إإإ من كنوز وذخائر كنيسة املرشق

إإإ

تحت هذا الباب أو ال ُكنية( :من كنوز وذخائر كنيسة المشرق) سننشر مواضيع
مختلفة من قواعد وتعاليم آباء كنيسة المشرق .المواضيع التي سنختارها :سواء كانت
الهوتية :تاريخية :تفاسير مختصرة عن األسفار المقدسة ...باإلضافة إلى البالغة،
هكذا مواضيع ستكون بمثابة فواصل قصيرة عن قاعدة مالفنة كنيسة المشرق مجدنا
وفخرنا .وكذلك سنضع ترجمتهم لتبسيطها لعدد من القُراء .ونحن على ثقة بأن
المواضيع التي سنقدمها :ستكون كالثمار التي لديها ألوان ومذاقا ٍ
ت مختلفة .وعليه فإن
شخص آلخر .لكن وبصورة
اللذة والمنفعة منهم ستكون مختلفة بالرؤية والمنفعة من
ٍ
عامــــة كلها ستكون ذو حسنة للتربية والتعليم والفكر النظري (علم اإللهيات):
وستكون ذو فائدة مضاعفة وإرشاد ألبناء كنيسة المشرق اآلشورية خاصة :وألبناء
الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بصورة عامة .بالرغم ولفترة تجاوزت الـ  0011سنة
كانتا كنيسة واحدة وأمة واحدة :وألقل من  011سنة أصبحتا كنيستين وأمتين! لكن
ُرغم هذا إال إنهم إخوة توأم من مهد واحد وإرث بيث نهريني كنسيا ً وقوميا ً .ولديهم
عمق تاريخ األرض التي أُطلق عليهـــا من ِقبل آباء كنيســـــة
أًسس واصول في ُ
المشرق (أرض آشور وبابل).
بالرغم من أن أبناء الكنيسة الواحدة اليوم ُمقسمين :لكنهم أبناء وبنات أمة واحدة:
أرض واحدة :لغةٌ واحدة :وثقافةٌ واحدة .ومعا ً في طقوس تقديس
كنيسة مسيح واحدة:
ٌ
أسرار القُربان( :وبكنز عجيب واحد لكتاب الخوذرا) .وكمسيحيين :لديهم معمودية
واحدة :كهنوت شمعوني واحد :إيمان رسولي وإرشاد إنجيلي واحد واإلعتراف
بأسرار الثالوث المقدس ...إلخ .من خميرة ومائدة روحانية لكنيسة المشرق :خرج
والرهبان:
المئات من المالفنة :اآلالف من الرعاة والكهنة والشمامسة والموحدين
ُ
وعشرات اآلالف من الشهداء :وكانت عظاتهم عن حقيقة اإليمان المسيحي .باإلضافة
إلى الماليين من المؤمنين والمؤمنات من أجناس البشر المختلفة جسدوا (واليوم
ورثتهم يجسدون) أبنية وهياكل كثيرة لكنيسة الرب :رعيات المسيح :كنيسة المشرق:
رب واحد وسيد ٌ وملك :مخلص ونبي وكاهن :أخينا
كنيسة المشرق اآلشورية .ولديهم ٌ
وإبن جنسنا :ربنا وإالهنا الرب يسوع المسيح .والذي هو إبن جنسنا وإالهنا الحي:
والرئيس ال ُكلي للكنيسة المسيحية .كما وسنخط مواضيع مختصرة من خبرتنا
المتواضعة.
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عليه سوف ندخل ونتجول في مروج ومكتبات آباء كنيستنا المقدسة .ومع خالص
اإلحترام :لكن ستكون لنا وقفة بالقراءة والتعقيب :بحث وتحليل :مقاطفات وغربلة:
وأخيرا ً اإلختيار والقطف .واعتمادنا على الرب اإلله :ليكون عونا ً ومساعدا ً لنا لكي
نستطيع أن نختار ونستعد ونرتب من قوة مواضيعهم ونضعها أمام مائدة أفكاركم
وأنظاركم .وهذه الفضائل وال ِن َعم ذوات الفائدة والعون والمسرة :إخترتهم بشوق
لحاجتي وضعفي أوالً :ألنني جائع وعطش لهم بكثرة .ولكي ال أُعتبر أناني :وبسلوك
منذور :ومحبة سموحة :أحببنا أن تشاركوا جميعكم بلذتهم وطيبهم حيث يتم وضعهم
مجانا ً أمام شخصكم المحترم والعزيز.
ختاما ً :كلنا أمل بأنه بدالً من اللوم واإلحتقار سوف نقطف البركة والصالة الدائمة
من شفاهكم .وجميعنا نرفع التسبحة والشكر للرب اإلله الواحد :اآلب الضابط الكل
الغزير بعطاياه خالق الكل وإبنه سيدنا يسوع المسيح :ال ُمعين وال ُمساعد و ُمخلص الكل
والروح القدسُ :مهذب و ُمقدس الكل :آمين إ

إإإ كتاب

اخلوذراإإإ

كتاب الخـــــــــوذرا :هو صفــــة وكنيــة لكتـــــــاب واحـــــــد (مطبوع بثالث
مجلدات :أو أجزاء) .في البداية ُ
طبعت النُسخة األولى في فرنسا بثالثة مجلدا ٍ
ت
مختلفة وذلك في القرن التاسع عشر .طبعة الكنيسة الكلدانية كانت باهتمام القس
والمعلم (ﭙول بيجان) ال ُمجلد األول ُ
طبع عام  0001والمجلدين الثاني والثالث
عام  .0001وفي القرن العشريـــــن ُ
طبع أوالً في كنيســــة المشــرق
اآلشوريـــــــة باهتمام (مار توما درمو) في الهند ،ال ُمجلد األول ُ
طبع عام
 ،0611المجلد الثاني عام  0610والمجلد الثالث عام .0610

مالحظة:
في كتاب الخوذرا المطبوع باهتمام (ﭙول بيجان) :تم إدخال بعض التغيرات
الالهوتية بالزيادة والنقصان ،وتغيير المالفنة ليتوالموا مع تعاليم كنيسة روما .لكن
طبعة الخوذرا في كنيسة المشرق اآلشورية حافظت على الطقس األولي لتعاليم
آباء كنيسة المشرق من دون زيادة أو نقصان .وهنا نضع بضعفنا هذه األلوان
وجمال الثمرات التي سنراها في هذا الكتاب.
كتاب اخلوذرا :إسمه وكنيته يحتويان ويدالن على معناه ،يدور كالعجلـة بكل السنة
الكنسية .وهكذا لكل يوم من السنة (أي  513يوما ً) صالة خاصة وقانونية تم
ترتيبها واختيارها حسب طقس كنيسة المشرق.
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كتاب اخلوذرا :هو كتاب صلوات طقسي لكل أوقات السنة الكنسية حسب طقس
كنيسة المشرق .أي يحتوي على طقس الصالة لكل األعياد والتذكارات وأيام
اآلحاد واأليام العادية وهي (الرمش والليل والصباح والصوم ...وغيرها).
كتاب اخلوذرا :هو إيجاد التأمل والحكمة النظرية وتحمل مسؤولية الطالب
والملفان لمدرسة نصيبين :الراهب من بيث عاويه (مار إيشوعياب) الكبير
الجاثاليق والبطريرك الغيور ( )136 – 146وهذه النظرية المذكورة قد تمت
بحصيلـــة جميلة وترتيب عجيب بواسطـــــة المرنم والفيلسوف الروحـــــي
(مار عنانيشوع) في (القرن السابع) 1والذي عمل حسب مطلب البطريرك.
كتاب اخلوذرا :هو مصنف ومختار من خزين مؤلفات وتعاليم آباء كنيسة
المشرق .وفي داخل هذا الخزينُ :كتبت أسماء مالفنة كنيستنا المقدسة بحجر
األلماس الكريم على ألواحٍ ذهبية.
كتاب اخلوذرا :هو نموذج ومصنع :عندما يدخل اإلنسان يتعجب من رؤية
ألــــــواح التأليــــف الذهبيــــة :كالتي (لمار شمعــــــــون برصباعـــــــي )†554
(مار أفــــــرام الكبيـــــر ( ،)†515مار ماروثا من ميافرقين ( ،)†401مار
برصـــــــــوما ( ،2)†461مار نرســـــــاي قيثارة الــــــــروح ( ،)†315مــــار
تــــــوما األورهـــي ( ،)†341sمـــــــــار أبا الكبيـــــــــر ([ ،)†330مـــــــــار
أوراهــــــم  )†316و(مار يوخـــــنا دبيث ربـــــــــان ( ،])†311مار أوراهم
الكبير من إيزال ( ،)†300مار أوراهم نثﭙرايا بين القرنين السادس والسابع)( ،مار
خنانا ال ُحديبي ( ،)†101مار باباي الكبير  )†100وغيرهم ،باإلضافة الى الذين لم
تذكر أسمائهم .لكن بالحقيقة توجد كذلك زيادة في طقس الصلوات والتسابيح
والتراتيل الموجودة في كتاب الخوذرا والتي تم إدخالها بعد زمن (مار إيشوعياب
ال ُحديبي) :كالتي (لمار يوخنا بر ﭙنﮑايه) في القرن السابع (ومار ﮔيورﮔيس دآتور)
في القرن العاشر :وتراتيل المالفنـــــة األربيليين في القرن الثالث عشر ،و(مار
خامـس بر قردغاييه) ،و(مار ﮔيورﮔيــس "وردا")( ،ومار سورايشوع بر
إشكاﭙه) في القرن الرابع عشر ...وغيرهم.
 1مار عنانيشوع مع إخيه (والذي كان إسمه) مار إيشوعياب كانوا من (حوريب) .وبعدنا أتموا دراستهم في مدرسة نصيبين
أصبحوا ُرهبانا ً في دير مار أفرام الكبير بجبل إيزال ،بعدها إنتقلوا إلى دير بيث عاويه .ومار عنانيشوع قد أألف مجمع
مشهور لجنة اآلباء الغربيين ومقاالت الشيوخ والرهبان في (إسقطي) بمصر .وذلك تنفيذا ً لطلب مار ﮔيورﮔيس الجاثاليق
البطريرك (.)101 – 111
 2توجد مالحطة مكتوبة في الالئحة الزمنية لمار إيليا إبن شنايا :بأن وفاة برصوما كانت في السنة التي ُرسم بها باباي
ورسم من بعده هوشع.)...
الجاثاليق (( ،)205 – 794بها [أي السنة] توفي برصوما مطران نصيبين ُ
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كتاب اخلوذرا :عبارة عن مكتبة روحانية.
كتاب اخلوذرا :عبارة عن بستان روحاني مليء بالجمال.
كتاب اخلوذرا :يشبه المروج النزهية.
كتاب اخلوذرا :عبارة عن مخزن مليء بالحسنات.
كتاب اخلوذرا :عبارة عن مجمع من تعاليم والهوت كنيسة المشرق.

كتاب اخلوذرا:

عبارة عن قعر كبير وعميق ،كلما ينزل اإلنسان ليلمس عمقه

سيرى به إشراقات غزيرة وجميلة.
كتاب اخلوذرا :عبارة عن سماء عالية ورفيعة ،كلما يطير اإلنسان يسمع الرعود
ويرى البروق.

كتاب اخلوذرا:

عبارة عن جبل عال ،عندما يتسلق اإلنسان إلى قمته يقتني

(قطرة) من حكمة النظرية اإللهية لمعرفة معنى التدبير اإللهي في هذا الزمن
وفي الزمن اآلتي.
كتاب اخلوذرا :عبارة عن سراج ونور ،واإلنسان الذي يقرأ ويصلي به ويكون له
سحب المظلمة والغيوم البيضاء،
من خالله تأمل وصحبة ،سيتسلق أعلى من ال ُ
وسيرى السماء الكاملة والشمس المضيئة والمشرقة.

كتاب اخلوذرا:

عبارة عن مصنف للصلوات واإلبتهاالت الجميلة والتي

كتبت بألفة من قِبل مالفنة كنيسة المشرق .حيث أصبحوا أنقياء وقديسين
وقريبين من هللا بالقلب والمعرفة والفكر والعقل .بواسطة صالتهم
ومعناها الرفيع والعالي والروحي [نطلب المغفرة بقولنا هذا! لكن حتى
هللا ال يستطيع أن ال يستمع ويتفق مع هكذا صالة نقية وتوسلية
وتضرعية].
كتاب اخلوذرا :عبارة عن تاج (إكليل) معمول بكنيستنا المقدسة :والتي به
تقبع الجواهر واألحجار الكريمة :كذلك يصلح بأن يُقدم كهدية ُ
شكر قَيمة
لصاحب الكنيسة سيدنا يسوع المسيح.
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كتاب اخلوذرا:

عبارة عن فخر وزينة التعليم الراسخ واإليمان القويم

لكنيسة المشرق.
كتاب اخلوذرا :يمتلك صالوا ٍ
ت نقية كعطر البخور الطيب من إولئك الذين
أصبحوا شهداء وخلطوا دمائهم مع دم المسيح .ومنهم من كان رهبان
ومتوحدين مع إبن هللا الوحيد الصادق.
حنن املس يحني أبناء كنيسة املرشق :بعدما نقول بأنه لدينا كتاب العهد
القديم وكتاب العهد الجديد :نستطيع وبكل فخر وزهو أن نكرر ولثالث
مرات ونقول :بأننا نمتلك كنز عجيب أال وهو كتاب اخلوذرا.

كتاب اخلوذرا:

توجد به :حكمة هللا ،األسرار المختلفة ،الرحمات والنِعم،

الصالوات واإلبتهاالت ،التوبة والغفران ،الطريق والحياة ،الخالص
المشترك ،ملكوت السماء ،الثالوث األقدس ،الهوت كنيستنا ،قصص
وتواريخ ،القرارات التي علموها األنبياء ،فصول وفصول عن كرازات
ال ُرسل ،بإختصار كل حكمة الرب من أجل اإلنسان ،بإيجاز كل تعاليم
العهدين القديم والجديد.

كتاب اخلوذرا :هو  ...وهو...
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