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بنعمِة اهلل
بطريرك انطاكية وسائر املرشق

وكردينال الكنيسة اجلامعة

ء، ادة املطارنة األجلاّ إىل إخواننا السَّ
والرؤساء العامني والرئيسات العامات،

اممسة والرهبان  وأبناِء كنيستنا املارونياّة وبناهتا، الكهنة والشَّ
والراهبات

اء، وسائر املؤمنني واملؤمنات، وذوي اإلرادات الطاّيبة، األعزاّ

مة مقداّ
احلقيقة الاّتي علاّمها املسيح

1. يسوع املسيح »الّطريق واحلق واحلياة« )يو 14: 6(، عّلمنا 
ر« )يو 8: 32( وبالّتايل جتمع. حتّرر من ظلمة  »احلقيقة الاّتي حتراّ
الّشتات  من  وجتمع  واملكيدة،  والّتباعد  واخلالف  الّضياع 
احلياة  إىل  املؤّدي  املستقيم  الّطريق  يف  وتضعنا  والّتبّدد، 

الّسعيدة واخلالصّية.
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ظلمة  يف  يسوع  الّرب  قصد  اليهود،  رئيس  فنيقوديموس، 
»يا  احلقيقة:  عن  البحث  شعلة  قلبه  ويف  والّضياع،  الّليل 
«. فعّلمه يسوع أكرب  معّلم، نحن نعرف أّن اهلل أرسلك معّلماً
احلقائق: الوالدة اجلديدة من املاء والّروح اّلتي ُتدخل املولود 

ثانّية يف رشكة ملكوت اهلل )راجع يو 3: 6-1(. 

اّلتي ساكنت سّتة رجال، عندما كشف هلا  ة،  امرياّ الساّ واملرأة 
عليه  نبيًّا. فطرحت  فيه  الّشاذة هذه، رأت  يسوع »حقيقتها« 
إشكالّية مكان العبادة هلل: »فنحن الّسامرّيون نقول عىل هذا 
اجلبل، وأنتم اليهود تقولون يف أورشليم«. أّما يسوع فعّلمها 
احلقيقة املوضوعّية وهي »أّن اهلل روح، وجيب عىل العابدين 
أن يعبدوه بالّروح واحلق«. وكشف هلا أّنه هو املسيح املنتَظر. 
عندئٍذ نادت أهل الّسامرة ليأتوا ويروه، وهم أعداء اليهود، 

فآمن به كثريون )راجع يو 4: 18 و19 و24 و25 و39(.

عدمه  أم  للقيرص  اجلزية  دفع  واجب  عن  سألوه  يسياّون  الفراّ
بمكيدة منهم، فعّلمهم بكثري من احلكمة رضورة الفصل بني 
الّدين والّدولة وااللتزام بالواجب املتساوي جتاههم: »أعطوا 

ما لقيرص لقيرص، وما هلل هلل« )راجع مّتى 22: 21(. 
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ويوحناّا املعمدان عندما خامره الّشك، وهو يف الّسجن، بشأن 
ا من تالميذه يسألون يسوع: »أأنت اآليت  املسيح، أرسل بعضاً
مسيحانّيته  حقيقة  ا  كاشفاً شّكه  الّرب  فأزال  آخر؟  ننتظر  أم 
منهم،  مرأى  عىل  الّشفاءات  من  ا  عدداً صنع  إذ  ورسالته، 
العميان  وسمعُتم:  رأيُتم  ما  ليوحنا  وقولوا  »إذهبوا  وقال: 
والّصم  يطهرون،  والربص  يمشون،  والعرج  يبرصون، 
ون. طوبى مَلن ال  يسمعون، واملوتى يقومون، واملساكني يبشرَّ

« )راجع مّتى 11: 6-2(.  يشّك يفرَّ

ليشهد  أتى  أّنه  يسوع  له  أعلن  اّلذي  بيلطس  احلاكم  ا  أماّ
للحقيقة، وقد فهم حقيقة براءة يسوع، فمع هذا سأله: »وما 
هي احلقيقة؟« وخاف من معرفتها من فم يسوع، خوفاًا عىل 
كرسّيه، فآثر إرضاء الّشعب احلاقد عىل حساب احلقيقة )راجع 

يو 18: 40-37(.

والّرسل  بطرس  بشخص  كنيسته،  يسوع  ب  الراّ سلاّم   .2
وخلفائهم: احلرب الّروماين واألساقفة، خدمة احلقيقة، املعروفة 
»بسلطان احلّل والّربط« )مّتى 16: 19؛ 18: 18(. وقال هلم: »من 
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سمع منكم سمع منّي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني 

رفض اّلذي أرسلني« )لو 10: 16(. وأعطاهم ضمنة البلوغ إىل 

القدس: »عندي كالم  الّروح  أنوار  كّلها عىل  احلقيقة  معرفة 

كثري أقوله لكم، ولكنّكم ال تقدرون اآلن أن تتحّملوه. فمتى 

جاء روح احلّق أرشدكم إىل احلّق كّله« )يو 16: 13-12(.

البابا  قداسة  بشخص  املتمّثلة  الكنيسة،  يف  التعليمياّة  لطة  الساّ

املسيح  من  املؤمتنة  هي  معه،  رشكة  يف  هم  اّلذين  واألساقفة 

الروح  لكي، عىل هدي  اإلنجيلّية  احلقيقة  إعالن  الّرب عىل 

وتعرضها  وتعلنها  فيها،  وتتعّمق  بوقار،  حتفظها  القدس، 

العقيدة  مبادئ  مكان  كّل  ويف  دائماً  تعلن  أن  وهلا  بأمانة. 

أن االجتمعي. وهلا كذلك  األخالقّية، حتى يف ما خيتّص بالشرَّ

أن تعطي حكمها عىل الواقعات البشّية، حيث تقتيض ذلك 

خالص  أو  األساسّية،  وحقوقه  البشي  الشخص  كرامة 

احلّي  الّتقليد  عرب  الّرسل  وتناقلها  هو،  »عّلمها  النفوس«1. 

1- جمموعة قوانني الكنائس الرشقية، ق 595.
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بسلطان  الّتعليمّية  خدمتها  تؤّدي  السلطة  هذه  يومنا.  حّتى 
اّلتي من  إليها عقيدة اإليمن  الّشعب املوكول  فتعّلم  املسيح، 
واجبه أن يعتنقها ويمرسها يف حياته. وجيب عىل السلطة أن 
يس  تسهر عىل اإليمن وحتميه من األضاليل، كم يويص القداّ
سول تلميذه تيموتاوس: »أناشدك أمام اهلل أن تبّش  بولس الراّ
بكالمه وُتلّح يف إعالنه بوقته أو بغري وقته، وأن توّبخ وُتنّبه 
ا كّل الّصرب يف الّتعليم. فسيجيء وقت ال حيتمل  وتعظ صابراً
فيه النّاس الّتعليم الّصحيح، بل يتبعون أهواءهم ويّتخذون 
معّلمني يكّلموهنم بم ُيطرب آذاهنم، منرصفني عن سمع احلّق 

إىل سمع اخلرافات« )2تيم 4: 4-1(.

إىل  املؤمنني  الثاّاين  الفاتيكاين  املسكوين  املجمع  يدعو  لذا، 
واجب الّسمع باحرتام للسلطة الّتعليمّية يف الكنيسة، لكوهنا 
اّلذي  احلكم  ولقبول  الكاثوليكّية،  اإلهلّية  للحقيقة  شاهدةاً 
اإليمن واألخالق، وإخضاع  املسيح يف شؤون  باسم  تعطيه 

العقل واإلرادة له2.

ستور العقائدي »يف الكنيسة«، 25. 2- راجع الداّ
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ملاذا هذه الوثيقة؟

وااللتزام  اإليمن  انتشار  عىل  اهلل  املارونياّة  كنيستنا  تشكر   .3
ورغبتهم  اهتممهم  ازدياد  وعىل  وبناهتا  أبنائها  بني  الديني 
الالهوتّية.  واملواضيع  الكنيسة  تعليم  بالتعّرف عىل  الصادقة 
واآلباء  الرعاة  هبا  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود  وتثّمن 
كاحلركات  الكنسّية  اهليئات  مع  بالتعاون  والاّلهوتّيون 
جماالاً  ومنحهم  املؤمنني  تثقيف  هبدف  الرسولّية،  واملنّظمت 
بشكل  الروحّية  حياهتم  ولعيش  اإليمن  حمتوى  يف  للتعّمق 
أفضل. ولكن، ال خيفى عىل أحد أّن تعليم الكنيسة بم فيه من 
ا التعبري  مضمون الهويت، حيتاج اىل فهم سليم، ويصعب أحياناً
العبارات  بعض  فهم  عدم  إىل  يؤّدي  ممّا  دقيقة،  بصورة  عنه 
وسوء استعمل أخرى. هذا ما حيصل مّرات عديدة، وينتش 
بشكل ملحوظ عرب وسائل التواصل االجتمعّي، ويف عظات 
الشكوك  بعض  يثري  ممّا  وتعليقات.  وتعاليم  وإرشادات 
إىل  ويدفعهم  املؤمنني،  لدى  واالحتجاجات  والتساؤالت 
التعليم«،  املسؤولة عن »صّحة  الكنسّية،  السلطة  التوّجه إىل 
احلقائق  بعض  ورشح  التباس  فيه  ما  إيضاح  منها  طالبني 
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من  يرّد  بعضهم  راح  بل  للتجاوزات.  حّد  ووضع  الصعبة 
ا يف  خالل مواقع التواصل االجتمعي، ممّا خلق بلبلة وشكوكاً
صفوف املؤمنني. لذلك، رأى آباء سينودس أساقفة الكنيسة 
تذّكر  الهوتياّة«  »وثيقة  إصدار  رضورة  املارونّية  البطريركّية 
احلقائق  مضمون  بمعنى  واملؤمنات  واملؤمنني  اإلكلريوس 
بعض  وتشح  الكاثوليكّية«،  الكنيسة  »تعليم  يف  الواردة 
وتثقيف  التعليم  صّحة  محاية  أجل  من  امللتبسة،  التعابري 
الوثيقة.  هذه  مشوع  إلعداد  أسقفّية  جلنة  فأنشأنا  اإليمن. 
باملقرتحات،  واألخذ  عليها،  باملالحظات  اإلدالء  بعد  ومن 
وبنات  أبناء  هبا  يلتزم  رسمّية  وثيقة  لتكون  اليوم،  نصدرها 

ا وعلمنيِّني. كنيستنا املارونّية، إكلريوساً

4. ال تعالج »الوثيقة« كلاّ التعاليم الكنسياّة، بل املسائل التي 
طرحت حوهلا اسئلة يف اآلونة األخرية. وهي تريد أن تضع 
األمور يف نصاهبا الصحيح، وتذّكر اجلميع بوجوب االلتزام 
املجمع  تعليم  وبخاّصة  الرسمي،  الكنيسة  بتعليم  الدقيق 
للكنيسة  املسيحي  التعليم  كتاب  الثاين،  الفاتيكاين  املسكوين 
قية. وتوضح  الكاثوليكّية، ويف جمموعة قوانني الكنائس الشرَّ
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ا أّن هذا التعليم بحاجة إىل رشح يف كثري من نقاطه. وهذا  أيضاً
املؤمنني  إيمن  معّلمو  فهم  البطريرك واألساقفة،  من واجب 
املسيحيِّني املوكولني إىل عنايتهم3. ولذا، العودة إليهم واجبة 
ويطلب  اإليمن.  حقائق  تفسري  حول  خالف  أّي  وقوع  عند 
عدم  والعلمنّيني  واملكّرسات  واملكّرسني  الكهنة  مجيع  من 
استعمل مواقع التواصل االجتمعّي وال وسائل اإلعالم وال 
بينهم،  فيم  الهويّت  نقاش  لفّض  وسواها  املطبوعة  الوسائل 
بم  يلتزموا  أن  عىل  ورؤسائهم،  أساقفتهم  استئذان  دون  من 

تقّرره وتعّلمه السلطة التعليمّية يف الكنيسة.

أقسامها
كتاب  ملنهجّية  ا  وفقاً املواضيع،  هذه  أهّم  »الوثيقة«  تنّسق   .5
الّتعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكّية، يف سّتة فصول: األول 
الوحي ونقله ووديعة االيمن؛ والثاين الكتاب املقدس واالهلام 
والرابع  األبدية؛  احلياة  بحقائق  اإليمن  والثالث  وتفسريه؛ 
يسني والذخائر؛ واخلامس الشيطان  تكريم العذراء مريم والقدِّ

ادس توجيهات راعوّية. واألرواح وصالة التقسيم؛ والساّ

3- راجع جمموعة قوانني الكنائس الرشقية، القانونان 600 و601.
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الفصل األول

الوحي ونقله ووديعة االيامن

الوحي اإلهلي

6. الوحي االهلي هو كشف اهلل لإلنسان عن ذاته وعن إرادته 
ا  وثيقاً ارتباطاًا  مرتبطة  وأقوال  بأعمل  التاريخ،  يف  اخلالصّية 
حة بعضها البعض. حّقق اهلل الوحي الفائق  فيم بينها، وموضِّ
فيه اإلنسان  يعّد  إهليًّا،  ا  ا تربويًّ ا نظاماً الطبيعة تدرجييًّا، معتمداً
وتعاليمه،  القديم  العهد  أحداث  عرب  مراحل،  عىل  لتقّبله 
والسّيم عرب األنبياء الذين أعلنوا أن اهلل ينّقي من التجاوزات 
وكمله  ملئه  الوحي  هذا  بلغ  األمم4.  لكّل  اخلالص  ويعطي 
يف شخص الكلمة املتجّسد يسوع املسيح5. فيسوع هو كلمة 
اهلل الكاملة والنهائّية، فيه قال لنا اهلل كل يشء، ومل يعد هناك 
أّي كلمة أخرى ننتظرها تزيد شيئاًا عىل الوحي الذي تّم به. 

الكاثوليكية  للكنيسة  املسيحي  التعليم  حز36؛  16؛  عب10:  -34؛   31  :31 ارميا  4-  راجع 
.64-53

5-راجع التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 53؛ الوحي اإلهلي، 2.
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والكنيسة تتقّدم وتنمو يف معرفة هذا الوحي عرب العصور6. 

أن  نستطيع  فال  اخلاليص،  تدبريه  قلب  يف  ذاته  أوحى  واهلل 
اللرَّذين غايتهم واحدة، وهي  الوحي واخلالص،  نفصل بني 

ارشاك االنسان يف احلياة االهلّية املجيدة )راجع 2بط 1: 4(. 

س س والكتاب املقداّ نقل الوحي: التقليد املقداّ

اّلذين  الرسل  عىل  القائم  الرسويل  التقليد  عرب  الوحي  ُينقل 
االنجيل  بشى  البش  كّل  اىل  ينقلوا  أن  يسوع  أوصاهم 
من  الكنيسة  تسّلمته  التقليد  هذا  االهلي.  الوحي  احلامل 
نة كتابة  س الذي هو كلمة اهلل املدورَّ الكتاب املقداّ الرسل مع 
والليتورجّيا  التعليم  عرب  وتنقله  القدس،  الروح  من  بإهلام 
وامَلَثل. وال بّد أّن »الّتقليد املقّدس والكتاب املقّدس يرتبطان 
ويّتصالن فيم بينهم بشكل وثيق. فكالمها ينبعان من مصدر 
إهلي واحد ويؤّلفان بطريقة ما وحدة ال تتجّزأ، وهيدفان إىل 
اهلل من حيث  ا كلمة  س هو حقًّ املقداّ فالكتاب  غاية واحدة. 

للكنيسة  املسيحي  التعليم  خمترص  65-66؛  الكاثوليكية  للكنيسة  املسيحي  التعليم  6-  راجع 
الكاثوليكية 9.
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س،  املقداّ التاّقليد  أّما  القدس.  الّروح  من  بوحي  أّنه مكتوب 
القدس  الّسيد املسيح والّروح  اّلتي عهد هبا  فينقل كلمة اهلل 
حيفظوها  لكي  خلفائهم  إىل  كاملة  يبّلغها  وهو  الّرسل  إىل 
وقد  تبشريهم  بواسطة  أمانة،  بكّل  وينشوها  هبا  ويعّلموا 

أنارهم روح احلّق«7. 

وديعة االيامن

وديعة  معااً  املقدس  والكتاب  املقّدس  التقليد  يوّلف   .8
االيمن«  »وديعة  عبارة  وردت  االيمن.  إرث  أو  االيامن، 
 :1 20و2تيم   :6 )1تيم  الّرسول  بولس  القّديس  رسائل  يف 
املقّدس  التقليد  يف  املنقولة  املوحاة  احلقائق  اىل  وتشري   ،)14

والكتب املقدسة. من هذه الوديعة تستمّد الكنيسة معرفتها 
بالوحي االهلي8.

وتعّمق  لتحفظها  كّلها  الكنيسة  اىل  موكلة  »الوديعة«  هذه 
فهمها هلا باستمرار، بمعونة الروح القدس، وبقيادة السلطة 

7- راجع الوحي االهلي 9؛ كتاب التعليم املسيحي، 80 - 82.
8- راجع الوحي االهلي 9؛ وخمترص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 14. 
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التعليمّية، وتلتزم بالعيش بحسب مقتضياهتا9. األمانة هلا هي 
األمانة لتعليم الرسل املسّلم اليهم من السيد املسيح، واملنقول 
يف هذه الوديعة، والذي يقود اىل الشكة األخوّية وكرس اخلبز 
والصالة10. أما التفسري الصحيح لوديعة االيمن فيعود فقط 
واألساقفة  البابا  اىل  أي  الكنيسة،  يف  التعليمّية  السلطة  اىل 

الذين هم يف رشكة معه. وهي تفعل ذلك باسم املسيح11.

ثابت،  املسيح  وحي  ألّن  تتغي،  ال  ثابتة  االيامن  وديعة  إّن 
وُتعَلن  ُتنَقل  ولكنها  عرص.  لكّل  اخلالصّية  احلقيقة  وحيمل 
وتعليمها  وليتورجّيتها  الكنيسة  حياة  عرب  خمتلفة،  بطرق 
دعا  السياق  هذا  ويف  املقدس.  الكتاب  معني  من  وتقاليدها 
الطريقة  البحث عن  اىل  الالهوتيِّني  الثاين  الفاتيكاين  املجمع 
وديعة  بني  فمّيز  عرصهم،  أبناء  اىل  التعليم  لنقل  الفضىل 
نفسها  »الوديعة  الكلمت:  هبذه  عنها  التعبري  وطريقة  االيمن 
احلقائق  هذه  عن  التعبي  وطريقة  يشء  االيمن  حقائق  أو 

9- راجع خمترص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 15.
10- راجع رسل 42/2؛ الوحي االهلي 10.

11- راجع الوحي االهلي 10؛ وخمترص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 16.



17

يشء آخر، عىل أن ُيصان معناها ومضموهنا«12. من واجب 
املتبّدل،  غري  اإلرث  هذا  أو  الوديعة  هذه  ن  تؤوِّ أن  الكنيسة 
ا وخصباًا يف ظروف العامل املتبّدلة، لتجيب عىل  وجتعله مفهوماً

تطّلعات املؤمنني وحاجاهتم يف كّل العصور.

السلطة التعليمياّة

واألساقفة  البابا  من  فة  مؤلرَّ الكنيسة  يف  التعليمياّة  السلطة   .9
عّلموا  سواء  رأينا،  كم  بينهم،  وفيم  معه  رشكة  يف  الذين 
إهّنم  واملسكونّية.  اخلاّصة  املجامع  يف  جمتمعني  أم  منفردين، 
اإليمن،  لوديعة  والشارحون  لإليمن،  األصيلون  املعلِّمون 
واملحافظون عىل التعليم السليم، يصّوبونه يف حال اخلطأ13. 
معرفة  االيمن  ملعرفة  اليهم  تعود  أن  املؤمنني  مجاعة  وعىل 
تعليم  عىل  مواظبة  كانت  التي  األوىل  كاجلمعة  صحيحة، 

الرسل )راجع رسل2: 42(.

اعوي: الكنيسة يف عامل اليوم، 62.  ستور الراّ 12- الداّ
13- راجع نور األمم 25؛ الوحي االهلي 10؛ التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 85. 
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إّن التعليم الذي تعّلمه السلطة التعليمّية يتناول ثالثة: احلقائق 
املوحاة، واحلقائق النهائّية، والتعليم العادي. 

احلقائق املوحاة من اهلل، واملحتواة يف وديعة االيمن، معصومة 
يعّلمها  االيمن.  بطاعة  وُتقبل  أوحاها،  اهلل  ألّن  اخلطأ  من 
احلرب األعظم، أو األساقفة املجتمعون يف جممع مسكوين، أو 
األساقفة املنتشون يف العامل واملجمعون يف تعليمهم العادي 

عىل هذه احلقائق، بشكة مع رأسهم، احلرب األعظم.

احلقائق النهائياّة هي التي، وإن مل تكن موحاة، ترتبط ارتباطاًا 
هبا  التمّسك  املوحاة.  باحلقائق  أو  االيمن  بوديعة  ا  وثيقاً
تعّلم  االيمن.  بأمانة عىل وديعة  املحافظة  رضوري من أجل 
هذه احلقائق اهليئات نفسها التي تعّلم احلقائق املوحاة. وهي 
ا اىل عصمة الكنيسة التي يدعمها  معصومة من اخلطأ استناداً
ا هنائيًّا  القدس. وتتطّلب هذه احلقائق متّسكاً الروح  ويرافقها 

هبا من ِقبل املؤمنني.

بالعصمة،  يتمّتع  ولئن ال  الذي،  التعليم  العادي هو  التعليم 
يساعد عىل فهم أفضل لوديعة اإليمن. إّنه يصدر عن سلطة 
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ا دينيًّا للعقل واالرادة14.  الكنيسة التعليمّية، ويتطّلب خضوعاً
جتدر االشارة يف هذا السياق إىل أن »الكتاب املقّدس والّتقليد 
الّرسويل احلّي وسلطة الكنيسة الّتعليمّية هي عىل ترابط يف ما 
األخرى. وهي  بدون  تثبت  منها ال  واحدة  أّن  إىل حّد  بينها 
عىل  واحدة  كّل  تسهم  القدس،  الّروح  بفعل  ا،  معاً مجيعها 

ا فّعاالاً«15. طريقتها يف خالص البش إسهاماً

تراتبياّة احلقائق

املجمع  اعتمده  قد  احلقائق  تراتبياّة  أو  اهلرمياّة  مبدأ  إّن   .10
حيث  املسكونياّة،  احلركة  حول  قراره  يف  الثاين  الفاتيكاين 
نقرأ: »وليتذّكر الالهوتّيون الكاثوليك، يف بسطهم للعقيدة، 
العقيدة  حلقائق  األمهّية  يف  تسلسالاً  أو  تراتبّية  هناك  أّن 
ا إىل صلتها بأصول اإليمن املسيحّي« )عدد  الكاثوليكّية، نظراً
11(. إّن التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكياّة يعّرف الثالوث 

واملصدر  املسيحي،  االيمن  يف  املركزي  الرّس  بأّنه  األقدس 

14- راجع جممع عقيدة اإليامن: موجز عقائدي حول الصيغة اخلتامية - اإليامن )1998( الفقرات: 
5 و6 و8 و10.

15- خمترص التاّعليم املسيحي، 17.
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لكّل أرسار االيمن أو حقائقه، والنور الذي ينريها. اّنه أصل 

االيمن الذي تتمحور حوله بقّية احلقائق، وترتابط به بطرق 

خمتلفة وببعضها البعض )راجع عدد 234(. 

مة عىل  متقداّ تراتبّية احلقائق خطوة  التعليم حول  يشّكل هذا 

واحلقائق  العقائد  موضوع  يف   ، املسكويناّ التقارب  طريق 

حقيقة  كّل  ربط  تتطّلب  الرتاتبّية  فهذه  ا.  حتديداً االيمنّية 

يعطيها  الذي  وحمورها  بأساسها  الكنيّس  اإليمن  تعليم  من 

الكنسّية، وقيمتها اخلالصّية، وهذا ما جيب األخذ  رشعّيتها 

به يف تفسريها وعرضها للمؤمنني كم يف احلوار بني الكنائس. 

ال تعني هذه الرتاتبّية أن بعض احلقائق ختّص االيمن أقّل من 

غريها، أو أن بعض احلقائق أساسّية وأخرى يمكن امهاهلا، أو 

أن املسيحّية حتوي حقائق مستقّلة عن بعضها واملؤمن خيتار 

باألصل  مرتبطة  االيمن  حقائق  أّن  عىل  تدّل  ولكنّها  أمّهها، 

البعض برباط عضوي، وأّن بعض احلقائق ترتكز  وببعضها 

كّل  ليقبل  مدعو  واملؤمن  نورها،  عىل  وتفهم  غريها  عىل 
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حقائق االيمن كوحدة متكاملة مصدرها اهلل16. ومن األمثلة 
التي تظهر كيف أّن احلقائق االيمنّية تنري بعضها البعض، نورد 
وانسانّية،  اهلّية  طبيعَتني  يف  الواحد  الشخص  يسوع  حقيقة 
والتي تساعدنا عىل فهم حقيقة مريم العذراء عىل اهّنا أّم اهلل.

العقيدة وتفسيها

الكنسّية  السلطة  حتّددها  التي  احلقيقة  هي  العقيدة*  اّن   .11
وهبذه  موحاة،  اهّنا  املؤمنني  عىل  وتعرضها  معّينة،  بصيغة 
ا عىل  الصفة هي ملزمة وتتطّلب قبوالاً ال رجوع عنه، مرتكزاً
العقيدة  تشح  اهلل17.  من  الوحي  يقبل  الذي  االيمن  طاعة 
عىل  وتساعدنا  املسيح  بيسوع  حتّقق  الذي  النهائي  الوحي 
فهمه، علماً اّنه ال توجد عقيدة واحدة تستنفد كّل الوحي، بل 
فهم  يف  تدخلنا  البعض،  ببعضها  برتابطها  باالمجال،  العقائد 
التمييز   هو  العقائد  هذه  فهم  عىل  يساعدنا  ما  ككّل.  الوحي 

16-  راجع الدليل العام للتعليم املسيحي الصادر عن جممع االكليوس سنة 1971، العدد 43؛ 
التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 90.

   Dogme ,Dogma*
17- راجع التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية عدد 88.
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بني احلقيقة يف ذاهتا، والصيغ املستخدمة للتعبري عنها. فنحن 
ال نؤمن بالصيغ بل باحلقائق التي تعرّب عنها. ولكنّنا نقارب 
هذه احلقائق بمساعدة صيغ االيمن التي تسمح بالتعبري عن 
واستيعابه،  اجلمعة،  يف  به  وباالحتفال  وبتناقله،  االيمن، 

والعيش بموجبه أكثر فأكثر18. 

أّن  يعني  وهذا  العقائدي.  الكنيسة  تعليم  يف  ر  تطواّ يوجد 
هنائّية،  واحدة  مّرة  حّددهتا  التي  العقائد  اآلن  تفهم  الكنيسة 
بطريقة أفضل من وقت حتديدها. صحيح أّن العقائد اإليمنّية 
هي غري قابلة للمراجعة والتصحيح يف مضموهنا ألهّنا مرتكزة 
عىل الوحي، وأّنه ال يمكننا الرجوع إىل أقّل ممّا حتّدده، ولكّن 
هذا ال ينفي حقيقة ثابتة، وهي أّن الروح القدس يني الكنيسة 
املؤمنني  ولتثّقف  أكثر  فهمها  لتستطيع  اإليامن،  حقائق  عىل 

ا أفضل فينموا يف ايمهنم.  تثقيفاً

ا، ال بّد من قراءة  من أجل فهم احلقائق اإليمنّية فهماً صحيحاً
الكتاب املقّدس وتعليم الكنيسة، وكتابات اآلباء، واملجامع، 

18- راجع التعليم املسيحي يف الكنيسة الكاثوليكية 170.
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وسائر وثائق السلطة التعليمّية، وصوالاً إىل آخر اإلصدارات 
الالهوتّية يف هذا الّشأن. فهذه األخرية، حني تلتزم بالتعليم 
وخالصة  االيمنّية  للحقائق  ا  واضحاً ا  رشحاً تقّدم  الكنيّس، 

للتفكري الالهويت عرب التاريخ19.

ة**  * والكشوفات الفردياّ الوحي العاماّ

ذاته  عن  اهلل  كشف  هو  االهلي  الوحي  أو  العاماّ  الوحي   .12
خُيتم وحي  املسيح، وبه  بلغ كمله يف يسوع  الّتاريخ، وقد  يف 
اهلل للعامل. »فال ُينتظر كشٌف آخر علني قبل جتّل اهلل يف املجد 
الكشوفات  عن  العام  الوحي  خيتلف  األزمنة20.  هناية  يف 
الفردية التي ظهرت يف تاريخ الكنيسة، مثل كشوفات املسيح 
السيانياّة.  يسة كاترين  السويد، وللقداّ يسة برجييت ملكة  للقداّ
العام،  الوحي  مع  تتناقض  ال  ألهنا  بصّحتها  الكنيسة  قبلت 
اهلل  بكلمة  التذكري  إطار  يف  تبقى  بل  شيئاًا،  عليه  تضيف  وال 

19- راجع املرجع نفسه، 88-90؛ 175-171.
   Révélations privées **  -   * Révélation publique 

ب يسوع«  ستور العقائدي »كلمة اهلل«، 14؛ كتاب التاّعليم املسيحي، 66-67؛ إعلن »الراّ 20-  الداّ
ملجمع عقيدة اإليامن )2000(.
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كلاّ  هلا.  والشهادة  عيشها  عىل  املؤمنني  وتشجيع  وتأوينها، 
كشف خيرج عن هذا اإلطار، من مثل اإلّدعاء بحمل رسالة 
والعامل،  اإلنسان  مصري  حول  تنظريات  طرح  أو  جديدة، 
فهذه  ونقاوته.  ووحدته  اإليمن  أساس  عن  املؤمنني  يبعد 
االختبار  ضمن  توضع  ة،  خاصاّ اختبارات  تبقى  الكشوفات 
لتعليم  ا  أساساً تشّكل  وال  الشخيّص،  التصّويف  أو  الروحّي 

عقائدّي ملزم.

الصادرة  فاطيام«  »رسالة  وثيقة  تذّكرنا  السياق،  هذا  ويف 
التعليق  قسم  يف   ،2000 سنة  االيمن،  عقيدة  جممع  عن 
الالهويت، أن قبول الكنيسة بالكشف الفردي يتضّمن قبوهلا 
هذا  حيملها  التي  الرسالة  تعارض  عدم   )1 عنارص:  لثالثة 
االعالن  جواز   )2 وأخالقياهتا؛  الكنيسة  ايمن  مع  الكشف 
وتؤّكد  املؤمنني.  من  بفطنة  قبوهلا  إمكانّية   )3 الرسالة؛  عن 
كان  وإن  الفردي،  الكشف  أّن  فاطيم«  »رسالة  وثيقة 
اليه من قبل املؤمنني غري ملزم، ألنه ال يقّدم وحياًا  الرجوع 
جيب  مساعدة  بمثابة  يبقى  يسوع،  للمسيح  بالنسبة  ا  جديداً
االنجيل  لفهم  منها  واالستفادة  أمهيتها،  من  التقليل  عدم 



25

الفردية  الكشوفات  تشّكل  احلارض.  الوقت  يف  وعيشه 
فعلم  اإلنسانّية.  والعلوم  الالهوت  بني  ا  مشرتكاً ا  موضوعاً
النفس مثالاً يقّدم مساعدة قّيمة للتأّكد من سالمة الشخص 
املعنّي النفسّية أو عدمها، وعلم اإلجتامع يساعد عىل حتديد 
فيم  وحتليلها،  احلدث،  هلذا  والتارخيّية  االجتمعّية  الظروف 
أو  اخلارقة  الظواهر  باب  يف  الدينياّ  االجتامع  علم  يدرسه 
الروحّية  الثمر  يبقى  األهّم  املعيار  لكّن  الشعبّية.  التقوى 
الكنيسة، عىل حسب قول  إىل  الكشوفات  التي حتملها هذه 

الرّب نفسه: »من ثمرهم تعرفوهنم« )متى 7: 16(.

الظهورات أو الرؤى* 

إطار  يف  واحد  أمر  عن  للتعبري  اللرَّفظَتني  كلتا  نستعمل   .13
من  بّد  وال  السابقة.  الفقرة  يف  املذكورة  الفردية  الكشوفات 
أجل فهمها، من التمييز بني ثالثة أشكال من اإلدراك احليس** 
اجلسدّية  احلواس  تدركه  ما  وهي  احلواساّ  رؤيا  الرؤيا:  أو 

Visions أو Apparitions  *
Perception  **
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ا من  اخلارجّية، والرؤيا الداخلياّة وهي ما يراه اإلنسان انطالقاً
وحية املعروفة بالصوفّية. إّن الظهورات ال  داخله، والرؤيا الراّ
ال  ألهنا  خارجي،  عادي  كحّس  احلواس  لرؤيا  عادة  ختضع 
توجد يف عاملنا املاّدي كبقّية األشياء املاّدية، كالشجرة والبيت، 
كم هي احلال يف ظهورات لورد وفاطيم. وبالطبع ليست رؤيا 
روحّية أو عقلّية من دون صور، كم هي احلال يف الصوفّية. 
لكن الظهورات هي من نوع الرؤيا الداخلياّة، بفضل ما هلذه 
الظهورات من قّوة حضور تعادل عند الرائي الواقع اخلارجي 
الداخلّية  النقّية قادرة أن ترى باحلواّس  املحسوس. فالنفس 
ما هو غري قابل للحّس. إهّنا »أشياء« حقيقّية تلمس النفس، 

ولو أهّنا ال ختّص عاملنا املحسوس العادي21.

موضوع  الّرؤى  أو  الظهورات  ليست  املسيحّي،  اإليمن  يف 
املحفوظ  األّول  املكان  والحتتّل  املوحاة،  كاحلقائق  ايمن 
الوسيط والكاشف حقيقة اهلل والذي حيتوي  املسيح  حلدث 
جتاهل  ينبغي  ال  حال،  أّي  يف  ويتخّطاه.  رؤيا  كّل  مضمون 

21-  راجع جممع عقيدة اإليامن: رسالة فاطيام )2000(، قسم »الرشح اللهويت«.
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حّس اإليمن املوجود عند املؤمنني22، الذي به يساهم هؤالء 
يبدو  ما  وهذا  الظهورات،  لصّحة  الكنسّية  السلطة  متييز  يف 
جليًّا من تارخيها. واملوقف األسلم من الظهورات املريمّية أو 
غريها هو موقف الفطنة، القائم عىل القبول بإمكانّية تدّخل 
اهلل يف التاريخ عرب الظهورات التي ال متّس بكمل الوحي يف 
صّحة  من  املعنّية  الكنسّية  السلطة  تتحّقق  أن  يبقى  املسيح. 
بإمكان  كم  املؤمنني.  خلري  رسائل  من  حتمل  وممّا  الظاهرة، 
ا لتغيري احلياة والتوبة بحسب  الظهور أو الرؤيا أن يكون دافعاً
وفاطيم  لورد  سّيدة  مزار  يف  حيدث  كم  اإلنجيل،  متطّلبات 
معجزات  نشهد  حيث  لبنان  مزارات  يف  ا  وأيضاً وسوامها، 

وتوبة وتغيري حياة. 

22- راجع الدستور العقائدي: »يف الكنيسة«، 12.
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الفصل الثاين
س الكتاب املقداّ

س واإلهلام الكتاب املقداّ

يف  نت  ُدوِّ التاريخ،  يف  اهلل  أوحاها  التي  احلقيقة  إّن   .14
االهلام هو معونة  القدس.  الروح  بإهلام من  املقّدس  الكتاب 
يريده اهلل،  ما  الكّتاب حتى يكتبوا  ينري  الذي  القدس  الروح 
فينقلوا الوحي بطريقة صحيحة. ويف هذا املعنى يعّلم املجمع 
الكتب  وضع  أجل  من  اختار،  اهلل  »إّن  الثاّاين:  الفاتيكاين 
ا، استعان هبم وعمل هو نفسه فيهم وهبم، حتى  املقدسة، أناساً
يدّونوا ، بكّل طاقاهتم وقدراهتم، كمؤلِّفني حقيقيِّني، كّل ما 

هو موافق لرغبته وهذا فقط«23.

الكتاب  مؤّلف  هو  اهلل  اّن  القول  يمكننا  االهلام  اىل  استنادااً 
املقدس. ولكنّه ال يلغي دور الكّتاب البشيِّني، الذين يعرّبون 
عن إرادته بأسلوهبم األديب والبشي. فالكتاب املقّدس هو 

كلمة اهلل املعربرَّ عنها بكلمت وأسلوب بشّيني.

23- راجع الوحي اإلهلي، 11.
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ولكنّه  رأينا،  كم  الوحي  مفهوم  عن  يتمّيز  االهلام  مفهوم  إّن 

إمالء  هو  الذي  االنزال  مفهوم  عن  خيتلف  وهو  به.  مرتبط 

عىل  ينطبق  ال  وهو  حرفّية،  بطريقة  الكاتب  عىل  النّص 

الكتاب املقدس. 

س عصمة الكتاب املقداّ

باحلقائق  يتعّلق  ما  يف  بالعصمة  املقّدس  الكتاب  يتمّتع   .15

املجمع  يعّلم  ما  عىل  القدس،  الروح  إهلام  بفضل  االيمنّية، 

دّونه  ما  كّل  اعتبار  جيب  أّنه  »بم  بقوله:  الثاين  الفاتيكاين 

من  معلناًا  املقّدس،  الكتب  واضعو  أو  امللَهمون  الكّتاب 

الّروح القدس، يلزم بالّتايل اإلقرار بأّن الكتب املقّدسة تعّلم 

بثبات وأمانة دونم خطأ، احلقائق اّلتي أراد اهلل إيداعها يف هذه 

الكتب من أجل خالصنا«24.

واملنقولة  املوحاة  االيمنّية  احلقائق  تطال  التي  العصمة  هذه 

كتابة لنا ألجل خالصنا، ال تطال بقّية املجاالت كاألحداث 

24- املرجع نفسه، 11.
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التارخيّية  بالظروف  املتأثرة  القانونّية  الشائع  أو  التارخيّية، 
هو  العلمّية.  احلقائق  أو  االجتمعّية،  والذهنّية  وباملحيط 
احلقائق  بني  التمييز  عىل  يساعدنا  الذي  الكتايب  التفسري 

االيمنّية املعصومة وطرق التعبري عنها وبقّية هذه املجاالت.

التفسي الكتايب

البرش،  عرب  االنسان  اهلل  يكلاّم  املقدس  الكتاب  يف   .16
جيب  لذلك  البش25.  طريقة  وعىل  امللَهمني،  الكّتاب  أي 
الكّتاب  أراد  عّم  يبحثوا  أن  املقّدس  الكتاب  ي  مفرسِّ عىل 
خالهلم.  من  يقول  أن  اهلل  أراد  وما  يعنوه،  أن  امللهمون 
وتارخيّية،  وثقافّية وعلمّية  أدبّية  منهجّية  اتّباع  يتطّلب  وهذا 
إىل  التنّبه  عرب  وذلك  امُللَهم،  الكاتب  نّية  وملعرفة  للتفسري 
الذي يستخدم عبارات وصور ورموز  الكاتب  ثقافة عرص 
من بيئته والبيئة املحيطة، واىل الظروف والزمن الذي كتب 
والتعامل  األخبار  ورواية  والكالم  الشعور  طرق  واىل  فيه، 
األدبّية  األنواع  واىل  العرص،  ذلك  يف  الشائعة  الناس  بني 

25- راجع الوحي االهلي عدد 12.



31

املختلفة سواء كانت تارخيية أم نبوّية أم شعرّية أم رؤيوّية أم 
حكمّية أم غري ذلك26.

يمّكننا هذا التفسري من الوصول اىل املعنى احلريف او املبارش 
الذي  األديب  األسلوب  من  معناه  استخالص  بعد  للنّص 
كتب به. إن املعنى احلريف املبارش خيتلف عن القراءة احلرفّية 
الولوج  بدون  الظاهري  املعنى  عند  تتوّقف  التي  املتطرفة 
يقول  عندما  كم  األديب،  األسلوب  عرب  املقصود  املعنى  اىل 
ال  فيسوع   .)47  :9 )مر  فاقطعها«  يدك  كتك  شكرَّ »اذا  يسوع 
ما  بل  املتطّرفة،  احلرفّية  القراءة  تتوّهم  كم  اليد  قطع  يريد 
القيام  عدم  وهو  األديب،  أسلوهبا  عرب  العبارة  هذه  تعنيه 

تشّكك. بأفعال 

الصحيح  للتفسري  األوىل،  تكمل  أخرى،  منهجياّة  توجد 
قراءة  اىل  تقودنا  ة،  ورضورياّ روحياّة  وهي  املقدس،  للكتاب 
الكتاب عىل نور الروح القدس الذي أهلمه27. ويذكر املجمع 

26- راجع الوحي االهلي12، التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية عدد 110-1-9.
27- راجع التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية عدد 111.
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عىل  تساعدنا  مقاييس  ثلثة  املجال،  هذا  يف  الثاين  الفاتيكاين 
فهم الكتاب املقدس عىل نور الروح القدس28. وهي:

أ.    التنّبه اىل وحدة الكتاب املقّدس ومضمونه كّله. إّن ركيزة هذه 
الوحدة هي تدبري اهلل اخلاليص الواحد الذي ينقله هذا الكتاب.  

كّلها.  للكنيسة  احلّي  التقليد  يف  املقدس  الكتاب  ب.  قراءة 
والتقليد احلي  املقدس  الكتاب  بني  نفصل  أن  يمكن  ال 
هذه  عىل  لإلبقاء  متكاملة.  وحدة  يشّكالن  اّللذين 
اّلتي  الكنيسة  يف  املقّدس  الكتاب  قراءة  جيب  الوحدة 

تتناقل التقليد احلّي.

احلقائق  أّن  العبارة  هبذه  يراد  االيمن*.  قياس  اىل  ج.  التنّبه 
ومرتابطة  منسجمة  املقدس  الكتاب  حيوهيا  التي  االيمنّية 
ا اىل اهلل الواحد الذي حّقق التدبري اخلاليص  فيم بينها، نظراً
الواحد  القدس  الروح  واىل  املقدس،  الكتاب  يف  املنقول 

الذي أهلمه.

28- راجع الوحي االهلي 12؛ التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 114-112.
Analogie de la foi *
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17. وعىل التفسري أن جيمع بني هاَتني املنهجّيتني املذكورَتني 
يف  عش  السادس  بنديكتوس  البابا  أكّد  ما  حسب  عىل  ا،  آنفاً
يتّم  التي  احلالة  يف  »فقط   :» الرباّ »كلمة  الرسويل  االرشاد 
التارخيي  املستوى  املنهجّية،  يف  املستوَيني  عىل  املحافظة  فيها 
عندها  باالمكان  الالهوتّية،  الطبيعة  ومستوى  والنقدي، 

احلديث عن تفسري الهويت مالئم للكتاب«29. 

س تارخيياّة أحداث الكتاب املقداّ

18. عندما ندعو إىل عدم قراءة الكتاب املقّدس قراءة حرفّية، 
وإىل إجياد املعنى املقصود منه، ال نقصد القول أّن األحداث 
التاريخ«.  يف  حتصل  »مل  املقّدس  الكتاب  عنها  خيربنا  التي 
هو  املقّدس،  الكتاب  يعتمده  الذي   ، الرمزياّ فاألسلوب 
تارخييًّا،  كان  ولو  حّتى  احلدث،  عن  التعبري  يف  أسلوب 
فيستخلص من األحداث العرب والتعاليم التي تنطبق عىل كّل 
إنسان يف كّل زمان. ولكن، من جهة أخرى، ال يمكننا اعتبار 
الكتاب املقّدس »وثيقةاً تارخيّيةاً غري قابلة للجدل«. فهو ليس 

ب، 34. 29- كلمة الراّ
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»تاريخ  كتاب  هو  بل  للكلمة،  الشائع  باملعنى  تاريخ،  كتاب 
إىل  يقود  الذي  املسيحياّة«  احلياة  »دستور  وهو  اخللص«، 
التاريخ  أن نرتك لذوي االختصاص، يف  لذا جيب  القداسة. 
وعلم اآلثار والكتاب املقّدس، مهّمة دراسة األحداث ملعرفة 

األساس التارخيّي لكّل منها.

األسطورة *

من  املقّدس.  الكتاب  يف  نجده  أديب  نوع  األسطورة   .19
ومصدرها  احلياة  فهم  إىل  اإلنسان  سعى  األسطورة  خالل 
احلياة.  وغاية  واملوت  األمل  أسباب  رشح  وحاول  وغايتها. 
وبم أّن هذه املواضيع ختتّص بم جيول يف داخل اإلنسان من 
الّتعبري  بالتايل  يمكن  وال  وهواجس،  وتساؤالت  أحاسيس 
عنها بلغة املحسوس، لذلك ُتستعمل صور مضّخمةاً للتعبري 
اليوم،  مستعمالاً  زال  ما  األسلوب  هذا  احلقائق.  هذه  عن 
عن  للتعبري  املستعملة  العبارات  كّل  ويف  املحكّية  هلجاتنا  يف 
احلّب والفرح واألمل واحلزن، ملا فيها من تضخيم يريد إيضاح 

 Mythe  * 
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باألسلوب  املدّونة  النصوص  قراءة  يمكننا  ال  لذا،  املعنى. 
فهم  أجل  من  وصورها،  لغتها  حتليل  بعد  إالّ  األسطورّي، 

املعنى املقصود من خالهلا. 

موجودة  األسطورّية  النصوص  أّن  إىل  ا  أخرياً اإلشارة  جتب 
املحيطة. غري  القديمة  املقّدس كم يف احلضارات  الكتاب  يف 
أّن الكتاب املقّدس يتمّيز بأّن نصوصه التي وضعها الكّتاب 
اإلهلّية  احلقائق  عن  تعرّب  إنم  األسطورة  بأسلوب  امللهمون 
بخصوص  البشي  الوجدان  يطرحها  مسائل  تعالج  التي 
هذا الزمان، املطبوع بطابع الصريورة. نأخذ عىل سبيل املثال 
كعمل  اخللق  أساطري  نجد  التكوين.  سفر  يف  اخللق  رواية 
البابلّية. ولكن يف  اآلهلة يف حضارات أخرى، مثل احلضارة 
رواية كتاب التكوين يتجىّل سمّو اهلل بصفة مطلقة. فيوم صنع 
الرّب اإلله األرض والسموات )تك 2: 4(، ال يوجد زمن أّويل 
قد يدور فيه تاريخ إهلي. بعمل اخللق، حّدد اهلل البداية املطلقة 
لزمننا البشي. لكن وجود اهلل سابق هلذا الزمن. وما سيدور 
فيه من أحداث هو حتقيق لتصميم اهلل األزيل الذي ينّظم أّوالاً 
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نحو  اإلنسان  مصري  يوّجه  ثّم  اإلنسان،  أجل  من  اخللق  كّل 
غايته السامية30.

أّما »اخلرافة«*، اّلتي ال مكان هلا يف الكتاب املقّدس، فرتوي 
ا خيالّيةاً ال متّت إىل املنطق بصلة. بل غالباًا ما تسعى إىل  أموراً
معانيها  عن  األمور  ُيبعد  لألحداث،  منطقّي  غري  تضخيم 

وأهدافها السليمة.

ة النصوص الرؤيوياّ

ة، مثل نبوءيَت حزقيال ودانيال ورؤيا  ؤيوياّ 20. الناّصوص الراّ
زمن  خالل  القاسّية،  االضطهاد  فرتات  يف  ُكتبت  يوحنا، 
الشعب  إيامن  تقوية  هبدف  واجلديد،  القديم  العهدين  كتابة 
ومساعدته عىل الثبات يف املحنة وبّث روح الرجاء فيه. تعرّب 
جهاد  يرى  الذي  اهلل  بحضور  اإليمن  عن  النصوص  هذه 
آٍت  بّد  ال  بأّنه  الّثقة  وعن  واستشهادهم،  وأملهم  املؤمنني 
يستعمل   تعليمّية،  النصوص  هذه  أمانتهم.  عىل  ليكافئهم 

30- راجع معجم اللهوت الكتايب: »زمن«، املقدمة، فقرة 1.
Légende *     
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فيها الكاتب امللهم لغةاً رمزّيةاً مألوفةاً لدى قّرائه. وهي تبّش 
ث  وتتحداّ املضطَهدين،  أحبرَّائه  لنرصة  الرسيع  اهلل  بتدّخل 
أحياًنا عن هناية العامل واألمور املستقبلياّة كام يف الفصل احلادي 

والعشين من رؤيا يوحنّا.

النبي والنبوءة

اشتداد  مع  القديم،  العهد  زمن  يف  النبوياّ  التياّار  نشأ   .21
األزمات التي حّلت بشعب اهلل. حينها اجتمع عدد كبري من 
الشّبان والشابات يف جمموعات متفّرقة، بغية قراءة واقع احلال 
الرّب  التذكري بشيعة  البالد، عىل ضوء كلمة اهلل، هبدف  يف 
وإعالن تدّخله القريب إلصالح ما أفسده اإلنسان. ومن هنا 
وإليها  وبكلمته،  بالرّب  إلتزام  ا  أساساً أهّنا  عىل  النّبوءة  تظهر 
 ، د نبياّ مدعوٌّ مجيع املؤمنني. ولذلك تعلن الكنيسة أّن كّل معماّ
بمعنى أنه مدعو ليشهد هلل وإلرادته التي أظهرها بابنه يسوع 
املسيح، وأناّه رشيك يف كهنوت املسيح العام وملوكّيته31. عىل 

31-  راجع الدستور العقائدي »يف الكنيسة«، 10؛ اإلرشاد الرسويل »العلامنيون املؤمنون باملسيح«، 
.14
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ضوء هذا املفهوم، ليس النبي شخًصا »يقرأ املستقبل« ويعلم 
وهي  إنسان،  كّل  اإلنسان،  عن  خمفّية  األمور  فهذه  الغيب. 
يف علم اهلل وحده دون سواه: »أّما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فال يعلمهم أحد، وال املالئكة الذين يف السمء وال االبن، إالّ 
الناّبي هو املدعو من اهلل لينقل كالمه  اآلب« )مر 13: 32(. بل 
العهد  أنبياء  يف  نشهد  كم  واحلاكم،  امللك  وإىل  الّشعب  إىل 
وإرميا  وآشعيا  وعاموس  وصموئيل  موسى  مثل:  القديم، 

وحزقّيال وسواهم.
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الفصل الثالث
اإليامن بحقائق احلياة األبدية

22. عندما يشح كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية 

مفهوم اآلية من قانون اإليمن: »أؤمن باحلياة األبدية«، يتكّلم 

اخلاصة،  الدينونة  بالرتتيب:  املوت وهي  بعد  ما  عن حقائق 

والسمء، واملطهر، وجهنّم، والدينونة العامة32. 

الدينونة اخلاصة

ا حلياته  ة تبعاً 23. بعد املوت، خيضع كلاّ إنسان لدينونة خاصاّ

وإيمنه واعمله، لينال اجلزاء املبارش: إما للتطهري من رواسب 

خطاياه، وإما للدخول مبارشة يف سعادة السمء، وإما للهالك 

الفوري والدائم33. 

32- كتاب التعليم املسيحي، الفقرات 1041-1021.
33- املرجع نفسه، 1022-1021.
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السامء

املقّدس  الكتاب  يف  ا  واسعاً مكاناًا  السامء  موضوع  حيتّل   .24
بعهَديه، ويف التقليد الكنيّس، ويف علم الالهوت، والصلوات 
كتاب  يف  املقّدس.  والفّن  والرؤى  والعظات  والتأّمالت، 
احلياة  تلك  هي  »السامء  أّن  الكنيسة  تعّلم  املسيحياّ  التعليم 
الكاملة مع الثالوث القّدوس، تلك الشكة يف احلياة واملحّبة 
غاية  إهّنا  والقّديسني.  واملالئكة  العذراء  مريم  ومع  معه 
السعادة  وحالة  رغباته،  ألعمق  وحتقيق  القصوى،  اإلنسان 
الفائقة والنهائّية. إهّنا اجلمعة السعيدة املكّونة من مجيع الذين 
اىل  الوصول  الكنيسة  تربط  كامالاً«.  ا  انضمماً اهلل  إىل  انضّموا 
فبموته وقيامته »فتح  الفصحّي:  املسيح  السمء بحدث  حالة 
الذي  الفداء  لثمر  الكامل  االمتالك  حالة  وهي  السمء،  لنا 
اهلل«.  ملشيئة  أميناًا  وبقي  به  آمن  من  كّل  يشك  وفيه  حّققه، 
لذا، »أن نحيا ىف السمء يعني أن نكون مع املسيح الذي فيه 
نجد هوّيتنا احلقيقّية«. هكذا، كّل »الذين يموتون ىف نعمة اهلل 
املسيح.  الدوام مع  كّليًّا، حييون عىل  تطّهروا  وصداقته، وقد 
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وسيكونون عىل الدوام شبيهني به، ألهّنم سيعاينونه » كم هو« 

ا لوجه« )1 كو 13: 12(«.  )1 يو 23: 2(، وجهاً

ا هنائيًّا باهلل بواسطة  السامء هي حالة احّتاد اإلنسان املرّبر احّتاداً

يصل  فيها  حقيقّية،  وجود  حالة  بل  مكاًنا  ليست  املسيح. 

املؤمن إىل ملء العالقة بالثالوث القّدوس مع العذراء وسائر 

الفرح  يمألها  حالة  بل  رتيبة،  حالة  وليست  القّديسني. 

حضور  يف  االستغراق  إن   .)9  :7 )رؤ  العرش  حول  واحلياة 

املتجّددة  اهلل، واالمتالء من حّبه هو ذروة ما ترجوه اخلليقة 

صور  يف  احلالة  هذه  عن  املقّدس  الكتاب  يعرّب  املسيح.  يف 

مثل: احلياة، النّور، وليمة العرس، مخر امللكوت، بيت اآلب، 

أورشليم الّسموّية، الفردوس34.

املطهر

25. بالتطهي بعد املوت متحى بقايا اخلطيئة يف اإلنسان الذي 

للكمل  فيتهّيأ  اهلل،  مع  االحتاد  ا لشكة  متاماً مهّيأ  غري  يزال  ال 

34- املرجع نفسه، 1027-1023.
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يف عملّية تنقية، يساعد فيها األحياء أمواهتم بالصالة وتقديم 
التعليم  كتاب  يورد  اخلري35.  وأعمل  اإلفخارستية  الذبيحة 
املسيحي مراجع من الكتاب املقّدس عن عقيدة املطهر، التي 
وتشّدد  الكنيسة36.  وتقليد  وترانت  فلورنسا  جممعا  عّلمها 
الكنيسة عىل أّن مشاهدة وجه اهلل ال يناهلا إال َمن كان خالياًا من 
اخلطيئة ورواسبها. لقد صّحح الالهوت الكاثوليكي بعض 
واستبدهلا  للمطهر،  والزمانّية  واملكانّية  الشيئّية  التصاوير 
املؤمن،  اإلنسان  اختبار  داخل  من  تنبع  وجودّية  بمقوالت 

وهو اختبار يبدأ من هذه احلياة، ويكتمل يف اللقاء مع اهلل. 

نعتقد أن املطهر مكان، بل هو حالة اللقاء مع  لذا، جيب أالّ 
املسيح الدّيان الرحيم واملخّلص الذي فيه تنحّل الرتّسبات، 
باهلل«37.  لتّتحد  وتنضج  النفس  »ُتشفى  و  األنانية،  وختتفي 
أمل حمّرر ومؤمل  االكتمل،  أمل يف سبيل  اللقاء  هذا  فالتطهري يف 
ا  يف الوقت عينه، ألّنه يزيل بقايا اخلطيئة، التي أصبحت جزءاً

35- كتاب التعليم املسيحي، 1030 و1032.
36 املرجع نفسه، 1031 واحلوايش.

37- البابا بندكتوس السادس عرش: »خملصون بالرجاء«، 45.
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من األنا: »فاللقاء بالرّب، وإن أحرق كالنار، حيّولنا وحيّررنا 
يف  بنيناها  التي  األشياء  إّن  نكون.  أن  جيب  ما  ا  حقًّ ليجعلنا 
إّنم  وتنهار.  ا  فارغاً ا  وتبّجحاً ا  ناشفاً ا  قشًّ آنذاك  تبدو  قد  احلياة 
لنا  يبدو  كياننا  يف  واملوبوء  الفاسد  حيث  اللقاء،  هذا  أمل  يف 

بوضوح، نجد اخلالص«38. 

أن  عىل  مؤمنيها  الكنيسة  تشّجع  ة،  الراعوياّ الناحية  من 
والغفرانات  واحلسنات  والقّداسات  الصلوات  يقّدموا 
أّي  من  ا  أيضاً حتّذر  ولكنّها  أمواهتم39،  عن  التوبة  وأعمل 
ختويف  قبيل  من  التعليم،  هلذا  معنوّي  أو  ماّدي  استغالل 
حالة  حول  والتنظري  اآلخرة،  يف  ينتظرهم  ممّا  الناس 
التعليم  واستعمل  فيه،  إقامتهم  ومّدة  املطهر،  يف  األموات 
املفرط  والّلجوء  وغايتها،  معناها  غري  يف  الغفرانات  حول 

التقوّية.  املمرسات  إىل بعض 

38- املرجع نفسه، 47.
39- كتاب التعليم املسيحي، 1032.



44

جهناّم

الكاثوليكياّة  للكنيسة  املسيحي  التعليم  كتاب  يتناول   .26
موضوع جهنّم يف الفقرات 1033-1037. إّن الكالم عىل 
اهلالك األبدّي أو جهنّم كالم مؤمل يف تعليم الكنيسة النهيوّي. 
معناه  عن  وحّرف  وشّوه  سلباًا،  الكالم  اسُتغّل  ما  فغالباًا 
فهي  السلبّي.  طابعها  إىل  جهنّم  تسميات  تشري  األسايّس. 
نقيض السمء، وفقدان السعادة األبدّية، وعدم اكتمل الرجاء، 
ومع  اهلل  مع  الشكة  عن  واإلقصاء  النهائّي،  احلياة  وفشل 
ليست جهنّم  احلّب، وعذاب.  اآلخرين، وتصّلب يف نقص 
عقوبة منزلة من اخلارج، بل هي نتيجة انحراف من الشخص 
البشي وإمعان يف رفضه الدائم واجلذرّي هلل، ورفض حمّبته 
بارتكاب خطايا ثقيلة ضّده وضّد الناس وضّد الذات. ويف 
هذا املعنى حيّذر يوحنا الرسول: »َمن ال حيّب يثبت يف املوت. 
كّل من يبغض أخاه هو قاتل. وتعلمون أّن كّل قاتل ليست له 
حياة أبدّية ثابتة فيه )1يو3: 14-15(. وللرّب يسوع حتذير من 
ا عن حمّبة  جهنّم حيّض به اخلاطئ عىل عدم اعتبار نفسه عاجزاً
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اهلل40. جتاه هذا التحذير من اهلالك االبدي، وجسامة الدينونة 
الرجاء،  نافذة  الكالم اإلهلي  لنا  يفتح  املستقبلّية وخطورهتا، 
وهي بكالم الرّب يسوع نفسه، غاية رسالة االبن »ال ليدين 
»إرادة  بولس  وبلسان  )يو 2: 17(،  العامل«  ليخّلص  بل  العامل، 
اهلل اخلالصّية الشاملة )1تيم 2: 4(، والرجاء بأّن اهلل سيملك يف 
النهاية »كالًّ يف الكل« )1كور 15: 28(. إالّ أّن جسامة وخطورة 
أن  املستقبلّية والّتحذيرات من اهلالك األبدي جيب  الّدينونة 
ا مستديماً لسلوكنا البشي حّتى يكون مصرينا مع  تبقى منّبهاً

الّرب وليس يف الّظلمة الرّبانّية.

كّلها  البشّية  القائل بخالص  التعليم  تدين  الكنيسة  ان  غري 
األصل،  إىل حالة  والشياطني يف عودة  واهلالكني  اخلطأة  مع 
 .Apocatastase وهو معروف يف النقاشات الالهوتّية بلفظة
فال  اإلنسان.  حرية  وملفهوم  البيبلّية،  للتحذيرات  مناف  إّنه 
اجلميع.  بخالص  ينتهي  سوف  التاريخ  إنّن  القول  يمكن 
يف  دّياناًا  اآليت  املسيح  مع  اهلل  ملكوت  بمجيء  اإليمن  لكّن 

40-  راجع صوًرا بيبلياّة  عن وقت اهللك )متى 25: 1-13؛ لو 14: 16-24(، وعن األمل الناتج 
عنه: »النار« )متى 5: 22؛   مر 9: 43، 48(، و »الظلمة« )متى 8: 12؛ 25، 30(، و »البكاء 
التعليم  كتاب  راجع  وسواها؛   )28  :13 لو  30؛   ،13 12؛   :8 )متى  األسنان«  ورصيف 

املسيحي، 1034. 
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هنية االزمنة، والقول بأّن سعادة القّديسني تقوم عىل انتصار 
عىل  لذلك،  شامل.  بخالص  الرجاء  إىل  يدعواننا  احلّب، 
الوقت  ويف  ا،  مجيعاً البش  خالص  يرجو  أن  املسيحّي  املؤمن 
عينه، أن يعترب أّن هناك إمكانّية هلالك حقيقّي. فاإلنسان هو 
»كائن مع إمكانّية اخلطأ« أي مع إمكانّية حقيقّية لرفض اهلل، 
ا احتمل هلالك أبدّي  وهو هبذا حيّقق حرّيته اخلاطئة. هناك إذاً
بدونه، ال تستمّر جّدية تاريخ بشي حّر.  يبقى هذا االحتمل 
ا يعيشون يف الزمن، وأّن كّل إنسان  حقيقيًّا طاملا أّن ثّمة بشاً

سيخضع لدينونة اهلل. 

إّن املسيحّي يرجو السمء، ال جهنّم. والكنيسة ترجو وتصّل 
ليصل العامل والبشّية كّلها إىل الكمل بقّوة نعمة اهلل يف يسوع 
املميتة من  الذي يموت يف حالة اخلطيئة  أما االنسان  املسيح. 
دون توبة عنها، ومن دون تقّبل حمّبة اهلل ورمحته، فيقيص ذاته عن 
الشكة مع اهلل والقّديسني باختياره الشخيص احلّر. هذه احلالة 
ُيدّل عليها بلفظة »جهنّم«41. إّن الكنيسة تسّلم مجيع البش لرمحة 

41- كتاب التعليم املسيحي، 1033.
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اهلل، وتدعو إىل االبتعاد عن التصاوير والتنظريات املاّدية والشيئّية 
التي تبقى حالة وليست مكاناًا. إن إرادة اهلل اخلالصّية  جلهنّم 

الشاملة تبقى األساس للرجاء وملمرسة احلياة املسيحّية.

الدينونة العامة

ا يأيت بمجد عظيم ليدين  27. نعلن يف قانون اإليامن: »وأيضاً
بالدينونة  الدينونة  الكنيسة هذه  األحياء واالموات«. سّمت 
مأخوذة  صورية  بلغة  متى  القّديس  إنجيل  ووصفها  العامة، 
كتاب  وعّلم   .)46-31  :25 )متى  واخلراف  الراعي  صورة  عن 
الكتاب  اىل  ا  استناداً الكاثوليكّية،  للكنيسة  املسيحي  التعليم 
املقدس، أهّنا جتري عند جميء املسيح الثاين يف هناية األزمنة، 
يفصل  كم  البش  ويفصل  الشعوب،  كّل  لديه  جُتمع  متى 
الرّب  يعتلن  الدينونة  هذه  يف  اجلداء.  عن  اخلراف  الراعي 
قبله وتبعه، يشرتك معه  فالذي  واملقياس.  احلقيقة  أّنه  يسوع 
يف املجد األبدي، والذي رفضه ُيقيص ذاته عن املسيح. ففي 
الدينونة العاّمة يعتلن ما ناله االنسان يف الدينونة اخلاصة من 

جزاء، ويعتلن أثر عمله وحياته يف مسرية العامل.
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الش  عن  اخلري  املمّجد  املسيح  يفصل  العاّمة  الدينونة  ويف 
بصورة هنائّية، كم ُيفصل القمح عن الزؤان يف احلصاد. وينتهي 
الّش، ويكتمل عمل اخللق والفداء بمشاركة اخلليقة يف جمد 
اهلل، وتعتلن طرق العناية االهلّية التي أوصل هبا اهلل العامل اىل 
غايته األخرية، وهي املشاركة يف املجد األبدي. تدعو عقيدة 
يعطي  ينفّك  ال  فاهلل  واملسؤولّية،  التوبة  إىل  العامة  الدينونة 
النعمة والوقت الاّلزم للخالص )2كور6: 2(، والكنيسة حتّث 

عىل خمافة اهلل وعىل االلتزام بمقتضيات ملكوته42.

الصلة من أجل املوتى

28. منذ بداياهتا، والكنيسة تصّل من أجل املوتى، وبخاّصة  
الصالة  هذه  نتصّور  ما  غالباًا  اإلفخارستّي43.  احتفاهلا  يف 
كطلب موّجه إىل اهلل، ليتنازل وجينّب املوتى املؤمنني املطهر 
أو يقرّصه. لكن بم أّن التطهري هو اللقاء مع املسيح يف املوت، 
عىل  الكالم  الّزمن،  يف  العائشني  نحن  إلينا،  بالنّسبة  يكون، 

42- املرجع نفسه، 1041-1039.
43- صلة الكنيسة تستند إىل ملوك الثاين 12: 45-42.
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مّدة زمنّية لعقوبة املطهر. ومن املعلوم أّنه ال يمكننا استعمل 
جيب  لذا،  البشّية.  واحلياة  الزمن  خارج  الزمنّية  املقوالت 
التي  القّديسني  ورشكة  التشّفع  إطار  يف  الصالة  هذه  وضع 
كّل  يف  ومتعاون  متضامن  واحد  كجسد  الكنيسة  توّحد 

أوقات وجودها.

يف  الرّب  جميء  انتظار  »يف  الثاين:  الفاتيكاين  املجمع  يعلاّم 
جالله… يواصل بعض من تالميذه رحلتهم عىل األرض؛ 
يتطّهرون؛  املوت،  أدركهم  وقد  اآلخر،  بعضهم  ويكون 
بعضهم يف املجد يشاهدون اهلل الواحد واملثّلث األقانيم، كم 
هو، يف كمل النور. ولكنّنا كّلنا نشرتك، ولو بدرجات وأنمط 
خمتلفة، يف املحبة الواحدة هلل وللقريب… إن اإلحتاد بني الذين 
ما زالوا عىل األرض وإخوهتم الذين رقدوا يف سالم املسيح ال 
يغشاه أّي انفصام«44. ألصلة من أجل املوتى هي من ضمن 
التبادل والتضامن الروحّي الذي جيمع أبناء الكنيسة يف رباط 
من  األحياء  صالة  أهّنا  ذلك  واملحّبة،  الرجاء  من  ينفصم  ال 

44- الدستور العقائدي »يف الكنيسة«، 49.
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فالصالة  األحياء.  أجل  من  األموات  وصالة  املوتى،  أجل 
أّن  أن نغفل  أّنه ال يمكن  احلّقة ال تكون يف اجتاه واحد. كم 
ا  الكنيسة ال تصّل من أجل املوتى املؤمنني فحسب، بل أيضاً
من أجل مجيع املوتى، ليكون عبورهم من هذه احلياة الزمنّية 

ا نحو احلياة اخلالدة45.  عبوراً

الغفرانات

29. موضوع الغفرانات يف الكنيسة، كعقيدة وممارسة، مرتبط 
اهلل  لنا  يرتك  »أن  هي  الغفرانات  التوبة.  برّس  ا  وثيقاً ارتباطاًا 
العقاب الزمنّي الذي تستتبعه اخلطايا املغفورة. ترك العقاب 
التي  الكنيسة  بفضل  معّينة،  بشوط  املؤمن  به  حيظى  هذا 
جعلها اهلل قّيمة عىل ثمر الفداء فتوّزعها بسلطاهنا، وتطّبق عىل 
أساس  يف  نجد  والقّديسني«46.  املسيح  استحقاقات  املؤمنني 
الزمنّية،  والعقوبة  اخلطيئة  بني  العالقة  الغفرانات  عقيدة 
والقديسني  مريم  والعذراء  املسيح  السيد  استحقاقات  وبني 

45- كتاب التعليم املسيحي، 1371.
46- املرجع نفسه، 1471
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التوبة  رّس  يف  القّديسني.  ورشكة  الكنيسة،  كنز  تشكل  التي 
واملصاحلة، يمنح اهلل اخلاطئ التائب رمحته وصداقته، ويمحو 
خطيئته، ويغفر ذنوبه. لكّن آثار هذه اخلطيئة ونتائجها تستمّر 
اخلطيئة،  إىل  وامليل  باملخلوقات،  التعّلق  مثل  من  الذات،  يف 
التوبة إىل  وضعف اإلرادة. لذا، من الرضورّي أن ُتستكمل 
جتعلنا  أن  شأهنا  ومن  املحّبة،  عىل  قائمة  تكفريّية  بأعمل  اهلل 
ننفتح عىل استحقاقات املسيح الالمتناهية التي تنّقي االنسان. 
من  االنسان  تنّقي  التي  اهلل  رمحة  من  عطّية  هي  فالغفرانات 
فتظهر  القّديسني،  رشكة  يف  أّما  رواسبها.  كّل  ومن  اخلطيئة 
الكنيسة كشبكة قداسة ومغفرة، ما ُيشعر اخلاطئ التائب بأّنه 
عىل  وتساعده  معه،  متضامنة  ألجله،  مصّلية  بجمعة  حماط 
أو  الروحّية  الغفرانات  قيمة  يف  املبالغة  عدم  فيجب  الّتنقية. 
التقليل منها. ليست الغفرانات الوسيلة الوحيدة لينال املؤمن 
ا، بقيمة كبرية وأساسية،  ترك العقوبات الزمنّية، بل يوجد ايضاً

أعمل التوبة والرمحة للتعويض عن اخلطايا. 

رّش  عىل  املؤمن  ضمري  تنّبه  ألهّنا  مفيدة  الغفرانات   .30
نتائج خطاياه  مع  بجّدية  التعامل  عليه  بأّن  وتذّكره  اخلطيئة، 
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التي حتتاج إىل التزام ثابت وواثق برمحة اهلل. ال حتّل الغفرانات 
حمّل رّس التوبة واملصاحلة الرضورّي إلزالة اخلطايا47، لكنّها 
تساعد املؤمن، املدرك لضعفه وحاجته، عىل أن يعيش املحّبة 
الكريس  يقرره  ما  بحسب  الغفرانات  تطبق  الصالح.  وامَلَثل 
نيلها  به  املرتبط  بالعمل  القيام  التالية:  وبالشوط  الرسويل، 
واملحّدد من الكريس الرسويل نفسه، كزيارة كنيسة ذات باب 
مقّدس يف سنة يوبيلّية؛ االعرتاف واملناولة يف هذه املناسبة او 
األعظم  احلرب  نّية  الصالة عىل  بفرتة قصرية؛  بعدها  أو  قبلها 
كاألبانا والسالم والنؤمن؛ القصد الصادق بالتحّرر من كّل 
تعّلق باخلطيئة حتى العرضّية. ويمكن نيلها للشخص نفسه 

أو للموتى.

47- كتاب التعليم املسيحي، 1484-1486؛ البابا بولس السادس: يف عقيدة الغفرانات. 
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الفصل الرابع

يسني والذخائر إكرام العذراء مريم والقداّ

إكرام العذراء مريم

الرسل  مجيع  القداسة  ية  الكلاّ مريم  العذراء  تفوق   .31
يف  خاّص  دور  من  هلا  ملِا  والقّديسني،  واألنبياء  والشهداء 
م  تدبري اهلل اخلاليص يف رّس املسيح والّروح القدس. فهي ُتكررَّ
وهيكل  الفادي،  اإلله  والدة   ، وحقيقةاً ا  حقًّ ألهّنا،  ومُتدح 
الّروح القدس وعروسته؛ أّم املسيح وأّم الكنيسة؛ أّم أعضاء 

جسد املسيح الذي هو رأسه48.

كاملة  تقدمة  ذاهتا  قّدمت  التي  املخّلص  أّم  هي  مريم 
وحتت  معه  لُتسهم  وعمله،  اإلهلي  الفادي  إبنها  لشخص 
أمره من احلبل البتويل به حّتى موته عىل الّصليب، مشرتكة 
من  اخلاليص،  وعمله   ،)25  :19 )يو  ذبيحته  يف  األّم  بقلب 

48- راجع كتاب التعليم املسيحي، 487-507؛ 721-726؛ 975-963
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أجل ترميم حياة النّفوس الفائقة الّطبيعة. وهكذا أصبحت 
النّعمة49. ا عىل صعيد  أمًّ لنا 

»الكنيسة  إّن  الثاين:  الفاتيكاين  املسكوين  املجمع  ُيعّلم   .32
ومعينة  مؤّيدة  وتدعوها  مريم  الطوباوّية  العذراء  إىل  ترضع 
ومساعدة ووسيطة. وجيب أاّل تقّلل هذه األلقاب من كرامة 
فم  عليها.  تزيد  أو  األوحد،  الوسيط  بوصفه  املسيح وقدرته 
والفادي.  املتجّسد  الكلمة  مع  تتعادل  أن  يمكن  خليقة  من 
خمتلفة،  بُطُرٍق  فيه،  يشرتك  املسيح  كهنوت  أّن  كم  ولكن 
األشخاص املقامون يف الّدرجات املقدسة والّشعب املؤمن، 
بصوٍر  اخلالئق  ا عىل  يفيض حقًّ األوحد  اهلل  أّن صالح  وكم 
تبعث،  بل  الوحيدة ال تقيص  الفادي  وساطة  متباينة، كذلك 
كمن مصدر أوحد، تعاون اخلالئق بُطُرٍق خمتلفة. والكنيسة 
أهّنا ال  بمريم، كم  املنوطة  املهّمة  ال ترتّدد يف اإلعرتاف هبذه 
يتمّسكوا  حّتى  املؤمنني  حمّبة  إىل  هبا  وتويص  ختتربها  تزال 

ا أوثق مستندين إىل عون أّمه«50.  بالوسيط واملخّلص متّسكاً

49- الدستور العقائدي: يف الكنيسة، 58 و62.
50- املرجع نفسه، 62.
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ويضيف املجمع أّن »اإلكرام احلقيقي للعذراء مريم ال يقوم 
بل  الباطلة،  باإلعتقادات  وال  العابرة،  العقيمة  بالعواطف 
يصدر عن اإليمن احلقيقي الذي يدفعنا إىل اإلعرتاف بسمّو أّم 
اهلل واحلّب البنوي نحو أّمنا واإلقتداء بفضائلها«51. وتويص 

الكنيسة بالتمس شفاعتها اّلتي ال ترّد.

يسني إكرام القداّ

يسني، وهم  33. درجت الكنيسة، منذ القديم، عىل إكرام القداّ
الذين متّيزوا بقداسة السرية، واستقامة التعليم، وقّوة الشهادة 
للمسيح، وعمق االختبار الروحاين. من الوجهة الالهوتّية، 
القّديسني هو تعبري عن اإليمن باالنتصار عىل املوت،  إكرام 
النعمة.  بمعونة  الكنيسة  أعضاء  يتبادله  الذي  وبالتضامن 
فلطاملا اعتقدت الكنيسة بشفاعة العذراء والقّديسني، الذين 
عىل  جياهدون  زالوا  ما  الذين  إخوهتم  بصلواهتم  يعضدون 
ا إىل القداسة وميناء اخلالص. ومع  األرض ليصلوا هم أيضاً
ذلك تبقى هذه الشفاعة مرتكزة عىل وساطة املسيح الوحيدة، 

51- املرجع نفسه، 67
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عملّية  يف  الكنيسة  تنظر  عندما  لذا،  فوقها.  أو  جانبها  إىل  ال 
تطويب أو تقديس شخص ما، فهي تدقق يف حياته، لتجد ما 
ا للعالقة مع املسيح، وقدوة للمؤمنني.  يمكن اعتباره نموذجاً

34. يف مجاعة املؤمنني، يشّكل القّديسون شهوًدا حلياة اإليامن 
والقول  يشء،  الشفاعة  وقّوة  النموذج  صدق  لكّن  ة؛  احلقاّ
البشّية  يبّدلوا تصميم اهلل عىل  أن  القّديسني  بإمكان  إإّنه  إّنه 
ان  املقبول  غري  ومن  آخر.  يشء  حمّددين  أشخاص  عىل  أو 
ُتنسب إليهم رسائل وكلمت إىل املؤمنني، من خارج الوحي 
وهناية  واألشخاص،  العامل  مصري  فيها  حيدّدون  اإلهلي،  
هذه  ألّن  اإليمن،  ألسس  مناٍف  أمر  إّنه  وسواها.  األزمنة 
يبقى  الشاملة.  اخلالصّية  وبإرادته  باهلل  كليًّا  ترتبط  األمور 
يف  محيدة  عادة  شفاعتهم  وطلب  والقّديسني  العذراء  إكرام 
الكنيسة، إذ إّنه يظهرها، يف عمقها، كشكة قّديسني وخيور 
سموّية ونعم إهلّية. لكن من غري اجلائز أن نرتقي هبذا اإلكرام 
أو أن نجعل منها  تليق باهلل وحده،  التي  العبادة  إىل مستوى 
ا خليار  رشطاًا أساسيًّا لنيل اخلالص. فهذا اإلكرام يبقى مرتوكاً
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التي  الشعبّية  وللتقوى  الروحّية،  مسريته  يف  الفرد  املؤمن 

حتتاج إىل مرافقة وتوجيه، لكي تتنّقى من الشوائب، ويظهر 

معرفة  يف  التقّدم  عىل  املؤمنني  فتساعد  الروحي،  املعنى  فيها 

رّس املسيح52. 

أما االختبارات والكشوفات التي حصلت لبعض القّديسني، 

فيه،  جرت  الذي  التارخيي  اإلطار  ضمن  توضع  أن  فيجب 

وأن نفهمها وفق ثقافة عرصها ولغته. فاهلل يكّلم كّل إنسان 

أو ما  القّديسون،  قاله  اعتبار ما  »بلغته«. ولذلك، ال يمكننا 

عاشوه واختربوه، أمٌر واجب االّتباع. بل يعود للكنيسة أن 

ترتمجها  لكي  واألقوال،  والكشوفات  االختبارات  هذه  تقرأ 

بلغة التعليم الكنيس، وبحسب ظروف كّل جمتمع وعرص.

إكرام الذخائر 

ذخائر  تكريم  عىل  العصور،  أقدم  منذ  املؤمنون،  اعتاد   .35

الكنيسة  رّشعت  وقد  الشهداء.  ذخائر  وبخاّصة  يسني،  القداّ

52- كتاب التعليم املسيحي، 1676-1674.
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هلا  فبنت   .787 سنة  املنعقد  الثاين  نيقية  جممع  يف  إكرامها 
وأّلفت  املؤمنني،  لتكريم  وعرضتها  واملزارات،  الكنائس 
والتجأت  واالبتهاالت،  والرتاتيل  الصلوات  ألصحاهبا 
اليهم طالبة احلمية يف أصعب الظروف. هذا ما يبدو جليًّا يف 
تراثنا الكنيّس املارويّن، إذ كان حيتفظ بأعضاء الشهداء حتت 
األمّهية،  هذه  وبسبب  خاّص.  مكان  يف  أو  الكنيسة  مذبح 
ا، هذا اإلكرام،  ا وغرباً نّظمت جمموعة القوانني الكنسّية، رشقاً
الليتورجّي،  االحتفال  ضمن  وقواعد  ضوابط  له  ووضعت 
الفاتيكاين  املجمع  دعا  بدوره،  الشعبّية.  التقوى  وضمن 
األصيلة  ذخائرهم  م  وُتكررَّ القّديسون،  م  »ُيكررَّ أن  إىل  الثاين 
يف  املسيح  عظائم  تعلن  القّديسني  أعياد  فإّن  وصورهم. 

خّدامه، وتقّدم للمؤمنني أمثلة مالئمة ُيقتدى هبا«53. 

*   *   *

53- دستور الليتورجيا املقدسة، 111؛ راجع ايًضا الفقرة 13.
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الفصل اخلامس
الشيطان وصلة التعزيم أو التقسيم

الشيطان

36. يتكّلم كتاب التعليم املسيحي عن الشيطان يف أكثر من 
الساقط  واملالك  كشخص،  والّش  الشير  ويسّميه  موضع، 
باملسيح. وُيسّميه  أمتّه  الذي يعاكس عمل اهلل اخلاليص وقد 
والكّذاب  األصل  يف  »القاتل  يوحنا  إنجيل  يف  يسوع  الرّب 
وأبا الكذب« )يو 8: 44(. به دخلت اخلطيئة واملوت إىل العامل. 
األبانا:  صالة  يف  الكنيسة  تصّل  رّشه  من  النجاة  أجل  فمن 

»نّجنا من الشير«54.

احلّية  يف  الشيطان  التكوين  سفر  جيّسد  س،  املقداّ الكتاب  يف 
األصلّية  اخلطيئة  فكانت  وحّواء،  آدم  أوقعت  التي  املجّربة 
القديس  رسالة  وتذكر   .)24-1  :3 )تك  األرض  عىل  والّلعنة 
رأى  الذين  اخلاطئني  املالئكة   )2:4( الثانية  الرسول  بطرس 

54- كتاب التعليم املسيحي، 2853-2851
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جيّرب  األناجيل،  ويف  الشياطني.  أهّنم  الكنيسة  تقليد  فيهم 
األمراض،  ويسّبب  والبش،   ،)11-1 )متى4:  يسوع  الشيطان 
ويضطهد املؤمنني، ويفسد هيوذا اإلسخريوطي )راجع يو 13: 
2(، ويسود عىل العامل، حتى أّن الرسول بولس يسّميه »إله هذا 

العامل« )2 كور 4: 3(. لكّن الّرّب يسوع انترص عليه هنائيًّا بموته 
وقيامته )يو 12: 31( وقد أعطانا حياته. ويف سفر الرؤيا، ُيطرح 

الشيطان يف بحرية النار والكربيت )رؤ 20: 10(. 

مل  الّش  أّن  الرابع  اللتران  جممع  أعلن  يف سنة 1215،   .37
نتيجة  وهو  وعابر،  مؤّقت  رّش  كل  وأّن  البداية،  منذ  يوجد 
انحراف احلّرية املخلوقة. مع كّل ذلك، ال تتوّسع النصوص 
البيبلّية وال النصوص التعليمّية يف وصف ميزات الشيطان، 
ا جتاه اهلل وتدبريه اخلاليّص،  وخصوصّية عمله. وهو ليس ندًّ
بموازاة  اهلل  تضع  جذرّية،  ثنائّية  يف  الوقوع  جينّبنا  وهذا 
هذا  »سّيد  هو  الشيطان  أّن  يسوع  الرّب  قول  أما  الشيطان. 
العامل عىل رفض اهلل،  أّنه حيمل  إنم يعني  العامل« )يو 14: 30(، 
أّن  نعترب  أالّ  جيب  ولكن  اخلطيئة.  إىل  اإلنسان  يقود  وأّنه 
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الذي  اإلنسان  عن  بمعزل  تفعل  عظمت،  مهم  الّشير،  قّوة 
)يو  هلا  ا  عبداً ذاته  من  وجيعل  حّريته،  بملء  اخلطيئة  يرتكب 
املحافظة  جتب  حال،  أّي  يف  كثرية.  بشور  فيتسّبب   ،)34  :8

عىل جودة اخلليقة األصلّية، واالبتعاد عن تصاوير الشيطان 
يقّدم  تنظري  كّل  الشعبّية، وعن  الدينّية  املخّيلة  نجدها يف  كم 
عىل  مطلقة  قّوة  ويعطيه  نقيض،  كإله  أو  جانبّي  كإله  الّشير 

العامل والبش. 

د كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكياّة أّن »مقدرة  يؤكاّ
الشيطان ليست غري متناهية. فهو جمّرد خليقة ال تستطيع أن 
الّش  ننسب كامل  أن  لذا، ال نستطيع  امللكوت«55.  بناء  متنع 
فقدان  اىل  بذلك  فننتهي  الشير.  إىل  بأنفسنا  نصنعه  الذي 
بالتايل غري مسؤولني عن أعملنا، وال  حّريتنا كبش، ونصبح 
التي اقرتفناها بمحض  تعود ثّمة رضورة لتوبتنا عن اخلطايا 
إرادتنا. ليس الش جوهر الوجود وحموره بل املسيح وحده هو 
اجلوهر واملحور. وعلينا أن نتمّسك بمضمون اإليمن-الذي 

55- املرجع نفسه، 395.
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يعلن أّن قّوة اهلل وأمانته، الظاهرة يف يسوع املسيح، قد غلبت، 
بشكل هنائّي، كّل قوى الظلمت والّش )أف 6: 13-10(.

التعزيم أو التقسيم

املسيح.  يسوع  مع  الشكة  حول  املؤمن  حياة  تتمحور   .38
األرسار  نعمة  ونيل  اهلل،  كلمة  اىل  االصغاء  عرب  ينّميها 
عن  واالبتعاد  حياته،  يف  املسيح  للسّيد  واألمانة  املقّدسة، 
ما  وهذا  واخلطيئة،  للتجربة  والتصّدي  والشعوذة،  السحر 
التأثري  أو  املّس  حاالت  يف  أما  والشير.  الش  ضّد  حيّصنه 
الشيطاين، متى ُوجدت، فتقوم الكنيسة بصالة التقسيم التي 
هبا تنترص عىل الشير بسلطان املسيح اإلله. فهو طرد األرواح 
الشيرة أثناء حياته التبشريّية، وانترص عىل كل رّش بقيامته من 

بني االموات.

39. ويف هذا السياق كنّا قد أصدرنا بتاريخ 26 متوز 2015، 
الرشاّ  حول  ا  راعويًّ »تعمياًم  املقّدس،  جممعنا  مع  بالتوافق 
قسمني:  منه  نجتزئ  وتعاليمها«.  الكنيسة  حياة  يف  والرشير 

الالهويت والراعوي.
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سلطاهنا،  وبقوة  علناًا  الكنيسة  تلتمس  »عندما  الهوتيًّا،  أ- 

أو األشياء من قبضة  املسيح، محاية األشخاص  باسم يسوع 

)أو  »بالتعزيم«  ُيسّمى  ما  مُتارس  فهي  ونفوذه،  املحتال 

الكنيسة  تستمد  منه  والذي  يسوع56،  مارسه  التقسيم(. وقد 

التعزيم،  ُيمرس  به57.  القيام  ومهّمة  التعزيم  عىل  القدرة 

التعزيم  أّما  املعمودية.  برّس  االحتفال  عند  بسيط،  شكل  يف 

االحتفايلاّ أو »التعزيم الكبي« فال يقوم به إال كاهن بإذن من 

بالقواعد  والتقّيد  بفطنة،  أدائه  من  بّد  وال  األبرشّية،  مطران 

التي تضعها الكنيسة. هيدف »التعزيم« إىل طرد الشياطني أو 

إعتاق النفس من استحواذ الشيطان عليها، وذلك بالسلطان 

الروحي الذي أوكله يسوع إىل كنيسته58. ولكن الفرق شاسع 

ما بني االستحواذ الشيطاين واحلاالت املرضّية، وال سّيم منها 

وصاح  النجس  الروح  فرصعه  منه.  واخرج  »اخرس  قائل:  النجس  الروح  يسوع  56-  فانتهر 
بصوت عظيم وخرج منه« )مر1: 26-25(.

57-  »مر3: 15 ويكون هلم سلطان عىل شفاء األمراض وإخراج الشياطني؛ 7:6ودعا االثني عرش 
وابتدأ يرسلهم اثنني اثنني، وأعطاهم سلطانا عىل األرواح النجسة؛ 6: 13وأخرجوا شياطني 
كثية، ودهنوا بزيت مرىض كثيين فشفوهم؛ 16: 17وهذه اآليات تتبع املؤمنني: خيرجون 

الشياطني باسمي، ويتكلمون بألسنة جديدة.
58- راجع احلاشية السابقة
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األمراض النفسانّية التي يعود عالجها إىل العامل الّطبي. ومن 
األمهّية إذن بمكان أن نمّيز، قبل القيام بالتعزيم )أو التقسيم(، 

بني االستحواذ الشيطاين احلقيقي واحلالة املرضية«59.

ا، قّرر اآلباء: ب- راعويًّ

احلقل  يف  اختصاصيِّني  تضّم  أبرشية  كّل  يف  جلنٍة  إنشاء   .1
عىل  األسقف  مساعدة  مهّمتها  النفيس،  والطّب  الاّلهويت 
التمييز يف احلاالت املشكوك بأمرها قبل الوصول إىل التقسيم 
أم  مرضّية  احلالة  كانت  ما  إذا  توضيح  يتيح  ممّا  والتعزيم. 

ا شيطانيًّا. استحواذاً

2. منع ممارسة التقسيم عىل األشخاص واألرواح، من ِقبل 
من  وشخيص  وخّطّي  رسمّي  إذٍن  بموجب  إالّ  كان،  أيٍّ 
مطران األبرشّية، بعد استشارة الّلجنة املذكورة أعاله، ولكّل 

حالٍة بمفردها.

3. منع التقسيم العلنّي عىل وسائل اإلعالم كاّفة.

59- التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، عدد 1673.
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موضوع  تناوهلم  عند  والتعليم،  بالكرازة  املعنيِّني  التزام   .4
يف  اخلاليص  اهلل  لتدبري  الشمولّية  باملقاربة  والشير،  الشرَّ 
املسيح يسوع كم جتىّل لنا يف الكتب املقّدسة وتقليد الكنيسة 

وتعليمها.

*   *   *
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الفصل السادس
توجيهات راعوية

املسائل  لبعض  الّتوضيحي  التعليم  هذا  ضوء  يف   .40
يف  وبخاّصة  الكنيسة  تعّلمه  ما  إىل  مستنٌِد  وهو  املطروحة، 
املجمع املسكوين الفاتيكاين الّثاين، ويف كتاب الّتعليم املسيحي 
راعوّية  توجيهات  إصدار  من  بّد  ال  الكاثوليكّية،  للكنيسة 
الّروحانّية  عىل  وللمحافظة  الّتعليم،  هذا  لضبط  رضورّية 

الكنسّية يف مقاربة املسائل اّلتي يشوهبا بعض االلتباس.

الكنسياّة واستعامل وسائل اإلعلم  لطة  الساّ العلقة مع  أوالً، 
ومواقع االتاّصال االجتامعي

لطة الكنسياّة التاّعليمياّة  41. تقتيض القوانني الكنسّية احرتام الساّ
ا والهوتياًا وكتابياًا وليتورجياًا  يف ما هي، ويف ما تعّلم عقائدياً
واألساقفة.  البطريرك  شخص  يف  متمّثلة  وهي  وأخالقياًا. 
)راجع  والّربط  احلّل  سلطان  مقّلدون  للّرسل  كخلفاء  فإهّنم 
جيب  الّتعليمّية  األمور  بعض  التباس  عند  لذا،   .)18:18 متى 

اإلحتكام إليهم وقبول قرارهم.
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اإلجتامعي  التاّواصل  مواقع  يستعملون  الاّذين  فليعلم   .42

إلصدار أحكام وإساءات تنتهك كرامة وقدسّية األشخاص 

املقامني يف الّدرجة املقّدسة، الكهنوتّية واألسقفّية، واملكّرسني 

وبالعداوة  باهلرطقة  وتنعتهم  رهبانّية،  بنذور  واملكّرسات 

املحّبة  وصّية  ضّد  جسيمة  خطيئة  يرتكبون  اهّنم  للكنيسة، 

واإلكرام، ُتعاقب عليها الكنيسة يف قوانينها اجلزائّية60.

أو  اإلجتمعي  الّتواصل  مواقع  يستعملون  اّلذين  إّن   .43

تعليم  لبثاّ  آخر  نشاط  أي  أو  اإلرشاد  أو  الّتعليم  أو  الكتابة 

من  بدافع شخيص  سمي،  الراّ الكنيسة  تعليم  مع  متوافق  غي 

الّتقوى أو اإلقتناع أو الفهم الّشخصاين أو التأّثر بكتاب ما، 

إّنم خيطأون جتاه املسيح اّلذي عّلم احلقيقة وسّلمها للكنيسة 

كي تنشها وحتافظ عليها، ويعاقبون61. فيجب عليهم بروح 

الّطاعة للكنيسة اإلنقياد لتعليمها مثلم أرشنا يف هذه الوثيقة 

بفصوهلا اخلمسة. 

قياّة: القوانني 1445-1448 و 1452. 60- راجع جمموعة قوانني الكنائس الرشاّ
61- راجع القانون 1436.
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املاروين عىل  اخلاص  والّشع  الكنسّية  القوانني  توجب   .44
من  يقّدمون،  اّلذين  والّرهباين  األبريش  اإلكلريوس  أعضاء 
ختتّص  مواضيع  يعاجلون  أو  برامج  اإلعالم،  وسائل  خالل 
بالعقيدة واألخالق والّطقوس، أن حيصلوا عىل إذن خاص من 
هبانياّات.  مطارنة أبرشياّاهتم، ومن رؤسائهم ورئيساهتم يف الراّ
ا62. لذا، ُيطلب من الّرؤساء  وهذا واجب عىل العلمنّيني أيضاً
محاية  عىل  الّسهر  والّرهبانّيات  األبرشّيات  يف  الكنسيني، 
العقيدة والّتعليم، ومطالبة املخالفني، واخّتاذ الّتدابري الاّلزمة، 

بحكم مسؤولّيتهم أمام اهلل والكنيسة.

املركز  ومن  لإلعالم  األسقفّية  اللجنة  من  ُيطلب   .45
وذوي  اللهوتيني  من  جلنة  إنشاء  هلا،  الّتابع  الكاثوليكي 
س واخلربة التاّعليمياّة، لإلرشاف  االختصاص يف الكتاب املقداّ
وسائل  عرب  وُينش  الّتلفزة،  شاشات  عىل  ُيعرض  ما  عىل 
اإلعالم والّتواصل اإلجتمعي، والنّظر يف ما إذا كان مضمونه 

ا للعقيدة والّتعليم أم ال، واخّتاذ التدبري الالزم. مطابقاً

ة 62. ع اخلاص بالكنيسة املارونياّة )1996(، املاداّ 62- راجع القانون 653، والرشاّ



69

46. ال حيق ألحد االداّعاء بأناّه يمتلك احلقيقة، واالعتبار أن 

مرفوض  االّدعاء  هذا  ضالل.  يف  هو  الّرأي  يشاطره  ال  من 

عند املسيح. وكان يشّكل نقطة خالف مع الفّريسّيني والكتبة 

لئاّل  تدينوا  »ال  اإلدانة:  من  حّذرنا  وقد  الّشيعة.  وعلمء 

تدانوا« )لو 6: 37(.

47. ُتعنى السلطة الكنسّية باملحافظة عىل نقاوة اإليمن ومحايته 

من تأثري البدع واإليديولوجّيات املتعّددة، وعىل حفظ اهلوّية 

املسيحّية املارونّية من اإلنعزالّية والتقوقع واألصولّية.

س وتثقيف اإليامن ثانًيا، الكتاب املقداّ

ذوي  عىل  اإلعتامد  جيب  املقّدس  الكتاب  قراءة  يف   .48

اإلختصاص من أجل توضيح املعنى احلقيقي، وجتناّب قراءته 

إىل  تؤّدي  قد  وجمّمعة، ألهّنا  إطارها  من  بآيات جمتزأة  حرفًيا 

سوء فهم كالم اهلل، وإىل بّث أفكار ختالف الهوت الكتاب 

احلقيقة  اكتشاف  املقّدس  الكتاب  تفسري  يف  املهّم  املقّدس. 

املوضوعّية يف الّتعليم اإلهلي واخلاليص.
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49. لكي تصل احلقيقة اخلالصّية املوحاة إىل أكرب عدد ممكن 

اإلنجيلّية  الّسهرات  تكثيف  جيب  وسواهم،  املؤمنني  من 

واللقاءات البيبلّية يف الّرعايا واملراكز الّدينّية، وتقديم برامج 

تعليمّية يف وسائل اإلعالم ومواقع االّتصال اإلجتمعي. ومن 

الّتعليم يستفيد  إنشاء موقع رسمي خاص هلذا  املهم بمكان 

املدارس،  يف  املسيحي  الّتعليم  ومعّلمو  الّرعايا،  كهنة  منه 

ومرشدو األخوّيات واملنّظمت واحلركات الّرسولّية.

التعليم  بمعلاّم  يشرتط  لإليمن  سليم  تثقيف  أجل  من   .50

املسيحي:

1. أن يكون حامالاً شهادة من كلّيات الالهوت والليتورجية، 

أو من معاهد الّتثقيف الالهويت.

ا يف حياته إليمن الكنيسة، وقدوة يف احلياة  2. إن يكون شاهداً

ا باحلياة األرسارّية. اخللقّية، وملتزماً

ا عىل إذن من أسقفه أو من الّسلطة الكنسّية  3. أن يكون حائزاً

الّتابع هلا.
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بتثقيف  الّرعايا  وكهنة  األبرشّيات  مطارنة  يعتني   .51

عية واألخوياّات واملنظاّامت واحلركات  اإليمن يف العائلة والراّ

وتناقله  اإليمن،  حلياة  ممّيزة  أماكن  تشّكل  لكوهنا  سولياّة،  الراّ

من جيل إىل جيل.

ثالًثا، التعزيم او التقسيم

52. ينتدب مطران األبرشّية كاهنًا، من اإلكلريوس األبريش 

يف  أو  ككّل  األبرشياّة  يف  م  مقساّ بخدمة  ليقوم  الرهباين،  أو 

منطقة جغرافّية حمّددة وال حيّق ألحد سواه أن يمرس التعزيم 

حيّق  وال  األبرشّية.  راعي  من  خاّص  بإذن  إال  التقسيم  أو 

للمقّسم األبريش أن يمرس خدمته يف أبرشية أخرى من دون 

إذن مطراهنا.

م أن يكون ذا خربة  ة مقسِّ 53. ُيشرتط بالكاهن امُلنتَدب ملهماّ

ذي  م  مقسِّ كاهن  يد  عىل  متّرس  وقد  والتقسيم  التعزيم  يف 

ا  ا روحيًّا وإنسانيًّا وعاطفيًّا، ومتجّرداً خربة؛ وأن يكون ناضجاً

يف موضوع املال وشّفافاًا.
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54. ال حيّق لكاهن الرعّية أن يرسل أحد ابناء رعّيته أو بناهتا 
مبارشة إىل الكاهن املقّسم، بل إىل األسقف أو الّلجنة املختّصة، 
ال. أم  املقّسم  الكاهن  إىل  اإلرسال  تقتيض  احلالة  هل  للنظر 

عرب  التعزيم  أو  التقسيم  صالة  تالوة  من  املقّسم  ُيمنع   .55
كصالون  عاّم  مكان  يف  أو  علني  بشكل  أو  اإلعلم  وسائل 
واحرتام  ية  الرّسّ يضمن  مكان  يف  بل  الرعّية،  قاعة  أو  املنزل 
هّوية الشخص. من املحبرَّذ حضور جمموعة صغرية من أهل 
أن  وحدهم  وهلم  الصالة.  يف  للمشاركة  وأقربائه  الشخص 
ويمنع  نفسه.  يؤذي  أن  من  يمنعوه  أو  يمسكوه  أو  يلمسوه 
الكاهن املقّسم من ملسه، كم ُيمنع من أن يروي عن احلاالت 
التي  األحداث  التقسيم عليها، وعن جمرى  التي متّت صالة 
البطريركّية  الّلجنة  تقّرها  التي  تلك  الصالة فهي  أما  جرت. 

للشؤون الطقسّية. 

ية  كلاّ يف  التقسيم  أو  التعزيم  ماّدة  إدخال  الرضورة  من   .56
تنشئة  دورة  وختصيص  الديني،  التثقيف  ومعاهد  اللهوت 

عنها يف السنة الرعائياّة.
*   *   *
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اخلامتة

57. »إذهبوا وتلمذوا مجيع األمم« )متى 28: 19(. هبذه الكلمت 

سّلم الرّب يسوع رسله األحد عش، وخلفاءهم األساقفة من 

بعدهم وديعة اإليمن لكي ينقلوها إىل مجيع الناس بأمانة، عىل 

هدي الروح القدس الذي »يقودهم إىل احلقيقة كّلها« )يو16: 

ا ومعّلمة، إىل العامل كّله »كعمود  13(. فانطلقت الكنيسة، أمًّ

احلّق ودعامته« )1تيم3: 15(، و »املسيح معها حتى هناية العامل« 

)متى 28: 20(، والروح القدس يقود رشاعها، والسّيدة العذراء 

ميناء  إىل  مجيعهم  يصلوا  حتى  وبناهتا  بأبنائها  تشفع  »أّمها« 

اخلالص.

العاّمني  والرؤساء  املطارنة  السادة  إخواننا  إىل  نكل  إّننا 

التعّمق  راجني  الراعوية،  الرسالة  هذه  العاّمات  والرئيسات 

ينقلوا  كي  وراهباهتم،  ورهباهنم  كهنتهم  مع  مضموهنا  يف 

الكنيسة  أبناء  املؤمنني،  وأخواتنا  إخوتنا  إىل  صافياًا  تعليمها 

وبناهتا األحّباء.
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النعم  عربون  الرسولية،  والربكة  وحمباّتي  صليت  دوام  مع 
اإلهلية.

عن كرسينا يف بكركي يف 25 أذار 2018، عيد بشارة السّيدة 
العذراء،

بداية السنة الثامنة خلدمتي البطريركية.

بطريرك إنطاكية وسائر املرشق

الكردينال بشاره بطرس الراعي   †                



75

الفهرس

5 ............................................... مة مقداّ

5 ............................ احلقيقة اّلتي عّلمها املسيح

10 ...................................... ملاذا هذه الوثيقة

12 ............................................. أقسامها 

الفصل األول: الوحي ونقله ووديعة االيمن........... 13

13 ........................................ الوحي اإلهلي

نقل الوحي: التقليد املقّدس والكتاب املقّدس......... 14

وديعة االيمن......................................... 15

17 ..................................... السلطة التعليمّية

19 ....................................... تراتبّية احلقائق

21 .................................... العقيدة وتفسريها

الوحي العاّم والكشوفات الفردّية..................... 23



76

25 ................................. الظهورات أو الرؤى

28 ........................ الفصل الثاين: الكتاب املقّدس

28 .............................. الكتاب املقّدس واإلهلام

29 ............................... عصمة الكتاب املقّدس

30 ....................................... التفسري الكتايب

تارخيّية أحداث الكتاب املقّدس....................... 33

األسطورة............................................ 34

36 ................................... النصوص الرؤيوّية

37 ........................................ النبي والنبوءة

39 .......... الفصل الثالث: اإليمن بحقائق احلياة األبدية

39 ...................................... الدينونة اخلاصة

السمء................................................ 40

املطهر................................................ 41

44 ................................................ جهنّم



77

47 ....................................... الدينونة العامة

48 ............................... الصالة من أجل املوتى

50 ........................................... الغفرانات

الفصل الرابع: إكرام العذراء مريم والقّديسني والذخائر 53

إكرام العذراء مريم................................... 53

55 ...................................... إكرام القّديسني

57 ........................................ إكرام الذخائر

الفصل اخلامس: الشيطان وصالة التعزيم أو التقسيم.. 59

59 ............................................. الشيطان

62 ................................... التعزيم أو التقسيم

63 ........................................... أ- الهوتيًّا

64 .......................................... ا ب- راعويًّ



78

الفصل السادس: توجيهات راعوية................... 66

أوالاً، العالقة مع الّسلطة الكنسّية واستعمل وسائل اإلعالم 
66 .......................... ومواقع االّتصال االجتمعي

69 ................. ثانياًا، الكتاب املقّدس وتثقيف اإليمن

ثالثاًا، التعزيم او التقسيم.............................. 71

اخلامتة................................................ 73






