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في هذا الملف كالعادة ليس هجوم على أي أحد على االطالق وال خالف طائفي بل كالعادة دفاع وتوضيح
لمن قد يفهم خطأ ويسمع معلومات غير صحيحة فاعتقد كما من حقه ان يهاجموا من حقي ان ادافع
وأوضح المعلومات الصحيحة عن المغلوطة .فهو توضيح باختصار شديد ان رقم سبعة ألسرار الكنيسة
ليس مخترع او محدد حديثا الن البعض يحاول الهجوم على اسرار الكنيسة السبعة بادعاء انها اول مرة
اقرتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1439بمجمع فلورنسا واخذتها منها الكنيسة االرثوذكسية بعد ذلك ولم تكن
هناك سبع اسرار قبل ذلك .وهذا ال يعكس الصورة الصحيحة ألنه يعطي انطباع ان اول مرة تتقرر اسرار
الكنيسة السبعة في هذا المجمع وهذا غير صحيح بالمرة الن اسرار الكنيسة السبعة المحددة حتى لو لم
يذكر رقم سبعة في كل مرة ولكن المعمودية وقبول الروح القدس (سر التثبيت الميرون) والتناول واالعتراف

ومسحة المرضى والزيجة والكهنوت هم مذكورين في الكتاب المقدس بوضوح فهذا ليس شيء تم تقريره بل
هو من اساسيات التعليم الذي علمه الرب يسوع المسيح له كل المجد لتالميذه وبشر به الرسل من اول
الكنيسة االولى .اما عن اقوال اإلباء من القرون األولى فهم تكلموا عن االسرار السبعة بوضوح حتى لو لم
يذكروا رقم سبعة في كل مرة .ولكن لم يكتفوا بالكالم عن المعمودية وال التناول وال غيرهم بل ذكروها باسم
سر المعمودية وسر التناول وسر المسحة وهكذا .ولكن فقط يستغل البعض من الذين يرفضون اسرار
الكنيسة السبعة ويحاولوا الهجوم عليها عدم ذكر رقم سبعة ويحاولوا ان يدعوا انها أشياء دخيلة على
المسيحية وأقرت حديثا من ست قرون فقط .أي هو محاولة تعميم خاطئة باستغالل عدم وجود رقم سبعة
في شرح االسرار فيدعوا ان االسرار نفسها مضافة وهذا عدم امانة .فذكر رقم سبعة من عدمه ال ينكر
وجود االسرار السبعة من اول الكنيسة.
فاألسرار باسماهم السبعة من األول موجودة في العهد الجديد ومارسها تالميذ ورسل الرب يسوع المسيح
وتالميذهم جيل عن جيل كل اباء الكنيسة األوائل وغياب ذكر رقم سبعة ال يؤثر في اصالتهم.
وبالطبع سهل جدا الرد على هذا الن كل سر مشروح بوضوح في الكتاب المقدس وأيضا في اقوال اإلباء
وقدمت بعض الملفات شرح لهذا وفي كل منهم قدمت باإلضافة لشرح الكتاب المقدس لكل سر أيضا امثلة
على اقوال اإلباء األوائل لكل سر في
سر المعمودية
سر الميرون المسحة المقدسة ووضع االيدي
التناول (سر اإلفخارستيا)

سر االعتراف الكتابي
سر الزيجة ما جمعه هللا والزواج المدني
سر المسحة وهل دهن المرضي بزيت هذه وصيه اخترعها يعقوب الرسول
هل تقبيل يد الكاهن عادة خاطئة ام بركة مطلوبه؟
ومن يريد ان يتأكد من أي سر وانه من كالم الرب يسوع المسيح له كل المجد أوال وفي الكتاب المقدس
والكنيسة األولى يعود لكل ملف سابق
واعتقد بهذا قدمت بوضوح ان االسرار ليس اختراع من مجمع في القرن الخامس عشر بل هي أساسية
في الحياة المسيحية األولى.
اما عن تحديدهم بأنهم سبع اسرار هذا التحديد وذكر رقم سبعة ال يؤثر على اصالتهم ولكن االمر كله هو
تحديد ممارسات مسيحية واضحة لسبع اسرار أساسية في الحياة المسيحية ال ن هناك اسرار اخرى كثيرة
في الحياة المسيحية ولكن ال تحتاج امر رسمي من الكنيسة أي يوجد اسرار كثيرة في الحياة المسيحية
ولكن التي تمارس في الكنيسة بإعالن واضح هم سبع اسرار.
فالسر هو امر معلن يعكس عمل خفي روحي للروح القدس في االنسان المسيحي.
فكلمة سر في اليوناني
وتعبير سر
وهي تنطق يوناني مستريون

μυστήριον
وهذه الكلمة تعني عمل هللا الخفي السري
G3466
μυστήριον
mustērion
Thayer Definition:
1) hidden thing, secret, mystery
1a) generally mysteries, religious secrets, confided only to the initiated and not
to ordinary mortals
1b) a hidden or secret thing, not obvious to the understanding
1c) a hidden purpose or counsel
1c1) secret will
1c1a) of men
1c1b) of God: the secret counsels which govern God in dealing with the
righteous, which are hidden from ungodly and wicked men but plain
to the godly
2) in rabbinic writings, it denotes the mystic or hidden sense

2a) of an OT saying
2b) of an image or form seen in a vision
2c) of a dream
فهي تعني عمل هللا السري في التحويل
والكلمة اتت  27مره ودائما تشير لألمور المخفية الروحية
وأيضا في اعداد أخرى رغم انها لم تذكر ولكن يشار اليها بسر مثل تحول الماء الي خمر في معجزة قانا
الجليل
انجيل يوحنا 2
ق.
ال َل ُه ْم َي ُسو ُ
ُوها ِإَلى َف ْو ُ
ان َماء»َ .ف َمأل َ
َجَر َ
امألُوا األ ْ
َ 7ق َ
عْ « :
اآلن َوَق ِدموا ِإَلى َرِئ ِ
يس اْل ُم َّت َكِإ»َ .فَق َّد ُموا.
اس َت ُقوا َ
ال َل ُه ُمْ « :
 8ثُ َّم َق َ
ُ
لك َّن اْل ُخ َّد ِ
َ 9فَل َّما َذاق رِئيس اْلم َّت َكِإ اْلماء اْلم َتح ِول َخمرا ،وَلم ي ُك ْن يعَلم ِم ْن أَي َن ِهيِ ،
ين َكا ُنوا َق ِد
ام َّالذ َ
ْ
َ
َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ
َ َ ُ ُ
َ
ِ
يس
يس اْل ُم َّت َكِإ اْل َع ِر َ
اء َعل ُمواَ ،د َعا َرِئ ُ
ْ
اس َتَق ُوا اْل َم َ
فالمسيح قادر علي تحويل طبيعة الي اخري بطريقه خفيه تسمي سر .فاألسرار هو تحويل طبيعة الى
طبيعة أخرى روحية بطريقة مخفية وتظهر في مادة معلنة مثل الخمر الذي يظهر عمل هللا الخفي تحول
الماء لخمر

والكلمة الالتيني يمكن لها معنى أكبر وهي كلمة  sacrāmentumالتي تساويها في اإلنجليزية
 Sacramentوهي في الالتيني تعني ليس فقط سر مقدس او امر ظاهر به امر إلهي خفي مقدس بل
باإلضافة الى ذلك تعني قسم للجندي بااللتزام وأيضا سر مقدس
وكلمة سر كوصف لعمل هللا الخفي هي ليست عن اسرار الكنيسة السبعة فقط ولكن السبعة هم الذين
ينطبقوا على عمل المؤمنين في الكنيسة اما الباقي فهم مسيحية
فمثال سر التجسد او سر التقوى
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
ِِ
ِاإلجم ِ ِ
وحَ ،تر ِ ِ
ِ
يم ُه َو ِسُّر َّ
ُممِ،
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي ُّ
هللا َ
اع َعظ ٌ
الر ِ َ َ
الت ْق َوىُ :
اءى ل َمالَ ئ َكةٍُ ،ك ِرََ به َب ْي َن األ َ
َوب ْ َ
أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
وسر المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 4 :3
ِ
ِ
ِ
يح.
َن َت ْف َه ُموا ِدَرَاي ِتي ِب ِس ِر اْل َم ِس ِ
َّالذي ِب َح َس ِبه ِحيَن َما َت ْقَأرُوَن ُهَ ،ت ْقدُرو َن أ ْ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 27 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء اْل َم ْج ِد.
يح ِف ُ
هللا أ ْ
َّالذ َ
ُممَِّ ،الذي ُه َو اْل َمس ُ
يك ْم َر َج ُ
ين أََر َاد ُ
َن ُي َع ِرَف ُه ْم َما ُه َو غَنى َم ْجد ه َذا الس ِر في األ َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3 :4

الر ُّب َلَنا بابا لِْل َكالَمِ ،لَِن َت َكَّلم ِب ِس ِر اْلم ِس ِ ِ ِ
مصلِ ِ ِ
َجلِ ِه أََنا
َجلَِنا َن ْح ُن أ َْيضا ،لَِي ْف َت َح َّ
َُ َ
يحَّ ،الذي م ْن أ ْ
ين في ذل َك أل ْ
َ
َ
َ
ق أ َْيضا،
ُموَث ٌ
وسر هللا
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 9 :3
ور ِفي ِ
وأ ُِنير اْلج ِميع ِفي ما ُهو َش ِرَك ُة ِ
ُّه ِ
يح.
هللا َخالِ ِق اْل َج ِم ِ
يع ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
الس ِر اْل َم ْكتُومِ ُم ْن ُذ الد ُ
َ َ َ َ
َ َ
سالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2 :2
ين اْل َفهمِ ،لِمع ِرَف ِة ِس ِر ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هللا ِ
يح،
اآلب َواْل َم ِس ِ
َْ
وب ُه ْم ُم ْق َت ِرَنة في اْل َم َحَّبة ل ُك ِل غَنى َيق ِ ْ
ل َك ْي َت َت َعزَّى ُقُل ُ
سر او اسرار الملكوت
إنجيل مرقس 11 :4
هللا .وأ َّ َّ ِ
وت ِ
َفَقال َلهمَ « :ق ْد أُع ِطي َل ُكم أَن َتع ِرُفوا ِسَّر مَل ُك ِ
ين ُهم ِم ْن َخ ِار ٍج َف ِباألَم َث ِ
ال َي ُكو ُن َل ُه ْم ُك ُّل
ْ َ ْ ْ ْ
َ
َما الذ َ ْ
َ ُْ
ْ
َ
َشي ٍء،
ْ
إنجيل متى 11 :13
َفأَجاب وَقال َلهم« :أل ََّنه َق ْد أ ِ
السماو ِ
ِ
ط.
َما ألُوَل ِئ َك َفَل ْم ُي ْع َ
اتَ ،وأ َّ
ُعط َي َل ُك ْم أ ْ
ُ
ْ
َسَرَار َمَل ُكوت َّ َ َ
َن َت ْع ِرُفوا أ ْ
َ َ َ َ ُْ
سر االنجيل
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 19 :6

طى لِي َكالَم ِع ْن َد ا ْف ِت َت ِ ِ
اإل ْن ِج ِ
ار ِب ِس ِر ِ
يل،
ُعلِ َم ِج َه ا
َج ِلي ،لِ َك ْي ُي ْع َ
اح َفمي ،أل ْ
َوأل ْ
ٌ
سر االيمان
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 9 :3
ط ِ
ِ ِ
اإليم ِ
اه ٍر.
ير َ
ان ِب َض ِم ٍ
َوَل ُه ْم سُّر َ
فأسرار الكنيسة السبعة هم ليس كل االسرار في المسيحية بل هناك اسرار أخرى كما وضحت فكون تحديد
سبعة منهم أساسيين للكنيسة هذا ال يحد االسرار التي وضحها الكتاب المقدس وهو عمل االهوت بطريقة
خفية غير منظورة من خالل امر منظور .ولكن يوجد فرق فالباقي تختص باهلل او بالملكوت او ال تحتاج
لطقس مثل سر االيمان وسر االنجيل وسر المسيح وهكذا ولكن من اباء الكنيسة األولى تكلموا عن
االسرار السبعة بوضوح هم أساسيين للكنيسة رغم ان اغلبهم لم يذكر رقم سبعة
وهنا اتي الى الجزء المهم واعرض امثلة قليلة من اقوال اإلباء عن االسرار مؤكدا كما قلت ليس فقط ان
االسرار السبعة هي في االنجيل بل من بداية المسيحية واالباء
يوستينوس الشهيد
تكلم عنهم بدون ذكر رقم سبعة فقط
بل تحت عنوان اسرار تكلم عن المعمودية والمسحة والتناول وغيرهم
Chapter LXV.--Administration of the sacraments.
فهو أشار لهم بدون رقم

والعالمة ترتليان من القرن الثاني الميالدي في
Chapter XL.--No Difference in the Spirit of Idolatry and of Heresy.
ويسميهم اسرار الرب
)ويتكلم عن سر المعمودية وسر التوبة (االعتراف
vies even with the essential portions of the sacraments of God. [2268] He,
too, baptizes some--that is, his own believers and faithful followers; [2269]
he promises the putting away [2270] of sins by a laver (of his own); and if
my memory still serves me, Mithra there, (in the kingdom of Satan,) sets his
marks on the foreheads of his soldiers; celebrates also the oblation of
bread, and introduces an image of a resurrection, and before a sword
wreathes a crown.
بل ويعلق أستاذ االبائيات فليب شاف ويقول انه تكلم عن االسرار في عقيدتنا وليس اسرار االنجيل فقط
[2268] Sacramentorum divinorum. The form, however, of this phrase
seems to point not only to the specific sacraments of the gospel, but to
the general mysteries of our religion.
وفي موضوع اخر تكلم عن سر الميرون وسر التناول

Chapter XIV.--All Portions of Creation Attest the Excellence of the Creator,
Whom Marcion Vilifies.
Nor the oil with which he anoints them ... Nor the bread by which he
represents his own proper body, thus requiring in his very sacraments
وفي موضوع اخر سر الزيجة
Chapter VI.--The Objection from the Polygamy of the Patriarchs Answered.
"But withal the blessed patriarchs," you say, "made mingled alliances not
only with more wives (than one), but with concubines likewise." Shall that,
then, make it lawful for us also to marry without limit? I grant that it will, if
there still remain types--sacraments of something future
وموضع اخر يسميها اسرار الكنيسة
Chapter XXII.--The Success of the Apostles, and Their Sufferings in the
Cause of the Gospel, Foretold.
Now, inasmuch as all these things are also found amongst you, and the
sign upon the forehead, [3415] and the sacraments of the church,
7 فهو تكلم عن االسرار بوضوح ويسميها بأسرار الكنيسة رغم انه فقط لم يذكر رقم

القديس هيبوليتوس أيضا من اباء القرن الثالث ويتكلم عن اسرار المخلص في العهد الجديد ويبدأ بالكالم
عن التناول
Again, I think, it mystically signifies the [1155] sacraments of the New
Testament of our Saviour; and the words, "his teeth are white as milk,"
denote the excellency and purity of the sacramental food.
فرمليان لكبريان يذكر ان االسرار المواد االلهية
Epistle LXXIV. [2916]
Firmilian, Bishop of Caesarea in Cappadocia, to Cyprian, Against the Letter
of Stephen. a.d. 256.
concerning the celebration of Easter, and concerning many other
sacraments of divine matters,
وأيضا في الرد على نوفاتيان يتكلم لفظا عن اسرار الكنيسة وعمل الروح القدس ويبدأ بالكالم عن سر
المعمودية
A Treatise Against the Heretic Novatian by an Anonymous Bishop.
Moreover, three times sent forth from the ark, flying about through the air
over the water, it already signified the sacraments of our Church. Whence
also the Lord Christ charges upon Peter, and moreover also upon the rest

of His disciples, "Go ye and preach the Gospel to the nations, baptizing
them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost".
وبالطبع نعرف ان القديس أوغسطينوس تكلم بوضوح على االسرار السبعة بالكامل بوضوح حتى لو لم يقل
رقم سبعة لكن ذكرهم
Chapter III.--He Retires to the Villa of His Friend Verecundus, Who Was Not
Yet a Christian, and Refers to His Conversion and Death, as Well as that of
Nebridius.
6. He then was at that time full of grief; but Nebridius was joyous. Although
he also, not being yet a Christian, had fallen into the pit of that most
pernicious error of believing Thy Son to be a phantasm, [707] yet, coming
out thence, he held the same belief that we did; not as yet initiated in any
of the sacraments of Thy Church
ويعلق فليب شاف انه تكلم عن اسرار الكنيسة بوضوح
Yet at the same time they continually speak of two great sacraments of the
Christian Church"
ويتكلم عن سر المعمودية

Chapter XXIII.--That to Have Power Over All Things (Ver. 26) is to Judge
Spiritually of All.
but disapproveth what He findeth amiss, whether in the celebration of those
sacraments by which are initiated those whom Thy mercy searches out in
many waters
ويشرح كثيرا جدا االسرار في الجزء األول من كتاب
NPNF1-01. The Confessions and Letters of St. Augustin, with a Sketch of
his Life and Work
7 ويعلق فليب شاف انه اعطى تعريف واضح ألسرار الكنيسة وحددهم رغم انه لم يذكر رقم
010npnf101 P 28
He was the first to give a clear and fixed definition of the sacrament, as a
visible sign of invisible grace, resting on divine appointment;
بل أيضا في نفس الجزء يعلق فليب شاف عالم االبائبات ويقول ان اباء الكنيسة في اول ست قرون كانوا
فكرهم تقليدي وتكلموا عن اسرار الكنيسة السبع
Page 31
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[57] The church fathers of the first six centuries are certainly far more
Catholic than Protestant, and laid the doctrinal foundation of the orthodox
Greek and Roman churches. ....(such as the the seven sacraments….
وكم كبير جدا من كالم القديس أوغسطينوس عن االسرار
ولهذا اجمع الكثير من العلماء ان القديس أوغسطينوس الذي عرف االسرار بوضوح كأعالن ظاهري لعمل
11 :4 نعمة هللا الخفية التي أسسها المسيح هو المتبع حتى االن حسب ما قاله الكتاب في رومية
Jennings and Graham. 1905. p. 26. 87. What is a sacrament? A sacrament
is an outward sign, appointed by Christ, of an inward grace. (Rom. 4:11.)
Lutheran Forum, Volumes 38-39. 2004. p. 46. A sacrament is an outward
sign of an inward grace.
Lyden, John C.; Mazur, Eric Michael (27 March 2015). The Routledge
Companion to Religion and Popular Culture. Routledge. p. 180.
Augustine defines a sacrament as "an outward sign of an inward grace".
Reformed tradition subscribes to this definition (McKim 2001: 135).
Catechism of the Catholic Church, 1131
وأيضا القديس يوحنا ذهبي الفم تكلم عن االسرار السبعة (حتى لو لم يذكر رقم سبعة) بما فيهم سر
المسحة والكهنوت

فيقول القديس يوحنا ذهبي الفم :الذين كانوا ُيمسحون في العهد القديم هم إما كهنة أو أنبياء أو ملوك.
أما نحن المسيحيون ،أصحاب العهد الجديد ،فيلزم أن ُنمسح لكي نصير ملوكا متسلطين على شهواتنا،
وكهنة ذابحين أجسادنا ،ومقدمين إياها ذبيحة حية َّ
مقدسة مرضية عبادتنا العقلية ،وأنبياء إلطالعنا على
أسر ٍار عظيم ٍة جدا وهامة للغاية.
كنسيا ،حين نعتبر أمورا غير التي نراها .فاإلنسان غير المؤمن الذي نتحدث
سرا
ًّ
ويقول" :نقول أن هناك ًّ
أمامه عن المعمودية ال يرى إال الماء .أما أنا الذي ال أعتبر إال الماء الذي أراه ،فإني أشاهد تطهير
النفس الذي ُيجريه الروح القدس".
وأيضا امبروسيوس الذي له كتاب عنوانه (في االسرار) وأيضا تكلم عن االسرار السبعة
القديس كيرلس األورشليمي الذي تكلم عن سر الميرون بعد سر المعمودية الذي يعدنا لقبول بقية االسرار
ورشمت على الجبهة كأنك تتخلص من الع ار الذي حمله اإلنسان األول معه في كل مكان ،وأنه بوجه
ُ
مكشوف كما في مرآة ناظرين مجد الرب ( 2كو  .)18:3ثم على آذانك حتى تتقبل اآلذان سريعا سماع
األسرار اإللهية التي قال عنها إشعياء النبي" :أعطاني الرب أذنا للسمع" (إش  .)4:1وقال سيدنا الرب
يسوع المسيح" :من له أذنان للسمع فليسمع" (مت  ،15:11مت  ،43 ،9:13مر ،16:17 ،23 ،9:4
لو .)35:14
وقال القديس كيرلس الكبير ] المعروف باإلسككككككندري في رسكككككالته إلى نسكككككطور والتي ثبتها مجمع أفسكككككس
األول (المسكونى الثالث) عام  431م [ :

} إننا نتمم في الكنائس الذبيحة غير الدموية وهكذا نقترب من األسككككككككككرار المقدسككككككككككة المباركة ونتقدس
باشتراكنا بالجسد المقدس ،جسد يسوع المسيح مخلص العالم كله ،وبدمه الكريم { (مجموعة Minge
لآلبكاء الكذين كتبوا بكاليونكانيكة  Patr Graecالجزء ( ،77أعمكال القكديس كيرلس اإلسكككككككككككنكدرى الجزء
العاشر عمود  105وما يليه)).
وغيرها الكثير
فلهذا اباء الكنيسة األولى حددوا اسرار الكنيسة السبعة واباء العصور الوسطى عندما نقلوا من اباء
القرون األولى في كالمهم عن السبع اسفار التي أعلنها بوضوح العهد الجديد وحددوها برقم سبعة هذا
ليس شيء جديد فمثال االسقف بيتر لمبارد المتنيح  1160الذي نقل عن القديس اغسطينوس السبع
اسرار الكنسية ال هو وال غيره ابتدعوا شيء جديد بل نقلوا عن اإلباء الذين نقلوا من تالميذ المسيح الذين
تعلموا من سيدهم الرب يسوع المسيح مباشرة وكما هو واضح في العهد الجديد .ثم من بعده توما االكويني
ثم من بعده مجمع الالتراني  1215ثم من بعده مجمع فلورنسا عام 1439ثم من بعده مجمع التريدنتيني
 1547م وكلهم لم يخالفوا اإلباء في شيء
ولكن لألسف ادعاء ان فلورنسا هو اول من حدد اسرار الكنيسة بالسبعة ليس في الكتابات الكاثوليكية
القديمة ولكن في الكتابات االنجيلية التي ظهرت ما بعد القرن السابع عشر لتهاجم االسرار السبعة فادعت
هذا االدعاء .فأكرر اسرار الكنيسة الرسمية هم سبعة ولكن اسرار المسيحية ليست سبعة فقط فهناك
الكثير من االسرار عن االيمان واالنجيل والمسيح وملكوت السماوات .ولكن االسرار السبعة هم الذين
يمارسوا رسميا في الكنيسة من بدايتها واالسرار السبعة المعمودية والميرون والتناول واالعتراف والزيجة

ومسحة المرضى والكهنوت هم في الكتاب المقدس وشرحهم اباء الكنيسة األوائل حتى لو لم يذكروا رقم
سبعة.

والمجد هلل دائما

