « Assyrien », comme l’explique Simo 
Parpola30.

Pendant la période musulmane (Califat Omeyyade puis Califat Abbasside), 
les chrétiens vivent toujours dans les plaines de la Mésopotamie et leurs églises 
sont florissantes. Certains chrétiens ont des postes auprès des Califes, en tant que 
scribes et traducteurs, dont Yahya Ibn Masuyé (mort en 857) et Honeyn Ibn Ishaq 
(mort en 873), ou médecins personnels, comme par exemple La famille Bakhtisho 
(791-11ème siècle).31

22- Tels les monastères en Syrie (Mar Moussa al-Habashi au nord de Damas) et en Irak (Mar Behnam et 
Sara à Ninive)
23- Tel le monastère Rabban Hormuz à Alqosh en Irak
24- Dialecte araméen (langue sémitique) du Nord de la Mésopotamie (Région d’Edesse) écrit en alphabet 
syriaque « estrangelo » (arrondi), proche de l’alphabet hébreu, avec un système diacritique de « points 
voyelles » (points autour des consonnes pour désigner les voyelles)
25- Bible syriaque utilisée dès les premiers siècles dans les églises orientales, traduite directement de 
l’Hébreu au 1er et 2ème siècle, son nom signifie littéralement « version simple » ou « vulgate »
26- Terme syriaque voulant dire « chrétien », duquel le latin créa le mot « syriacum » (« syriaque »)
27- Dialecte Syriaque oriental écrit en alphabet syriaque proche de « estrangelo » (arrondi) avec un système 
diacritique de « points voyelles » (points autour des consonnes pour désigner les voyelles), qui servit grâce 
à l’expansion de l’Eglise d’Orient à transcrire aussi les langues turque, mongole et ouïgoure du Sinkiang
28- Terme syriaque voulant dire « habitant de la montagne (Tur) »
29- Dialecte Syriaque occidental de la région de Tur Abdin, utilisé actuellement par les Syriaques Ortho-
doxes et écrit en alphabet syriaque simplifié « serto » (ligne) avec un système diacritique dérivé des voyelles 
grecques (utilisé aussi dans les autres églises syriaques de tradition antiochienne, dont les maronites)
30- PARPOLA Simo, Assyrian identity in ancient times and today, Helsinki, pp.11-14
31- LOCHON Christian, Rôle et Culture des Chrétiens d’Orient, Académie des Sciences d’Outre-mer, 
séance du 13 mai 2005

Le siège du Patriarcat « Nestorien » est transféré de Séleucie-Ctésiphon (ac-
tuelle Salman Pak au Sud de Bagdad) à Bagdad dès la fin du 8ème siècle par 
le Catholicos Timothée I. Cependant, les Califes imposent des restrictions aux 
chrétiens non arabophones dès 717, comme l’habillement spécial (ceinture brune) 
du Calife omeyyade Omar II, ou comme quand le Calife Abbasside Mutawwakil 
(847-861) renvoya tous les fonctionnaires chrétiens s’ils ne devenaient pas musul-
mans. C’est la période de la dhimmitude32, qui pousse certains chrétiens, voulant 
échapper à la jizya (impôt imposé aux non-musulmans) à se convertir à l’Islam.33

L’invasion mongole et la prise de Bagdad en 1258 par Hulagu, dont la femme 
et une partie de ses troupes sont nestoriens34, redonne de la vigueur aux chrétiens 
locaux, redevenus citoyens à part entière. Ainsi, les Mongols épargnent les chré-
tiens de Bagdad et le Catholicos Makikha II y bâtit même une nouvelle cathédrale 
en 126035.

Le clergé « Nestorien », pour affirmer son soutien au Khan Mongol, élit en 
1281, comme Catholicos de l’Eglise d’Orient, un évêque mongol, Yawallaha III. 
Celui-ci transfère son siège à Maragha (Nord de l’Iran actuel), la capitale d’été de 
l’Ilkhanat mongol36, et s’octroie, pour la première fois, le titre de « Catholicos-Pa-
triarche de Babylone et de tout l’Orient ».

Cette période de prospérité prend fin à la mort de Yawallaha III en 1318. Son 
successeur, Timothée II, faible administrateur, transfère le siège à sa ville d’origi-
ne, Arbil (actuel Irak) et délaisse les provinces ecclésiastiques du Turkestan et de 
Chine, ce qui favorise l’islamisation progressive des mongols37.

32- Terme dérivé du mot arabe « dhimmi » ou « Ahl-al-dhima » désignant les gens sous protection de 
l’Islam
33- LOCHON Christian, Rôle et Culture des Chrétiens d’Orient, Académie des Sciences d’Outre-mer, 
séance du 13 mai 2005
34- YOHANNAN Abraham, The Death of a Nation: Or, the Ever Persecuted Nestorians Or Assyrian Chris-
tians. G.P. Putnam’s Sons, London, 1916, p.105
35- LOCHON Christian, Rôle et Culture des Chrétiens d’Orient, Académie des Sciences d’Outre-mer, 
séance du 13 mai 2005
36- Royaume des Ilkhans (1256-1388) fondé par Hulagu
37- SCHER Ibrahim Addaï, Tarikh Kaldo wa Athur (Histoire de la Chaldée et de l’Assyrie), deux volumes, 
Beyrouth, 1912-1913
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Syriaque Catholique22 et Chaldéenne Catholique23. D’autres monastères existent 
toujours dans les montagnes de Turquie, d’Irak et d’Iran mais sont délaissés.

La langue liturgique officielle dans ces deux églises est un dialecte « araméen 
» de Haute Mésopotamie appelé « Syriaque d’Edesse »24, qui s’est répandu dans 
toute la Mésopotamie après l’apparition du christianisme. Avec l’évangélisation et 
l’unification de la langue liturgique à partir de la Peshitta25, il pénétra dans toutes 
les régions et évinça les autres dialectes « araméens ».

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les chrétiens de Mésopotamie se désignent tous 
comme « Sourayé »26et parlent le « Soureth »27, sauf au Tur Abdîn (région de Mar-
din-Midyat au Sud-est de la Turquie actuelle) où ils se désignent comme

Turoyé »28et parlent le « Turoyo »29. Tous ces termes trouvent leur origine 
dans le mot assyrien Aššüräyu, voulant dire « Assyrien », comme l’explique Simo 
Parpola30.

Pendant la période musulmane (Califat Omeyyade puis Califat Abbasside), 
les chrétiens vivent toujours dans les plaines de la Mésopotamie et leurs églises 
sont florissantes. Certains chrétiens ont des postes auprès des Califes, en tant que 
scribes et traducteurs, dont Yahya Ibn Masuyé (mort en 857) et Honeyn Ibn Ishaq 
(mort en 873), ou médecins personnels, comme par exemple La famille Bakhtisho 
(791-11ème siècle).31

22- Tels les monastères en Syrie (Mar Moussa al-Habashi au nord de Damas) et en Irak (Mar Behnam et 
Sara à Ninive)
23- Tel le monastère Rabban Hormuz à Alqosh en Irak
24- Dialecte araméen (langue sémitique) du Nord de la Mésopotamie (Région d’Edesse) écrit en alphabet 
syriaque « estrangelo » (arrondi), proche de l’alphabet hébreu, avec un système diacritique de « points 
voyelles » (points autour des consonnes pour désigner les voyelles)
25- Bible syriaque utilisée dès les premiers siècles dans les églises orientales, traduite directement de 
l’Hébreu au 1er et 2ème siècle, son nom signifie littéralement « version simple » ou « vulgate »
26- Terme syriaque voulant dire « chrétien », duquel le latin créa le mot « syriacum » (« syriaque »)
27- Dialecte Syriaque oriental écrit en alphabet syriaque proche de « estrangelo » (arrondi) avec un système 
diacritique de « points voyelles » (points autour des consonnes pour désigner les voyelles), qui servit grâce 
à l’expansion de l’Eglise d’Orient à transcrire aussi les langues turque, mongole et ouïgoure du Sinkiang
28- Terme syriaque voulant dire « habitant de la montagne (Tur) »
29- Dialecte Syriaque occidental de la région de Tur Abdin, utilisé actuellement par les Syriaques Ortho-
doxes et écrit en alphabet syriaque simplifié « serto » (ligne) avec un système diacritique dérivé des voyelles 
grecques (utilisé aussi dans les autres églises syriaques de tradition antiochienne, dont les maronites)
30- PARPOLA Simo, Assyrian identity in ancient times and today, Helsinki, pp.11-14
31- LOCHON Christian, Rôle et Culture des Chrétiens d’Orient, Académie des Sciences d’Outre-mer, 
séance du 13 mai 2005
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1.1- Les populations chrétiennes de la Mésopotamie
Aux premiers siècles chrétiens l’araméen impérial8, langue officielle des em-

pires assyrien, babylonien et puis perse, se pose comme la lingua franca de tout 
l’Orient, ce qui facilite l’évangélisation de la Mésopotamie. La tradition ecclésias-
tique, parle des disciples « juifs » de Jésus parlant l’araméen, dont Saint Thomas et 
ses disciples Addaï et Mari, qui évangélisèrent la Mésopotamie dès les premières 
années du christianisme.

Les historiens ecclésiastiques quant à eux, parlent d’évangélisateurs venant 
d’Edesse, capitale du royaume « Assyrien » d’Osrhoène9, vassal de Rome depuis 
l’an 114. Ainsi, selon la « Légende d’Abgar »10 le roi Abgar V Okama est baptisé 
en l’an 29 par l’Apôtre Addaï11, mais en réalité se serait le roi Abgar IX12 qui est 
baptisé en 206 par l’évêque Bardaïsan d’Edesse13. La christianisation commencée à 
partir de la ville d’Edesse en Haute Mésopotamie (actuelle Sanliurfa en Turquie) 
s’étend en Osrhoène, au Tur Abdîn et vers l’Est (« Assouristan » et Adiabene) et 
le Sud (« Babylonie »).14

1.1.1. De la christianisation à l’an 1450
Auparavant existait, en Mésopotamie, une importante communauté juive, is-

sue de la déportation par Nabuchodonosor II, roi de Babylone, suite à la prise de 
Jérusalem (-587). Ces juifs vivaient dans les grandes villes de la plaine de Méso-
potamie et avec l’évangélisation une partie d’entre eux serait devenue chrétienne.

De même les traditions orales et les manuscrits antiques parlent de conver-
sions en masse de zoroastriens (mazdéens)15 locaux pendant les sept premiers 
siècles, dont plusieurs sont considérés des saints de l’Église d’Orient, mais aussi 

8- PARPOLA Simo, Assyrian identity in ancient times and today, Helsinki, p.4
9- Royaume autonome entre -132 et 244 de langue araméenne (Syriaque d’Edesse) du Nord de la Mésopo-
tamie, gouverné par une dynastie d’origine « Assyrienne »
10- Texte repris dans plusieurs textes syriaques et dans Historia Ecclesiae d’Eusèbe de Césarée
11- La légende du roi Abgar V Okama (le noir) veut que se soit Mar Addaï qui l’a baptisé en l’an 29, mais 
les historiens notent qu’il a régné de -4 à 7, donc se serait une chose impossible
12- Qui a régné entre 177 et 212
13- SCHER Ibrahim Addaï, Tarikh Kaldo wa Athur (Histoire de la Chaldée et de l’Assyrie), deux volumes, 
Beyrouth, 1912-1913
14- SCHER Ibrahim Addaï, Tarikh Kaldo wa Athur (Histoire de la Chaldée et de l’Assyrie), Volume I, 
Beyrouth, 1912-1913
15- Adeptes du culte du feu, ils existent encore en Iran et en Inde

des églises Chaldéenne Catholique, Syriaque Orthodoxe, Syriaque Catholique et 
Maronite (dont Saint Ephrem de Nisibe - ou Ephrem le Syriaque - et Saint Narsaï, 
tous deux connus pour leurs œuvres liturgiques)16.

Ces convertis, issus de plusieurs ethnies, vont former les « Chrétiens de l’Ori-
ent » qui se divisent après les Conciles Œcuméniques d’Ephèse (en 431) et de 
Chalcédoine (en 451) entre deux grandes églises, « Nestorienne »17et

Monophysite »18.  Ces  églises  survivent  aux  persécutions  des  Shahs  perses

Sassanides, qui débutent après l’Edit de Milan en 313 et jusqu’en 497, agitées 
par les mages mazdéens et les guerres entre l’Empire Perse et Rome.

Après la conquête musulmane au 7ème siècle, ces églises continuent à exister 
ouvertement, mais perdent leurs fidèles arabes, convertis à l’Islam. Ces deux églises 
gardent, et ce jusqu’au 13ème siècle, plusieurs écoles19, monastères et évêchés dans 
tout le bassin mésopotamien et même au-delà. « Elle était activement présente au 
Proche-Orient et au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Extrême-Orient, non 
seulement à l’ouest de la Mésopotamie jusqu’aux rivages de la Méditerranée, en 
Arménie, en Palestine, à Chypre, mais encore au sud, jusqu’au Malabar, aux îles de 
Bornéo, à Sumatra, à Java, aux Moluques, à la Malaisie et à l’est, jusqu’au sud-est 
de la Sibérie et au cœur de l’Empire chinois. »20.

Certains de ces monastères existent encore en Turquie et en Irak, dont cer-
tains sont toujours en activité sous la direction de l’Eglise Syriaque Orthodoxe21, 

16- ABOUNA Albert, Tarikh al kanisa al suryaniya al sharkiya (Histoire de l’Eglise syriaque orientale), 3 
volumes, Dar el Machreq, Beyrouth, 1999
17- Créée en 410, elle devient église patriarcale autonome en 429 sous le Catholicos Papa Bar Aggaï avec 
siège à l’église de Kokhé à Séleucie-Ctésiphon (actuelle Salman Pak au Sud de Bagdad), dont sont issus 
l’Eglise d’Orient, l’Eglise Chaldéenne Catholique et diverses églises orientales en Inde
18- L’actuelle Eglise Syriaque Orthodoxe, fondée par Jacques Bar Addaï en 451
19- Dont les plus connues furent Edesse (Urfa actuelle en Turquie), Nisibis (Nisibin actuelle en Turquie) et 
Gondishapur (Au Sud de l’Iran actuel) - ABOUNA Albert, Tarikh al kanisa al suryaniya al sharkiya (His-
toire de l’Eglise syriaque orientale), 3 volumes, Dar el Machreq, Beyrouth, 1999
20- YACOUB Joseph, « La dignité des personnes et des peuples », Diogène 3/2006 (n° 215), p. 18-37
21- Tels les monastères en Turquie (Deir Zaafaran à Mardin, Deir el Omor-Mor Gabriel, Mor Malke Klu-
zmoyo, Mor Abrohom et Mor Hobel à Midiat, Saint Jacques le reclus à Salah, Mar Awgin au Mont Izla) et 
en Irak (Mar Mattaï à Ninive)
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ses disciples Addaï et Mari, qui évangélisèrent la Mésopotamie dès les premières 
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Les historiens ecclésiastiques quant à eux, parlent d’évangélisateurs venant 
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l’an 114. Ainsi, selon la « Légende d’Abgar »10 le roi Abgar V Okama est baptisé 
en l’an 29 par l’Apôtre Addaï11, mais en réalité se serait le roi Abgar IX12 qui est 
baptisé en 206 par l’évêque Bardaïsan d’Edesse13. La christianisation commencée à 
partir de la ville d’Edesse en Haute Mésopotamie (actuelle Sanliurfa en Turquie) 
s’étend en Osrhoène, au Tur Abdîn et vers l’Est (« Assouristan » et Adiabene) et 
le Sud (« Babylonie »).14

1.1.1. De la christianisation à l’an 1450
Auparavant existait, en Mésopotamie, une importante communauté juive, is-

sue de la déportation par Nabuchodonosor II, roi de Babylone, suite à la prise de 
Jérusalem (-587). Ces juifs vivaient dans les grandes villes de la plaine de Méso-
potamie et avec l’évangélisation une partie d’entre eux serait devenue chrétienne.

De même les traditions orales et les manuscrits antiques parlent de conver-
sions en masse de zoroastriens (mazdéens)15 locaux pendant les sept premiers 
siècles, dont plusieurs sont considérés des saints de l’Église d’Orient, mais aussi 

8- PARPOLA Simo, Assyrian identity in ancient times and today, Helsinki, p.4
9- Royaume autonome entre -132 et 244 de langue araméenne (Syriaque d’Edesse) du Nord de la Mésopo-
tamie, gouverné par une dynastie d’origine « Assyrienne »
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Les Assyriens, qui sont-ils ?
Par Fr. Dr. Raphaël Kopaly
Sous-Diacre au diocèse chaldéen
de Beyrouth et professeur à l’USJ.

La Mésopotamie1, « pays entre les fleuves », selon la Bible, est le lieu de la 
Création, le « Paradis Perdu », la terre du Déluge, mais aussi, là où Dieu parle à 
Abraham, le père de tous les peuples2. Celle-ci est également la terre des premières 
civilisations humaines : Sumériens, Akkadiens, Babyloniens et Assyriens.

Ces civilisations nous ont légués, entre autres, la langue dite « araméenne» et 
ses dialectes survivants3, le code de Hammourabi, mais aussi une population qui 
se revendique d’être leur descendante directe : les actuels « Assyriens».

Les « Ashouriyin »4 ou « Athourayé »5 (Assyriens)6 revendiquent leurs origines 
dans le pays d’Ashur ou « Athur » (Assyrie), qui tire son nom de la ville d’Ashur et 
de sa divinité tutélaire le dieu Ashur, en Haute Mésopotamie, actuellement divisée 
entre la Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie.

Carte du Proche-Orient aux premiers siècles chrétiens7

1- Nom donné par les Grecs dans l’antiquité à la région entre l’Euphrate et le Tigre. Le nom en syriaque est 
« Beth Nahren » et en Hébreu « Aram Naharayim », qui signifient Pays des fleuves

2- Livre de la Genèse, Bible de Jérusalem, Troisième édition, Rome, 1999
3- Langue sémitique parlée principalement pendant l’Antiquité dans tout le Proche-Orient, dont certains 
dialectes, dont le « Syriaque », survivent dans certaines régions en Irak, Iran, Syrie et Turquie
4- Nom arabe donné aux Assyriens
5- Nom que se donnent les Assyriens en syriaque oriental
6- Cette étude ne prendra en compte que les individus qui sont considérés « Assyriens » de par leur affilia-
tion religieuse à la « Sainte Église Apostolique Catholique Assyrienne de l’Orient »
7- Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:N-Mesopotamia_and_Syria.svg
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La connaissance de la Trinité est adoration et le chrétien tend 
à cette fin au cours d’une progression en plusieurs étapes. La 
domination des passions et la connaissance de la Sainte Ecriture 
permettent d’accéder à la connaissance de Dieu qui suppose un 
dépouillement de toutes les pensées les plus hautes et les plus 
abstraites et une illumination de l’intellect humain fournie par 
l’effusion des grâces du Saint Esprit …. ! 

A l’Image et à la ressemblance de Dieu
                                                          Pr Nidal Jabali B .S.

Quel sens et quel contenu faut-il donner à ces deux termes, si 
importants dans la spiritualité surtout orientale.

Les deux termes se retrouvent dans l’Ecriture Sainte et chez les 
pères de l’Eglise.

L’article passe en revue les commentaires des Pères de l’Eglise, 
pour expliquer le contenu et le sens de ces deux termes, et les 
différences entre ces deux termes, et enfin le développement, ou la 
démarche pour progresser de l’Image à la ressemblance.

Dans quel sens ou fa culté de l’être humain repose l’Image  ? 
Dans l’âme ? Dans le corps ? Dans l’Esprit ? Dans les Vertus ? Dans 
la miséricorde ?

Un autre problème : L’Image et le Mal !  Le Péché détruit l’Image 
de Dieu !

En conclusion  : Par la volonté de faire le bien, par l’amour, la 
charité, et les vertus, on conserve en soi l’Image de Dieu, et on 
progresse dans la Ressamblance !

Comme c’est doux d’être appelés Bien-aimés du Christ
Pr Nidal Jabali B .S.

Jésus a effectué une révolution dans la pensée religieuse au 
sujet de la relation entre Dieu et l’homme. Ce n’est plus Maître et 
Serviteur ! Mais Père et Fils.

L’Evangile ne cesse de l’affirmer ! Origène explique cette réalité, 
en commentant la parabole de Jésus : Je suis la vigne et vous êtes 
les sarmants (Jean 15)

C’est à nous de devenir des sarments portants des fruits, ou de 
sécher ! C’est à nous de décider d’être le bien-aimé de Jésus ou non, 
ou de devenir un de ses ennemis !

   La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, historique et
spiritualité

S.E. Joseph Mouawad
                              Président de la commussion des relations

                                      Œcuméniques de l’APECL

En 1908, le P. Paul Wattson lance l’octave de prière pour l’unité 
des chrétiens. Elle vise l’unité autour du Siège romain. En 1935, 
l’Abbé Paul Couturier la renouvelle  ; elle vise désormais l’unité 
telle que le Christ la veut, et par les moyens qu’il voudra. Elle est 
alors appelée semaine. Elle se répand entre chrétiens de diverses 
traditions. Depuis 1966, elle commence à être préparée par le 
Secrétariat pour l’unité des chrétiens (aujourd’hui, Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens) et la Commission Foi 
et Constitution du Conseil Œcuménique des Eglises. Cette prière 
est un élément constitutif de l’œcuménisme spirituel. Elle exprime 
que l’unité est d’abord un don de Dieu, et manifeste le lien fraternel 
entre les chrétiens divisés qui prient ensemble, et donne force à leur 
témoignage. Cette semaine nous exhorte à prier pour l’unité durant 
toute l’année, et nous fait expérimenter que cette prière est une 
partie intégrante de la vie de l’Eglise, voulue unifiée par le Christ 
son fondateur.
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Elle est prise au livre de mon professeur (1959-1961) Alphonse 
Raes S.J. : Introductio in Liturgiam Orientalem(1947), p. 52-57.

   Foi et Raison au service du dialogue interreligieux
 Mgr. Raphaël Traboulsi

A travers les siècles, les chrétiens ont toujours fait face à des 
interrogations concernant leur foi. Nombreuses étaient les disputes 
théologiques à propos de la nature divine ou humaine de Jésus, 
qui agitèrent le christianisme ancien dans sa relation avec l’islam 
naissant. 

Les différentes interprétations de la Trinité qui secouèrent 
l’Eglise chrétienne du IVème siècle n’ont point réussi à formaliser la 
doctrine trinitaire aux yeux des musulmans. 

La controverse de l’évêque Elie de Nisibe avec le ministre du 
Calife Abou el Tayeb Abi Al Kassem 

Al Maghribi en l’an 1062 à Nisibe, présentait des «Questions 
et réponses» concernant les grands thèmes de la foi chrétienne. 
Le ministre musulman n’a pas, certes, la formation théologique de 
l’évêque Elie. Cependant, le vizir s’y connaît en philosophie antique 
et son choix des thèmes est très judicieux. Les deux interlocuteurs 
touchent aux questions qui constituent la «pierre d’achoppement» 
entre les deux religions et la partie chrétienne semble bien connaître 
les positions coraniques. 

La «Controverse» présentée dans cet article, se borne à la 
discussion du dogme trinitaire. Les deux hommes semblent avoir 
une formation philosophique non négligeable… Elle sera le fil 
conducteur de tout le dialogue ! 

Aucune des questions examinées par les deux interlocuteurs ne 
présente une originalité sans pareille, ni quant au choix, ni quant 
à la formulation. L’atmosphère de respect mutuel est assez claire 
et facilement remarquable : on ne saurait dire, d’ailleurs, si cette 

controverse concernant le monothéisme et le dogme trinitaire, est 
un traité de polémique ou d’apologétique.  

Alors qu’il appartient à l’école de la théologie négative et 
apophatique propre au nestorianisme de la Mésopotamie, l’évêque 
Elie formule son argumentation en se basant sur les assises de la 
philosophie grecque, tout en faisant recours à ses connaissances 
islamiques. 

Par ailleurs, ne nous pouvons nullement considérer que ladite 
controverse s’inscrit dans la longue littérature anti-islamique 
rencontrée dans le monde byzantin. 

Dans un autre plan, et en guise d’antithèse ; une comparaison avec 
le style argumentatif des controverses guidées par Saint Grégoire 
Palamas entre 1335 et 1341, prend place dans la seconde partie 
de l’article. Sachant que le style de l’évêque Elie s’était largement 
influencé de la philosophie grecque et la rationalité de la théologie 
latine ; l’orthodoxie byzantine de Saint Grégoire Palamas, quant à 
elle,  ne spécule pas sur Dieu ni sur le dogme trinitaire. 

Enracinée dans l’Ecriture Sainte, dans la spiritualité des Pères de 
l’Eglise et dans la défense de l’hésychasme ; la pensée de Palamas 
ne se définit jamais en termes d’adhésion intellectuelle. Personne 
ne peut connaître Dieu Un et Trine si ce n’est Dieu lui-même qui 
l’enseigne. Il n’y a pas d’autres moyens de connaître la Trinité que de 
vivre en elle ! L’Ecriture, aux yeux de Palamas, fondement de toute 
connaissance théologique chrétienne ; nous fait découvrir le Dieu 
vivant et permet un dialogue au cœur à cœur  au-delà de la lettre 
avec la divinité trinitaire. 

La connaissance de la Trinité, dans les controverses dirigées 
par Palamas ; n’est pas le fruit d’une quête logique et rationnelle: 
C’est un déchiffrage de toute la création à la lumière du Christ. 
Disons que c’est une rationalité profonde de l’amour ! Cet amour 
communie avec la raison intime des êtres pour créer une rationalité 
dotée du sens du mystère. 
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Elle est prise au livre de mon professeur (1959-1961) Alphonse 
Raes S.J. : Introductio in Liturgiam Orientalem(1947), p. 52-57.

   Foi et Raison au service du dialogue interreligieux
 Mgr. Raphaël Traboulsi

A travers les siècles, les chrétiens ont toujours fait face à des 
interrogations concernant leur foi. Nombreuses étaient les disputes 
théologiques à propos de la nature divine ou humaine de Jésus, 
qui agitèrent le christianisme ancien dans sa relation avec l’islam 
naissant. 

Les différentes interprétations de la Trinité qui secouèrent 
l’Eglise chrétienne du IVème siècle n’ont point réussi à formaliser la 
doctrine trinitaire aux yeux des musulmans. 

La controverse de l’évêque Elie de Nisibe avec le ministre du 
Calife Abou el Tayeb Abi Al Kassem 

Al Maghribi en l’an 1062 à Nisibe, présentait des «Questions 
et réponses» concernant les grands thèmes de la foi chrétienne. 
Le ministre musulman n’a pas, certes, la formation théologique de 
l’évêque Elie. Cependant, le vizir s’y connaît en philosophie antique 
et son choix des thèmes est très judicieux. Les deux interlocuteurs 
touchent aux questions qui constituent la «pierre d’achoppement» 
entre les deux religions et la partie chrétienne semble bien connaître 
les positions coraniques. 

La «Controverse» présentée dans cet article, se borne à la 
discussion du dogme trinitaire. Les deux hommes semblent avoir 
une formation philosophique non négligeable… Elle sera le fil 
conducteur de tout le dialogue ! 

Aucune des questions examinées par les deux interlocuteurs ne 
présente une originalité sans pareille, ni quant au choix, ni quant 
à la formulation. L’atmosphère de respect mutuel est assez claire 
et facilement remarquable : on ne saurait dire, d’ailleurs, si cette 
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Annexe

Statistiques des Eglises Orthodoxes

Patriarcat Œcuménique 5.255.000
Patriarcat de Moscou 164.100.000
Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche 4.320.000
Patriarcat grec-orthodoxe d’Alexandrie 500.000
Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem 400.000
Patriarcat de Bulgarie environ 7 millions
Patriarcat de Géorgie environ 4 millions
Patriarcat de Roumanie 18.806.428
Patriarcat de Serbie 8.000.000
Eglise de Chypre 654.000
Eglise de Grèce 10.003.402
Eglise d’Albanie 400.000
Eglise de Pologne 600.000
Eglise Orthodoxe en Amérique 1.000.000
Eglise des Terres Tchèques et Slovaques 75.000
Eglise de Finlande 61.000
Eglise Orthodoxe au Japon 30.000
Archevêché du Mont Sinai environ 900
Patriarcat Syrien Orthodoxe d’Antioche 1.430.000
Eglise Arménienne Grégorienne (Catholicossat d’Etchmiadzine) 8.023.000
Eglise Arménienne Grégorienne (Catholicossat de Cilicie) 1.285.000
Eglise Copte Orthodoxe 12.000.000
Eglise Assyrienne de l’Est (Patriarcat aux U.S.A.):  323.000
Eglise Ethiopienne Orthodoxe 38.956.642
Eglise Erythréenne Orthodoxe 2.000.000
Eglise Syrienne Orthodoxe Malankara 2.000.000
Eglise Syrienne de Mar Thoma 1.061.940

             (Manquent quelques statitiques)

Les Rites, signe et agent de l’unité chrétienne
 Pat. Grégoire laham

           Lex Orandi ! Lex Credendi !

Les rites des différentes Eglises chrétiennes de l’Orient, 
de l’Occident, sont un signe et un agent de l’unité des chrétiens.

Jérusalem est l’origine de tous les rites. Suit Antioche qui est 
la patrie liturgique du rite Grec ou Byzantin, du rite Syriaque, 
Assyrien, Chaldéen. Suit Alexandrie patrie liturgique du rite Copte 
et Ethiopien. Suit Rome la patrie du rite Romain ou Latin.

Toutes les liturgies célèbrent le mystère du Christ, son Economie 
divine. Les textes qui célèbrent ce mystère sont différents, selon les 
cultures des peuples chrétiens.

Trois langues principales illustrent cette Economie : le grec, le 
syriaque le latin. Suivent la langue copte et arménienne  

Cependant les textes expriment la même Economie du salut. De 
plus beaucoup de textes sont communs dans différentes Eglises. On 
constate cela entre les rites Byzantin ou Grec, Syriaque, Copte et 
Arménien.

Tous ces rites expriment donc la même Foi, dans les différentes 
formes, différentes cultures, différentes liturgies. On pourrait parler 
de textes liturgiques synoptiques !

En conclusion : tout cela est un appel à l’unité, adressé surtout 
aux Eglises Orientales qui existent dans la région du Moyen - 
Orient .

Nous sommes unis :
1- Par la même Foi, le même Credo !
2- Par les rites !
3- Par le même témoignage chrétien !
Voici une table synoptique historique de la Divine Liturgie en 

Orient et en Occident, à travers les siècles, et jusqu’au VIème siècle. 
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Annexe

Statistiques des Eglises Orthodoxes

Patriarcat Œcuménique 5.255.000
Patriarcat de Moscou 164.100.000
Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche 4.320.000
Patriarcat grec-orthodoxe d’Alexandrie 500.000
Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem 400.000
Patriarcat de Bulgarie environ 7 millions
Patriarcat de Géorgie environ 4 millions
Patriarcat de Roumanie 18.806.428
Patriarcat de Serbie 8.000.000
Eglise de Chypre 654.000
Eglise de Grèce 10.003.402
Eglise d’Albanie 400.000
Eglise de Pologne 600.000
Eglise Orthodoxe en Amérique 1.000.000
Eglise des Terres Tchèques et Slovaques 75.000
Eglise de Finlande 61.000
Eglise Orthodoxe au Japon 30.000
Archevêché du Mont Sinai environ 900
Patriarcat Syrien Orthodoxe d’Antioche 1.430.000
Eglise Arménienne Grégorienne (Catholicossat d’Etchmiadzine) 8.023.000
Eglise Arménienne Grégorienne (Catholicossat de Cilicie) 1.285.000
Eglise Copte Orthodoxe 12.000.000
Eglise Assyrienne de l’Est (Patriarcat aux U.S.A.):  323.000
Eglise Ethiopienne Orthodoxe 38.956.642
Eglise Erythréenne Orthodoxe 2.000.000
Eglise Syrienne Orthodoxe Malankara 2.000.000
Eglise Syrienne de Mar Thoma 1.061.940

             (Manquent quelques statitiques)
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La liturgie chrétienne a pris, suivant les Eglises, des formes diverses. 
Une des plus anciennes est sans doute la liturgie assyro-chaldéenne, 
connue sous le nom de «Rituel de l’Eglise d’Orient».

Les liturges sont plutôt d’accord pour considérer la Messe assyro-
chaldéenne comme étant la plus ancienne des formes liturgiques des 
célébrations eucharistiques chrétiennes.

Les communautés établies en Mésopotamie sous la domination 
perse échappèrent à l’influence d’Antioche, pour des raisons 
géographiques et politiques. A cet isolement vient s’ajouter la 
séparation dogmatique : les syriens orientaux n’acceptèrent pas 
les décisions d’Ephèse et devinrent nestoriens. La liturgie syrienne 
orientale se confondit donc, pendant plusieurs siècles, avec la 
liturgie nestorienne.

Ceci dit, l’Eglise de la Mésopotamie éloignée géographiquement 
et culturellement d’Antioche, de Byzance, d’Alexandrie et du monde 
romain, a élaboré une théologie sacramentelle assez particulière 
et peu influencée par l’activité dogmatique et conciliaire du reste 
du monde chrétien… notamment au niveau de la différenciation 
entre sacrements et sacramentaux et du sujet de la conception du 
caractère épiclétique de l’anaphore, sans doute fort remarquable.

Tel que nous le connaissons, le rite assyrien a été organisé au 
XVIème siècle par le patriarche Ishôyab III.

Pour la Divine Liturgie, elle comporte trois anaphores : celle 
d’Addaï et Mari, celle de Théodore de Mopsueste et celle de 
Nestorius. L’anaphore, on le verra plus loin… dans une autre étude 
peut-être, a un problème spécial : telle qu’elle nous est parvenue 
dans les manuscrits, elle ne possède pas de récit de l’Institution. De 
plus, l’épiclèse est placée après les prières d’intercession (Intentions 
et anamnèse), et non avant comme dans les autres rites syriens. 
Par contre, le Pape émérite Benoît XVI avait considéré que 
cette Messe, dépourvue des mots de consécration, pouvait être 

validement célébrée dans l’Eglise Chaldéenne… mettant ainsi fin 
au vacarme créé par la recherche des similitudes et des divergences, 
car le caractère épiclétique se retrouve dans l’ensemble de la prière 
eucharistique et rien ne contredit la rectitude de la dogmatique 
catholique - orthodoxe.

Statistique des Eglises

Catholiques Orientales

L’Eglise Mélkite Catholique 1401000
L’Eglise Maronite 4000000
L’Eglise Copte Catholique 200000
L’Eglise Syrienne Catholique 150000
L’Eglise Arménienne Catholique 400000
L’Eglise Chaldéenne Catholique 536000
L’Eglise Etiopienne Catholique 200000
L’Eglise Malankare 500000
      L’Eglise Malabare Catholique 3300000
  L’Eglise Ukrainienne Catholique 5000000
       L’Eglise Roumaine Catholique 1500000
      L’Eglise Catholique de Bulgarie 15000
L’Eglise Catholique de Yougoslavie 50000
     L’Eglise Ruthénienne Catholique 320000
     L’Eglise Catholique de Slovaquie 200000
       L’Eglise Catholique de l’Albanie 377000
         L’Eglise Catholique de la Grêce 3000
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La liturgie chrétienne a pris, suivant les Eglises, des formes diverses. 
Une des plus anciennes est sans doute la liturgie assyro-chaldéenne, 
connue sous le nom de «Rituel de l’Eglise d’Orient».

Les liturges sont plutôt d’accord pour considérer la Messe assyro-
chaldéenne comme étant la plus ancienne des formes liturgiques des 
célébrations eucharistiques chrétiennes.

Les communautés établies en Mésopotamie sous la domination 
perse échappèrent à l’influence d’Antioche, pour des raisons 
géographiques et politiques. A cet isolement vient s’ajouter la 
séparation dogmatique : les syriens orientaux n’acceptèrent pas 
les décisions d’Ephèse et devinrent nestoriens. La liturgie syrienne 
orientale se confondit donc, pendant plusieurs siècles, avec la 
liturgie nestorienne.

Ceci dit, l’Eglise de la Mésopotamie éloignée géographiquement 
et culturellement d’Antioche, de Byzance, d’Alexandrie et du monde 
romain, a élaboré une théologie sacramentelle assez particulière 
et peu influencée par l’activité dogmatique et conciliaire du reste 
du monde chrétien… notamment au niveau de la différenciation 
entre sacrements et sacramentaux et du sujet de la conception du 
caractère épiclétique de l’anaphore, sans doute fort remarquable.

Tel que nous le connaissons, le rite assyrien a été organisé au 
XVIème siècle par le patriarche Ishôyab III.

Pour la Divine Liturgie, elle comporte trois anaphores : celle 
d’Addaï et Mari, celle de Théodore de Mopsueste et celle de 
Nestorius. L’anaphore, on le verra plus loin… dans une autre étude 
peut-être, a un problème spécial : telle qu’elle nous est parvenue 
dans les manuscrits, elle ne possède pas de récit de l’Institution. De 
plus, l’épiclèse est placée après les prières d’intercession (Intentions 
et anamnèse), et non avant comme dans les autres rites syriens. 
Par contre, le Pape émérite Benoît XVI avait considéré que 
cette Messe, dépourvue des mots de consécration, pouvait être 
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toutes les Eglises chrétiennes.

L’Eglise Arménienne Orthodoxe             Mgr Barin Aram Vartanian

L’Eglise Arménienne est à la fois, Eglise et Nation, et qui embrasse 
tout le peuple arménien dans le monde entier.

Ses fondateurs sont les deux Apôtres Taddéus et Bartholomée. 
Leur activité missionnaire remonte à l’année 43 ! La langue est le 
Karabar.

La religion chrétienne est religion d’Etat à partir de 301  ! Les 
persécutions contre le peuple arménien, marquent l’histoire des 
arméniens, de la part des Perses, de l’Empire Byzantin, des Turcs  
Ces derniers perpétrèrent le Massacre de 1915 qui faucha un million 
et demi d’arméniens, comme aussi des chrétiens de toutes les Eglises 
du Moyen Orient. Ce fut la cause de la diaspora arménienne dans 
le monde entier.

L’Eglise Arménienne ne participa pas au Concile de Chalcédoine, 
et par la suite refusa ce concile.

Saint Grégoire l’Illuminateur est considéré comme l’organisateur 
de l’Eglise Arménienne, et est le premier catholicos.

La cathédrale de Echmiadzine, est le centre de l’Eglise et de la 
nation arménienne. Elle est l’Eglise du Verbe Incarné.

L’Alphabet arménien fut découvert en 406, et remplace le Syriac, 
le grec et l’hébreu. Cette langue a 36 lettres.

En 551 l’Eglise arménienne introduit le comput arménien, à la 
place du Julien et chrétien. Cette année 2020 est l’année1449 ! Ce 
comput compte 11 mois, chaque de 30 jours.

La Croix arménienne est propre et s’appelle CHATSHKAR, en 
pierre !

L’Arménie est la 5ème nation à fonder l’imprimerie en 1511 ! En 

1666 fut imprimée l’Ecriture Sainte.
En bref, l’Eglise arménienne est l’Eglise de tous les arméniens du 

monde, et de la nation arménienne, en Arménie et dans le monde 
entier !

L’Eglise Orthodoxe d’Ethiopie                 Dictionnaire Encyclopédique

Deux frères (Fromentios et Adisho) sont à l’origine de la fondation 
de l’Eglise en Euthiopie, au 3ème siècle à Aksum. Fromentios fut 
ordonné évêque de Aksum, par saint Athanase d’Alexandrie. Ceci 
explique la dépendance de cette Eglise du Patriarcat d’Alexandrie, 
et la position de cette Eglise au sujet du Concile de Chalcédoine.

La foi chrétienne devient religion d’Etat  ! Plus tard au Vème 
siècle deux moines de Syrie vinrent en Euthiopie et oeuvrèrent au 
grand développement de cette Eglise.

L’Islam se répand en Euthiopie. Malgré cela l’Eglise d’Euthiopie 
conserve son visage chrétien.

Au XVIème siècle les jésuites portugais, vinrent en Euthiopie. 
Par la suite un petit groupe entre en communion avec Rome.

C’est seulement en 1994 que cette Eglise devient Patriarcat 
indépendant du Patriarcat Copte.

Il faut mentionner l’Eglise de l’Eritrée, qui réçut son indépendance 
en 1993, de l’Eglise Copte d’Alexandrie et de l’Eglise de l’Euthiopie.

Ces deux Eglises sont riches en Eglises, Monastères et Moines. 
L’Eglise d’Euthiopie compte  en 2018  109200000 habitants et celle 
d’Eritrée environ 4 millions

 Caractéristiques  Liturgiques de l’Eglise Assyrienne d’Orient.

Mgr. Raphaël Traboulsi
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toutes les Eglises chrétiennes.

L’Eglise Arménienne Orthodoxe             Mgr Barin Aram Vartanian

L’Eglise Arménienne est à la fois, Eglise et Nation, et qui embrasse 
tout le peuple arménien dans le monde entier.

Ses fondateurs sont les deux Apôtres Taddéus et Bartholomée. 
Leur activité missionnaire remonte à l’année 43 ! La langue est le 
Karabar.

La religion chrétienne est religion d’Etat à partir de 301  ! Les 
persécutions contre le peuple arménien, marquent l’histoire des 
arméniens, de la part des Perses, de l’Empire Byzantin, des Turcs  
Ces derniers perpétrèrent le Massacre de 1915 qui faucha un million 
et demi d’arméniens, comme aussi des chrétiens de toutes les Eglises 
du Moyen Orient. Ce fut la cause de la diaspora arménienne dans 
le monde entier.

L’Eglise Arménienne ne participa pas au Concile de Chalcédoine, 
et par la suite refusa ce concile.

Saint Grégoire l’Illuminateur est considéré comme l’organisateur 
de l’Eglise Arménienne, et est le premier catholicos.

La cathédrale de Echmiadzine, est le centre de l’Eglise et de la 
nation arménienne. Elle est l’Eglise du Verbe Incarné.

L’Alphabet arménien fut découvert en 406, et remplace le Syriac, 
le grec et l’hébreu. Cette langue a 36 lettres.

En 551 l’Eglise arménienne introduit le comput arménien, à la 
place du Julien et chrétien. Cette année 2020 est l’année1449 ! Ce 
comput compte 11 mois, chaque de 30 jours.

La Croix arménienne est propre et s’appelle CHATSHKAR, en 
pierre !

L’Arménie est la 5ème nation à fonder l’imprimerie en 1511 ! En 
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Le christianisme commença avec le « Baptème du Rus » ou le 
baptème du prince de Kiev Vladimir, en 988. Avec le prince, furent 
baptisés les habitants de Kiev.

Ainsi cette Eglise et ces Eglises furent continuellement en contact 
avec l’Eglise de Constantinople.

Plus tard le Métropolite de Kiev transféra son siège à Moscou. 
En 1458 les deux sièges de Kièv et de Moscou sont séparés. 

Ces Eglises Orthodoxes principales en Europe Orientale sont 
les suivantes  : L’Eglise Russe. L’Eglise Ukrainienne. L’Eglise de 
Roumanie. Ces Eglises et toutes les autres sont autocéphales, en 
relation avec Constantinople, mais indépendantes. Elles suivent 
toutes la tradition byzantine, dans la liturgie et dans la tradition 
byzantine. Mais elles ont une tradition musicale slave, sauf la 
Roumanie.

Ces Eglises ont eu et ont encore une tradition monastique très 
prospère 

Chaque Eglise a une branche catholique en communion avec 
l’Eglise de Rome !

L’Eglise Syrienne Orthodoxe

Les membres de cette Eglise sont de la Mésopotamie. Leur 
langue est le syriac, commune aux habitants de cette région. Ce 
sont les premiers chrétiens d’Antioche.

Cette Eglise a une histoire pleine de vagues de persécutions, 
et d’immigration, jusqu’à notre temps. La majorité de ses fidèles 
vivent en Europe ou en Amérique.

Deux problèmes majeurs hantent cette Eglise : en Orient, c’est 
la peur, l’avenir de la famille, les problèmes économiques... Dans 
la diaspora c’est la perte de l’identité, et l’éloignement de l’Eglise- 
Mère !

L’Eglise a recours à différentes initiatives pastorales et sociales 
pour faire face à ces problèmes  ! Une TV (Subero)  ; Jeunesse  ! 
Monastères, des projets de développement...

L’Eglise Copte Orthodoxe                                   Gries Ibrahim Saleh

C’est l’Eglise d’Alexandrie d’origine apostolique, deuxième 
ville de l’Empire Romaine après Rome, centre de la culture et de 
la langue grecque, ce qui a influencé la langue grecque, à côté de 
l’influence pharaonique.

L’Apôtre Marc est considéré l’Apôtre de l’Eglise en Egypte. Des 
habitants de l’Egypte, de Lybie du Nord de l’Afrique étaient présents 
à Jérusalem le jour de la Pentecôte.

Les caractéristiques de l’Eglise Copte sont : L’Egypte est présente 
dans la Bible, l’Evangile, surtout l’émigration de la Sainte Famille 
en Egypte . Saint Marc fonda dans les Années soixante une école 
théologique. C’est l’Eglise des Martyrs à travers les siècles. C’est 
l’Eglise du Monachisme, le plus prospère en Orient jusqu’à nos 
jours. Elle eut une présence théologique importante dans les trois 
premiers Conciles oeucuméniques.  Avec le Concile de Chalcédonie 
suit le vrai grand schisme chrétien entre chalcédoniens (ou Melkites) 
et nonchalcédoniens (ou Monophisistes).

Avec la venue de l’Islam l’Eglise Copte a eu à faire avec différents 
« régimes ». Mais elle a résisté et est restée jusqu’à nos jours l’Eglise 
la plus prospère et la plus grande numériquement.

Depuis le XIX siècle et après cela elle eut un essort remarquable 
sur tous les aspects  : Dans le champ pastoral, la catéchèse de la 
jeunesse, les séminaires, la langue Copte, la vie monastique. Elle est 
très active dans le champ de l’oeucuménisme, et les relations avec 
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Le christianisme commença avec le « Baptème du Rus » ou le 
baptème du prince de Kiev Vladimir, en 988. Avec le prince, furent 
baptisés les habitants de Kiev.

Ainsi cette Eglise et ces Eglises furent continuellement en contact 
avec l’Eglise de Constantinople.

Plus tard le Métropolite de Kiev transféra son siège à Moscou. 
En 1458 les deux sièges de Kièv et de Moscou sont séparés. 

Ces Eglises Orthodoxes principales en Europe Orientale sont 
les suivantes  : L’Eglise Russe. L’Eglise Ukrainienne. L’Eglise de 
Roumanie. Ces Eglises et toutes les autres sont autocéphales, en 
relation avec Constantinople, mais indépendantes. Elles suivent 
toutes la tradition byzantine, dans la liturgie et dans la tradition 
byzantine. Mais elles ont une tradition musicale slave, sauf la 
Roumanie.

Ces Eglises ont eu et ont encore une tradition monastique très 
prospère 

Chaque Eglise a une branche catholique en communion avec 
l’Eglise de Rome !

L’Eglise Syrienne Orthodoxe

Les membres de cette Eglise sont de la Mésopotamie. Leur 
langue est le syriac, commune aux habitants de cette région. Ce 
sont les premiers chrétiens d’Antioche.

Cette Eglise a une histoire pleine de vagues de persécutions, 
et d’immigration, jusqu’à notre temps. La majorité de ses fidèles 
vivent en Europe ou en Amérique.

Deux problèmes majeurs hantent cette Eglise : en Orient, c’est 
la peur, l’avenir de la famille, les problèmes économiques... Dans 
la diaspora c’est la perte de l’identité, et l’éloignement de l’Eglise- 
Mère !

Sommaire
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Je crois dans l’Eglise une , sainte, catholique et apostolique.

Pat. Emérite Grégorios III
Cette Eglise décrite dans le « Credo », a une seule Foi, exprimée 

dans ce credo, et ce depuis les premiers siècles et jusqu’à nos jours. 
Toutes les Eglises du monde professent ce même Credo.

Cette réaité est d’une valeur unique. Nous sommes fiers d’avoir 
une seule Foi, malgré nos différentes dénominations : Catholiques, 
Orthodoxes, Anglicans, Protestants. Et malgré les définitions 
propres à l’Eglise latine.

Il est d’une grande importance de noter que les quatre notes 
de l’Eglise dans le Credo sont communes à toutes les Confessions 
et Eglises, dans leur forme linguistique et dans leur contenu 
théologique et dogmatique.

Actuellement nous réservons le terme « Catholique » à l’Eglise 
Latine appelée « Catholique ». Et le teme « Othodoxe » à l’Eglise 
Orthodoxe, appelée  « Orthodoxe ». Or dans le texte grec du Credo, 
l’Eglise est appelée Catholique, et les orthodoxes prient le Credo en 
grec, et se donnent le titre de « Catholique » ! En retour le terme 
« orthodoxe » signifie « avoir la Foi droite »,ou orthodoxe, cette Foi 
est exprimée dans le credo commun à l’Eglise appelée Orthodoxe. 
Donc l’Eglise Catholique est Orthodoxe, en «  Foi droite  », et 
l’Eglise Orthodoxe est Catholique, ou universelle !

Cette réalité, exprimée linguistiquement, a un contenu d’une 
importance unique. Nous sommes tous une Eglise, Une, Catholique, 
Sainte, Apostolique, et donc « orthodoxe » ! Tous les chrétiens du 
monde entier, sont à la fois Orthodoxes et Catholiques !

Nous les chrétiens du Moyen Orient, avec nos riches rites, nous 
sommes un, unis, ayant la même Foi : que nous sommes Catholiques 
et Orthodoxes ! Ainsi nos Eglises sont Orthodoxes et Catholiques !

Et la grande joie est que nous nous sentons unis et chez nous 
dans toutes les Eglises, de tous les rites.

Propos au sujet de l’unité chrétienne : Tartilianos.
Les Eglises Orthodoxes dans le monde

Maxime Al - Sabbagh  
Les Eglises Orthodoxes de tradition byzantine sont une vingtaine. 

Nous donnons ci-joint une statistique des fidèles de ces Eglises.
Il n’est pas question de s’étendre sur l’historique de ces Eglises... Il 

y a neuf patriaches. Les autres Eglises ont à leur tête un archevêque.
Malheureusement ces Eglises ont des problèmes entre elles 

qui parfois mènent à la suspention de la communion écclésiale. 
Par exemple entre Constantinople et Moscow ! Entre Antioche et 
Jérusalem .

 En plus de cela, il y a le problème des relations des Eglises 
orthodoxes avec les branches catholiques en communion avec 
Rome !

Ces Eglises comptent environ 325 millions orthodoxes, et 
environs. En plus, il y a environ 20 millions de catholiques de rite 
byzantin en communion avec Rome.

Les relations entre les différentes Eglises autocéphales orthodoxes 
laissent beacoup à désirer. Des efforts sont déployés pour tenir le 
grand concile Panorthodoxe !

Une grande mission attend les Eglises Orthodoxes sur le plan 
œcuménique, et surtout du témoignage chrétien dans le monde.

Les Eglises Orthodoxes en Europe Orientale

Pat. Emérite Grégoire III Laham

Les deux frères Cyrilles et Méthodios venant de Constantinople 
et envoyés par le patriache Phosios, sont les deux Apôtres qui ont 
préché le christianisme en Europe Orientale.

Sommaire
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