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 مجددًا، توحيد تاريخ الفصح
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

بطريثثرك القسثثطنطينية: المفاوضثثات جاريثثة2022 تشرين الثثثاني 23في   ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"، أوردت وكالثثة  زيثثنيت خثثبرًا عنوانثثه 
ة الممكنثثة االّتفاقّيثث ، وفي التعليثثق العثثريض  ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"ليحتفثثل الكاثوليثثك واألرثثثوذكس بعيثثد الفصثثح في اليثثوم نفسثثه  ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"

. 2025ستكون مهّمة ألجل يوبيل  الكنيسة والعالم ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب" .”. المقال من كتابة ندى بطرس في زاوية  ”. 

 الخثثبر منقثثول عن القسثثم اإلنكلثثيزي من زيثثنيت، وفيثثه أنثثه تجثثري مفاوضثثات بين ممّثلين عن الكنيسثثَتين
بأهّم تثثاريخ بالنسثثبة إلى المسثثيحيين، أي عيثثد  ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"األرثوذكسّية والكاثوليكّية للتوّصل إلى اّتفاقّية حول االحتفال 

  لمجمع نيقيثثا الثثذي جثثرى1700ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"الفصح. وأن هذه المفاوضات المذكورة تجري في إطار االحتفال المقبل للذكرى 
 ، والذي ما زالت أحكامه ُملِزمة للطرَفين. وينقل المقثثال عن البطريثثرك برثلمثثاوس أنثثه سثثتتّم استشثثارة325سنة 

ة  ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"أخصائيين بهدف تحديد أكثر تاريخ دّقة لالحتفال بالفصح،  نظرًا إلى أّن العيثثد يتعّلثثق أيضثثًا بمجثثاالت علمّيثث
أّن اللحظة حثثانت للكنيسثثة األرثوذكسثثية والكاثوليكيثثة . كما رأى بطريرك القسطنطينية  ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"من المعرفة البشرّية ”.  

دا تاريخًا ُمشتَركًا لالحتفال بقيامة المسيح. وأِمَل أن نتمكّن من التوّصل إلى اّتفاقّية لهذه المناسبة.   .”لُتحدِّ

ة االحتفثثال1700 للذكرى 2025يذكر المقال أن هناك احتفاالت مشتركة سوف ًتقام سنة    لمجمع نيقيثثا، وأن اّتفاقّيثث
بقيامة يسوع ستكون من أهّم لحظات هذا اليوبيل.

 لقد هلثثل كثثثيرون، خاصثثًة من األنطثثاكيين األرثوذكسثثيين، لهثثذا الخثثبر وتناقلتثثه عثثدة مجموعثثات على شثثبكات
 التواصثثل االجتمثثاعي. هثثذا األمثثر مفهثثوم، حيث أن األنطثثاكيين هم األقثثدم بين األرثثثوذكس في التعثثايش مثثع
 االنشثقاقات، الناتجثة عن البدع والهرطقثات وتعدد الطوائثف واألديثان، وبينهم عثائالت كثثيرة يشكّل وجثود عيثدين

للفصح مشكلة بالنسبة لها. 
  بين بعض1923الواقع يستدعي العثثودة إلى التثثاريخ قلياًل، حيث أنثثه في أوائثثل القثثرن الماضثثي تّم اتفثثاق سثثنة 

 األرثوذكس مع الكاثوليثثك، على أن ينتقثثل األرثثثوذكس إلى تعييثثد األعيثثاد الثابتثثة بحسثثب التقثثويم الغريغثثوري
، على أن يتبع ذلك مالقاة غربية، بحيث تتوّحد األعياد المسثثيحية. واليثثوم ينقضثثي القثثرن األول على ىلع لوألا نرقلا يضقني مويلاو .ةيحيسملا دايعألا دّحوتت ثيحب ،ةيبرغ ةاقالم كلذ عبتي نأ ىلع ،(الغربي  ىلع لوألا نرقلا يضقني مويلاو .ةيحيسملا دايعألا دّحوتت ثيحب ،ةيبرغ ةاقالم كلذ عبتي نأ ىلع ،(يبرغلا)
 هذا االتفاق ولم يتحرك الكاثوليك قيد أنملة، بل كثثل مثثا تحقثثق هثثو انقسثثام بين األرثثثوذكس أنفسثثهم، حيث مثثا

روسيا، صربيا، جورجيا، بلغاريا، أورشثثليم ومكثثدونيا أي  د األعيثثاد الثابتثثة70ىلع لوألا نرقلا يضقني مويلاو .ةيحيسملا دايعألا دّحوتت ثيحب ،ةيبرغ ةاقالم كلذ عبتي نأ ىلع ،(يبرغلا)زالت الغالبية   ىلع لوألا نرقلا يضقني مويلاو .ةيحيسملا دايعألا دّحوتت ثيحب ،ةيبرغ ةاقالم كلذ عبتي نأ ىلع ،( بالمئثثة تقريبثثًا تعّيثث
أنطاكيثثة، القسثثطنطينية،  ىلع لوألا نرقلا يضقني مويلاو .ةيحيسملا دايعألا دّحوتت ثيحب ،ةيبرغ ةاقالم كلذ عبتي نأ ىلع ،(يبرغلا)بحسب التقويم اليولياني، فيما األقلية تعيد هذه األعياد بحسب التقويم الغريغثثوري 

. ىلع لوألا نرقلا يضقني مويلاو .ةيحيسملا دايعألا دّحوتت ثيحب ،ةيبرغ ةاقالم كلذ عبتي نأ ىلع ،(االسكندرية، قبرص، اليونان، ألبانيا، ورومانيا

 الواقع اليوم يقول أن كثيرين يخلطون بين توحيد تثثاريخ العيثثد والوحثثدة المسثثيحية. يشثثارك في تثثثبيت هثثذا
 الفهم الخاطئ العديد من وسائل اإلعالم والمسؤولين الكنسيين والفلتان القائم ِعبر وسائل التواصل االجتماعي

حيث يكتب َمن يشاء ما يشاء من غير رقيب أو مصحح أو مراِجع.
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 كتب صاحب السيادة الميتروبوليت أفثثرام كريثثاكوس مطثثران طثثرابلس والكثثورة وتوابعهمثثا توجيهثثًا في نشثثرة
الكرمثثة في عثثدد األحثثد  ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"أبرشثثيته  واحثثدًا في2016 شثثباط 7ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب" هثثل بوحثثدة  تثثاريخ الفصثثح نصثثبح  يف ًادحاو‘، بعنثثوان   ةيراج تاضوافملا :ةينيطنطسقلا كريرطب"

’ .”المسيح؟ ما يلي هو هذا التوجيه نعيد نشره ألهميته ودقته في توجيه المؤمنين إلى عدم الخلط بين األمور.

 "كّلنغغغا واحغغغد في املسغغغيح"، هي عبغغغارة نسغغغمعها من بعض املسغغغيحّيني األرثوذكسغغغّيني وغغغغري
 األرثوذكسغغّيني، تصغغف لنغغا إلى أّي حغغّد من السغغذاجة وصغغل إيمغغان معظم املسغغيحّيني في هغغذه
 األّيام. الخشية أن ال يكون أبناؤنغا على معرفغة بإيمغانهم املسغغتقيم الغذي لطاملا تبغغاهوا بغه أمغام
 اآلخرين، ملجّرد التباهي، و إن سألت أحدهم دستور اإليمان، فهغغو يجهلغغه. الخشغغية على أوالدنغغا
 أن ال يكونوا على علم، ولو بشكل بسيط، بالخالفات العقائدّية بني اإليمغغان األرثوذكيّس القغغويم

و بني معتقد الجماعات املسيحّية األخرى.
 سنحاول طرح بعض األسئلة لرنى هل نحن فعالً "واحد في املسغغيح" مغغع الجماعغغات املسغغيحّية

األخرى؟
 هغغل نحن واحغغد بحيث نقغغف، مغغع رجغغال دين غغغري أرثوذكسغغّيني، إلى مغغذبح واحغغد و نتنغغاول من

ذبيحة واحدة في رّس اإلفخارستيا املقّدس؟
 هل نؤمن بكهنوت واحد، فيه التسلسل الرسولّي؟ فهناك، مثالً بعض الجماعات املسيحّية اليت ال
ا من جهغة ه هغو الكغغاهن األوحغد. كمغا أّن هنغاك شغغكًّ  تؤمن بكهنوت برشّي  و ترى في املسيح أّنغ
 كنيسغغتنا األرثوذكسغغّية، بكهنغغوت الكهنغغة عنغغد الجماعغغات املسغغيحّية األخغغرى، من حيث تسلسغغلها

الرسولّي.
 هل نحن واحد في الصوم؟ واحد في الشغفاعة؟ واحغغد في القديسغغني؟ واحغغد في الكتغاب املقغغّدس؟
 هل نحن واحد في قانون اإليمان؟ هل نحن واحد في الصغغالة؟ في األنبيغغاء؟ في التسغغابيح؟ هغغل

نحن واحد في النظرة إلى املطهر؟
 فمثالً، عنغغد بعض الجماعغغات املسغغيحّية، يؤمنغغون بغغأّن بعض األسغغفار من الكتغغاب املقغغّدس هي

  ينكغرون قيامغة املسغيح، منهم منأساطري. هناك من ينكرون عذرّية مريم والدة اإلله، هناك من
 يهاجمون تعغغاليم الرسغغل وأقغغوالهم في الكتغغاب املقغغدس. منهم من يقيم العقغغل رقيبغغا على الكتغغاب

املقّدس، فما يقبله العقل يقبلونه وما اليقبله العقل اليقبلونه.
ين اإليمغان و أزدري الغذين ين توحيغد األعيغاد تعغين أنغا ال يهمّغ  إذاً، عبارة ال تهّمين الخالفات يهّمغ
وا بأنفسغغهم وقطعت ألسغغنتهم و أيغغديهم، من اآلبغغاء القّديسغغني، لكي يحغغافظوا على اإليمغغان  ضغغحَّ
 ويسّلمونا الوديعة كما تسّلموها هم دون زيادة أو نقصان. فقول القائلني أنا ال تهّمين الخالفغغات
 و إّنما توحيد األعياد، يدّل على طبيعة إيمانهم الشخيّص كم هو سطحّي وغري عميق، ألّن الذي
 يهّمه أمر الحصول على الذهب الذي اليفنيه سوس، عليه أن يغوص أكرث في البحث في أعمغغاق

ا ألّنه لن يجد شيًئا في املنتهى. األرض، حىّّت يصل إلى مرتجاه، ال أن يبحث سطحيًّ
 كّلنغغا نريغغد أن تتّم األعيغغاد في تغغاريخ واحغغد، و لكن األهّم أن يكغغون اإليمغغان واحغغداً. فكيغغف يتّم
 اإلّتحاد؟ اإليمان الواحد هو أسغاس كغّل يشء، حسغبما قغال الرسغول بغولس في رسغالته إلى أهغل

ة واحغدة". أمغر اإليمغان كغانت تبحث بغه املجغامع5:4أفسس    "رّب واحغد، إيمغان واحغد، معمودّيغ
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يعّد املجامع  أقّرته  بما  اليؤمن  فالذي  واحد.  إيمان  في  كّلها  الكنيسة  تكون  لكي   املسكونّية، 
 مفروزًا أي   خارج الكنيسة، وهذه هي نظرتنا ككنيسة املسيح اليغوم. فكغّل من ال يغؤمن إيماننغا
 هو مفروز، أي خارج جماعتنا، أي خارج الكنيسة. وحغغدة الكنيسغغة هي وحغغدة إيمغغان، تنبغغع من
 الكنيسغغة و ليس من خارجهغغا، و هي ليسغغت وحغغدة أعيغغاد وليسغغت وحغغدة شغغعوب مسغغيحّية في

مناسباتهم في بلد ما.
 الوحغدة الكنسغّية تعغين التخّلص من األ�حغرام القديمغة. فال يمكن أن تكغون هنغاك وحغدة وهنغاك
 أ�حرام. أيضا الوحدة تعين النظر في موضوع القّديسني الذين أعلنت قداستهم بعد اإلنشغغقاقات.
 فهنغغغاك مثال جماعغغغات مسغغغيحية أعلنت قداسغغغة بعض األشغغغخاص الغغغذين تعتغغغربهم كنيسغغغتنا
 األرثوذكسّية هراطقة، كما أّن هنغاك الكثغري من القّديسغني في كنيسغتنا األرثوذكسغغّية، يعتغربون

هراطقة في نظر بعض الجماعات املسيحّية األخرى.
ا  من املمكن أن نقغول إّن بيننغا وبني هغذه الجماعغات شغيًئا من التعغاون في األمغور املشغرتكة، أمّغ
ودف وقغغوع األعيغغاد في التغغاريخ ذاتغغه  عبارة "وحدة" فهي أكرب بكثري مّما يحغغدث، حىّّت ولغغو صغغُ

أحيانا.
 نحن نجاهغغد لنصغغل إلى الوحغغدة. فهنغغاك إجتماعغغات تحصغغل مغغع الجماعغغات املسغغيحّية األخغغرى،

نتناقش خاللها في األمور الالهوتّية، كي نصل إلى اّتفاق الهوتّي.
 فالوحدة هي على أساس اإليمان أّوالً وبعدُه كّل الحوارات ستؤول إلى اإلّتحاد في جميع األمور

ال محالة.
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