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 دراسة بحثية حول المرأة والتناول
 ئيل المقارىو لمرأة والتناول" إعداد الراهب ياللرد على كتاب "

 تنالثمانين يوم لوالدة البو )مرفق دراسة بحثية سابقة حول فترة األربعين يوم لوالدة الولد 
 ى عن وراثة الخطية األصلية(ر أخ ق دراسة بحثيةلحالتى تسبق المعمودية ومعها م

رسالة كتبها  الراهب يوئيل المقارى كتابه بعد المقدمة بمقال للقديس أثناسيوس الرسولى وهو جزء من أبد
م إلى أب الرهبان القديس آمون عن اإلفرازات الطبيعية من جسد اإلنسان بدون 453القديس قبل عام 

النجاسة التى توجد ما هى الخطية أو تدخل اإلرادة وأنها ال تنجس اإلنسان. وقال القديس أثناسويس "
س فى رسالته إلى موضوع التناول سواء بالنسبة و ثناسيأيس د". ولم يتطرق القفى إفراز الجسم الطبيعى؟

 جد خطية.تو ما ال نللرجل أو للمرأة. بل إستبعد مفهوم النجاسة حي
لى العالقة الزوجية وأن المضجع غير دنس. ولم يتطرق إلى إفى نفس الرسالة وأشار القديس أيضًا 

زوجية مباشرة. فهل يليق أن يعاشر الرجل زوجته فى المسألة التناول من األسرار المقدسة بعد العالقة 
الرسول عن  سحسبا مفطرين بدليل قول بولي  الصباح بدون دنس ثم يذهبا إلى الكنيسة للتناول مع أنهما 

اَلةِ اَل َيْسِلْب َأَحد ك م  اآلَخَر ِإالَّ َأْن َيك وَن َعَلى م واَفَقٍة ِإَلى ِحيٍن "القة الزوجية عال ْوِم َوالصَّ " ِلَكْي َتَتَفرَُّغوا ِللصَّ
(. ويضاف إلى ذلك أن مؤلف الكتاب الراهب يوئيل المقارى يقول فى المقدمة "ال يزال 5: 7كو 1)

ة للمرأة يحتالم أو الدورة الشهر مرًا من جهة اإلتمعوقات التناول، مس :الحديث بخصوص موضوع
يومًا  04و لود ذكراً و كان الم إذا وماً ي 34منع دخول المرأة الكنيسة بعد الوالدة لمدة  وأ ،للها الهيكو ودخ

 ."نثىأإذا كان المولود 
ى ذلك مثل ية وأفكار شريرة يعتبر فطرًا، وال يعتبر نجاسة مثله فسحتالم بدون شهوه جناإلوهنا نقول أن 

 اذاملمنع التناول الذى يسبقه صومًا لمدة تسع ساعات. فيوالفطر  .الزوجية بالنسبة للمتزوجينالعالقة 
التناول؟ ويثير بلبلة فى حق  نالنجاسة عند القديس أثناسيوس وبي ىيل المقارى بين نفوئيخلط الراهب ي

ثوذكسية قانون إيمان لكل العصور" وسط الشعب بنشر كتابه. وهو سبق أن ترجم كتابًا بعنوان "األر 
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م قرارًا بنشر ما فيه من أخطاء ووافق على توصية لجنة 7447 مايو 77 مقدس بجلسةالأصدر المجمع 
 مقدس بمنع توزيعه.المجمع الاإليمان والتعليم والتشريع فى 

بعد التناول. إذ سة يواضح من التدبير الرسولى بمنع األكل فى الكنو سابق للتناول فهالالنسبة للصوم بو 
.كتب بولس الرسول ألهل كورنثوس " أَلنَّ ك لَّ َواِحٍد َيْسِبق   َفِحيَن َتْجَتِمع وَن َمعًا َلْيَس ه َو أَلْكِل َعَشاِء الرَّبِّ

. ذ  َعَشاَء َنْفِسِه ِفي اأَلْكِل َفاْلَواِحد  َيج وع  َو اآلَخر  َيْسَكر  ك ل وا ِفيَها َوَتْشَرب وا؟ َأْم َأَفَلْيَس َلك ْم ب ي وٌت ِلَتأْ  َفَيْأخ 
ِإْن َكاَن َأَحٌد َيج وع  َفْلَيْأك ْل ِفي اْلَبْيِت َكْي اَل َتْجَتِمع وا ... َتْسَتِهين وَن ِبَكِنيَسِة اهلِل َوت ْخِجل وَن الَِّذيَن َلْيَس َله ْم؟

 (.43و 77-74: 11كو 1" )لدَّْين وَنِة. َوَأمَّا األ م ور  اْلَباِقَية  َفِعْنَدَما َأِجيء  أ َرتِّب َهالِ 
ثانية عشر )أى المزامير إلى صالة الساعة الات الصوم الكبير تصلَّى فيها سومن المفهوم طبعًا أن قدا

. ودائمًا يسبق الصوم توزيع األسرار نوم( ألن التناول يكون بعد نهاية فترة الصوم اإلنقطاعىلصالة ا
َيْخِدُموَن الرَّبَّ َوَبْيَنَما ه ْم وورد فى سفر األعمال عن سيامة بولس الرسول وبرنابا الرسول " المقدسة.

َل ِلْلَعَمِل الَِّذي َدَعْوت ه َما ِإَلْيِه. َوَيُصوُمونَ  وا ِلي َبْرَناَبا َوَشاو  : َأْفِرز  وح  اْلق د س   َفَصاُموا ِحيَنِئٍذ َوَصلُّوا َقاَل الرُّ
(. وهذا يدل على أن وضع يد السيامة األسقفية كان 4و 7: 14" )أع َوَوَضع وا َعَلْيِهَما اأَلَياِدَي ث مَّ َأْطَلق وه مَ 

 .يسبقه صوم خاص فى قداس صلوات السيامة
بالخاليا الميتة التى طرأ  أما عن الدورة الشهرية للمرأة فهى لتجديد جدار الرحم شهريًا ويختلط نزف الدم

عنده  ىن الرجل الذأليست نجاسة ولكنها نظافة جسدية. كما  ديدد الجهعالعليها فسادًا. فالمسألة فى 
مسيح الذى يخالط دم المتناول ولكنه يتحد به بحسب النزيف يؤجل التناول كنوع من االحترام لدم السيد 

 ر(.الطاقة )أى الحياة األبدية( وليس بحسب )الجوه
ة وهى مسألة ليس لها عالقة ية بالطهارة الجسديوكذلك إن لم يكن الرجل جسده نظيفًا وهو ما نسم

لصالة اوال تمنع ال الرجل وال المرأة من ممارسة كل األمور الروحية ك ،إطالقًا ال بالنجاسة وال بالخطية
الخطورة  ولكنها تمنع من التناول إال فى حال ؛والخدمة الروحية ،ل الكنيسةخو ود ،وقراءة الكتاب المقدس

ى، ويكفى فقط االستعداد الروحى دعداد الجستة فيمكن تجاوز كل إعتبارات الفطر، واالساعلى الحي
 بمعرفة األب الكاهن المختص.
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ين منها فلها بحث خاص مرفق. دة المولو لأو الطف لرأة والطفمثمانين يوم للالأما عن فترة األربعين يوم و 
 يضًا بحث مرفق.أوكذلك مسألة وراثة الخطية األصلية أى الخطية الجدية فلها 

ليم البابا اونود أن نشير إلى أن الراهب يؤئيل المقارى لم يمكنه إنكار التقليد الكنسى القديم الوارد فى تع
منتصف م أى 730تولى البطريركية عام ساقفة اإلسكندرية الثالث عشر الذى أالقديس ديونسيوس رئيس 

 :55، 55صفحة على الميالدى  القرن الثالث
بالنساء فى طمثهن، إذا كان من الالئق دخولهن هيكل اهلل وهن فى هذه الحالة،  ق"فيما يتعل

رد طرح السؤال أمر غير مجد، ألن فى رأيي، وال حتى هن أنفسهن، كونهن مؤمنات أعتقد أن مج
تقيات، يجرؤن وهن فى هذه الحالة أن يقتربن من المائدة المقدسة وال أن يلمسن جسد المسيح 
ودمه، ألن حتى المرأة التى كانت تنزف دمًا منذ إثنتى عشر سنة، لم تكن لتلمس المسيح ذاته بل 

ب ثوبه لتشفى. ليس هناك إعتراض على أن يصلى المرء بغض النظر عن لمست مجرد هد
لتماس إحالته، وال على أن يتذكر المرء الرب فى أى وقت وفى أى حالة مهما كانت وال على 

فإنه يمنع من المجئ إلى قدس  ليس نظيفًا تمامًا جسدًا وروحاً العون، لكن إذا كان المرء 
 1"(.7األقداس )قانون # 

عى الراهب يوئيل المقارى بينما يد   عدم النظافة الجسديةشار إلى السبب وهو أس ديونسيوس قد إن القدي
 ائض من التناول.حى تفسير لمنع المرأة الأم أن هذا القديس لم يقد   55فى كتابة صفحة 

 كما ،ساء إستخدام كالم القديس أثناسيوس فى غير موضعهأنقول أن الراهب يوئيل المقارى قد  عموماً 
أنه لم يكن صادقًا فى تعليقه على كالم البابا القديس ديونسيوس وننصحه بمراجعة نفسه فى كل ما 

ضد كتاب م 7447مايو  77فى جلسته بتاريخ ينشره خاصة فى ضوء قرار المجمع المقدس 
باإلعالن عن ما صدر فى هذا الكتاب  ،تأليف أنتونى كونياريس "األرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور"

عة تأليه اإلنسان(، وأيضًا توصية لجنة اإليمان والتعليم والتشريع بمنع توزيع من إنحرافات خطيرة )بد

                                                           
1
  D. Cummings (Trans). The Rudder of the Orthodox Catholic Church. Chicago, Illinors: the Orthodox Christian Educational 

Society, 1957. P. 718. 
 .52، 55فحة ، ص2112 دير القديس أنبا مقاريوس ب "المرأة والتناول، ترجمة وإعداد الراهب يوئيل المقارى،كتاعن 
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الكتاب وبقية كتب المؤلف التى كان قد سبق أن صدر منها ثالثة كتب مترجمة إلى اللغة العربية لنفس 
 المترجم الراهب يوئيل المقارى.

 
 إعداد           

 بيشوى              م7415مايو  75
 والبرارى مطران دمياط وكفر الشيخ        

 ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى
 ورئيس قسم علم الالهوت بمعهد الدراسات القبطية

 


