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 دير القديس أنبا مقار
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 كتاب: اإلفخارستيا
 عشاء الرب

 بحث في األصول اُألولى لليتورجيا
 ول حتى عصرنا الحاضرومدخل لشرح القدَّاس وتطوُّره من القرن األ
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 الطبعة الثانية: مزيدة ومنقَّحة
 وادي النطرون. -مطبعة دير القديس أنبا مقار 
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 15654/2000رقم اإليداع بدار الكتب املصرية: 

 1-090-240-977رقم اإليداع الدويل: 
 لف.جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤ 

 وقد صدر  نباة ملححقة ذاا الكتا  با حبث قيِّم عن:
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ماب  من القرن الواد  ممن بحدة راا بورريا،، وبا الصينية، وصحن اخلبز من 
 األخري،.الفضة. ويظهر فيها املوي  وهر يقيم الشركة مع تالمياه مالعشاء 
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كرسي كأ  من اخلشب وله قاعدة من حنا  من  
كنيوة مار استفانر  الاورة لحكنيوة املرقوية 
الكربى باألزبكية. وواض  أنه مصنرع عحى شكل 

 تابر  العهد. وهر أثري دقيق الصنع.
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ويــرجِّ  كبــار  -نيريــررك حمفرظــة يف متحــف املرتوبرليتــان لحفنــرن ب -كــأ  أنطاكيــة العظمــى 
 ميالدية. 70-60الباحثني أن تارخيها يرجع إىل ما بني الونة 

عنقــرداً مــن العنــب وزخــارف  12وعحــى هــاه الكــأ  يلــرى صــرر الرســل جحرســاً وإىل جــانبهم 
أخرى، وصررتان لحويد املوي ، إحدامها متثِّحه صغرياً إذ كان يباحـث الكهنـة يف اذيكـل واألخـرى 

 .بعد القيامة
وبــالفحص ولجــد داخــل جــدران هــاا الكــأ  كــأ  آخــر مــن معــدن غــري مثــني ولــيس عحيــه أي 
نقــرش ممــا جعــل العحمــاء يقــرون أن هــاا الكــأ  البوــيط هــر الكــأ  الــاي اســتخدمه املوــي  يف 

 العشاء األخري. وقد تفاىن الرسل يف حفظه بكل اهتمام داخل كأ  أنطاكية.
وجه املوي  هنـا عجيـب مل توـتطع خميحـة أي فنـان   ويقرل أول الباحثني حرل هاا الكأ  أن

كان أن تبتكر له مثيال، وفرق رأسه محامة هي رمز الروح القد  وجنـم هـر رمـز املـيالد. ويف ميينـه 
طبق عحيه سبعة أرغفة ومسكتان، وحتت قدميه َمحٌَل رافع رأسه شاخصاً إليه، وجبانـب احلمـل نوـر  

 كبري وسحَّة با خبز.
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 كأ  زجاجية سحيمة وكامحة ولِجَد  حتت أرضية هيكل كنيوة القديس أنبا مقار
 ،.310صفحة  19مراجع حاشية رقم 
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 )0F1(مقدمة الطبعة اُألولى
 

لكي نقيم دراسة ليتورجية إفخارستية تكـون ذات أثـر يف العبـادة وذات توجيـه روحـي تـََقـِوي، البـد أن 
 نرجع إىل األصول اُألوىل للتقليد الليتورجي كما عرفته ومارسته الكنيسة اُألوىل.

ني الدراســة الالهوتيـة الصـادقة حبســب وحنـن ال نريـد أن نفـرِّق بــني املمارسـة العمليـة للخدمــة اإلهليـة وبـ
كـــانوا ميارســـونه بتقـــوى وورع  )1F2(وضـــعها اآلبـــائي، ألن اآلبـــاء الـــذين كتبـــوا يف علـــم الالهـــوت اإلفخارســـيت

شديدين بل بشغف وتأمل وعبادة صادقة. لـذلك يسـتحيل أن حنـرم الدراسـة الليتورجيـة مـن الغـىن والـزخم 
 آلبائي.الروحي املتكاثف يف التقليد اإلفخارسيت ا

واملالَحظ أن امللء الروحي للكنيسة املنبعث مـن املمارسـة الليتورجيـة مل يفـرغ قـط مـن جيـل إىل جيـل، 
ومل يتنـاق  قــط ــرور الــزمن أو حركـة التــاري  مـن مــد وجـزر، مــع أن الليتورجيـا أصــابا كثـري مــن الغمــوض 

 القدميــة أو خــروج مضــمون وعــدم الفهــم، بســبب اخــتالف اللغــة أو عــدم فهــم الرتمجــة الصــحيحة للمعــاين
 الصلوات القدمية عن املألوف العام بسبب تغريُّ البيئة واملعرفة والعادات.

املتعددة، يف قيـود القـوانني وعـدم التغيـري  )3F4(، بعد الامع)2F3(كذلك وبالرغم أيضاً من دخول الليتورجيا
تـنعم بـه الكنيسـة اُألوىل، حينمـا كـان اليت مجَّدت كثرياً من االنطالق التأملي احلر يف الصالة الذي كانت 

، وبــالرغم مــن قلــة )4F5(األســقف يضــع صــلواته يف اإلفخارســتيا بنفســه ويزيــد عليهــا بقــدر النعمــة املعطــاة لــه
اإلقبـال علــى الدراسـة التارخييــة أو الشـرح الالهــويت لليتورجيـا؛ نقــول بـالرغم مــن ذلـك كلــه، فاملـلء الروحــي 

جيتهـا ال يـزال يفـي  بســخاء فيضـاً سـريّا مساويـاً علـى املـؤمنني بســبب للكنيسـة بسـبب اإلفخارسـتيا وليتور 
 املمارسة العملية وتذوُّق الشعب لألسرار بروح اإلميان.

 

 .1976حماضرة أُلقيت يف الكنيسة بدير القديس أنبا مقار يوم مخيس العهد سنة  (1)
 أي عالقة الشكر (اإلفخارستيا) بطبيعة اهللا (الالهوت).» هوت اإلفخارسيتالال«علم (2) 
 عمل) أي خدمة صالة عامة يقيمها الشعب. =الشعب، إرجون  =مكونة من كلمتني (الؤس » ليتورجيا« (3)
 أي الامع املسكونية الثالثة اُألوىل. (4)
، فهــو ”أن يزيــد ويطيــل يف اإلفخارســتيا كمــا يعطيــه اهللا“ســقف النصــوص اإلفخارســتية الــيت مــن القــرون اُألوىل أعطــت لأل (5)

شبه أمر. ولكن بعد عصر الامع املسكونية خشيت الكنيسة من بعـ  الـذين يضـيفون علـى الليتورجيـات عـن عـدم كفـاءة وقـدرة، 
 فمنعت التغيري.
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هذا جيعلنا نؤمن ونتـيقن أن سـر اإلفخارسـتيا ينبـع مـن مصـادر أعمـق مـن التـاري  وأعمـق مـن القـوانني 
 .وأعمق من كل القدرات البشرية وحمدودية الفكر البشري

لــذلك فعملنــا الوحيــد الــذي نســتطيع أن نعملــه يف دراســة اإلفخارســتيا وليتورجيتهــا هــو أن جنعــل هــذا 
العمــــق الروحــــي الــــذي نتذوقــــه منهــــا علــــى مســــتوى الــــوعي التــــارخيي واإلدراك الالهــــويت واملعرفــــة بالتقليــــد 

 الصحيح الذي كان يعيشه اآلباء.
القـداس الـذي كـان يصـلي بـه البابـا أثناسـيوس  ألنه كم يسعدك أيها القارىء أن تعـرف مـا هـي صـورة

الرسويل؟ وما رأي هذا األب الكبري يف خدمة املذبح واهليكل؟ ويف صلوات اإلفخارسـتيا واحـدة فواحـدة؟ 
وهـــل كـــانوا يف أيامـــه يســـبِّحون تســـبحة الشـــاروبيم؟ ومـــا رأي القـــديس أثناســـيوس يف مالئكـــة املـــذبح ويف 

يف عقيــدة القــديس أثناســيوس؟ مث وقبــل ذلــك أيضــاً مــاذا كــان شــكل اجلســد والــدم، ومــا هــو أثــر التنــاول 
القـــداس يف القـــرن الثـــاين املـــيالدي، يف مصـــر؟ مث كـــم تنـــدهش بـــل وكـــم تفـــرح وتتهلَّـــل عنـــدما تســـمع مـــن  
كلمنــدس اإلســكندري الــذي عــاش يف القــرن الثــاين كمــدير ملدرســة اإلســكندرية، أنــه كــان يســبِّح بــاملزمور 

ما تسبِّح به أنت اآلن يف القرن العشرين!! وكم تتعجـب عنـدما يقـ  عليـك البابـا أثناء التوزيع؟ ك 150
م.) قصـة الرجـل الـذي توسَّـل إليـه البابـا كثـرياً 264-241القديس ديونسيوس الكبري البابا الرابع عشـر (

 أن يتشجَّع ويتناول وهو حمجم من رهبة املذبح وخمافة اجلسد والدم!
ر العـامل باإلفخارسـتيا وتقليـدها الالهـويت يف مصـر وحنـن لسـنا علـى دراسـة وهل ميكننا أن نتكلَّم ونبشـ

 دقيقة بأصوهلا اُألوىل وتارخيها منذ البدء؟
جـــون “لقــد ســـبَـَقنا علمـــاُء الغــرب يف دراســـة ليتورجياتنـــا، وكثـــري مــنهم َمـــْن قضـــى حياتــه تقريبـــاً، مثـــل 

صـرية! كـان هـذا يف القـرن املاضـي!! وغـريه ، يف دراسة قدَّاس مـار مـرقس الرسـول وبقيـة القـداديس امل”نيل
5F» جرجيـوري دكـس «و » سراويل «و » هانز ليتزمان «أيضاً من العلماء املخلصني مثل 

 لـوي بوييـه «، و)6
 إرك وارنر «و » برايتمان «و » هامون «و » هامان «(رجع إىل األصول العربية يف الليتورجيا القبطية)، و»
 دراسة وجملَّداً وغريهم من العلماء األملان القدماء. 35عاملاً هلم  35يل حوا » فريري «و » نورمان «و »

 

 ة جيداً.بالرغم من أنه جتىنَّ على الكنيسة القبطية إالَّ أنه درس الليتورجيات القبطي (6)
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ولكن بالرغم من أن هذه الدراسات دقيقة ومستفيضة ومل ترتك شاردة وال واردة، إالَّ أ�ـا يف جمموعهـا 
والدراســـة ال تعطـــي األســـاس الـــذي نتـــوق إليـــه ليكـــون القاعـــدة التقليديـــة الســـليمة، لـــيس مـــن جهـــة العلـــم 

 الليتورجية. حسب، ولكن من جهة الروح واإلميان احلي، حىت ميكن أن تنبين عليها عبادتناو 
ــس هــذا األســاس الــذي جيمــع بــني دقــة العلــم وفحــ  التــاري  مــع فــي  الــروح وجمــرى  وقبــل أن نؤسِّ

 التقليد معاً، لن نستطيع القول أن لنا ليتورجيًة والهوتاً ليتورجياً ميكننا أن نواجه العامل به.
نعم، لقد سبقتنا الكنائس التقليدية الغربية والشرقية يف هذا املضمار، فمنذ القرن السابع عشـر بـدأت 

، وجــاك Isaak Hubertحركــة الــوعي والتجميــع الليتــورجي علــى يــدي العــاملني الكبــريين إســحق هــوبرت 
سـة اليونانيـة سـنة األول ألـَّف أول دراسـة للطقـوس والرئاسـات الكهنوتيـة يف الكني Jacques Goarجـوار 

، ويف نفــس الســنة أيضــاً أخــرج جــاك جــوار كتابــه عــن القداســات أو ArcieratikÒn'م 1647
 EÙcolÒgionالطقوس اليونانية 

وكــان هــذان املؤلَّفــان مهــا األســاس الــذي بــدأ عليــه الغــرب �ضــته الليتورجيــة، ألن منــذ ذلــك التــاري  
والبــــاحثني مــــن قــــواميس ونصــــوص وخمطوطــــات  وحركــــة التــــأليف والنشــــر تســــري بســــرعة حلســــاب العلمــــاء

وبرديــات وكــل مــا حيتاجــه أي باحــث أو عــامل يف دراســاته الليتورجيــة كــان جيــده يف متنــاول يــده، وبــدأت 
الدراســـات والرســـائل واملنشـــورات الدوريـــة والـــالت العلميـــة تتخصـــ  يف الـــال الليتـــورجي بصـــورة حيَّـــة 

 وفعَّالة.
يــة والكنيســة الروســية حــذو الكنيســة الغربيــة، وبــدأت فيهمــا �ضــة وحــذت بعــد ذلــك الكنيســة اليونان

دراســية مماثلــة لليتورجيــا والطقــوس الكنســية، ولكــن بعــد مضــي حــوايل قــرنني كــاملني مــن الزمــان مــن بعــد 
�ضة الغرب. وبدأت الدراسات ضعيفة تتبع الطرق املدرسية والرمزية وتنحصـر يف التـاري ، أعقبتهـا �ضـة 

 .)6F7(وتبعت هذه النهضة الدراسية الالهوتية �ضة يف العبادةأخرى الهوتية. 
ن. ف.   «وكـــان مـــن أئمـــة الالهـــوتيني يف ذلـــك العصـــر (منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر) يف روســـيا 

كرازنوسلتســـيف، و أ. أ. دميرتيفســـكي، واألســـقف بـــورفريي أوسبنســـكي (الـــذي زار مصـــر ودرس كتـــب 
وطاخيـــة الكنيســـة القبطيـــة وأعلـــن اعتقـــاده بأرثوذكســـيتها)، الصـــلوات والليتورجيـــا القبطيـــة وشـــهد بعـــدم أ

 » وخومياكوف

 

(7) Schmemann, Introd. to Litur. Theology., p. 10. 
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وبــالرغم مــن أن هــذه النهضــة عمومــاً، شــرقاً وغربــاً، قامــت علــى أســس تارخييــة، إالَّ أ�ــا عملــت علــى 
تقـــدُّم البحـــث الليتـــورجي يف الكنيســـة الغربيـــة والشـــرقية بدرجـــة عظيمـــة. وكانـــت يف مجلتهـــا متهيـــداً رائعـــاً 

الليتورجيـا، أي إحيـاء واسـتعادة  ت الالهوتية يف جمال الليتورجيـا، وبالتـايل أدَّت إىل منـو وتفـتُّح يفللدراسا
اخلــــدمات اإلهليــــة بكافــــة فروعهــــا، وخصوصــــاً يف روســــيا، وإمنــــا يف حــــدود التلمــــذة الصــــحيحة لالهــــوت 

 األصيل.
تــورجي إىل الــدخول يف عتبـــة وخــري َمــن ميثـِّـل لنــا حقبــة االنتقــال مــن التمهيــد التــارخيي يف البحــث اللي

الـذي كتـب سـنة » F. Cabrolف. كـابرول  «األحباث الالهوتية الصميمة عنـد الغـرب عمومـاً هـو العـاِمل 
 يقول: 1907

علمـاً لـيس بقليـل الشـأن، واآلن جيـوز لنـا حبـق أن نقـول إن أسـاس » الليتورجيـا «[اآلن أصـبحت 
نياً، وأن كافـة فـروع هـذا العلـم قـد أصـبحت اآلن البناء الليتـورجي العـام قـد متَّ مسـحه مسـحاً ميـدا

ـــى يف هـــذا العمـــل لـــيس بـــاهلني اليســـري وال هـــو بـــاألمر الـــذي يســـتهوي  مســـتكملة. ولكـــن مـــا تبقَّ
 )7F8(الباحثني.]

يقصـد ذلـك العمـل اجلبـار املضـين املخـت  ـراجعـة األصـول وحتقيقهـا ونقـد املراجـع » كـابرول «وكـان 
 ملعرفة حتت عمل واحد يتمشَّى مع العبادة الصحيحة.العامة ملزيد من ضمان مجع كل ا

وواضـح أن القـرن التاسـع عشـر انصـرم كلــه دون أن ينتبـه أي باحـث يف الغـرب كلـه إىل عظمـة التقليــد 
الليتــورجي، فبقيــت كــل أحباثــه، شــأن كــل الدراســات الكنســية، مغلقــة وعــاجزة دون االنتقــال إىل املســتوى 

 الالهويت الالئق با.
غ القــرن العشــرين بــدأت حركــة انبعــاث يف الــوعي الكنســي عمومــاً لــدى كــل علمــاء الغــرب ولكــن ببــزو 
الليتـورجي معهـا بالضـرورة، فـدخلت الكنيسـة يف عصـر الوعي وهذه احلركة مشلت ما عدا مصر. والشرق 

ــم كامــل لقيمتهــا الالهوتيــة علــى كــل املســتويات وخاصــة الليتورجيــة منهــا، ال بصــفتها مجاعــة مــؤمنني  تفهُّ
 وحسب بل بصفتها جسد الرب احلي.

ولقــــد نشــــطت حركــــة النهضــــة الليتورجيــــة علــــى املســــتوى الالهــــويت احلــــي بصــــفة خاصــــة بعــــد احلــــرب 
 

(8) Dom F. Cabrol, «Introduct. aux Études Liturgiques», in «Compte Rendu du IV ème. 
Congrès Scientifique Internat. des Sciences Religieuses Cath.,» Fribourg, 1898, Cited by 
Schmemann, op. cit., p. 11. 
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)، وبدأت الليتورجيـا يف كـل كنيسـة تتضـح صـوراا التقليديـة اخلاصـة بـا 1918-1914العاملية اُألوىل (
ها الذي كان قـد متهَّـد متهيـداً حسـناً بالدراسـة وينمو وعيها الالهويت بتقليدها وميتد ويكرب على ضوء تارخي

الوافية لدى كل كنائس العامل أرثوذكسية أو كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية. وخـري َمـْن يلقـي الضـوء علـى تطـوُّر 
تـاري  احلركـة  «هـذه النهضـة الليتورجيـة ومراحـل منوهـا بدقـة وإخـالص هـو العـامل دوم أ. روسـو، يف كتابـه 

8F» الليتورجية.

9( 
إن خالصة ما انتهى إليه علم الليتورجيا على املستوى الالهـويت، أو باختصـار، فـإن أعظـم مـا وصـل و 

إليه الالهوت الليتورجي يف الكنيسة عامًة شرقاً وغرباً نتيجة هلذه النهضات املتواثبة يف هذا امليدان هو أن 
مــة شــعبية روحيــة املســيحية ليســت عقائــد وحســب، بــل هــي أيضــاً وقبــل ذلــك فعــل وعمــل وصــالة وخد

عميقة حيَّة، حيث ال ينحصر مفهوم التقوى يف النظرة أو العمل الفردي املنحصر يف التاري ، ولكـن يلـزم 
 حتماً أن يشمل استعالن الكنيسة ووعيها بذااا ككل على املستوى األبدي.

نيسـة، كمـا تصـبح ونتيجة هلذا الوعي املتزايد يكون من الرائع حقاً أن تصبح العبادة مـدخًال لفهـم الك
الدراسة الكنسية مـدخًال للعبـادة علـى قـدم املسـاواة، علـى أن تكـون العبـادة هـي شـركة كـل شـعب اهللا يف 
اخلدمــة اإلهليــة علــى مســتوى املــلء الروحــي حيــث تبلــغ الكنيســة قصــدها اإلجنيلــي احلقيقــي، أي إىل مــلء 

 قامة املسيح بصفتها جسده احلي.
ستواه الالهويت القائم على أساس تقليدي وتارخيي صحيح إىل حياة وهكذا ينتهي الوعي الليتورجي ـ

الكنيسة حبسب اهللا كمسئولة عن الشهادة للمسيح خبدمتها الصادقة له يف الـداخل أوًال قبـل الشـهادة لـه 
 يف اخلارج.

لــيس جمـرد �ضـة روحيــة للعبـادة داخـل الكنيســة، » الالهـوت الليتـورجي «ولكـن يلزمنـا أن نعـرف أن 
ـــحاً وشـــارحاً ولكنـــ ه خيـــت  أيضـــاً بإعطـــاء اخلـــدمات الدينيـــة مفهومهـــا الصـــحيح ووضـــعها الصـــحيح موضِّ

وحمـــدِّداً بـــالروح كـــل مقـــوالت الطقـــس وكـــل معطياتـــه حبيـــث ال تكـــون خدمـــة قائمـــة يف الكنيســـة قـــط إالَّ 
هــان ومضــمو�ا الالهــويت قــائم معهــا، إن مل يكــن يف أذهــان الشــعب عمومــاً فــال أقــل مــن أن يكــون يف أذ

القــائمني باخلــدمات والتعلــيم علــى كــل املســتويات، علــى أن يعطــوه للشــعب قلــيًال قلــيًال. وحبيــث أيضــاً ال 
تُعطى الفرصة للقـائمني باخلدمـة أو التعلـيم أن يزيـدوا أو يُنقصـوا ممـا هـو يف الطقـس حبسـب التقليـد الـذي 

 يتوىلَّ البحث العلمي الدقيق حتديده وتقنينه.

 

(9) Dom O. Rousseau, Hist. du Mouv. Liturg., Paris, 1945. 
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وف ُتسـهِّل أمامنـا مشـقة األحبـاث التارخييـة واـوِّن علينـا مـن ضـخامة اجلهـد الـالزم ومن األمور اليت سـ
لتحقيق النصوص يف جماالتنا القبطية، هو أن الليتورجيا القبطية دخلت حبكم الضرورة ضمن دائرة أحباث 

للنصـــوص  علمــاء الليتورجيــا يف الغـــرب، كعمــل ال منــاص منـــه، باعتبارهــا بــدء البـــدء يف الدراســة التارخييــة
 واملؤلفات الليتورجية للكنيسة املسيحية عامًة.

فأمامنــــا، إذاً، مــــن املراجــــع التارخييــــة واألحبــــاث والنصــــوص املشــــروحة والقــــواميس واإلنســــيكلوبيديات 
والدراسات األكادميية الفائقة يف الدقة واألمانة العلمية شيء كثري جـداً ال ُيسـتهان بـه يف الـال التـارخيي، 

د أمــام الباحــث القبطــي الــدؤوب إالَّ حتصــيل املعــارف اجلــاهزة وهضــمها وصــياغتها بــالروح حبيــث ال يوجــ
 القبطية.

عليـه، أمَّا من جهة الال الالهويت لليتورجيـا، فـوإن كـان علمـاء الغـرب قـد أمهلـوه أو شـوهوه أو جـاروا 
لنـا يف فـراغ بـل  الـال الالهـويتفهذا جزاء قعودنـا حنـن أو رقادنـا حنـن هـذه السـنني الطـوال، علـى أ�ـم مل يرتكـوا 

ـــك األعمـــى، إالَّ أنـــه علينـــا أن نسرتشـــد  وضـــعوا لـــه األســـس الـــيت وإن كـــان علينـــا أن ال نتمســـك بـــا متسُّ
بنهجها بالقدر الذي يفتح أمامنا جماالت البحث لبذل قدراتنا اخلاصة واجلديدة اليت تتناسب مع تقليدنا 

 ك مثيله النبعثت كنيسة الرسل من جديد.الالهويت العري ، الذي لو كان الغرب ميل
والـــذي يســـرتعي انتبـــاه الباحـــث أو القـــارىء يف الليتورجيـــا القبطيـــة هـــو أنـــه ســـيجد البحـــث يف منابعـــه 
اُألوىل مهما كان مضنياً، ُمْشِبعاً لروحه شبعاً يفوق التصوُّر، فهو عبادة حبد ذاته. إن النصوص الليتورجيـة 

هـا عـني الباحـث أو أُذن القـارىء والـيت تعـود إىل القـرن الثـاين املـيالدي تـتكلَّم القبطية القدمية اليت تقـع علي
بنفس الروح الـيت نـتكلَّم بـا اليـوم، إ�ـا مل تُكـفق قـط عـن الشـهادة لـد اهللا يف كنيسـته، ولكنهـا بقيـت يف 

، مث علــى صــمت الكتــب والرقــوق والربديــات ومكتبــات العــامل تنتظــر َمــْن يــذيع صــواا، علــى أوالدهــا أوالً 
 العامل.

 ما هو علم الالهوت الليتورجي؟
إذا كانـت الليتورجيـا هـي اخلدمـة اإلهليـة العمليـة الـيت تقـوم بـا الكنيسـة بكـل كيا�ـا الكهنـويت والشـعيب، وإذا  
إميانيـة كان علم الالهوت هو فهم كل ما خي  طبيعة اهللا الفعَّالـة يف الكنيسـة ويف اإلنسـان عامـًة، يف عبـارات 

 ية، فهذا ينتهي بنا إىل أن تعريف الالهوت الليتورجي ينبغي أن ينقسم إىل قسمني:قانون
الروحية هو شرح الليتورجيا شرحاً إميانياً يوضِّح معىن الطقوس والصلوات يف العبادة ليعطيها قيمتها  األول:

 الصحيحة، وبالتايل يُظهر أمهيتها ومدى صحة التزام اإلنسان با كتقليد.
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 .فع هذه املفهومات وهذه اإليضاحات إىل مستوى اإلميان والعقيدة اليت تربطنا بطبيعة اهللار  والثاني:



اإلفخارستيا عشاء                                                                                                         28
 الرب

. فـاملطلوب حبسـب مسـتلزمات علـم » تسبحة الشاروبيم «فمثًال، حنن يف القداس نسبِّح  بصوت ُمـدوٍّ
 الالهوت الليتورجي أن يكون اإليضاح كاآليت:

 أوًال: من جهة الليتورجيا بحد ذاتها:
ما هي هذه التسبحة وما هو تاري  استخدامها يف القداس ومدى عالقتها بالتقليد القبطي أوًال  ( أ )

 مث بالتقليد الكنسي عامًة.
 (ب) ما قيمة هذه التسبحة روحياً بالنسبة للقداس عامًة وبالنسبة لتقديس القرابني بوجه خاص.

يٍد هام ينبغي أن نتمسَّك به جـداً ونشـرتك ) هل أمهية هذه التسبحة تبلغ إىل حد االلتزام با كتقل ج (
 فيها بكل روحنا وكياننا؟

 ثانياً: من جهة علم الالهوت بحد ذاته:
مــــا هــــي عالقــــة طبيعــــة اهللا بتســــبحة الشــــاروبيم؟ وهــــل اهللا يطلــــب منَّــــا أن نشــــرتك فعــــًال يف تســــبحة 

ديـــد القيمـــة اإلميانيـــة الشـــاروبيم يف هـــذه اللحظـــات؟ إذاً، مـــا هـــو الـــن  اإلميـــاين الـــذي ميكـــن وضـــعه لتح
لتسبحة الشاروبيم يف الليتورجيا حىت تصري مقولة قانونية ليتورجية يف الالهوت األرثوذكسي؟ حـىت نعرفهـا 

 حنن أوًال ألنفسنا مث يعرفها عنَّا العامل كله ثانية!
عالن وهكذا يصبح علم الالهوت الليتورجي واسطة ملعرفـة ماهيـة الكنيسـة أوًال، مث واسـطة أيضـاً السـت

 الكنيسة للعامل كله.
ومـــا أحــــوج الكنيســـة أن ترفــــع كــــل تقليـــدها الســــرائري إىل مســــتوى الالهـــوت أو املقــــوالت الالهوتيــــة 
ــق الكنيســة نفســها باملعرفــة واإلميــان والفهــم والعمــل إىل أقصــى مــا ميكــن مــن  الســهلة، حــىت ميكــن أن حتقِّ

 الكمال السرائري.
ف تدفع اإلكلريوس والشعب إىل اإلقبال على ممارسة األسـرار إن كل دراسة الهوتية حيَّة لألسرار سو 

بإميان حار وثقة شديدة وحب وشغف، مـن شـأنه أن جيعـل التقليـد السـرائري خالصـاً وحيـاًة بـاحلق، كمـا 
َمْن يأكـل جسـدي ويشـرب دمـي فلـه  «)، و16:16(مر » َمْن آمن واعتمد خل  «وضعه الرب متاماً: 

 )54:6(يو » اليوم األخري.حياة أبدية وأنا أُقيمه يف 
ولكن نقول احلق إن هـذا العمـل شـاق، ولكنـه هـام، إنـه يقـوم علـى الدراسـة الالهوتيـة الواعيـة قبـل أن 
يبلغ إىل حد التعريف السهل واملقولة احللوة. ولكنه على كل حال ضرورة حتمية موضوعة على الكنيسة، 

تحــــــــرُّك التــــــــارخيي للكنيســــــــة. فالتــــــــاري  وهــــــــي وضــــــــعته علــــــــى أعناقنــــــــا أمانــــــــة حيَّــــــــة أبديــــــــة لنواكــــــــب ال
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الكنسي له حتمياته والزمن يطالبنـا، وعلينـا أن نسـتجيب قبـل أن يصـرخ الشـعب يف وجهنـا عنـدما يسـتبد 
بــه اجلــوع والعطــش إىل املعرفــة، بــل وينســب إلينــا التقصــري واجلهــل، وقبــل أن يطالبنــا العــامل عالنيــًة بتقــدمي 

اً علـــى مقـــوالت الهوتيـــة واضـــحة يســـندها إميـــان حقيقـــي، ولـــيس كالمـــاً عقيـــدتنا وإمياننـــا الليتـــورجي موقَّعـــ
 وحماجاة، بل وحياة وسرية وحّقا إهلياً، تنبثق من عمق التقليد الصميم الذي ورثناه، وتشرحه.

والذي يتابع تاري  الليتورجية عرب القرون ويدرسها بعمق ووعـي ويتحسَّـس حـدودها ومفهومااـا سـواء 
جيـــة ذااـــا أو علـــى أقـــوال اآلبـــاء العظـــام املعاصـــرين هلـــا يف كـــل قـــرن، جيـــد حترُّكـــاً يف علـــى النصـــوص الليتور 

الليتورجيـــــة يتجـــــه ناحيـــــة النمـــــو بشـــــكل واضـــــح. ولكـــــن اكتشـــــاف احلركـــــة والنمـــــو يف مســـــار الليتورجيـــــة 
واإلفخارســتيا أمــره هــني وبســيط ال يتعــدَّى وضــع النصــوص املتعــددة جتــاه بعضــها، واألقــوال اآلبائيــة جتــاه 

 بعضها لُيكتشف اجلديد، واملضاف، واملطوَّل، واملعدَّل، واملهم احملذوف.
ولكــن الصــعوبة واألمهيــة القصــوى أن نــدرس هــذه اإلضــافات واملطــوَّالت واملعــدَّالت واحملــذوفات حــىت 

 نعرف:
إن كانـت  الدوافع اليت حتَّمت بذا، إن كانـت الهوتيـة نتيجـة الصـراعات العقائديـة ملقاومـة البـدع، أو أوالً:

ألقطـار جمـاورة كـان  بيئية نتيجة التطوُّر الطبيعـي والفكـري واحلضـاري، أو هـي جمـرد اسـتعارات مـن تقاليـد أخـرى
 روما. هلا تأثري ما يف وقت ما مثل تأثري تقليد سوريا على مصر وتقليد اإلسكندرية على

ا التطور لقانوٍن ما؟ مث ندرس هذه اإلضافات أيضاً حىت نكتشف مدى خضوع هذا النمو وهذ ثانياً:
 مث مدى ارتباط هذا القانون بالتقليد الالهويت العام أو العقيدة اإلميانية العامة اليت تعيشها الكنيسة.

نــدرس األثـر الــذي جنــم عـن هــذه اإلضـافات، علــى املــدى البعيـد والقريــب، علـى إميــان الشــعب  ثالثـا:
 فيها ووعيها.وعلى عبادته ونشاطه يف متابعة الليتورجيا واالشرتاك 

ندرس مدى انسجام حركة هذا النمو وهذا التطـور وهـذه الزيـادة أو النقصـان احلـادث اآلن. مث  رابعاً:
ـــة لصـــاحل العبـــادة ومالءمـــة البيئـــة وتطوُّرهـــا  مـــدى إمكانياتنـــا يف الـــتحكُّم فيهـــا، فـــإن كـــان هلـــا ضـــرورة ُملحَّ

يد والدراسات الكنسية بوجه عـام أن النمـو نستزيدها، ألنه معروف قطعاً لدى كل علماء الالهوت والتقل
 صفة طبيعية يف التقليد الكنسي بكل صوره.

ــد وتوقَّــف  خامســاً: نــدرس أيضــاً مــا ســقط مــن التقليــد الليتــورجي عــرب القــرون، ومــا تقلَّــ  عنــه فتجمَّ
ة ســواء كــان عــن إمهــال أو عــدم درايــة أو حبكــم التغيــري واالنتقــال مــن حكــٍم إىل حكــم ومــن لغــٍة إىل لغــ
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 ومن بيئة إىل بيئة، فنكشفه ونوضحه ونشرحه.
ويف النهايـة توضــع هـذه األمــور كلهــا حتـت التقيــيم الالهـويت، وبعــد أن تُفحــ  فحصـاً خملصــاً بالنســبة 

 ألمهيتها يف العبادة واإلميان تُقنَّن كنسياً حىت تأخذ طابعها اإلمياين العام.
املسئول عـن نقـل واقـع العبـادة والصـالة إىل واقـع  ومن هنا يتضح مبلغ أمهية الالهوت الليتورجي، فهو

إميــاين واضــح وحمــدد وحــي ونــاٍم، حــىت ال يبقــى شــيء قــط يف العبــادة مبهمــاً أو بــال معــىن أو جمــرد تســليم 
عشوائي غـري معـروف تارخيـه وأمهيتـه. هـذا أمـر مسـتحيل ألن كـل مـا ال تـاري  لـه فـال معـىن لـه، ويبقـى يف 

 .)9F10(مفهوم العبادة النافلة
علــى أنــه توجــد قــوانني كنســية كثــرية وحتــذيرات بــال عــدد ال يبــدو مفهومــاً ســببها وال معروفــاً تارخيهــا، 
فتبدو وكأ�ا نافلة وليست بذات أمهية، ولكن ـجرد دراستها دراسة تارخيية صادقة يُعـَرف أصـلها ويُعـَرف 

ـا تكـون هـي أحـد سببها وتتضح قيمتها الروحية الالهوتية وتبدو على أقصى ما ميكن من األمه ية، بـل وـر
 املعايري اهلامة يف حتديد معامل أرثوذكسية الليتورجية القبطية!

وكَمثَــل مــن هــذه األمثلــة، ُخــْذ موضــوع الــثالث الصــلوات (األواشــي) الــيت تُقــال بعــد قــراءة اإلجنيــل. 
ـا معظمهـم حيـذفها أل�ــا تبـدو أمامـه وكأ�ـا تكــرار ونافلـة ال  لـزوم هلـا، أو يقوهلــا فكثـري مـن الكهنـة، بــل ـر

الكــاهن ـنتهــى الســرعة حــىت يتفــرغ للتطويــل يف أحلــان قــداس التنــاول، فلــو علــم الكــاهن أو األســقف أ�ــا 
تكوِّن ُصـْلَب القـداس األول املسـمَّى بقـداس الكلمـة أو قـداس املوعـوظني، وأنـه حبـذفها يكـون قـد حـذف 

ون قد حرم قطاعاً كبرياً من الشـعب (الـذين ال قدَّاساً بأكمله من الطقس الكنسي، مث هو بذا العمل يك
حيضــرون قــداس املتنــاولني) مــن نــوال بركــة هــذه الصــلوات قبــل أن خيــرج مــن الكنيســة، مث لــو علــم أن هــذه 
الصــلوات هــي أقــدم أجــزاء الليتورجيــا عامــًة وهــي مــن وضــع الرســل ومســجَّلة يف النصــوص الليتورجيــة منــذ 

العايل أل�ا تنتهي بالربكـة الـيت يقوهلـا الكـاهن علـى الشـعب املنصـرف مـن  القرن الثاين، وهلا وز�ا الالهويت
أمــام اهللا، حيــث مفهــوم الربكــة يشــمل اســتعالن اهللا يف الكلمــة املقولــة؛ نقــول لــو علــم هــذا كلــه َلَمــا جتــرأ 
الكــاهن قــط علــى أن حيــذفها. ولــو علــم الشــعب هــذا كلــه ألقبــل عليهــا وتفهَّمهــا واشــرتك فيهــا بكــل قلبــه 

 الب با بكل حزم لنوال قوة وبركة القداس اخلاص بالكلمة أو باملوعوظني.وط

 

 أي الزائدة عن الواجب. (10)
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هنا يقدِّم التاري  الليتورجي األساس املتني الذي يقف عليه الالهوت الليتورجي ليقوم بواجبه يف تقييم 
يل جيعلهـا أجزاء العبادة والصلوات ويعطيها معيارها اإلميـاين الـذي جيعلهـا واجبـة ومسـتوجبة التنفيـذ. وبالتـا

أحد منابع املعرفة اإلهلية بل إحدى وسائط القوة الروحية املنسـكبة مـن اهللا علـى الكنيسـة. وهكـذا يتضـح 
أمامنــا أكثــر فــأكثر قيمــة الالهــوت الليتــورجي يف كونــه جيــدِّد وجــه العبــادة وميــدها بــالقوة اإلهليــة وجيعــل هلــا 

 مدخًال واعياً باإلميان واحلق.
ــــد اســــتكماله فحــــ  اإلفخارســــتيا علــــى وإن أول حقيقــــة ســــوف يكت ــــورجي عن شــــفها الالهــــويت الليت

املستوى الالهويت هي قناعته قناعة مطلقة أن اإلفخارسـتيا ليسـت فقـط أحـد أسـرار الكنيسـة السـبعة، بـل 
هـــي الســـر الـــذي ينبـــع منـــه كـــل األســـرار، ألن منـــه تنبـــع القـــوة اإلهليـــة الالزمـــة لكـــل شـــيء ولكـــل ســـر!!. 

ار الالهويت الصادق هي سر األسرار مجيعـاً، هـي حمـور حركـة احليـاة يف الكنيسـة، وهـي فاإلفخارستيا باملعي
 أيضاً املنبع الدائم الذي تنسكب منه هذه احلياة على الكنيسة كلها على مدى العصور كلها.

ولكن هنـاك فـرٌق كبـٌري جـداً بـني أن نقوهلـا جمـرَّد قـول جزافـاً أن اإلفخارسـتيا هـي سـر األسـرار كتعريـف 
درسي للسر قابل للحفظ والتسـميع، وبـني أن يقوهلـا علـم الالهـوت الليتـورجي عـن حتقيـق تـارخيي آبـائي م

وبرهــان إجنيلــي إهلــي لتصــري مقولــة إميانيــة مؤسســة علــى وعــي تــارخيي والهــويت، فتصــبح جــزءاً مــن افتخــار 
 اإلميان عن فهم وممارسة!

تـتكلَّم الهوتيـاً يف هـذا األمـر وتقـول: توجـد  واآلن، الِحظ شعورك الروحي أيها القـارىء العزيـز عنـدما
الكنيســة  ألنبالدرجــة اُألوىل، ملــاذا؟  »ســر الكنيســة«أســرار ســبعة يف الكنيســة. ولكــن اإلفخارســتيا هــي 

 سر جسد المسيح!!واإلفخارستيا هي  جسد المسيح السري! هي
الالهــويت!! وبالتــايل انظــر الِحــظ مــدى التــأثري العميــق الــذي ميــأل القلــب والشــعور بقناعــة هــذا املفهــوم 

سـرّا إىل القناعة اليت سـوف متـأل قلبـك حينمـا تعلِّـق علـى ذلـك وتقـول الهوتيـاً: إذاً، فاإلفخارسـتيا ليسـت 
 مهماً فقط يف الكنيسة أو أهم سر يف الكنيسة، بل هو السر الذي ينبع منه كل ما هو مهم يف الكنيسة!!

ليه مهمة ربط األسرار والصلوات مجيعاً معاً، حىت الفردية وهنا جند أن علم الالهوت الليتورجي تقع ع
منها، ـركزها احلي أي باإلفخارستيا، فيكشف عن دراسة وقناعة تارخيية والهوتية مـدى القـوة املنبعثـة مـن 
هذا السر املركزي إىل بقية األسرار وكافة الصلوات، حىت والصلوات اليت لألفراد يف خمادعهم. مث بـالعكس 

دى القــوة املنبعثــة أيضــاً مــن األســرار والصــلوات الــيت تقــوم بــا الكنيســة واألفــراد مجيعــاً وتنصــبُّ يف أيضــاً مــ
هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــر، ســــــــــــــــــــرِّ اإلفخارســــــــــــــــــــتيا، ألن بــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــلة احليــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــني الصــــــــــــــــــــلوات 
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واإلفخارســتيا تُرفــع األســرار والصــلوات مجيعــاً إىل مســتوى اإلفخارســتيا. وهــذا جيعــل العبــادة ليســت جزئيــة 
قســمة إىل مــا هــو مهــم ومــا هــو لــيس مهمــاً، أو مــا هــو فــردي ومــا هــو مجــاعي أو مجهــوري، ألن وال من

مفهوم الكنيسة األول أ�ا كلٌّ ال يتجزأ، رأسها املسيح وهي جسده ال ميكن أن جيتمع جزئياً وهـو جمتمـع 
 دائماً.

ل َمــْن ميـوت ال ميــوت فكـل َمـْن يولــد ال يولـد لنفســه، بـل ألنـه يولــد يف الكنيسـة ُيضــمُّ إىل اجلسـد. وكـ
لنفسـه بـل ألنـه ميـوت يف الكنيسـة ينتقـل مـن اجلسـد علـى األرض إىل اجلسـد يف السـماء. وكـل َمـْن يتـوب 
ـــل عمـــل اجلماعـــة يف  ويعـــود إىل الكنيســـة يُـــنعش اجلســـد كلـــه، وكـــل َمـــْن يســـهر ويصـــلِّي يف خمدعـــه يكمِّ

 الكنيسة ويكون هلا كردِّ فعل واستجابة.
األفـراد. علـم الالهـوت الليتـورجي أصـبح عليـه أن يـُـْربز » سـر «اجلماعـة و» سـر «إذاً، فالكنيسـة هـي 

من مصدر اإلفخارستيا والليتورجيا قيمة كل العبادة معاً وقيمة كل الصالة معاً، أي كل ما أمر به التقليـد 
وكــل مــا جــرى عليــه الطقــس وكــل مــا قامــت عليــه العبــادة: يشــرحه ويوضــحه حــىت يصــري إىل عبــادة أكثــر 

 بادة أصدق، نابعة من كيان واحد، من مصدر واحد، من جسد واحد!وع
وعلم الالهوت الليتورجي ال يُعين فقط باألمور الكبرية بل ينزل إىل كل ما يُقال ويُعمل يف العبادة إىل 
أقل توجيه أو إعالن أو نداء يقوله الشـماس، ألنـه ليسـت هنـاك مقولـة قـط يف الكنيسـة بغـري ذات معـىن، 

 ،»للصـالة قفـوا«بدون وزن الهويت. وعلـى سـبيل املثـال هنـاك معـىن عنـدما يقـول الشـماس:  وليس معىنً 
مـن اهللا)، وهنـاك معـىن أعمـق مـن الكـل عنـدما يقـول: » بخوف«(قفوا وهناك معىن أعمق عندما يقول: 

فمــــىت يكـــون الوقــــوف؟ ومــــىت يكــــون اخلـــوف؟ ومــــىت يكــــون اخلــــوف »). بخــــوٍف ورعــــدة«(اســـجدوا هللا 
ملــاذا هــذا وملــاذا ذاك؟ ومــا هــو تــاري  هــذا النــداء؟ هــل هــو رســويل؟ مث مــا ســببه الهوتيــاً؟ مث إن  والرعــدة؟ و 

كان هو خطرياً بذا املقدار فلماذا ال يُوعَّى الشعب، وبالتايل ملاذا ال يُقنَّن هـذا األمـر كقـانون إميـاين الزم 
 التنفيذ؟؟

 إىل أقــل حركــة ونــداء فيــه، عنــدما وهكــذا يقــف الالهــوت الليتــورجي مــرة أخــرى حارســاً للطقــس حــىت
 يقيِّمه على أساس تارخيي والهويت، مث يقنِّنه ليدخل جمال اإلميان كعقيدة!!

الالهوت بالنسبة لإلفخارستيا تتجاوز كل ما يُقال وما يُعمـل علنـاً سـواء كـان كبـرياً  علمولكن وظيفة 
الطقــس علــى الكــاهن أن يقوهلــا ســرّا عــن أم صــغرياً، إىل مــا يُقــال ســرّا، فهنــاك صــلوات وتضــرعات ينبِّــه 

نفســــــه، بــــــني نفســــــه واهللا. ولكــــــن كثــــــريين مــــــن الكهنــــــة ال جيــــــدون هلــــــا لزومــــــاً أو علــــــى األكثــــــر يتلو�ــــــا 
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تـــالوًة ســـريعة أي بـــال اعتبـــار أو اهتمـــام، هنـــا ينـــربي الالهـــوت الليتـــورجي حيـــذِّر بشـــدة أن الذبيحـــة كلهـــا 
 يقوهلــا ويتضـرع بــا الكـاهن عـن نفســه!! ألن الذبيحـة هــي يتوقـف قبوهلـا علــى هـذه الصــلوات السـرية الـيت

 أوًال عن نفس الكاهن مث عن الشعب.
هكــذا ُحيقَّــق التــاري  الليتــورجي رســولياً ومــا هــو قبــل الرســل أيضــاً، ألن الذبيحــة تُقبــل مــن يــد الكــاهن 

وهــو واقــف علــى  عــن نفســه أوًال بدموعــه وصــلواته وتضــرعاته واعرتافــه أمــام اهللا بانســحاق شــديد وتــذلُّل
املــذبح يرتــب األواين أو يــردد القربانــة علــى يديــه عنــد بدايــة رفعهــا وهــو نــاظر إىل فــوق، كمــا فعــل الــرب 

 يسوع نفسه أمام تالميذه برزانة وهيبة والتزاٍم طقسي!!
بتقيـــيم كـــل مســـتلزمات رفعهـــا مـــن  الذبيحـــةالصـــاحي حارســـاً لضـــمان قيـــام  الالهـــوت علـــموهكـــذا يقـــف 

 ، وعندئذ يقنِّنها إميانياً.الالهوتية، وذلك بأن يوضح قيمتها الطقسي التقليداليت حيتِّم با  السرية الصلوات
إن خطــر العبــادة الطقســية عنــدما تكــون باســتهتار وجهالــة وغــري مفهومــة وال مشــروحة علــى مســتوى 

الالهــويت  الهــويت، هــو أن هــذه العبــادة امليتــة تــتحكم يف تصــوير الكنيســة ويف إعطائهــا شــكلها ومضــمو�ا
مظهرهـا الكلـي ال ـستوى الضعف الـذي تـتم بـه العبـادة. ـعـىن أن الكنيسـة تصـري يف أذهـان الشـعب ويف 

وســـامعها، وكـــذلك العبـــادة  تزيـــد عـــن حجـــم هـــذه الطقـــوس الـــيت تـــؤدَّى باســـتهتار فتصـــري ميتـــة يف ذهـــن قائلهـــا
بالتقليـد والـرتاث، كنيسـة أو مقـدار متسُّـكنا الصورية غري املفهومـة وغـري املشـروحة. وال يُفيـد هنـا مقـدار حبنـا لل

 ألن اإلميان الذي ينقصه الوعي يضعف ويهتز ويكون قابًال للشك واالضمحالل.
ــى مــع حقيقــة الكنيســة الهوتيــاً، فالعبــادة الكنســية والطقــوس والرئاســات  وهــذا احلــال الســقيم ال يتمشَّ

تقيــيم حجمهــا الروحــي أو وز�ــا الالهــويت  ليســت هــي الــيت تصــنع الكنيســة، أبــداً، وال حيــق أن تــتحكم يف
مطلقــاً!! الكنيســة يف أصــلها هــي املســيح احلــي يف اجلماعــة، اجلماعــة هــي جســم املســيح احلــي، واملســيح 

 فيها رأس فعَّال ومدبر وحافظ وجمدِّد بالروح القدس.
هــا، تصــنع لــذلك، فالكنيســة هــي الــيت تصــنع العبــادة كتعبــري مباشــر لوجودهــا وحيااــا وفعــل النعمــة في

الرئاسات وتصنع األفـراد. والكنيسـة هـي الـيت حتيـي العبـادة وجتـدِّدها وتنشِّـطها بـالروح السـاكن فيهـا، هـذا 
إذا كانت الكنيسة واعية لكل ما تقول وتفعل! وليست واعيًة فحسب، بل وقادرة أن تشرح أيضـاً وتُعلـن 

تـتحكم يف عباداـا علـى مسـتوى االنفتـاح  وتبشِّر ـا تقول وتفعل!، وفوق هذا كلـه تكـون قـادرة أيضـاً أن
علــى املســيح والنظــرة املتفائلــة للمســتقبل أو احليــاة األخــرى (إســخاتولوجي) كحقيقــة قائمــة اآلن متارســها 

 باإلميان احلي والرجاء بغري املنظور، أو ـعىن عميق متارسها باألسرار.
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ئمـة يف الكنيسـة لتكمِّـل الطقـوس لقد تثبتت صورة خاطئـة يف ذهـن الشـعب أن الرئاسـات الكنسـية قا
والعبادة، هذا يوضح مدى تقلُّ  الكنيسة حىت صار الطقس هو الذي حيتويها وليست هي اليت حتتويـه، 
والرئاســـات فيهـــا هـــم ُخـــدَّام طقـــس. مـــع أن الالهـــوت الليتـــورجي يقـــول إن الرئاســـات الكنســـية اختـــارام 

سـيح فيهـا لُيظهــروا حبـه األبـوي وطهارتــه ولطفـه وحنانــه الكنيسـة ومألاـم بــالروح القـدس ليكمِّلـوا حيــاة امل
وفداءه بسـلوكهم، وأخـرياً يقيمـون باألسـرار عالقـة حيـة بـني املسـيح ورعيتـه، يلـدون باملـاء والـروح أوالداً لـه 
ــل والصــالة  ويوصــلون جســده ودمــه للشــعب ويســكبون علــى النــاس عطايــا الــروح القــدس مــن لدنــه بالتوسُّ

 والعبادة املتواترة.
هذا كلـه يتوقـف علـى مـدى نشـاط وفاعليـة الالهـوت الليتـورجي، فهـو املسـئول عـن رفـع الكنيسـة مـن 
حتــــت مراســــيم الطقــــوس وقــــوانني الصــــلوات واملمارســــات الســــرائرية ليجعلهــــا فــــوق الطقــــوس والصــــلوات 
ل واملمارسات، أي أن جيعلها سـيدة ملـا تقـول وتعمـل! وال ميكـن أن تصـبح الكنيسـة سـيدة ملـا تقـول وتعمـ

 إالَّ إذا فهمت ووعت وحتكَّمت يف ما تعمل وتقول!! أي فهمت ووعت وحتكَّمت يف ذااا.
القــانون، أي قــانون، ســواء كــان مــدنياً أو كنســياً، هــو صــورة للعبوديــة واإلذالل، نُطبِّقــه صــاغرين طاملــا 

 نعمله وحنن جنهل واضعه وجنهل سببه وجنهل فائدته!!
رفنــا واضــعه وعرفنــا ســببه وعرفنــا فائدتــه أقبلنــا عليــه نطيعــه ونطبِّقــه فــإذا درســنا القــانون، أي قــانون وع

(يـو » حيـرركم تعرفـون احلـق واحلـق «بشـغف شـديد ووقـار. وهكـذا فـإن املعرفـة هـي الواسـطة الوحيـدة للحريـة: 
 ). ويف الكنيسة، اهللا وحده حيررنا!! أي الالهوت كمعرفة بطبيعة اهللا وطبيعة الصالة.32:8

يسة (وال نقول الكـاهن أو اخلـادم) حينمـا يكتفـي بتأديـة العبـادة وممارسـة األسـرار مهمـا  والفرد يف الكن
كـان عـن حـب ونشـاط وبـذل وتلــذُّذ، دون أن حيـاول أن يفهـم ويـدرس بعمـق مــا يقولـه ومـا يُقـال لـه ومــا 
ـــر للكنيســــة، ألن الكنيســـة ال ُتســــتعلن  إالَّ ميارســـه ومـــا ميارســــونه أمامـــه، ســــيبقى أداة ركـــود ومــــوت وحتجُّ

بالعابــدين فيهــا بأوالدهــا وخــدَّامها معــاً! فــإذا كــان الفــرد جيهــل مــا يف الكنيســة، فالكنيســة جاهلــة وجمهولــة 
ليست فقط منبع غذاء وعزاء وامتالء شخصي له، بـل هـي بعـد  بالنسبة لكل فردفيه وبه، ألن الكنيسة 

حيااـــا وصـــدقها وإميا�ـــا وتعلـــن فيـــه وبـــه  وتحقـــق بـــه وجودهـــاذلـــك وفـــوق ذلـــك تســـتمد منـــه اســـتعال�ا 
ورجاءهـــا!! وكيـــف يكـــون ذلـــك إالَّ إذا عـــاد إليهـــا يـــدرس ويفهـــم ويفحـــ  ويتأمـــل يف كيا�ـــا الليتـــورجي 
والسرائري الذي يستمد منه كيانه؟ ألن كل فرد يف الكنيسة حىت إىل أصغر فرد هو صورة حلياة الكنيسة، 

ضـمن اختبـارات إميا�ـا وحقهـا وصـدق ن هو دعامة مـن دعامـات تشـخي  نشـاطها ومنوهـا، هـو اختبـار مـ
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 رسالتها يف العامل، مث هو منوذج وواسطة من وسائط بشاراا!؟
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 مقدِّمة الطبعة الثانية

 اإلفخارستيا في مفهوم المسيح
 

 

 كما قال املسيح لنيقودميوس خبصوص امليالد من فوق:
 )3:3(يو » إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت اهللا! «+ 

 وملَّا تعثَّر نيقودميوس يف الوسيلة، بسَّطها له على مستوى الزمان واملكان فقال:
 )5:3(يو » إن كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا. «+ 

 هكذا بالنسبة لإلفخارستيا
 إن كان أحد ال يقبل احلياة من فوق، ال يقدر أن يعاين احلياة األبدية.

 فلمَّا تعثَّر اإلنسان يف الوسيلة، بسَّطها املسيح على مستوى الزمان واملكان فقال:
(يـو » َمْن يأكل جسدي ويشرب دمي (اإلفخارستيا) فله حياة أبدية وأنا أُقيمه يف اليوم األخـري. «+ 

54:6( 
 وعاد فأوضحها:

 )57:6(يو » َمْن يأكلين فهو حييا يب. «+ 
 املسيح) الذي نزل من السماء. إن أكل أحٌد من هـذا اخلبـز حييـا إىل األبـد.أنا هو اخلبز احلي ( «+ 

 )51:6(يو »
 مىت املسكني

 األحد الثاين من اخلمسني املقدَّسة
25/4/1999 

 وقد صدرت نبذة ملحقة بالطبعة الثانية هلذا الكتاب با حبث قيِّم عن:
 قداس الرسل األول -فخارستيا عشاء الرب إ
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 اإلفخارستيا
 مفهوم الكلمة وسّرها

 

 »:سرّ «مفهوم كلمة  - 1
، وهــي تعــين الشــيء املخفــي أو املســتور. must»rionبالعربيــة أصــلها اليونــاين » ســر «كلمــة 

ولو أنه يفيـد نفـس املعـىن، إالَّ أنـه يف أصـله حيمـل اتسـاعاً أكثـر، فهـو  Sacramentumواملرادف الالتيين 
 مة قضائية، أو خدمة إهلية على مستوى الكنيسة.يفيد معىن وثيقة على مستوى عاٍل ذات قي
ا يف املفهـوم الالهـويت، فكلمـة  تفيـد حقيقـة أو حقـائق » سـرائر «أو » أسـرار «ومجعهـا » سـر «أمَّـ

إهليـــة ثابتـــة ومســـتقرة كانـــت خمفيـــة ومكتومـــة منـــذ الـــدهور، أل�ـــا كانـــت فائقـــة علـــى قـــدرة اإلنســـان 
ر مـــن حاجتـــه، مث أعلنهـــا اهللا بروحـــه ألنبيائـــه ورســـله العقليـــة، أو أعلـــى مـــن مســـتواه الروحـــي أو أكثـــ

وقديسيه مث للكنيسة، وذلك إما بـوحي إهلـي أو إهلـام يف رؤيـا أو بسـمع اُألذن أو بانفتـاح الـذهن أو 
بتلقــني الــروح، أو كــأمر ووصــية صــرحية واضــحة بتســليم حمســوس كمــا صــنع املســيح مــع تالميــذه يف 

 العشاء الرباين.
ـــا يف واألســـرار عمومـــاً حقـــا ئق ختـــت  بـــاهللا، إمـــا يف ذاتـــه، كســـرِّ الثـــالوث ويســـمَّى ســـر الالهـــوت؛ وإمَّ

ــــا يف احتادنـــا بـــه كســـرَّي املعموديــــة  ـــد والفــــداء وُيســـمَّى ســـر التـــدبري اإلهلـــي؛ وإمَّ عالقتـــه بنـــا كســـرِّ التجسُّ
ىل أســـرار . هـــذا باإلضـــافة إ)10F11(واإلفخارســـتيا مـــع بقيـــة أســـرار الكنيســـة املعروفـــة بأســـرار الكنيســـة الســـبعة

 
ـــْن حـــدَّد عـــدد األســـرار الكنســـية بـــالرقم  (11) (ســـبعة) هـــي الكنيســـة الرومانيـــة الكاثوليكيـــة بواســـطة أســـقف بـــاريس  7أول َم

م). وقـــد أخـــذت الكنيســـة 1439قـــد قبلهـــا تومـــا األكـــويين، وقنَّنهـــا بعـــد ذلـــك جممـــع فلورنســـا (ســـنة مـــع غـــريه، و » بطـــرس ملبـــارد«
، مث دخـل هـذا التقليـد (.Oxford Dict. of Christ. Church, p. 1198) -البيزنطيـة هـذا التقليـد عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة 

وهـي لكـاهن جمهـول، وأقـدم » نزهة النفـوس«طوطة املعروفة باسم إىل الكنيسة القبطية. وأول ذكر هلا حتت أيدينا هو ما ورد يف املخ
م. ولكـن يُظــن أن 1564أبريـل  -) بتـاري  برمهـات / مــارس 24خمطوطـة هلـا معروفـة لــدينا هـي املوجـودة بــدير أنبـا مقـار (الهــوت 

آبــاء الكنيســة البيزنطيــة يف القــرن لــيس قبطيــاً أرثوذكســياً ألنــه يــورد أقــواالً ليوحنــا الدمشــقي (وهــو مــن » نزهــة النفــوس«مؤلِّــف كتــاب 
 م).451الثامن بعد االنشقاق الذي حدث يف جممع خلقيدونية عام 

مصـباح الظلمـة يف «وعلى أي حال مل جند ذكراً لتحديد أسرار الكنيسة بالعدد سبعة يف خمطوطة العاِمل ابن كـرب املعروفـة باسـم 
جـاءت يف كتابـه ناقصـة القرون األخـرية، وحـىت مل يـذكرها جمموعـة معـاً، بـل ، وهو أهم وأدق َمْن كتب يف األسرار يف »إيضاح اخلدمة

 عن العدد سبعة ومتفرقة على مدى الكتاب. ِعلما بأن هذا العاِمل عاش حىت إىل أوائل القرن الرابع عشر.
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 «)، و19:6(أف » سـر اإلجنيـل «أخـرى مل تأخـذ حتديـدها الالهـويت أو مواصـفااا بالكامـل مثـل 
). وقـد 16:3يت 1(» سـر التقـوى «)، و9:3يت 1(» سـر اإلميـان «)، و11:4(مـر » ملكـوت اهللا سـر

 املخفيــة أعطــى املســيح للكنيســة يف أشــخاص الرســل القديســني وأنبيــاء العهــد اجلديــد اســتعالن أســرار اهللا
منـــذ الـــدهور حبكمتـــه الفائقـــة وتـــدبريه بـــالروح القـــدس خلدمـــة الـــدهور كلهـــا حســـب قـــول القـــديس بـــولس 

 الرسول:
الـذي ِحبََسـبه بـإعالن عرَّفنـي بالسـر أنه  ألجلكم،إن كنتم قد مسعتم بتدبري نعمة اهللا املعطاة يل  «+ 

 أجيـال ُأَخــر مل يُعـرَّف بـه بنــو الـذي يف تفهمــوا درايتـي بسـر المســيح،حينمـا تقرأونـه تقـدرون أن 
 )5-2: 3(أف » البشر كما قد أُعلن اآلن لرسله القديسني وأنبيائه بالروح.

وقد استلمت الكنيسة هذه األسرار مجيعاً: ما هو الهويت وما هو كنسي، واستودعتها قلب قديسـيها 
نيــة جــداً بأســرار املســيح وخمتاريهــا مــن جيــٍل إىل جيــل بالتســليم مــن أســاقفة وكهنــة، وصــارت الكنيســة غ

 الفائقة ومؤمتنة وكارزة ليس للبشر فقط بل ولدى السماء أيضاً إلعالن هذه األسرار:
لكــي يُعــرَّف اآلن عنــد الرؤســاء والســالطني يف الســمويات بواســطة الكنيســة حبكمــة اهللا املتنوعــة  «+ 

 )10:3(أف » حسب قصد الدهور الذي صنعه يف املسيح يسوع ربنا.
هـو مـن العمـق واالمتـداد  »سـر المسـيح«ن القديس بـولس الرسـول أيضـاً، نعلـم علـم اليقـني أن ولكن، وم

 ـا ال ميكن أن ُيستقصى. فاألسرار هي ذخرية اهللا اليت ال ُحتدُّ وال ُتضبط بلفٍظ، وال ُتستنفذ:
ــ «+  ــر بــني األمــم بغــىن املســيح ال ذي ال يل أنــا أصــغر مجيــع القديســني أُعطيــت هــذه النعمــة أن أُبشِّ

 )9و8: 3(أف » ُيستقَصى، وأُنري اجلميع فيما هو شركة السر املكتوم منذ الدهور يف اهللا.
ــد والفــداء)  ولكــن يلــزم أن نفــرِّق بــني أســرار الالهــوت والتــدبري (أي ســر الثــالوث األقــدس وســر التجسُّ

ُتســتخدم فيهــا  وبــني أســرار الكنيســة. ألن أســرار الكنيســة تقــوم علــى ممارســات عمليــة بالصــالة للتقــديس
وســـــائط حســـــيَّة منظـــــورة: كاملـــــاء يف املعموديـــــة، والزيـــــت يف التثبيـــــت، واخلبـــــز واخلمـــــر املمـــــزوج باملـــــاء يف 
 اإلفخارستيا، والزيت يف مسحة املرضى، ووضع اليد بالصليب يف الكهنوت، ويف التوبة، ويف الزجية.

دام وســائط حســيَّة منظــورة تنــال مــن وهكــذا يُعتــرب الســرُّ الكنســي عمــًال مقدَّســاً يــتم بالصــالة واســتخ
 خالهلا النفس البشرية نعمة اهللا ومواهبه غري املنظورة.
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  )11F12(وقد عرَّف القديس أغسطينوس السر الكنسي هكذا: [الشكل املنظور لنعمة غري منظورة.]
ب ومعروف أن أسرار الكنيسة ُمسلَّمة لنا من املسيح كما هي، مثل سر اإلفخارستيا الذي أكملـه الـر 

بكــل دقائقــه يف عشــاء يــوم اخلمــيس، الــذي مــن خــالل اخلبــز واخلمــر املمــزوج وهبنــا جســده ودمــه لغفــران 
 اخلطايا وحلياة أبدية.

ولكن الذي يتحتم علينا أن نعرفه ونقبله هـو أنـه توجـد عالقـة حيَّـة شـديدة بـني سـر الثـالوث األقـدس 
وبني أسرار الكنيسة بوسـائطها املنظـورة. فخـرب (سر الالهوت) وسر التجسُّد والفداء (سر التدبري اإلهلي) 

َمــْن آمــن واعتمــد  «اإلميــان (بالثــالوث) يتحــتم أن يــدخل اختبــار الفعــل والعمــل حســب قــول املســيح: 
ـــد يتحـــتم أن 16:16(مـــر » (باســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس) خلـــ  )، واإلميـــان الفكـــري بالتجسُّ

لــرب. والثقــة اإلميانيــة بالفـــداء بالــدم علــى الصـــليب يــدخل أعمــاق الكيــان البشـــري بالتنــاول مــن جســـد ا
 يتحتم أن ُمتاَرس عملياً بشرب هذا الدم يف اإلفخارستيا.

والوحــدة الــيت علَّمنــا الــرب أن نطلبهــا ألنفســنا بالصــالة وباإلميــان يف دالــة احلــب الشــديدة والثقــة فيــه 
ليكونــوا «و »ليكونــوا هـم أيضــاً واحـدًا فينــا«والـيت يصـلِّي أيضــاً عنَّـا لــآلب قـائًال: » اثبتـوا يفَّ  «بقولـه: 

)؛ هـذه 23-21: 17(يـو» وأنـت يفَّ ليكونـوا مكمَّلـني إىل واحـدأنـا فـيهم  «و »واحداً كما أننا نحن واحد
الوحـدة احلقيقيــة احليــة مــع الـرب يســوع املســيح تــتم بصـورة عمليــة يف األســرار وبــاألخ  يف اإلفخارســتيا، 

ـــالروح بفعـــل خفـــي أي ســـرائري غـــري منظـــور  ـــة مـــن فـــوق ب القـــدس، كقـــول الـــرب وال حمســـوس، بقـــوة مسائي
جســدي مأكــٌل حــقٌّ، ودمــي  «لنيقودميــوس خبصــوص املعموديــة، وكقــول الــرب لليهــود خبصــوص اإلفخارســتيا: 

 )56و55: 6(يو » مشرٌب حقٌّ، َمْن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت يفَّ وأنا فيه.
 والقديس يوحنا ذهيب الفم يوضِّح ذلك هكذا:

[إنه يلزم أن نفهم عجب هذا السر، وما هو، وملاذا ُسـلِّم لنـا، ومـا هـي املنفعـة مـن ممارسـته، ألننـا 
وهـذا يـتم باألكـل، الـذي سـلَّمه لنـا  -كما قيل   -نصري جسداً واحداً وأعضاًء من حلمه وعظامه 

 ]جماناً كهبة ... ألنه هيأ جسده على مستوانا لنتحد به كما يتحد اجلسد بالرأس.
 )46ى إجنيل يوحنا، عظة (عل

 

 .1198ص  -قاموس أكسفورد للكنيسة املسيحية  (12)
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 :EÙcarist…a» إفخارستيا«مفهوم كلمة  - 2
أي اإلحسـاس (جمـرد إحسـاس) بالشـكر أو  » الشكر «كلمة إفخارستيا تعين باليونانية عموماً   - 1

)، 11:37)، (ب) يف ابـن سـرياخ (27:2) يف سفر املكابيني الثاين ( أ املسرة كما جاءت قدمياً: (
 ):3:24يف سفر األعمال ( -وكما جاءت حديثاً 

ـــل بســـرور هـــذا العنـــاء  eÙcarist…anشـــكر ولكـــن ألجـــل  «( أ )  (مســـرَّة) الكثـــريين، نتحمَّ
 )27:2مك 2(» الكبري.

(ابـــن ســـرياخ » .eÙcarist…ajالشـــكر ال تتشـــاور مـــع إنســـان حاقـــد يف كيفيـــة  «(ب) 
11:37( 

يف   met¦ p£shj eÙcarist…ajبكـل شـكر فـََنقبـل ذلـك أيهـا العزيـز فـيلكس  «)  ج (
 )3:24(أع » .كل زمان وكل مكان

أي شكر معربَّ عنه بتقدمـٍة ، »تقدمة شكر«اسُتخدمت أيضاً ـعىن » إفخارستيا «ولكن كلمة  - 2
 إفخارســتيا «. وقــد اســُتخدمت كلمــة )12F13(مــا ســواء كــان ذلــك بالتســبيح أو بالصــلوات أو بالــذبائح

فكـل صـالة مقدَّمـة هللا فيهـا شـكر  » خلقـة العـاملشـكر اهللا علـى  «(كصـالة) بنـوع خمصـوص يف حالـة »
 )13F14(القـديس إيرينيئـوسوهذا التعبري يهمنا جـداً ألن  » إفخارستيا «من أجل خلقة العامل كانت تسمَّى 
هـو شـكر اهللا بلسـان الخليقـة مـن أجـل خلقـة » لسر اإلفخارستيا«يعتبر أن من األهداف األساسية 

 العالم وبركاته لإلنسان.
للتعبـري عـن سـر اجلسـد والـدم كتقدمـة عمومـاً أو » إفخارسـتيا «الكنيسة فُتخصَّـ  كلمـة  أما يف - 3

 أي خبز اإلفخارستيا ومخر اإلفخارستيا. -» التقدمة «للتعبري عن مواد السر 
ــــــه الفعــــــل » اإلفخارســــــتيا «ولكلمــــــة  - 4 مشــــــتقات طقســــــية تتعلَّــــــق بعمــــــل الليتورجيــــــا، من

اسـتخدمه املسـيح عنـدما أمسـك بيـده » إفخارسـتني «: فالفعـل ومشتقاته » eÙcariste‹nإفخارستني«
(لـو » ”.eÙcarist»saj إفخاريستيسـاس“مث تناول كأسـاً وشـكر  «الكأس اململوءة مخراً ممزوجاً ـاء: 

17:22( 

 

(13) Philo, De Victimis, C. 9, C. 4. 
(14) Irenaeus, Haereses, IV. 18, 4. 
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إفخارستيســاس “وأخــذ خبــزاً وشــكر  «كمــا اســتخدمه املســيح أيضــاً عنــدما أخــذ خبــزاً علــى يديــه: 
eÙcarist»saj.” « 19:22(لو( 
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أدَّى وقدَّم هنا ال تفيد جمَّرد أنه شكر، بل إنه فـََعل ِفْعل الشكر الطقسي، أي » وشكر «ولكن كلمة 
ــْن  الشــكر مــن أجــل الخليقــة وبركــة اهللا لهــا الخاصــة بهــذا الموقــف. وهــذا كــان يعملــه التالميــذ، مث َم
واخلمـر،  ن صالة شكر خاصة على اخلبـز تسلَّموا منهم يف القرن الثاين والقرنني الثالث والرابع إذ كانوا يتلو 

 كما سيأيت بعد.  - كما يعرِّفنا بذلك القديس الشهيد يوستني، وكما جاء يف تعاليم الرسل وقدَّاس سريابيون
أي فعل الشكر الذي قدَّمه  » إفخارستني «ولكن يف علم الالهوت اإلفخارسيت يُعرف أن فعل  - 5

ــيَّم كعمــل تقــديساملســيح علــى اخلبــز واخلمــر والــذي كــان مي . فعنــدما شــكر )14F15(ارســه التالميــذ، أصــبح يُق
ويف هـذا ». بـارك«أو » قـدَّس«املسيح على اخلبز واخلمر أو عندما كان يعمل التالميذ ذلك، فهو ـثابـة 

ـــح لنـــا القـــديس الشـــهيد يوســـتني أنـــه ـجـــرد أن يتلـــو رئـــيس اإلفخارســـتيا الشـــكر علـــى اخلبـــز واخلمـــر  يوضِّ
(يتحوالن)، أي يصـري اخلبـز تقدمـة (ذبيحـة) إفخارسـتيا مادتي إفخارستيا ان يف احلال املمزوج باملاء يصري 

 .)15F16(واخلمر تقدمة (ذبيحة) إفخارستيا
وال يتم التحوُّل هـذا إالَّ فال يصري تالوة التقديس » تقليد متأخر «أمَّا يف الكنيسة األرثوذكسية اآلن 

 الشكر والربكة والتقديس مع الرشومات.وذلك بعد تالوة  بعد حلول الروح القدس عليهما،
ــح أيضــاً القــديس يوســتني الشــهيد أن الشــكر الــذي يُتلــى علــى اخلبــز واخلمــر هــو  علــى  شــكر اهللا«ويوضِّ

 واخلمر. وهو مضمون صالة الشكر اليت كانت تُقال على كلٍّ من اخلبز، »بركات الخليقة والفداء
» سـر«على اخلبز واخلمر يتم الشكر » فعل«عد [بوباختصار، نفهم من كالم القديس يوستني أنه: 

]. وقـد اقتصـرت علـى ذلـك إفخارستيايصري اخلبز واخلمـر » اإلفخارستين«مباشرًة، أي بعد سرق الشكر 
الكنيسة الالتينية يف الغرب حـىت اآلن، أمَّـا يف كنـائس الشـرق عمومـاً فيتحـتم اسـتدعاء الـروح القـدس بعـد 

ليتم التحوُّل. أي أن اخلبز واخلمر ال يصريان إفخارستيا (تقدمة شـكر) الشكر للحلول على اخلبز واخلمر 
بفعل رشومات التقديس والشكر فقط بل باستجابة هذا التقديس والشكر لفعـل الـروح وذلـك باسـتدعاء 

بعـــد اســـتدعاء الــروح القـــدس وحلولـــه. ويؤيـــد ذلـــك بوضــوح القـــديس إيرينيئـــوس الـــذي يقـــول: [إن اخلبــز 
مـــــــــــــــــن  إفخارســـــــــــــــــتيالـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــد خبـــــــــــــــــزاً ســـــــــــــــــاذجاً بـــــــــــــــــل  Epiclesisالـــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــدس 

 

(15) Grimm, Lexicon New Test. s. v. 
(16) Justin Martyr, Apol. I. 65. 
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 )16F17(شقني: شق أرضي وشق مساوي.]
الــيت تعــين هنــا ســرّا مقدَّســاً، والــيت أخــذت  »إفخارســتيا«ولكــن الــذي يهمنــا مــن هــذا اآلن هــو كلمــة 

الــذي يُتلــى علــى اخلبــز » اإلفخارســتني «مضــمو�ا الســرِّي والقدســي أو بــاحلري اإلهلــي مــن فعــل الشــكر أي 
 خلمر، ومن قبول هذا الشكر حبلول الروح القدس وحتويل اخلبز واخلمر إىل ماديت اإلفخارستيا.وا

واملعــروف أن التقليــد املنحــدر إلينـــا مــن القــديس إيرينيئــوس والقـــديس يوســتينوس الشــهيد يشـــري  - 6
ر) فقـط اليت أُطلقت على سر عشاء الـرب ال تشـتق هـذا االسـم (الشـك» إفخارستيا «أيضاً إىل أن كلمة 
الــذي ُيشــكر فيــه اهللا علــى بركــات اخلليقــة وعلــى الفــداء، والــذي يُــتمَّم  -إفخارســتني  -مــن فعــل الشــكر 

أي خبـز  -على مـاديت اخلبـز واخلمـر، بـل وُيشـتق أيضـاً مـن تقدمـة ذات املـادتني املختـارتني يف هـذا السـر 
 هللا مختارة عن كل الخليقة. فهما يقدَّمان كصعيدة (أنافورا) وكتقدمة شكر -الحنطة وعصير الكرم 

 - nafšrein¢، وكلمــة 19:51ليســت مســتحَدثة، فهــي واردة يف املزمــور » أنــافورا «وكلمــة 
تقـــدمي  «وردت يف النســـخة الســـبعينية للعهـــد القـــدمي لتعطـــي معـــىن  - £nafor¢وهـــي املصـــدر مـــن 

 «جيانوس كاصطالح عام يُفيد اقتبستها الكنيسة يف البدء على فم العالَّمة أور » األنافورا «و » الذبيحة
17F» إصـعاد الصـعيدة

. وبعـد ذلـك )18F19(ذااـا» الصـعيدة «، مث اسـتخدمها كاتـب قـوانني الرسـل ـفهـوم )18
اســــتقرت األنــــافورا اآلن ـعــــىن اجلــــزء الرئيســــي الــــذي يقولــــه الكــــاهن يف ســــر اإلفخارســــتيا حيــــث تشــــمل 

 الربوسفورا، أي تقدمي الصعيدة يف البدء.
ضـد املسـيحيني علـى أ�ـم ال » ِكْلُسـس «نوس يشـري إىل ذلـك يف ردِّه علـى ادعـاءات والعالَّمة أورجيا

يعلنـــون شـــكرهم هللا بتقـــديمهم الخبـــز المـــدعو يشــكرون اآلهلـــة كمـــا يليــق، إذ يـــرد عليـــه أن املســيحيني 
 إفخارستيا الذي يتحوَّل إلى جسد مقدَّس يقدِّس الذين يتناولون منه.

ذورون)،  dîron(» تقدمــــة عطايــــا«قــــديس كلمنــــدس الرومــــاين وتقدمــــة اخلبــــز واخلمــــر يســــميها ال
 القربـان اجلديـد الـذي للعهـد اجلديـد «وإيرينيئـوس ويوسـتني يسـميا�ا  » ذبيحـة «والدسـقولية تسـميها 

 » باكورة مثار عطايا اهللا «و»
ملــه واملــدقق يالحــظ أن هنــاك ترابطــاً مقصــوداً بــني تقدمــة اخلبــز واخلمــر للتعبــري عــن الفــداء الــذي أك

املسيح جبسده ودمه يف سر اإلفخارستيا، جبانب التعبري عن شـكر اهللا علـى مـا أكملـه مـن بركـات اخلليقـة 
 

(17) Irenaeus, Haeres., IV. 18, 5. 
(18) Orig., In Evang. John, VI. 33, 34. 
(19) Apostolic Constitutions, II, 59, 4; VIII, 47,3. 
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بواســـطة الكلمـــة يســـوع املســـيح. ففـــي عمـــل عبـــادي واحـــد اســـتطاع املســـيح أن يســـلِّم للكنيســـة الشـــكر 
بشـري الالئـق علـى كـل الكامل عن أعمال كلٍّ من اخلليقة والفداء معاً، وهكذا مجع بصـالة واحـدة الـرد ال

ولــذلك أصــبحت اإلفخارســتيا مركــز كــل العبــادة علــى األرض  أعمــال اهللا ورمحتــه وعنايتــه باإلنســان. 
كلها، وقلب كافة الصلوات، وقمة التعبير الصادق عن عالقة اهللا باإلنسـان، وردَّ اإلنسـان بالشـكر 

 المستمر على تدبير اهللا القائم والدائم للخليقة كلها والعالم.
لــذلك أيضــاً جنــد أن صــلوات اإلفخارســتيا يتخللهــا كلهــا رنــة فــرح واليــل مســاوي باعتبارهــا تســبحة و 

شكر متعددة اجلوانـب واالجتاهـات، صـادرة مـن فرحـة احليـاة اجلديـدة الـيت ناهلـا اإلنسـان بالتجسُّـد اإلهلـي 
 الذي صار بواسطته تقديُس اخلليقة كلها وفداؤها مبتَدءاً باإلنسان.

يا هي ذبيحة التجسُّد!! فهي اجلسد اإلهلي املذبوح والـدم اإلهلـي املسـفوك الـذي يعـربِّ عـن واإلفخارست
فــداء اخلليقــة كلهــا، فاخلليقــة كلهــا تتبــارك يف ذبيحــة اإلفخارســتيا، والعــامل كلــه يتقــدَّس، واإلنســان يُفــَدى. 

والعـامل كلـه ممثـَّل وقـائم بواسـطة  ويف اإلفخارستيا، فـإن بركـات اخلليقـة ممثَّلـة وقائمـة باحلنطـة واخلمـر واملـاء،
 الكنيسة.

لــذلك حتــتَّم أن تضــم اإلفخارســتيا يف صــلوااا (املســمَّاة: األواشــي) كــل األقطــار وكــل أجنــاس اخلليقــة 
من كل ما ينبت على األرض من كل نبات، وكل ما يطري يف اهلواء ويدب علـى األرض، ومـن كـل فئـات 

وع بالصـلوات والبخـور، بـل وكافـة أرواح القديسـني واملالئكـة تشـرتك الناس، فاخلليقة كلهـا والعـامل كلـه مرفـ
يف الصــالة يف هــذا الســر، ألن اجلميــع داخــل يف صـــميم أبعــاد اإلفخارســتيا!! واإلفخارســتيا أل�ــا جســـد 
املسيح ودمه أصبحت بالتايل تضم كل خليقـة مـا يف السـماء مـن فـوق ومـا علـى األرض مـن حتـت كقـول 

 املسيح:
 كـــل ســـلطان يف الســـماء وعلـــى األرض، فـــاذهبوا وتلمـــذوا مجيـــع األمـــم.  ُدفـــع إيلَّ  «+ 

 )19و18: 28 (مت»
 وكقول الرسول بولس:

(أف » ليجمــــع كــــل شــــيء فــــي المســــيح مــــا فــــي الســــموات ومــــا علــــى األرض فــــي ذاك.+ «
10:1( 

يا وكل ما قلناه هنا ليس هو اجتهاداً منَّا، بـل هـو يف احلقيقـة مـن وحـي وإحسـاس صـلوات اإلفخارسـت
ــــــــا القــــــــديس يوســــــــتني الشــــــــهيد، وأيضــــــــاً مــــــــا  اُألوىل ووضــــــــوحها وبســــــــاطتها املذهلــــــــة الــــــــيت وصــــــــفها لن
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وبقيـــة الليتورجيـــات، فـــإن صـــلوات » تعـــاليم الرســـل «تكشـــفه لنـــا صـــلوات اإلفخارســـتيا يف كتـــاب 
ين، اإلفخارستيا يف مضـمو�ا الكلـي هـي توقيـع دائـم ملقـاطع قـانون اإلميـان وخمتصـر ألعمـال اهللا يف العهـد

فقد روعي فيها أن تكشف برتتيب وبدقة درجات عمل اهللا واستعالنه يف اخلليقة مبتـَدءاً بـاخلَْلق، يصـليها 
 «الكاهن خبشوع يف تعبريات كلها شـكر وامتنـان، ويقوهلـا بلسـان آدم املْفـِديِّ أو بـروح اإلنسـان اخلالـد: 

مــروراً بكــل أعمــال اهللا احلكيمــة يف مث  » خلقــَت يل الســماء ســقفاً؛ وثبَّــتَّ يل األرض ألمشــي عليهــا
مث غوايـة احليـة، مث  » أظهـرَت يل طبيعـة احليـوان؛ وأخضـعت كـل شـيء حتـت قـدميَّ  «اخلليقة والفردوس: 

ســقوط آدم، وخــروج قضــية املــوت، مث إعطــاء النــاموس وظهــور األنبيــاء، واســتعالن تــدبريات اهللا يف القــدمي 
وأخـرياً اسـتعالن تـدبري تعطـُّف اهللا بظهـور  » ة املؤديـة إىل احليـاةرََبْطتَـين بكـل األدويـ «متهيـداً للخـالص: 

ـــد والتـــأنُّس واخلـــالص وعمـــل الفـــداء الـــذي يبلـــغ القمـــة يف ترديـــد كلمـــات  يســـوع املســـيح، وأخبـــار التجسُّ
مث أخبــار  » اصـنعوا هـذا لـذكري «املسـيح الـيت قاهلـا وقـت العشــاء علـى اخلبـز واخلمـر حســب وصـيته: 

القـــرب ونـــزول اجلحـــيم والقيامـــة يف اليـــوم الثالـــث. مث الصـــعود والوعـــد بـــاليء الثـــاين مـــن اآلالم والصـــليب و 
السـماء لدينونــة األحيــاء واألمـوات وحيــاة الــدهر اآليت. مث تقـدمي اخلبــز واخلمــر للتقـديس. وأخــرياً، وكختــام 

حيــث تصــبح هلــذه الصــالة اإلهليــة، تســتدعى الكنيســة بفــم الكــاهن الــروح القــدس لتكميــل ســر التحــوُّل 
التقدمة إهلية فـال يعـود جيـوز الصـالة عليهـا، بـل منهـا ينبثـق التقـديس وُميـنح، حيـث يـتم التجلِّـي فـال يعـود 

 يوجد على املذبح أرضيات ُختَدم بل مساويات ُمعَلنة تؤكل بالسر ويُتعجب منها بالد!
العـامل نتهي إليـه وهكذا، بتهليل وفرح مـذهل وشـكر فـوق شـكر، تنتهـي اإلفخارسـتيا بإحسـاس مـا سـي
وُيســتعلن اهللا يف  يف القيامــة العتيــدة عنــدما تتجلَّــى اخلليقــة وعلــى رأســها اإلنســان، ويلــبس الفاســد عــدم فســاد،
 الكل مالئاً الكل يف الكل. وخيرج املؤمنون من الكنيسة وكأ�م آتون وقادمون من السماء.

أصـبحت حمـددة بسـر » إفخارسـتيا «ولكـن الـذي اسـتقر يف الكنيسـة علـى ممـر الـدهور هـو أن كلمـة 
اجلسد والدم املقدَّسني، بكل ما حيويه هذا السر من معـاين الشـكر: قـوًال وفكـراً وعمـًال علـى مـا أوالنـا بـه 
املسيح من بركات اخلليقـة وتقـديس وغفـران وفـداء وقيامـة وثبـوت واحتـاد بطبيعتـه اإلهليـة ونـوال روح احليـاة 

 بكل نعم ومواهب الروح القدس.
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خارستيا واإلنسان الجديداإلف  
 

املخلــوق علــى لقــد كشــف املســيح بكــل وضــوح  عــن طعــام جديــد روحــاين يتعاطــاه اإلنســان اجلديــد 
)، ليحيـا بـه وتـدوم حياتـه إىل األبـد، ِعـَوض الطعـام 24:4(أف » يف الـرب وقداسـة احلـق «صـورة اهللا 

 ذلك يف قوله: املادي الذي يتعاطاه اإلنسان العتيق وميوت. وقد أوضح املسيح
 . احلق احلق أقول لكم: َمْن يؤمن يب فله حياة أبدية.1 «+ 
َــنَّ يف الربيــة ومــاتوا. هــذا هــو اخلبــز النــازل مــن الســماء، لكــي 2

. أنــا هــو خبــز احليــاة. آبــاؤكم أكلــوا امل
حييـا  يأكل منه اإلنسان وال ميوت. أنا هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء. إْن أكل أحٌد مـن هـذا اخلبـز

 إىل األبد.
 )51-47:6(يو » . واخلبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العامل.3

 يتدرَّج املسيح يف هذا القول بذِْكر احلقائق اآلتية:
إنَّ َمْن يؤمن باملسيح، ينال احليـاة األبديـة، الـذي يشـرحه إجنيـل القـديس يوحنـا يف موضـع آخـر  - 1
يـأيت إىل  أقول لكم: إنَّ َمْن يسمع كالمي ويؤمن بالـذي أرسـلين فلـه حيـاة أبديـة، والاحلق احلق  «بقوله: 

). وهـذا يف احلقيقـة هـو حـال اإلنسـان اجلديـد 24:5(يـو » دينونة، بل قد انتقل من املوت إىل احليـاة
لـروح، الذي مسع خرب البشارة، وآمن واعتمد للمسـيح، ويكـون هـو الـذي ُولِـد ثانيـة مـن فـوق ومـن املـاء وا

احلـق احلـق أقـول لـك: إن كـان أحـد  «وصار مهيًَّأ لدخول ملكوت اهللا حسب كالم املسيح لنيقودميوس: 
يُوَلد من املاء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا. املولود من اجلسد جسـد هـو، واملولـود مـن الـروح  ال

 )6و5:3(يو » هو روح.
خلبز احلي اجلديد الذي نزل من السماء لكي يأكـل منـه يعود هنا املسيح ويقدِّم نفسه باعتباره ا - 2

اإلنسان وال ميوت بعد، بل حييا إىل األبد حىت وإْن مات باجلسد. وواضح هنـا أن الـذي يغتـذي باملسـيح 
، الــذي خلقــه املســيح يف نفســه ”مــن املــاء والــروح“و” مــن فــوق“هــو اإلنســان اجلديــد املخلــوق جديــداً 

 ناه باإلميان واملعمودية.بقيامته من بني األموات، ونل
عـــاد املســـيح وحـــدَّد بوضـــوح شـــديد كيـــف ســـُيعطي نفســـه خبـــزاً ليأكـــل منـــه اإلنســـان اجلديـــد  - 3
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ليحيا إىل األبـد بـأن حـدَّد أن الطعـام الروحـي لإلنسـان اجلديـد سـيكون جسـده الـذي يبذلـه عـن حيـاة ال 
ية، ـعـىن أن املسـيح سـُيقدِّم جسـده عامل. وهنا يدخل املعىن يف تصـوير مسـتيكي أي سـرِّي شـديد الشـفاف

علــى الصــليب ذبيحــة حيَّــة مقدَّســة لــآلب عــن خــالص العــامل. وهــذه الذبيحــة احليَّــة املقدســة لكــي يــتم 
عملهــا يف اإلنســان، بإعطــاء اخلــالص والغفــران واحليــاة والــرب، يتحــتَّم أن يأكــل منهــا اإلنســان لكــي يكــون 

ولكي يُعطي املسيح لكل إنسان الفرصة واحلق ليأكل منها يف كل شريكاً يف فعلها اإلهلي السرِّي الفائق. 
مكان وإىل مدى مجيع األزمان، قام يوم اخلميس املباَرك برسم طقس ذبـح اجلسـد علـى العشـاء الفصـحي 
مــع تالميــذه بــأن أخــذ خبــزاً عاديــاً وشــكر وبــارك وكســر، وأعطــى لتالميــذه برســم اجلســد املكســور علــى 

هذا هـو جسـدي املكسـور مـن أجلكـم (علـى الصـليب)، خـذوا  “ بسر رهيب: الصليب يوم اجلمعة قائالً 
مث عاد وأخذ الكأس الرابع يف طقـس عشـاء الفصـح املمـزوج مخـراً ومـاًء، وشـكر وبـارك ”. كلوا منه كلكم

 ”.هذا هو دمي املسفوك من أجلكم (على الصليب)، اشربوا منه كلكم“وأعطاه لتالميذه قائًال: 
، بالفعـــل اإلهلـــي الســـرِّي يف اخلبـــز واخلمـــر، الوجـــود املســـتيكي اإلهلـــي للجســـد وهكـــذا حقَّـــق املســـيح

 احلقيقي املذبوح على الصليب والدم املسفوك عليه.
وهكذا حقَّـق املسـيح بالفعـل اإلهلـي السـرِّي ذبيحتـه الفصـحية جبسـده بواسـطة اخلبـز واخلمـر. حـىت أن  

ر الفصــحي الســرِّي، يكــون قــد أكــل بالفعــل كــل َمــْن أكــل مــن هــذا اخلبــز الفصــحي الســرِّي وهــذا اخلمــ
السرِّي املسـيح نفسـه يف حالـة الذبيحـة الفصـحية الـيت قـدَّمها لـآلب ملغفـرة اخلطايـا وحيـاة أبديـة لكـل َمـْن 

 يتناول منه.
مث عـــاد املســـيح ليوثِّـــق هـــذا األكـــل والشـــرب الفصـــحي مـــن جســـده ودمـــه كعهـــٍد أبـــدي معنـــا، فقـــال 

(يـو » سدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنـا أُقيمـه يف اليـوم األخـريَمْن يأكل ج «باختصار ووضوح: 
 «). ولكـي يرفـع عـن ظـنِّ اإلنسـان أنـه يأكـل خبـزاً سـاذجاً ومخـراً ممزوجـاً سـاذجاً، عـاد فأكَّـد: 54:6

). واملعـىن هنـا عميـق، إذ يفـرِّق املسـيح بـني 55:6(يـو » ألن جسدي مأكٌل حقٌّ ودمـي مشـرٌب حـقٌّ 
ذج وشـــرب اخلمـــر الســـاذج، وبـــني أكـــل اجلســـد اإلهلـــي وشـــرب الـــدم اإلهلـــي. فهنـــا اخلبـــز أكــل اخلبـــز الســـا

ُحيـي، مل يـَُعـْد 
الفصحي املتحوِّل إىل جسـد املسـيح الـذي اسـتودع فيـه املسـيح قـوة وحيـاة جسـد الكلمـة امل

ول، واهللا هـو مـا ال يتغـريَّ وال يـز ” احلـق“أكًال ساذجاً يأكله اإلنسان باجلسد وميـوت، بـل مـأكال حّقـا. و
ـــــدم الكـــــائن بـــــالقوة  ـــــذي يأكـــــل اجلســـــد ويشـــــرب ال ـــــزول، ـعـــــىن أن ال ـــــذي ال يتغـــــريَّ وال ي وحـــــده هـــــو ال
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، وهو أعمق تعبري سرِّي ”يشرب احلق“و” يأكل احلق“اإلهلية يف سرِّ اخلبز املكسور واخلمر املمزوج إمنا 
ان اخلطايــا واحليــاة األبديــة، عــن اســتيعاب الهــوت املســيح الكــائن يف اجلســد والــدم الفصــحي العامــل لغفــر 

)، الـذي يف 57:6(» َمـْن يـأكلين فهـو حييـا يب «الذي عربَّ عنه املسيح بعد ذلك تعبرياً ُمبِدعاً بقولـه: 
 )20:2(غل » ال أحيا أنا، بل املسيح حييا يفَّ. «صميم معناه قال بولس الرسول: 

من اخلبز املكسور الفصحي واخلمر املمـزوج وهكذا أعطى املسيح عهداً أبدياً موثَّقاً أن كل َمْن يأكل 
الفصحي، الذي نعربِّ عنه بسرِّ اإلفخارستيا، يكون قد أكل املسيح حبـال ذبيحـة فصـحية علـى الصـليب، 

، ”مخيس العهد“ الذي صار ضميناً خلالص اإلنسان غفراناً وحياًة أبدية. لذلك يسمَّى مخيس الفصح بـ
كــذلك الكــأس أيضــاً بعــد العشــاء قــائًال: هــذه الكــأس هــي “: وهــو العهــد اجلديــد كقــول املســيح العلــين

 )20:22(لو ” العهد اجلديد بدمي الذي ُيسفك من أجلكم.
 «كما أعطى املسيح استعالناً جديداً لفاعلية األكل من اجلسد والشـرب مـن الـدم الفصـحي بقولـه: 

ت املتباَدل بالفعل السـرِّي ). هذا الثبو 56:6(يو » َمْن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت يفَّ وأنا فيه
مع املسـيح بواسـطة االشـرتاك يف اجلسـد والـدم، هـو مـا يُعـربَّ عنـه الهوتيـاً باالحتـاد السـرِّي. الـذي عـربَّ عنـه 

يـو 1(» أما شركتنا حنن فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع املسـيح «القديس يوحنا يف رسالته األوىل هكذا: 
ليكــون  «)، وقولـه: 20:14(يــو » أنـتم يفَّ، وأنــا فــيكم «). كمـا عــربَّ عنــه املسـيح بقولــه: 3:1

(يـــو » اجلميـــع واحـــداً، كمـــا أنـــك أنـــت أيهـــا اآلب يفَّ وأنـــا فيـــك، ليكونـــوا هـــم أيضـــاً واحـــداً فينـــا...
 )23:17(يو » أنا فيهم وأنت يفَّ ليكونوا مكمَّلني إىل واحد. «)، 21:17

املســيح مــن الســماء كخبــز حــي إهلــي، وهــو بــذا نــدرك أن الطعــام اجلديــد الروحــي الــذي أحــدره لنــا 
جسده لُيطعم بـه اإلنسـان اجلديـد ليحيـا وتـدوم حياتـه إىل األبـد؛ هـو جـوهر العهـد اجلديـد. فـنحن الـذين 
أكلنــا اجلســد وشــربنا الــدم، دخلنــا يف صــميم العهــد اجلديــد وجــوهره الــذي صــنعه اهللا اآلب معنــا بــدم ابنــه 

بــن يف أحشــائنا ودخلنــا حنــن يف عمــق أعماقــه وصــرنا يف وحــدة الوحيــد الــذي شــربناه مــن يــده، فتغلغــل اال
 أمام عني اآلب أهَّلتنا للبنوَّة ومرياث االبن الوحيد.

لإلنســان اجلديــد، قــد رفعتــه مــن األرض إىل الســماء، ومــن حــال  -طعــام احلــق هــذا  -فاإلفخارســتيا 
ئي وكيـان روحـاين يـرتاءى أمـام اهللا اخللقة الرتابية اليت تـدبُّ علـى األرض كإحـدى الـدبابات إىل وجـود مسـا

يف حاٍل من الرب والقداسة ملدح جمـد نعمتـه الـيت أنعـم بـا علينـا يف احملبـوب، وهـذا كلـه كـان حسـب مسـرَّة 
 مشيئة اآلب.
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 «غـري أن يف املعموديـة خيـرج اإلنسـان اجلديـد ـفـرده حـامًال املسـيح فيـه حسـب قـول بـولس الرسـول: 
 إلميـان باملسـيح يسـوع. ألن كلَّكـم الـذين اعتمـدمت باملسـيح قـد لبسـتم املسـيحألنكـم مجيعـاً أبنـاء اهللا با

(أف » وتلبســوا اإلنســان اجلديــد املخلــوق حبســب اهللا يف الــرب وقداســة احلــق «)، 26:3(غــل »
كـأس الربكـة  «). أما يف سر اإلفخارسـتيا فيخـرج املؤمنـون متَّحـدين يف شـركة معـاً ومـع املسـيح: 24:4
أليست هي شركة دم املسيح؟ اخلبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد املسيح؟ فإننـا حنـن  اليت نُبارِكها،

 )17و16:10كو 1(» الكثريين خبز واحد، جسد واحد، ألننا مجيعنا نشرتك يف اخلبز الواحد.
هلذا يُقـال للمـؤمن إنـه عضـو واحـد متميِّـز يف جسـد املسـيح حسـب موهبـة الـروح الـيت أخـذها مـن اهللا 

 ا اجلسد. ولكن يُقال عن املؤمنني معاً إ�م جسد املسيح الواحد أي كنيسته.ليخدم ب
يـزول، علـى صـورة خالقـه. أمـا  كذلك فإنسان املعمودية اجلديد من فوق، هو روح ثابت ال يتغـريَّ وال

حيـث يتغـريَّ اإلفخارستيا فهي سرُّ التجديد الدائم لإلنسان، يتجدَّد فينا بقدر ما يـَْفَىن اخلارج يوماً فيوماً، 
اإلنسان إىل صورة خالقه يف الد من جمٍد إىل جمـٍد كمـا مـن الـرب الـروح، كلمـا أكلنـا اجلسـد وشـربنا الـدم 

 ودخلنا جمدَّداً يف سرِّ الشركة مع املسيح وسلكنا بالروح.
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 مقــدِّمة
 

 لكي نستمتع، بصورة واضحة، بسرِّ اإلفخارستيا،
 ولكي نتذوَّق معاين الكلمات والصلوات وندرك قيمتها الروحية،
 ولكي نشبع ونرتوي من مواقف التجلِّي يف هذا السر الرؤيوي،
 ولكي ندخل حقاً يف جمال حلول الروح القدس وحضور الرب،

 ولكي ننال شركة فعلية يف اجلسد السرِّي والدم الثمني،
 ،)0F1(ولكي تتلء  فمنا فرحاً ولساننا تليًال باحلق عند التمام واالنصراف

ينبغــي الرجــوع إىل الينــابيع اُألوىل لإلفخارســتيا كمــا كــان يباشــرها اآلبــا  الرســوليون والكنــائس اُألوىل، 
لبدائيــة البســيطة الــيت تعــربِّ بكــل وضــوح عــن مفهــوم كــل موقــف حيــ  تههــر الصــلوات يف ـــورتا اُألوىل ا

وقصد كل ـالة، وترُّ  بال لببسس  وال إبام علء كل سؤال من األسئلة اليت يتقاذفها الالهوتيون ويتحريَّ هلـا 
 البسطا  من املؤمنني:

كملــت يســأل الربوتســتانت: هــل اإلفخارســتيا ذبيحــة حقيقيــة أم هــي جمــرُّ تــذكار لذبيحــة أُ ( أ ) 
 يف املاضي؟

(ب) يســأل الكاثوليــك وهــم متحــريون: هــل املســيح حاضــر بالفعــل يف مــاُّة اإلفخارســتيا؟ ويســألون 
 باألكثر وهم مهمومون: هل الفعل الفدائي موجوُّ وحاضر يف إقامة اإلفخارستيا؟

) مث يســــأل الفالســــفة الروحيــــون والفاحصــــون يف األُّيــــان املقارنــــة: كيــــف يكــــون اجلســــد الواحــــد  ج (
 حاضراً يف أماكن حمصورة ومتعدُّة يف نفس الوقت؟

 ) كيف حيصل حلدث  واحد  متَّ يف املاضي أن يستمر يف احلاضر كل يوم؟ ُّ (
هنا نقول إن اجلدل الالهويت لن يفيدنا شيئاً. والواقع أن املطارحات الالهوتية بني العقائد مل حتل قط 

هلــا حلوهلــا وهلــا قناعتهــا، ولكــن مبجــرُّ الرجــوع إىل أي نــزاع فكــري حــىت اآلن، فكــل عقيــدة هلــا رُّوُّهــا و 
الينــــــــــابيع اُألوىل لصــــــــــلوات اإلفخارســـــــــــتيا وشــــــــــرح اآلبـــــــــــا  وتعلــــــــــيقهم علــــــــــء خفيـــــــــــات هــــــــــذا الســـــــــــر 

 

 التناول) أوشية بعد -(القدَّاس الباسيلي » فمنا امت  فرحاً ولساننا تليالً من جهة تناولنا من أسرارك غري املائتة يا رب.« (1)
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 العهيم لن يبقء سؤال لسائل ولن ُي ك فراج لاُّل.
ت اإلفخارسـتيا يف هلذا رأينا يف مستهل كتابنا هذا أن نقدِّم الينـابيع اُألوىل الـيت احنـدرت منهـا ليتورجيـا

ــورتا الروحيــة اُألوىل البســيطة غايـة البســاطة، حينمــا يلتـف مجيــع املــؤمنني يف كـل مدينــة ُّاخــل الكنيســة 
يــوم األحــد حــول مائــدة الــرب، وكأـــا الكنيســة ـــارت عــاملهم اجلديــد اآلخــر أو ملكــوتم الســرِّي الــذي 

ما  متزينـة وعريســها يف وسـطها قــائم تلـك علــء يتبعـون وطانتـه خفيــاً أو أُورشـليم اجلديــدة النازلـة مــن السـ
قديسيها، يأتون جياعاً عطاشاً إليه وهو يـأتيهم بشـبع سـرور. ومل تكـن الكنيسـة إالَّ هـؤال  املـؤمنني الـذين 
تثلون الليقة اجلديـدة حينمـا تتمعـون حـول خـالقهم، وكمولـوُّين ثانيـًة سـرّا مـن فـوق مـن السـما  يـأتون 

البـز السـمائي السـرِّي. وكـل مـا يفقـده املؤمنـون علـء مـدى سـبعة أيـام مـن سـالم إليه يطلبون حقهـم مـن 
ونور وحق وحياة وسرور، يس ُّونه مـن املسـيح يف اليـوم الثـامن، ألن املسـيح ال يـزال للسـائرين يف الهلمـة 

اُّخـل  «لضـائع نور العامل، وسالماً وحقاً للذين أضاعوا احلق، ومنه ُّائماً ُتس ُّ احليـاة املفقـوُّة والسـرور ا
 )21:25(مت » إىل فرح سيدك.

هذا هو مسيح اإلفخارستيا، مسيح النور واحلق واحلياة والسرور، املسيح املأكول حقاً واملشروب حقـاً 
يف يوم الرب املدعو باليوم الثامن، ألن يوم األحد أو أي يوم لإلفخارستيا هـو حقـاً أــبح لـيس مـن هـذه 

ضــيَّعت احليــاة األبديــة وعاشــت يف فــراج الــزمن امليــت. فكمــا أن املســيح هــو الليقــة وال هلــذه الليقــة الــيت 
آُّم الثاين، أي رأس الليقة اجلديدة واحلياة اجلديدة، هكذا يوم اإلفخارسـتيا أــبح هـو الـزمن الثـاين، أي 

 بد  اللوُّ واألبدية.
اة املسـيح القـائم مــن لـذلك، فـإن املـؤمنني حيصــلون يف اإلفخارسـتيا، يف هـذا اليــوم، علـء مـل  قـوة حيــ

(ألن يــوم األحــد معــروف أنــه هــو هــو عيــد القيامــة األســبوعي، أو بــاحلري اليــوم الــارج عــن  -األمــوات 
وهذه القوة أي قوة قيامة املسيح احلـي هـي الـيت متـ  باسـتمرار الفـراج امليـت املتولـِّد يف  -األسبوع والزمن) 

 حياتم من الطيئة ومن عجز اجلهاُّ البشري!
ا نستطيع أن ـثِّل املؤمنني املزُّمحني يف الكنيسة حول اإلفخارستيا كجماعة راحلة إىل السـما ، وهكذ

الـذي تثِّلـه بيـوتم وأعمـاهلم  -يف رحلة باههـة اجلهـد والتكـاليف خـارج العـامل وخـارج الـزمن. فهـذا العـامل 
وعر، ال تيز أيَّ ِمحل  فع األبدية ينبغي أن يقف ورا  ظهرهم منسياً ومهمًال متاماً، ألن مرت -واهتماماتم 

فهـؤال  ، »مـن هـذا العـالملـيس « فوق الههر أو الكتف وال أيـة فكـرة تعكِّـر ــفو الرؤيـا، رؤيـا املسـيح الـذي
 »!ليسوا من هذا العالم«أيضاً ينبغي لكي يروه ويعرفوه ويأكلوه أن يكونوا 
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دلية ألنه مل يصبح من هـذا العـامل. وال تلميـذا املسيح القائم من األموات مل يعرفه تالميذه أوًال وال ال
انكشـف السـر فعرفـوا املسـيح يف » كسـر البـز «عمواس عرفا الرب علء مدى مسرية طويلـة، ولكـن عنـد 

 احلال! وهكذا ـارت اإلفخارستيا (كسر البز) واسطة استعالن مسيح الدهور.
بشـرية. ال يهـن أحـد أن الفـرح باملسـيح  وهكذا املسيح، أـبح ال تكن الدخول إليـه اآلن علـء أبعـاُّ  

أوًال » السـر «البـد أن نـدخل إىل  » سـر «والتمتـع بعشـرته واإلحسـاس بوجـوُّه تكـن أن حيـدث بـدون 
نـــا يف  نـــا حنـــن أوًال لكـــي نـــدرك املســـيح، يغريِّ لكـــي نعـــرف املســـيح ونفـــرح بـــه ونتلـــذَّذ حبضـــوره. الســـر يغريِّ

نـا  » مـوت الـرب «املعموُّية فنـدرك  نـا يف اإلفخارسـتيا يغريِّ يف مسـحة املـريون فنتـنفس روحـه القـدوس، يغريِّ
نا يف الكنيسة حينما متتلي  باألتقيا  ويكمِّل فيهـا سـر احلضـور اإلهلـي فنـدرك جسـده  فندركه كقيامة، يغريِّ

 الذي ت  الكل يف الكل!
ىل السـما  مـن خـالل رحلة املؤمنني املزُّمحة يف الكنيسة حول سر اإلفخارستيا هي يف احلقيقـة رحلـة إ

قــام، بقيــاُّة الــروح
ُ
القــدس نفســه الــيت تبلــ  ذروتــا عنــدما يصــرخ الكــاهن  عمــق أعمــاق املســيح امليــت وامل

ويطهِّرها، وينقلهـا ويظهرهـا وعلء هذه القـرابني  علينافليحل روحك القدوس  «مستدعياً الروح القدس: 
 » قدساً لقديسيك

ي للحلــول علــء املــؤمنني أوًال قبــل القــرابني، لكــي عنــدما ولــيالحظ القــارى  أن ُّعــوة الــروح القــدس هــ
ون ويتقدَّسون هم أوًال يستطيعون أن يستعلنوا باإلتان املستنري ظهور اجلسد والدم وحضور املسيح.  يتغريَّ

إذاً، فرحلـــة املـــؤمنني إىل الســـما  وهـــم مزُّمحـــون حـــول اإلفخارســـتيا ليســـت باســـتعداُّات بشـــرية، بـــل 
فكـر حللـول الـروح القـدس عنـد ندائـه للتغيـري والتقـديس حـىت يُههـر الُقـدسس للقديسـني باستعداُّ القلـب وال

وُيستعلن اجلسد باإلتان ويُرى املسيح حاضراً يف اإلفخارستيا عندما يصرخ الشعب كله بعد حلـول الـروح 
ب يف هنـا تكـون الكنيسـة كلهـا يف حالـة اسـتعالن والشـع » حقـاً  ُأؤمـن «أي » يت نـاهيت آمـني «القـدس: 

مواجهــة املســيح، واملســتحقون للعــرس يــدخلون، ومائــدة امللكــوت تكــون قــد تيــأت بقدســاتا للقديســني، 
اجعلنـــا مســـتحقني كلنـــا يـــا ســـيدنا أن نتنـــاول مـــن قدســـاتك طهـــارًة ألنفســـنا  «وعنـــدها يقـــول الكـــاهن: 

صــيباً ومرياثـاً مــع وأجسـاُّنا وأرواحنــا، لكـي نكــون (جبسـدك الواحــد) جسـداً واحــداً وروحـاً واحــداً، وجنـد ن
 (القداس الباسيلي)» مجيع القديسني الذين أرضوك منذ البد .

إىل األقـداس العليـا حيـ  ُّخـل املسـيح  «هنا ُّخول الشعب للتناول هـو ُّخـول حقيقـي إىل السـما  
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؛ 20:6(عــب » بــدم نفســه، ُّخــل مــرًَّة واحــدًة إىل األقــداس فوجــد فــداً  أبــدياً كســابق مــن أجلنــا ... 
س هنـــا تشـــبيه وال رمـــز، ولكنـــه ســـر ُمعلبـــٌن باإلتـــان، فاملســـيح حاضـــر علـــء املـــذبح كمـــا يف ). لـــي12:9

الســما ، بذبيحــة نفســه، جبســده، وبــدم نفســه، كمــا هــو أمــام اآلب، يعطــي جســده املكســور لكــل مبــنس 
 يتقدَّم وُّمه املسفوك يهبه غفراناً للخطايا وحياة أبدية لكل مبنس يتناول منه.

رستيا هي باحلقيقـة مسـا ، بسـبب حضـور املسـيح كوعـده، فحيـ  يوجـد املسـيح الكنيسة وقت اإلفخا
 «). واملسيح ال تكن أن يُرى اآلن إالَّ 13:3(يو » ابن اإلنسان الذي هو يف السما  «توجد السما : 

) كمــا رآه يوحنـــا يف رؤيـــاه يف الســـما ، أي كإفخارســـتيا مهيَّـــأة 6:5(رؤ » كخــروف قـــائم كأنـــه مـــذبوح
اً، فالذبيحــة اإلهليــة قائمــة ُّائمــاً حبضــور املســيح كمــا يف الســما ؛ كــذلك أيضــاً يف الكنيســة يف  ل كــل. إذ

ألن كــل مــرة  تــأكلون مــن هــذا البــز  « » اـــنعوا هــذا لــذكري «كــل إفخارســتيا حســب طلــب الــرب: 
 » وتشربون من هذه الكأس تُبشِّرون مبويت

ـارت حضور املالئكة يف كل إفخارستيا عالمة تأكيدية علء  أن الكنيسة اتَّسعت أبعاُّهـا الرؤيويـة ـو
بالفعــل اســتعالناً مساويــاً بــاحلق، واهللا مــ ا  . الشــعب يتهلــل ويصــرخ مشــاركاً املالئكــة يف التســبيح أمــام اهللا  

قـدوس قـدوس قـدوس  «كأنـه يف السـما  متامـاً ويـرُُّّ مـع الشـاروبيم والسـريافيم تسـبحة الغلبـة والـالص: 
الكنيســة هنــا خليقــة جديــدة بالفعــل،  » األرض مملو تــان مــن جمــدك األقــدسرب الصــباؤوت؛ الســما  و 

ـــا ذوو العيـــون املكشـــوفة فينبهـــرون إذ يتجـــاوزون حـــىت  والنفـــوس البســـيطة تفـــرح وُتلِّـــل تلـــيًال مالئكيـــاً، أمَّ
م إىل احلضرة اإلهلية وتدخل ب» الوقوف ُقدَّام «املالئكة يف بجتهم، ألن اإلفخارستيا تتجاوز بم حدوُّ 

ُّاخـــل احلجـــاب إىل وليمـــة األخصَّـــا ، إىل اجلســـد والـــدم، إىل أســـرار الطبيعـــة اإلهليـــة غـــري املنطـــوق بـــا؛ 
فيعوُّون من هذه الرحلة السماوية والدبهبُش ت  عقوهلم، حممَّلني بعطايا ومواهب روحانية وعلء رؤوسـهم 

 تأمل!؟ابتهاٌج وفرٌح أبدي وعلء لسا�م ُبشربى ورسالة مفرحة للعامل امل
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 الفصل األول

 صور وأمثال ورموز اإلفخارستيا
 في العهد القديم

 

يعتمد اآلباء يف تقـدميهم لصـور وأمثـال العهـد القـدمي، وهـم يشـرحون ويوضـحون أعمـال اهللا يف العهـد 
اجلديد، على حقيقة إميانية ثابتة لدى الكنيسة كلها، أن كل ما عمله اهللا يف املاضـي عملـه بتـدبٍري خـاص 

ساس ُمْسَبق يبين عليه اإلنسان رجاءه وأمله فيما هو عتيد أن يعمله اهللا يف مستقبل الزمـان حىت يكون كأ
 من أجل تكميل خالصه.

وحتتل اإلفخارستيا يف هذا املضمار مركزاً أساسياً يف امتداد واستمرار الصلة السرائرية بني العهد القدمي 
 والعهد اجلديد، فهي كالقلب النابض لكال العهدين.

وجــدنا أن لــدى كــل الالهــوتيني شــرقاً وغربــاً، وحــىت لــدى واضــعي الليتورجيــات وكــل شــارح مــن  وقــد
اآلباء وواعظ على األسرار، اجتاهاً عاماً العتبار اإلفخارستيا ذات استمرار عميق وسـرِّي لـذكرى الذبيحـة 

ه، وذلـــك مـــن الـــيت قـــدَّمها هابيـــل الصـــدِّيق، وتقدمـــة وذبيحـــة ملكيصـــادق، وذبيحـــة إبـــراهيم إلســـحق ابنـــ
الوجهة الكهنوتية. فكلٌّ من هذه الذبائح ُقدِّمت بروح كهنوتية، ففي كتاب اخلـوالجي نقـرأ يف صـالة رفـع 

 خبور باكر:
 تقدمـة إسـحق «وإبـراهيم » ذبيحـة عهـد «[يا اهللا الـذي قَبِـَل قـرابني هابيـل الصـدِّيق وذبيحـة نـوح 

 وخبور هارون وزكريا ...]»
بــني ســر اإلفخارســتيا والعهــد القــدمي تأخــذ صــورة أوضــح وارتباطــاً أكثــر مــن ولكننــا وجــدنا أن العالقــة 

جهـــة املـــادة الســـرائرية كمـــا هـــو حـــادث يف تقدمـــة ملكيصـــادق حيـــث اخلبـــز واخلمـــر يبـــدو فيهـــا انطباقـــاً 
 واضحاً. وكذلك يف نزول املن من السماء كخبز مسائي، ويف خروف الفصح.
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 اتقدمة ملكيصادق، وسّر اإلفخارستي - 1
 

فعقيــدة الكنيســة اُألوىل جنــدها واضــحة أشــد الوضــوح يف كــالم العالَّمــة كلمنــدس اإلســكندري (ســنة 
م.) الــذي يــربط ربطــاً مباشــراً بــني اإلفخارســتيا يف احلاضــر وتقدمــة ملكيصــادق يف املاضــي الســحيق 195
 هكذا:

 Typos[إن اخلبــــــــز واخلمــــــــر املقدَّســــــــني اللــــــــذين قــــــــدمهما ملكيصــــــــادق مهــــــــا صــــــــورة منوذجيــــــــة 
 )0F1(لإلفخارستيا.]

م) بعــــض 258-210هــــذه هــــي عقيــــدة اآلبــــاء األوائــــل عمومــــاً، وقــــد طوَّرهــــا القــــديس كربيــــانوس (
 الشيء، فهو يقول:

[ويف حالــة ملكيصــادق كــاهن اهللا العلــي نــرى ذبيحــة اإلفخارســتيا الــيت قــدَّمها الــرب يســوع تســبق 
إن ملكيصــادق ملــك ســاليم قــدَّم  فتأخــذ صــورتا اُألوىل حبســب شــهادة الكتــاب املقــدَّس إذ يقــول

 )1F2(خبزاً ومخراً.]
ويســتمر كربيــانوس يف الــربط الــدقيق بــني العهــدين اجلديــد والقــدمي مــن حيــث هــذا الســر اإلفخارســيت 

 بكل ظروفه، فيقول:
للمسـيح، ودليلنـا علـى ذلـك  Typosصـورة منوذجيـة » مثـال «[إن ملكيصادق هو قبل كل شيء 

مث َمـْن هـو ذلـك  » الكـاهن إىل األبـد علـى طقـس ملكيصـادقإنـك أنـت  «: 109قـول املزمـور 
  -أي اخلبـز واخلمـر نفس التقدمة الكاهن هللا العلي أكثر من ربنا يسوع املسيح الذي قدَّم لآلب 

 )2F3(اللذين مها جسده ودمه؟] -كملكيصادق 
ويسـتمر وهكذا يربط كربيانوس بني ملكيصادق واملسيح وبني تقدمة املسيح وتقدمة ملكيصادق، بـل 

يف إجياد عناصر املطابقة ال يف صورة إفخارستيا (تقدمة شكر) املسيح وإفخارستيا ملكيصـادق فقـط، بـل 
 القائم يف اإلفخارستيا، فيقول: »Sacramentum «السري ويف الوضع 

 

(1) Strom. IV, 25. 
(2) Epist. LXIII, 4. 
(3) Ibid. 
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[وهكذا جند أن املثال، أي الصورة النموذجية، لإلفخارسـتيا وتكوينهـا مـن خبـز ومخـر قـد أُظهـرت 
القدمي، وهـذه الصـورة عينهـا هـي الـيت أكملهـا املسـيح وحققهـا حينمـا قـدَّم اخلبـز واخلمـر يف العهد 

املمـــزوج باملـــاء، ولكـــن املســـيح كـــان هـــو نفســـه التكميـــل والتحقيـــق هلـــذه احلقيقـــة املخفيـــة يف هـــذه 
 )3F4(الصورة النموذجية.]

اع، إذ يعـود إليـه يف مث جند هذا التقليد التفسريي يستوطن عند القديس أمربوسـيوس بشـيء مـن االتسـ
وعظــه مــرات كثــرية مضــيفاً إىل منــوذج اإلفخارســتيا عنــد ملكيصــادق منوذجــاً آخــر هامــاً لإلفخارســتيا هــو 

ويقول متكلِّماً عن إفخارستيا العهـد  ،»خبز الخروج« Sacramentumالذي كان معززة أو سرّا  المن
 اجلديد:

الشــخص  «ان إبــراهيم، ألن ملكيصــادق [حنــن نــذكر أن هــذه األســرار قــد احنــدرت إلينــا قبــل زمــ
 )4F5(الذي قدَّم منوذجاً كان بال بداية أيام وال �اية أيام.]» املقدَّس

وهكذا يتقـدَّم أمربوسـيوس يف استقصـائه هلـذا السـر حـىت يُثبـت أن سـر اإلفخارسـتيا الـذي نقيمـه اآلن 
ة جـــديرة باالعتبـــار، هـــو مـــن حيـــث زمانـــه التـــارخيي أقـــدم مـــن عصـــر الـــذبائح عنـــد موســـى!! وهـــذه حقيقـــ

فالكهنوت واإلفخارستيا ينحدران أصًال من األبديـة، مـن اهللا، مـن وراء الـزمن والتـاريخ، فملكيصـادق هـو 
 أصًال بال بداية أيام وال �اية أيام!! يقول أمربوسيوس:

[اقبلــوا هــذا الــذي أقولــه لكــم: اعلمــوا أن أســرار املســيحيني هــي أســبق زمنيــاً يف أصــوهلا مــن ذبــائح 
ليهود، ألنه إن كان اليهود يذهبون يف أسرارهم إىل زمان إبراهيم، فإن منـوذج أسـرارنا ينحـدر إلينـا ا

والذي قابـل إبـراهيم » الذي هو بال بداية أيام «من زمن أسبق، زمن ملكيصادق كاهن اهللا العلي 
ر؟ لـيس إبـراهيم وهو عائد من انتصاره وأعطاه خبزاً ومخراً، وَمْن هو الذي كان يف يده اخلبز واخلمـ

 )5F6(بل ملكيصادق الذي يُعترب مؤسِّس هذا السر.]
ويهمنا هنا أن نشري إىل أنه سواء القديس أمربوسـيوس أو َمـْن قبلـه مـن اآلبـاء، فالكـل أخـذوا إهلـامهم 
فيما خيتص مبلكيصادق وعالقته باملسيح مـن رسـالة القـديس بـولس الرسـول إىل العربانيـني الـيت يقـول فيهـا 

 دق بصريح العبارة:عن ملكيصا

 

(4) Epist. LXIII, 4; C.S.E.L., 704. 
(5) De Sacra. IV, 10. 
(6) De Sacra. V, 1. 
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 )3:7(عب » بال أٍب بال أٍم بال َنَسٍب، ال بداءة أيام له وال �اية حياة بل هو مشبَّه بابن اهللا. «+ 
ولكـــن الـــذي نريـــد أن نضـــيفه علـــى أقـــوال اآلبـــاء يف هـــذا املوضـــوع اخلطـــري هـــو أنـــه وإن كانـــت رســـالة 

لعبــــارة عــــن عالقــــة اخلبــــز واخلمــــر يف العربانيــــني بنــــوع خصوصــــي واألناجيــــل عمومــــاً مل تكشــــف بصــــريح ا
ملكيصادق باخلبز واخلمر يف إفخارستيا املسيح، إالَّ أن الرسالة إىل العربانيني واألناجيل أيضاً حممَّلة بإهلام 

هـذه التقدمـة الـيت مل يقـدِّمها أحـد قـط للخبز والخمر بالذات،  عال جداً يشري إىل أن املسيح يف تقدميه
مي، كان يريد ضمناً أن يُلفت األنظار يف صمت ويف سـر رائـع إىل كهنوتـه األبـدي إّال ملكيصادق يف القد

قبـل أن يكـون إبـراهيم  «وملكوته الروحي كملك السالم، وإىل شخصيته التارخيية بتلميحه السري الرائـع: 
 )58:8(يو » أنا كائن!!!

ة والتقدمــة فــوق وضــعها كــذلك، فاملســيح هنــا يريــد أن يرفــع مســتوى العبــادة واملفهــوم الســري للذبيحــ
الكائن الذي كان يعيش عليه اليهود آنئـٍذ (والـيت كانـت متعطِّلـة تنتظـر التزديـد)، فاملسـيح بتقدمتـه اخلبـز 
واخلمـر الـيت هـي تقدمـة ملكيصــادق يشـري بصـورة سـرية رائعـة وبــدون كـالم إىل أنـه يتزـاوز كـل التقــدمات 

 «ملكيصادق ملك سـاليم مل يكـن مـن نسـل اليهـود  والذبائح املوسوية بل واليهودية على اإلطالق، ألن
 !» بال نسب

كذلك نريد أن نوضِّح أيضاً أن املسيح ملَّا أخذ اخلبز واخلمر على يديه وشكر وبارك وقدمـه لتالميـذه 
كــان يقصـد أن يشــري إىل   » هـذا هــو دمـي الــذي للعهـد اجلديــد «علـى أنـه ذبيحــة فعليَّـة للعهــد اجلديـد: 

أيضـــاً يف صـــمٍت رائـــع وســـٍر عزيـــب أنـــه كمـــا كـــان اخلبـــز واخلمـــر ومهـــا علـــى يـــدي  تالميـــذه وإلينـــا حنـــن
) يسـتمدان مـن ملكيصـادق بصـورة بـال بدايـة أيـام وال نهايـة أيـامملكيصادق (الشـخص العزيـب الـذي 

إلبــراهيم، كــذلك كــان الروحــي الالنهــائي صــفة الربكــة املاديــة والتعضــيد  Sacramentalسـرية أو ســرائرية 
ا قــدَّم لتالميــذه اخلبــز واخلمــر إمنــا لــيس يف صــورة ومنــوذج بعــد أو كمزــرد بركــة وتعضــيد، بــل  املســيح عنــدم

كحقيقة أبدية وفعل ال�ائي وأسرار إهلية حيث كشف املسـيح عـن مفهـوم اخلبـز وعـن جـوهره الـذي كـان 
خبـز  عند ملكيصادق جمرد خبز حنطة للربكة والتعضيد، فإذا به على يدي املسـيح خبـز نـازل مـن السـماء

جســـــــــــــد إهلـــــــــــــي، مأكـــــــــــــٌل حـــــــــــــقٌّ، الـــــــــــــذي يأكـــــــــــــل منـــــــــــــه ال  ،)6F7(حقيقـــــــــــــي، فيـــــــــــــه صـــــــــــــفة األليثيـــــــــــــا

 

وهـــو الـــذي ال يتغـــريَّ وال يفســـد وال يـــزول، وهــــي  lhqinÒj¢ ، ومنهـــا احلقيقـــي»احلـــق«أي  l»qeia¢األليثيـــا  (7)
الكلمة ابببة لدى املسيح الذي كـان يصـف بـا نفسـه عنـدما كـان يعطـي تشـبيهات ماديـة كالكرمـة احلقيقيـة والنـور احلقيقـي واخلبـز 

، ال تفســد، وال تــزول، باإلضــافة إىل صــفاتا الطبيعيــة مثــل ســريان احلقيقــي، حــىت  يرفــع الصــفة املاديــة إىل مســتوى األليثيــا (ال تتغــريَّ
 العصارة واحتاد الفرع باألصل ...إخل).
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 ميوت، يثبت يف اهللا، حييا إىل األبد، يقوم يف اليوم األخري.
املســيح أيضــاً عــن مفهــوم اخلمــر الــذي كــان علــى يــدي ملكيصــادق جمــرد مخــر بركــة يفيــد  كشــفمث 

سـبة إلبــراهيم ولنسـله؛ فـإذا بــه علـى يــدي املسـيح ُيســتعلن التعضـيد املسـتمر الــزمين أي مبفهومـه الــدائم بالن
دم ابن اهللا، حّي بروح أزيل، دم ذبيحة ُقدِّمت حبسب املشـورة اإلهليـة منـذ األزل  » دم «جوهره احلقيقي: 

إىل  » إىل التمـام «(ال بداية أيام هلا)، وهي باقية أمام اآلب تكفِّر عن خطايـا اخلطـاة وتشـفع يف املـذنبني 
هذا هو دمي الذي للعهد اجلديـد ... يُعطَـى ملغفـرة اخلطايـا، وحيـاًة أبديـًة لكـل  «(ال �اية أيام له)  األبد

 » َمْن يتناول منه
وهكــذا نــرى أن املســيح بتقدميــه تقدمــة ملكيصــادق نفســها، أي اخلبــز واخلمــر، أراد أن يُلفــت أنظارنــا 

ه التقدمة، لنأخذ كل قيمتها الروحيـة مـن منوذجهـا إىل شخصه أوًال مث إىل األسرار الكثرية واملزدمحة يف هذ
 األول عند ملكيصادق وُنضيف إليها ما استُعلن يف شخص املسيح وبواسطته!!

ولكــن مل نُعــدم شــارحاً بارعــاً خيــوض يف جمــال هــذه العالقــة الســرية املبدعــة بــني ملكيصــادق واملســيح 
ح املوســـوية يقـــول العالَّمـــة األســـقف وتقدمـــة كـــل منهمـــا. فعـــن أفضـــلية ذبيحـــة ملكيصـــادق علـــى الـــذبائ

يوســابيوس القيصــري أنــه ولــو أن الــذبائح املوســوية عنــد اليهــود كانــت ُحتتســب أ�ــا خطــوة حنــو اإلعـــداد 
وســبق تصــوُّر ملــا ســيكون عليــه العهــد اجلديــد، غــري أ�ــا تُعتــرب يف نفــس الوقــت نكوصــاً وتقهقــراً يف املفهــوم 

ل التزام من جهة الذبائح الدموية أن يكون من اختصاص سـبط العام للكهنوت، ألن الكهنوت يف إسرائي
واحـد فقـط فــال يقربـه أحــد مـن بقيــة األسـباط قاطبــًة، يف حـني أن كهنــوت ملكيصـادق كــان كهنوتـاً عامــاً 
(مســكونياً) ال يقتصــر علــى حالــة خاصــة: [فملكيصــادق مل خيتــاروه مــن بــني النــاس وال دهنــوه بزيــت مــن 

 )7F8(ُصنع البشر.]
سابيوس القيصري فريى يف النظام اليهودي الذي يلتزم بـأن تكـون العبـادة والـذبائح يف مكـان ويعود يو 

واحد حمدد هو هيكل أورشليم أنه جبوار ما يشري إليه هذا النظام من وحدانية اهللا ممثَّلـة يف اهليكـل الواحـد 
آليت الــذي ال حيــدُّه املنظــور، كــذلك ميكــن احتســاب هــذا النظــام عينــه قصــوراً عــن بلــوغ مفهــوم امللكــوت ا

يف كــل مكــان يُقــرَّب  «مكــان، والــذي رآه مالخــي النــيب وصــوَّره يف ذبيحــة جديــدة تُقــام يف كــل مكــان: 
 )11:1(مالخي » المسي خبور وتقدمة طاهرة.

 

(8) Dem. Ev. V, 3., PG XXII, 365, B-C. 
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ويقـــول يوســـابيوس القيصـــري إن اآلبـــاء يف الكنيســـة يعـــودون إىل مالخـــي النـــيب مـــراراً وتكـــراراً بالشـــرح 
الذبيحة اليت يشري إليها مالخي باعتبار أ�ـا مـا هـي إالَّ ذبيحـة اإلفخارسـتيا يف العهـد  والتعليق حول هذه

. مث يــربط يوســـابيوس القيصــري بـــني ذبيحـــة )8F9(اجلديــد: [ذبيحـــة العهــد اجلديـــد الــيت تُقـــام يف كــل مكـــان]
لـــيت ملكيصـــادق وذبيحـــة مالخـــي النـــيب قـــائًال: [وألن ذبيحـــة ملكيصـــادق مل تكـــن حمـــدَّدة مبكـــان فهـــي ا

 )9F10(أ�ا تُقام يف كل مكان.]» مالخي النيب «يقصدها 
ويعـــود يوســـابيوس القيصـــري لـــيفحص هـــذه العالقـــة الســـرية القائمـــة بـــني تقدمـــة كـــل مـــن ملكيصـــادق 

 واملسيح فيقول:
مل يظهـر مسـتخدماً الـذبائح » ملكيصـادق «[وكمـا أن ذلـك الـذي كـان حمسـوباً أنـه كـاهن األمـم 

إلبــراهيم يف اخلبــز واخلمــر، كــذلك وعلــى نفــس الطريقــة صــنع الــرب  اجلســدية بــل إنــه مــنح الربكــة
يف مجيـع أقطـار األمـم يتممـون مجيعــاً  )10F11(يسـوع، مث مـن بعـده هـؤالء الـذين اسـتمدوا منــه كهنـوتم

الذبيحة الروحانية حبسب قوانني الكنيسة مقدِّمني اخلبز واخلمر الستعالن سر اجلسد والـدم، هـذه 
 )11F12(دق بالروح القدس لكي خيدم بالصورة واملثال احلقيقة اآلتية.]اليت سبق أن رآها ملكيصا

وهكذا ينتهي يوسابيوس القيصري إىل أن تقدمة ملكيصادق إلبراهيم كانت تقدمة أكثر روحانية مـن 
 ذبائح اليهود الدموية.

قدمــة ت أوالً ولكــن إذا ألقينــا نظــرة أكثــر عمقــاً مــن نظــرة يوســابيوس القيصــري جنــد أن املســيح بتقدميــه 
بكشـف املسـيح  وثالثاً يف زمن موسوي حمدَّد هو وقت ذبح خروف الفصح،  ثانياً ملكيصادق، وبتقدميها 

عن سـر جـوهر اخلبـز واخلمـر اللـذين قـدَّمهما باعتبارمهـا حيمـالن ذبيحـة نفسـه أي جسـد حقيقـي مكسـور 
لســر املتكــدِّس يف ودم حقيقــي مســفوك عــن العــامل، بــذه االجتاهــات الثالثــة يكــون قــد مجــع املســيح كــل ا

تقدمــة ملكيصــادق، وأضــاف إليــه كــل الســر املتكــدِّس يف ذبيحــة خــروف الفصــح املوســوي بكــل ظروفــه 
األوىل ومعانيــــــــه الروحيــــــــة العميقــــــــة، مث أضــــــــاف إىل الطقســــــــني ويف نفــــــــس اخلبــــــــز واخلمــــــــر ســــــــرَّه هــــــــو 

 

(9) Ibid. I, 10. 
(10) Ibid. I, 10. 

أنــت الــذي «يغوريــوس وهــو يشــري إىل اإلفخارســتيا املوضــوعة يف الصــينية والكــأس: يقــول الكــاهن يف قــدَّاس القــديس غر  (11)
 ، هنا املسيح ُيستعلن كواهب للكهنوت!!»أعطيتين هذه اخلدمة اململوءة سرّا

(12) Dem. Ev, V, 3., PG XXII, 365 B-C. 
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خـذوا   «كلـه: ” املعـن (ألجـل) خـالص العـ“كابن اهللا املتزسِّد الذي قدَّم نفسه ذبيحـًة علـى الصـليب 
: 11كـــو 1(» كلــوا هــذا هـــو جســدي املكســـور ألجلكــم ... هـــذه الكــأس هـــي العهــد اجلديـــد بــدمي

 )26:28(مت » هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد الذي يسفك من أجل كثريين!!! «)، 25و24
ني، تتزمع  إذاً، ففي سر اإلفخارستيا الذي أسَّسه املسيح مساء اخلميس ويف مادتيه السريتني املتحولت

كافة الذبائح بكل قيمها الروحية مضافاً إليها سر املسيح كابن اهللا وككاهن أعظم للعامل كله!! وهكذا 
تكمل يف املسيح كل عبادة، وكل ذبيحة وكل عهد، وكل توسط بني اهللا والناس، يف كل العصور، وعلى 

 واهللا باإلنسان. أمَّا هذه العالقة املستوى الكلي، فهو البداية والنهاية لكل عالقة تربط اإلنسان باهللا
َمْن  «بكل أسرارها العميقة اليت استعلنها املسيح يف نفسه فقد استودعها مجيعاً يف سر اإلفخارستيا: 

)57:6(يو » يأكلين فهو حييا يب.
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 اإلفخارستيا - 2
 »خبز الخروج«والمن السماوي 
 

مجـيعهم اعتمـدوا  «بـدأ مبعموديـة إجباريـة ي -أي خـروج بـين إسـرائيل مـن مصـر  - معـروف أن اخلـروج
 )2:10كو 1(» ...

دون وهكذا تقف هذه املعمودية يف البحر، مث بعدها تفزُّر املاء من الصخرة، مث نزول املن سرّا من السماء 
 تسبق وتتصوَّر فيها كل أسرار العهد اجلديد. Sacramentsأن يراه أحد، تقف كأسرار 

رائني هلذه األمور السرية اليت حدثت كلها مـن أجلنـا حسـب إميانـه احلـق، وبولس الرسول، وهو إمام ال
يُعترب أول َمْن كشف عن السر املخفي واملكتوم منذ الدهور يف هذه احلوادث السرية جداً والـيت بقيـت يف 
طــيِّ الكتمــان خمفيــة عــن األذهــان هــذه األجيــال كلهــا حــىت اســتعلنها وترمجهــا بوضــوح هــذا الرائــي امللَهــم 

 حلاد البصر!ا
وجييء القديس يوحنا ذهيب الفم ويطابق بني هذه وتلـك، إمنـا يف أسـلوب مبسَّـط، ألن السـامعني هـم 

 موعوظون مبتدئون، فيقول:
[بــولس الرســول يقــول: إن مجــيعهم شــربوا شــراباً روحيــاً واحــداً (وذلــك بعــد أن خرجــوا مــن البحــر 

عموديـة أسـرعتم إىل املائـدة املقدَّسـة، فكمـا األمحر)، وهكذا أنتم أيضـاً بعـدما خـرجتم مـن جـرن امل
أكلـوا هـم املـن مـن املائـدة العزيبـة، وكمـا شـربتم أنـتم مـن الشـراب » اجلسـد املقـدَّس «أكلـتم أنـتم 

السري، الدم الفادي، كذلك هم أيضاً شربوا شراباً عزيباً تفزَّر هلم من الصخرة ماًء جيري بغزارة 
  )12F13(ماء!]من صخرة صلبة ويف مكان قفر ليس به 

وهكـــذا يبـــدو أن اإلهلـــام الـــذي عـــاش فيـــه اآلبـــاء األوائـــل كـــان يرتكـــز بشـــدة حـــول أســـرار اخلـــروج الـــيت 
اعتربوهـا أساســاً متينــاً ميكـن أن يبنــوا فوقــه كــل تعـاليمهم حــول أســرار العهــد اجلديـد، وكــان املــن الســماوي 

ا تصـوروا فيهمـا خبـز ومخـر اإلفخارسـتيا الـيت واملاء املتفزِّر مـن الصـخرة مهـا املـادتني السـرائريتني اللتـني طاملـ
 للعهد اجلديد.

 

(13) PG LI, 247 AC. 
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أمَّا من جهة املن فبـالرغم مـن أن التقليـد اإلسـكندري، مـن كلمنـدس حـىت أُورجيـانوس، اكتفـى باإلشـارة إىل 
وأمسوه املن العقلي، آخذين ذلك عن فيلو الفيلسوف اليهودي، إالَّ » اللوغس «أن املن يرمز فقط إىل كلمة اهللا 

وأمربوســيوس أشــار يف تعليمــه بوضــوح إىل أن املــن هــو املثــال أو التصــوير النمــوذجي  )13F14(ن كــالّ مــن كربيــانوسأ
Typos .يف العهد القدمي للزسد املقدَّس املأكول يف خبز اإلفخارستيا يف العهد اجلديد 

كل أسـرار فكما جنح القديس أمربوسيوس يف التدليل على أن سر إفخارستيا املسيحيني هي أقدم من  
لإلفخارسـتيا أساسـاً آخـر  Typosاليهود مستخدماً منوذجها عند ملكيصادق، يعود فيتخذ املن كنمـوذج 

 ليثبت به فعالية أسرار املسيحيني أكثر من أسرار اليهود فيقول:
[إن املـنَّ كــان معزــزة كبــرية عنــدما أمطــره اهللا مــن السـماء علــى آبائنــا األولــني، لقــد تولَّــت الســماء 

). 25:75(مـز » وأكـل اإلنسـان خبـز املالئكـة «الشعب يومياً بالطعام كما هو مكتوب:  تغذية
 «ولكن بالرغم من ذلك فكل الذين أكلوا هذا اخلبز ماتوا، أمَّا هـذا الطعـام الـذي تتناولونـه اآلن 

د فهو اخلبز احلقيقي النازل من السماء الذي ميدُّكم جبوهر احلياة األبدية ألنـه جسـ» جسد املسيح
املسيح. فكما أن النور أعظم من الظل واحلقيقة أقوى مـن املثـال، هكـذا جسـد اخلـالق أعظـم مـن 

  )14F15(املنِّ الذي نزل من السماء.]
القـــــائم بـــــني املـــــن  ”التماثـــــل الحقيقـــــي“وهكـــــذا جنـــــد أن القـــــديس أمربوســـــيوس أشـــــار بوضـــــوح إىل 

أو شـــبيه، ولكـــن هـــذا التفاضـــل أو  واإلفخارســـتيا باحتســـاب أن اإلفخارســـتيا هـــي أعلـــى مـــن املـــنِّ كمثيـــل
التسامي لإلفخارستيا على املنِّ ال يعين أن املنَّ يف العهـد القـدمي كـان جمـرد خبـز فاقـد لصـفة القداسـة، بـل  

 سّرا حقيقياً مقدَّساً.كان يف احلقيقة 
 أمَّا ارتفاع قيمة املنِّ كسرٍّ حقيقي من أسرار العهد القدمي فيوضحه القديس أغسطينوس هكذا:

[إن املنَّ قدمياً يشري إىل خبز اإلفخارستيا، واملـذبح قـدمياً يشـري أيضـاً إىل خبـز اإلفخارسـتيا، وهـذه 
كانــت يف احلقيقــة أســراراً ... الظهــور خيتلــف ولكــن احلقيقــة   -أي املــّن ومــذبح اهللا يف القــدمي  -

غـري أن التغذيـة  واحدة، فالتغذية تتلف من حيث اجلسد: هم أكلوا منّـا وحنـن نأكـل شـيئاً آخـر،
  )15F16(الروحية كانت واحدة هلم كما لنا.]

ويف احلقيقــة إن اعتبــار املــنِّ واملــاء الــذي مــن الصــخرة أســراراً فائقــة مثيلــة ألســرار العهــد اجلديــد لــيس 

 

(14) Cyprian, Epist. LXVIII. 
(15) De Myst. 46. 
(16) Tract. John, XXVI, 6, 12. 
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مــن اجتهــاد القــديس أمربوســيوس أو القــديس أغســطينوس، فالقــديس بــولس الرســول أوضــحها يف رســالته 
 م استعالين عزيب:اُألوىل إىل كورنثوس بكال

ألنهـم كـانوا يشـربون مـن مجيعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً ومجـيعهم شـربوا شـراباً واحـداً روحيـاً  «+ 
 )4و3: 10كو 1(» صخرٍة روحيٍة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح.

ة كانـت صـخر وبعد هذا التصريح اخلطري للقديس بولس الرسول بأن الصخرة اليت كانوا يشربون منها 
يف تـنقالتم، يعـود بـولس الرسـول فيبلـغ القمـة يف كشـفه خلفايـا أسـرار العهـد القـدمي تـابعتهم وأ�ا روحية، 

مـع مالحظـة أنـه مل يقـل إن الصـخرة كانـت متثـِّل املسـيح  - »!والصـخرة كانـت المسـيح«حينما يقول: 
 كانت المسيح.وال كانت رمزاً للمسيح، بل 

الَحظ أنه يف نفس األصـحاح ا
ُ
لـذي يـتكلَّم فيـه بـولس الرسـول عـن املـنِّ كطعـام روحـي واملـاء الـذي وامل

خرج من الصخرة كشراب روحي، والذي فيه أشار إىل العقاب اخلطري الذي حلَّ بشعب إسرائيل بسـبب 
عبــادتم للــوثن وبســبب زنــاهم وتــذمرهم بعــد أن ذاقــوا الطعــام الروحــي والشــراب الروحــي؛ يف نفــس هــذا 

 هذا يف احلال على سر اجلسد والدم اإلهلي فيقول: األصحاح يعود ويطبِّق
أقــول كمــا للحكمــاء احكمــوا أنــتم يف مــا أقــول: كــأس الربكــة الــيت نباركهــا أليســت هــي شــركة دم  «+ 

املسيح؟ اخلبز الـذي نكسـره ألـيس هـو شـركة جسـد املسـيح؟ ... ال تقـدرون أن تشـرتكوا يف مائـدة 
 )21و16و15: 10كو 1(» ان).الرب ويف مائدة شياطني (أي ما ُذبح لألوث

ويعـود أيضـاً يف موضـع آخـر ويطبِّـق كـل مـا حصـل لشـعب إسـرائيل علـى الـذين يـأكلون ويشـربون مــن 
جسد املسيح ودمه بدون استحقاق يف أ�م ميرضون ويقعون حتت نفـس العقـاب والدينونـة الـيت وقـع فيهـا 

الروحي قـام لّلعـب والـزىن فوقـع مـنهم شعب إسرائيل، الذي بعد أن أكل وشرب من الطعام الروحي واملاء 
 ألفاً بيد الرب يف يوم واحد!! 23

كــل هــذا يُظهــر بغايــة الوضــوح تكامــل مفهــوم الســر عنــد بــولس الرســول فيمــا خيــتص بــاملنِّ وباملــاء يف 
بل والصخرة نفسها التي كان ينبع منها الماء  العهد القدمي، وليس املاء فقط حمسوباً أنه شراب روحاين 

  . )16F17(د القديس بولس تحمل سر حضرة المسيح ووجوده الفعليكانت عن

 

الذي ينتبه إىل هذا الكالم ال يندهش من إصرار القديس أثناسيوس يف تـوقريه الفـائق للمـذبح (املائـدة) الـذي تُقـام عليـه (17) 
لـــه هيبـــة ووقـــار، » روحانيـــاً «عليـــه أنـــه أصـــبح » الكلمـــة«اإلفخارســـتيا، إذ حيســـبه بعـــد التقـــديس والتكـــريس وإقامـــة الذبيحـــة وحلـــول 

 به أو خبدمته أمر يستوجب العقاب.واالستهانة 
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كل هذا يضعنا يف إحساس رهيب خبصوص أسرار العهد القـدمي وعلـو شـأ�ا، بـالرغم مـن أ�ـا كانـت 
جســدية وكانــت صــورتا اخلارجيــة عاديــة ال تــوحي بروحانيتهــا، ولكــن بــولس الرســول ينبِّــه ذهننــا إىل أ�ــا  

فعلها وأثرهـا الرجعـي علـى املخـالفني، كـلَّ شـروط األسـرار يف مفهومنـا اآلن، كانت تطابق، يف مفهومها و 
 مع كل رهبتها املخيفة.

ــحه لنــا، فهــو بعــد هــذا الكــالم مباشــرة، يعــود  كــل هــذا أيضــاً مل يُفــت علــى القــديس بــولس أن يوضِّ
الشـراب الروحـي) فيحذِّر أن الذين أكلوا من املن السمائي (الطعـام الروحـي) والـذين شـربوا مـن الصـخرة (

 باستهتار أو بعدم إميان أو بغري استعداد للتوبة هلكوا:
 )5:10كو 1(» لكن بأكثرهم مل يسرَّ اهللا أل�م طُرحوا يف القفر. «+ 
ــْن أقســم لــن يــدخلوا راحتــه إالَّ للــذين مل  «+ 

َ
...الــذين أخطــأوا الــذين جثــثهم ســقطت يف القفــر، ومل

 )19-17: 3(عب » خلوا لعدم اإلميان.يطيعوا، فنرى أ�م مل يقدروا أن يد
وبـني املخـالفني،  مث يعود بولس الرسول ويطـابق مطابقـة شـاملة بـني األسـرار يف القـدمي وفعلهـا الرجعـي علـى

 األسرار يف احلاضر وفعلها الرجعي يف املخالفني يف مواضع كثرية ننتخب منها هذه اآليات:
 المثل في القديم:

خوة أن جتهلوا أن آباءنا مجيعهم كـانوا حتـت السـحابة، ومجـيعهم اجتـازوا فإين لست أريد أيها اإل «+ 
وجمـــيعهم أكلـــوا طعامـــاً واحـــدًا يف البحـــر، ومجـــيعهم اعتمـــدوا ملوســـى يف الســـحابة ويف البحـــر، 

أل�ــم كــانوا يشــربون مــن صــخرٍة روحيــٍة تــابعتهم  روحيــاً، وجمــيعهم شــربوا شــراباً واحــدًا روحيــاً؛
لكـن بـأكثرهم مل يسـرَّ اهللا أل�ـم طُرحـوا يف القفـر. وهـذه األمـور حـدثت والصخرة كانـت املسـيح. 

كمـا زىن أُنــاٌس وال نـَـْزِن كمـا اشــتهى أولئـك ...،   ال نكـون نحــن مشـتهين شـروراً مثـاًال لنـا حـىت 
املسـيح كمـا جـرَّب أيضـاً أُنـاس مـنهم وال نجـرِّب منهم فسقط يف يوم واحـد ثالثـة وعشـرون ألفـاً، 

هلــك.وال تتــذمروا ، فــأهلكتهم احليــات
ُ
ــاس مــنهم فــأهلكهم امل فهــذه األمــور  كمــا تــذمَّر أيضــاً أُن

حنـن الـذين انتهـت إلينـا أواخـر الـدهور. (الِحـظ هنـا أن جميعهـا أصـابتهم مثـاًال وُكتبـت إلنـذارنا 
القديس بولس رأى آخر عهـود القـدمي وأول العهـد اجلديـد). إذاً، َمـْن يظـنُّ أنـه قـائم فلينظـر أن ال 

 )12-1: 10كو 1(» يسقط.
ُيالَحظ أن هـذه املصـائب كلهـا حـدثت كتأديـب وقصـاص سـريع تلقـائي للـذين أكلـوا الطعـام الروحـي 
وشربوا الشـراب الروحـي مث خـالفوا وعصـوا وصـايا اهللا. أي أن بـولس الرسـول يشـري إىل أن هـذه التأديبـات 

وحــــــــــي وال الصــــــــــارمة هــــــــــي عقــــــــــاب حتمــــــــــي للــــــــــذين يشــــــــــرتكون يف الطعــــــــــام الروحــــــــــي والشــــــــــراب الر 
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 يسلكون بالروح بل حسب شهوة اجلسد.
 مث يعود القديس بولس الرسول ويقدِّم التطبيق يف العهد اجلديد:

كـو 1(» اعتمدنا إىل جسٍد واحٍد ... ومجيعنا ُسقينا روحاً واحـداً. أيضاً ألننا مجيعنا بروٍح واحٍد  «+ 
13:12( 

دون اسـتحقاق يكـون جمرمــاً يف جسـد الــرب إذاً أيُّ َمـْن أكــل هـذا اخلبـز أو شــرب كـأس الـرب بــ «+ 
ألن الــذي ودمــه، ولكــن ليمــتحن اإلنســان نفســه وهكــذا يأكــل مــن اخلبــز ويشــرب مــن الكــأس، 

يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونًة لنفسه غير مميٍِّز جسد الرب. مـن أجـل 
: 11كـو 1(» ة.هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقـدون ...، ال تجتمعـوا للدينونـ

27-34( 
والذي نستفيده من هذا التطبيق الذي استعلنه بولس الرسول بنعمة فائقـة بـني املـنِّ ومـاء الصـخرة مـن 
جهة وبني جسد ودم املسيح من اجلهة األخرى، هو استيضاح صورة األسرار هنا يف اإلفخارستيا ورهبتها 

ذلـــك حبســـب مـــا متَّ يف العهـــد القـــدمي علـــى املخيفـــة خصوصـــاً بالنســـبة لعـــدم االســـتحقاق أو املخالفـــة، و 
املخالفني. فـإن كـان املـنُّ الـذي كـان يأكلـه كـل الشـعب كـل يـوم بـدون صـالة أو تقـديس، وإذا كـان املـاء 
الذي يشربونه من الصخرة طول النهار، مل يكن جمرَّد طعام ساذج وال شراب عـادي مـع أنـه كـان حسـب 

حيــاً وشــراباً روحيــاً حيتــاج إىل حيــاة إميــان وطاعــة وعفــة وتســليم الظــاهر لقــوام اجلســد، بــل اعُتــرب طعامــاً رو 
وإالَّ يصــبح هــذا الطعــام والشــراب وبــاًال وخرابــاً للمخــالفني وعلَّــة مــوت أكيــد؛ فكــم يــا تُــرى  )17F18(وشــكر

 يصري جسد املسيح ودم املسيح بالنسبة للمتناولني منه؟
 سرار ورهبتها حبسب بولس الرسول:هذا هو ُخالصة إميان العهد اجلديد فيما خيتص خبطورة األ

َمــْن خــالف نــاموس موســى فعلــى شــاهدين أو ثالثــة شــهود ميــوت بــدون رأفــة، فكــم عقابــاً أشــر  «+ 
تظنــون ُحيســب مســتحقاً َمــْن داس ابــن اهللا وَحِســَب دم العهــد الــذي قُــدِّس بــه دنســاً وازدرى بــروح 

 )29و28: 10(عب » النعمة.

 

يالَحظ هنـا كيـف أن اهللا أسـس يف أعمـاق وجـدان الشـعب قدسـية األكـل والشـرب منـذ بـدء تعلـيمهم، ويف أول مراحـل  (18)
عطايـا إقامة العالقات اليت تربطهم باهللا والسماء، باعتبار أن الطعام (املنَّ) والشـراب (املـاء اخلـارج مـن الصـخرة) مهـا دائمـاً أبـداً مـن 
أن كـل اهللا بالنسبة للشعب السائر وراء اهللا، وهكذا سوف نرى يف الفصول القادمة أنه قد تأسس بالفعل يف عمق العبادة اليهوديـة 

 أكل وكل شرب يدخالن في صميم طقس العبادة.
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املــن الســمائي وبــني خبــز اإلفخارســتيا جنــد أوجــه املماثلــة متتــد أيضــاً ولكــن إذ نســتمر يف املطابقــة بــني 
 حبسب واقع الكتاب املقدَّس فتشمل:

 أوًال: التعميم:
فكــل شــعب إســرائيل أُعطــي أن يأكــل املــن، هكــذا جنــد يف ســر اإلفخارســتيا كيــف أن املســيح يوضِّــح 

 كلكـم.خـذوا اشـربوا منـه كلكـم، منـه خـذوا كلـوا  «عموميـة هـذا السـر بنـوع األمـر واهلبـة يف آٍن واحـٍد: 
 )27و26: 26(انظر: مت »

 ثانياً: التكرار:
وهنــا ). 26:11كــو 1(» كلمــا أكلــتم ... «فــاملن يؤكــل كــل يــوم، واإلفخارســتيا تُقــدَّم باســتمرار: 

صفة التكرار لسر اإلفخارستيا تأخذ مالمحهـا السـرية مـن نـزول المـن مـن السـماء كـل يـوم باعتبـاره 
وهـذا مـا مييـز اإلفخارسـتيا عـن املعموديـة الـيت ال  ،»خبزنا الـذي للغـد أعطنـا اليـوم«الحياة  طعامًا لقوام

ُمتنح إالَّ مرَّة واحدة يف احليـاة، كمـا خـرج شـعب إسـرائيل مـن مصـر مـرَّة واحـدة فقـط وعـربوا البحـر األمحـر 
 حتت سحابة اهللا مرَّة واحدة فقط يف حياتم مل تتكرر قط.

 و طعام للمستقبل الدائم:ثالثاً: اُألخروية أ
أي احليـــاة  -لقـــد أعطـــى اليهـــود، قبـــل زمـــن املســـيح، بواســـطة الـــربيني امللهمـــني صـــفة اإلســـخاتولوجية 

 للمّن، فيقول التلمود هكذا: -اُألخروية 
[فكمــا أن اهللا أطعــم شــعبه أثنــاء اخلــروج مــن املــنِّ كطعــام إعزــازي مــدهش، فهــو عتيــد أيضــاً أن 

 )18F19(يام يف خروجهم العتيد أن يكمِّلوه.]يُطعم الشعب يف آخر األ
ولقد ظل هذا التعبري اإلسخاتولوجي أي اُألخروي يُنسب للمنِّ كطعام للحياة املستقبلة حـىت تسـزَّل 

خَفــى «يف ســفر الرؤيــا ليوحنــا الرســول: 
ُ
). وقــد 17:2(رؤ » َمــْن يغلــب فســأعطيه أن يأكــل مــن املــنِّ امل

وى شـزرة احليـاة الـيت يف وسـط الفـردوس عنـدما قـال يوحنـا الرسـول وضع الكتـاب املقـدَّس املـنَّ علـى مسـت
 )7:2(رؤ » َمْن يغلب فسأعطيه أن يأكل من شزرة احلياة اليت يف وسط فردوس اهللا. «أيضاً: 

يُعترب املنُّ استعالناً جمدَّداً هلذا السر القدمي يشـرح كيفيـة االشـرتاك اليـومي  -أي يف سفر الرؤيا  -وهنا 
ــــــــدائم يف ــــــــا أي ال ــــــــة، أي يف امللكــــــــوت اآليت، حيــــــــث املــــــــنُّ هن  بركــــــــات وإنعامــــــــات اهللا يف احليــــــــاة اآلتي

 

(19) Foote - Moore, Judaism, II, p. 367, cited by Danielou, op. cit., p. 150. 
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 ُيستعلن كطعام للحياة األبدية.
اخلبـز احلـي  « طعام الحيـاة األبديـة:مها  -أي جسد املسيح ودمه  -ولكن املعروف أن اإلفخارستيا 

املنَّ يف الربية وماتوا. َمْن يأكل  آباؤكم أكلوا «) حسب قول املسيح: 51:6(يو » الذي نزل من السماء
اخلبز الذي أنا أُعطي هـو جسـدي الـذي أبذلـه مـن  «)، 58و49: 6(يو » هذا اخلبز فإنه حييا إىل األبد

)، أي أن اإلفخارســــــتيا هـــــي يف احلقيقــــــة املـــــنُّ احلقيقــــــي، الطعــــــام 51:6(يـــــو » أجـــــل حيــــــاة العـــــامل
ائمـة أو األبديـة الـذي كـان املـنُّ يف سـيناء جمـرد مثـال لـه اإلسخاتولوجي للحيـاة املسـتقبلة، طعـام احليـاة الد

 وجاءت اإلفخارستيا وأكملت حتقيقه وكشفت السر املخفى فيه.
أي صفة اُألخروية اليت تالزم كالّ من املّن واإلفخارسـتيا كطعـام  -ومن هنا يتضح أن اإلسخاتولوجية 

 تهي!احلياة اآلتية، جعلت التطابق بينهما شيئاً بديعاً ال ين
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 اإلفخارستيا - 3
 والماء النابع من صخرة حوريب

 

الـــذي ال يـــدقق يف مواقـــف املســـيح وتصـــرحياته يف اإلجنيـــل يســـتغرب جـــد االســـتغراب مـــن قـــول بـــولس 
فــإين لســت أريــد أيهــا اإلخــوة أن جتهلــوا أن آباءنــا مجــيعهم كــانوا  «الرســول يف رســالته اُألوىل لكورنثــوس: 

ا يف البحر ومجيعهم اعتمدوا ملوسى يف السـحابة ويف البحـر ومجـيعهم أكلـوا حتت السحابة ومجيعهم اجتازو 
طعامــاً واحــداً روحيــاً ومجــيعهم شــربوا شــراباً واحــداً روحيــاً أل�ــم كــانوا يشــربون مــن صــخرٍة روحيــٍة تــابعتهم 

). مـــن أيـــن أتـــى الرســـول بـــذا االســـتعالن العزيـــب أن 4-1: 10كـــو 1(» والصـــخرة كانـــت املســـيح
 ت املسيح؟؟الصخرة كان

خيربنــا إجنيــل يوحنــا يف األصــحاح الســابع عــن عيــد املظــال، وبــاألخص اليــوم األخــري منــه، كيــف وقــف 
 ). فما قصة هذا القول؟37:7(يو » إن عطش أحد فلُيقبل إيلَّ ويشرب «يسوع ونادى قائًال: 

لالويـــني كـــان مـــن أبـــدع طقـــوس اليـــوم األخـــري يف عيـــد املظـــال أن يســـري رئـــيس الكهنـــة مـــع فرقـــة مـــن ا
ميألو�ـا مـاًء مـن بركـة سـلوام ويتقـدمون  -وكانـت سـابقاً مـن الفخـار  -حاملني جـرَّة مـن الفضـة اخلالصـة 

حنو اهليكل وهـم يـرددون املزمـور اخلـاص بإعالـة إسـرائيل يف الربيـة وقصـة خـروج املـاء مـن الصـخرة يف جبـل 
 حوريب، وكيف ظل يرتوي الشعب العطشان من هذه الصخرة أربعني سنة.

ويف أثناء مرور هذا املوكب التقليدي ويسوع واقف يف اهليكل، ومبزرد تفريغ اجلرَّة ابالَّة بالفضة على 
ــر املــاء منهــا إذا كانــت مــن الفخــار)، نــادى يســوع قــائًال:  إن  «املــذبح (وكســرها علــى املــذبح حــىت يتفزَّ

(يـو » مـن بطنـه أ�ـار مـاء حـي. عطش أحد فلُيقبل إيلَّ ويشرب ... َمْن آمـن يب كمـا قـال الكتـاب جتـري
 )38و37: 7

أنـا هـو صـخرة «كانت هنا اإلشارة في هذه المناسبة شديدة الوضوح، كاد المسيح يقول فيها: 
، آمنـوا يب حـىت تسـتقوا  حوريب. أنا الذي سـقيت ببـاءكم فـي البريـة أربعـين سـنة مـاًء حيّـا، تعـالوا إلـيَّ

املطعــون، مــاء فيــه احليــاة، فيــه الــروح القــدس الــذي إن  مــين ال مــاًء يــروي العطــش بعــد بــل مــاء مــن جنــيب
 » أخذمتوه يظل ينبع يف أعماقكم وخيرج من بطونكم أ�ار ماء حي
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وكـان قــول املســيح هــذا ويف هـذه املناســبة بالــذات شــديد الوطــأة علـى رؤســاء الكهنــة والفريســيني حــىت 
ياً لطقو  س اهليكل بل إلغاًء ملفهومها التقليدي القدمي، إ�م أرسلوا ليقبضوا عليه!!! ألن قوله هذا كان حتدِّ

تارخييـة بـل روحيـة، واملـاء مل يكـن جمـرد مـاء مـن صـخرة حوريـب للـذكرى  -كمـا ظنـوا   -فالصخرة ليست 
والطقــس، بــل روحــاً نابعــاً مــن صــخر الــدهور، ســقى اآلبــاء وال يــزال وســيظل حــىت إىل األبــد يســقي كــل 

 اآلتني إليه!!
رســول بروحــه الشــفافة وترمجــه بأســلوبه الســري، فأعطانــا صــورة ســرائرية عزيبــة ملــاء هــذا كلــه التقطــه بــولس ال

 »!!والصخرة كانت المسيح«!! وإمساً حبيباً رهيباً للصخرة اليت أنبعته!! » شراباً روحياً  «حوريب 
ســر  وأمَّــا بــولس الرســول فكــان بقولــه هــذا ُملِهمــاً لآلبــاء يف الكنيســة منــذ البــدء الــذين أخــذوا يطبِّقــون

املــاء النــابع مــن صــخرة حوريــب املضــروبة، علــى ســر املــاء النــابع مــن جنــب املســيح املطعــون، مــع ســر املــاء 
 املمزوج يف مخر اإلفخارستيا. وهنا القول للقديس أمربوسيوس:

[املــاء نـَبَــَع مــن الصــخرة لليهــود؛ والــدم نـَبَــَع لكــم مــن املســيح. املــاء روى عطشــهم ســاعة؛ والــدم 
األبــد. فــاليهود شــربوا وعــادوا عطاشــى؛ أمَّــا أنــتم فــإذا شــربتم فلــن تعطشــوا  يطفــىء عطشــكم إىل

أبــداً. ذاك كــان مثــاًال؛ وهــذا هــو احلقيقــة. فــإذا كــان املثــال هكــذا يظهــر لكــم عزيبــاً فكــم تكــون 
 احلقيقة اليت ِمثَاهلا أنتم توقرونه هكذا!!]

 وأيضاً الكالم هنا للقديس أمربوسيوس:
الـيت كانـت تـرافقهم، وهـذه الصـخرة كانـت املسـيح، اشـربوا أنـتم روحيـة الصـخرة ال[هم شربوا من 

: موسى كان هو النـيب؛ والعصـا  الـيت ضـرب بـا الصـخرة  -أيضاً حىت يرافقكم املسيح. انظر السرَّ
فيتفجَّـر كانت هي كلمة اهللا. واملاء تفزَّر وشـعب اهللا ارتـوى؛ هكـذا الكـاهن يقـرع (بالصـالة)   -

 )19F20(حلياة أبدية.] أسماء الحياة داخل الك
 مث يأيت القديس أغسطينوس ويتبع يف استعالنه كالم بولس الرسول:

[ومجيعهم شربوا شراباً واحداً روحياً، غري أ�م شربوا حبسب ابسوس الظاهري نوعـاً وحنـن نشـرب 
 نوعاً آخر، االختالف هنا يف الظاهر أمَّـا حبسـب القـوة اخلفيـة فكالمهـا يشـريان إىل نفـس الشـيء.

 )20F21(ألن الصخرة كانت املسيح.]

 

 )20( De Myst., V.4. 
)21(  Tract. John, XXVI. 6, 12.  
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 اإلفخارستيا وخروف الفصح - 4
 

 ما معنى الفصح؟
 متقاربني: إن الرتمجة اليت اعتمد عليها آباء الكنيسة يف شرحهم للفصح تتزه اجتاهني

الشـرح وينصـبُّ هـذا االجتـاه يف  diabasis di£basij» العبـور يف «ويعـين بـه  االتجـاه األول:
 البحر األمحر. فييل بين إسرائ عبورعلى 

ــاني:   hyperbasis Øpšrbasij» العبــور علــى «عنــد بعــض اآلبــاء كــان يعــين واالتجــاه الث
دم اخلــروف دون أن  الــيت أخــذت عالمــةعلــى البيــوت الشــرح حينئــذ علــى عبــور املــالك املهلــك وينصــبُّ 

دمـه يعـرب املـالك أي الـذي بواسـطة  ،»الفصـح« يصيب االبـن البكـر فيهـا. ولـذلك ُمسـِّي اخلـروف خبـروف
الســائد عنــد اآلبــاء الــذين أولــوا املوضــوع اهتمامــاً وعمقــاً الهوتيــاً، وهــو  املهلــك. وهــذا االجتــاه األخــري هــو

 حبسب التدقيق اللغوي األقرب إىل معىن الكلمة احلقيقي. أيضاً 
البـن واآلن من الواضح أن عبور املالك املهلك على البيوت اليت أخذت عالمة الدم دون أن يصـيب ا

 البكر فيها، هو َمَثل بارع لتصوير مفهوم الفداء عملياً.
ــا التطبيــق الالهــويت الــذي يقصــده الكتــاب املقــدَّس مــن هــذا املثــل فهــو أن احلكــم بــاهلالك صــادر  وأمَّ
تلقائياً ودائماً ضد العامل بسبب اخلطيئة اليت سادت فيه وعليه، ولكن اهللا قام بعملية فـداء عظمـى تغطـِّي  

ال يف كــل الــدهور وتشــمل الــذين يقبلــون دم املســيح كعالمــة خــالص، وهــذا الــدم إذ يلــزم أن كــل األجيــ
يكــــون موجــــوداً باســــتمرار ويف كــــل مكــــان وزمــــان، قدَّمــــه اهللا مــــن عنــــده بــــروٍح أزيل مث اســــتودعه يف ســــرِّ 

الفـــداء الكنيســـة، أي ســـر اإلفخارســـتيا، جمانـــاً؛ ولـــو أن ســـر املعموديـــة ال خيلـــو أيضـــاً مـــن تعبـــري عـــن هـــذا 
والعبــور أي الفصــح، فعنــدما يُــدفن الشــخص يف املــاء يكــون كَمــْن مــات (تعبــرياً عــن الطوفــان)، مث عنــدما 
يقوم من املاء يُدهن بزيت املريون بعالمة الصليب (دم املسيح) فيكون قد جنا بالصليب وقَبِـَل الفـداء بـدم 

 املسيح كعالمة حىت ال ميوت مع العامل.
ليـــد التفســـريي خبصـــوص هـــذا املوضـــوع مبكـــراً جـــداً منـــذ أيـــام القـــديس يوســـتني ولقـــد احنـــدر إلينـــا التق

 الشهيد، إذ يقول:
[إن الــذين خلصــوا مــن شــعب إســرائيل يف مصــر إمنــا خلصــوا بــدم الفصــح الــذي َمســحوا بــه قــوائم 

الـــذي ُذبـــح فيمـــا بعـــد!! فكمـــا أن دم الفصـــح  الفصـــح كـــان المســـيح» ألن«أبـــوابم وأعتابـــا، 
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انوا يف مصـر، هكـذا دم املسـيح يقـي (حيفـظ) مـن املـوت الـذين يؤمنـون بـه. ولكـن خلَّص الذين كـ
هل هذا يعين أنه إذا مل تكن هذه العالمة موجودة على األبواب كان اهللا ُخيطىء يف معرفة (الذين 

كانــت اســتعالناً ُمْســَبقاً عــن اخلــالص الــذي   -) 21F22(أي الصــليب -لــه)، كــالَّ ولكــن هــذه العالمــة 
سيح الذي به خيلِّص مجيع اخلطاة يف كل األمم عندما يقبلـون الفصـح عـن خطايـاهم سيتم بدم امل

 )22F23(وال يعودون خيطئون.]

ـــز تعلـــيم القـــديس يوســـتني (وهـــو تقليـــد ســـبق أن احنـــدر إليـــه أيضـــاً) أن الـــذي خلَّـــص شـــعب  هنـــا يرتكَّ
األبـواب كعالمــة  إسـرائيل يف مصـر وفــداهم مـن ضــربة املـالك املهلــك هـو ســر دم املسـيح الــذي ُرسـم علــى

ــا دم اخلــروف فكــان هــو الظــاهر مــن هــذا الســر. وهــذا واضــح يف قولــه:  ألن الفصــح كــان «الصــليب، أمَّ
 ).8:11بل وُذبح يف مصر حبسب سفر الرؤيا (رؤ ، »المسيح الذي ُذبح فيما بعد

ـــاء فيمـــا بعـــد يف هـــذا االجتـــاه الســـرائري التقليـــدي فيمـــا خيـــتص بـــدم خـــروف  وهكـــذا يتزـــه مجيـــع اآلب
 الفصح، وبوضوح شديد يسلِّمنا هيبوليتس أسقف روما نفس هذا التقليد يف عظته الفصحية:

القــائم يف  Mysterion[إن الــدم (دم خــروف الفصــح) عنــدما ُمســح بــه كعالمــٍة صــار هــو الســر 
 Typosخـــتم دم املســـيح، نعـــم إن هـــذه العالمـــة مل تكـــن هـــي ذات احلقيقـــة بعـــد ولكنهـــا مثـــال 

كــل الــذين يأخــذون هــذا الــدم ينطبــع علــى نفوســهم كمــا حــدث وانطبــع علــى   للحقيقــة اآلتيــة: إن
 اهلالك. بيوت اليهود عندما ُمسحوا به كأمر الناموس، فكل الذين (أخذوا هذه املسحة) يعرب عنهم

فالـــدم كعالمـــة هـــو للخـــالص، كمـــا كانـــت علـــى البيـــوت كـــذلك علـــى النفـــوس، ألن النفـــوس 
 Sacramentبيـــوت (هياكـــل) مقدَّســـة. هـــذا هـــو ســـر  باإلميـــان وبـــالروح القـــدس مـــا هـــي إالَّ 

Mysterion [!!23(البصخة (الفصح) العامة للعامل كلهF24( 

ونالحــــظ يف كـــــالم هيبــــوليتس الهوتـــــاً فصــــحياً مبعـــــىن الكلمــــة يســـــري يف خــــط ســـــرائري ُمبــــدع، فـــــدم 
ــــدماملســــيح حينمــــا ينطبــــع علــــى الــــنفس البشــــرية كعالمــــة صــــليب تتقــــدَّس الــــنفس: [وعالمــــة   الصــــليب ب

معـــــاً، ففـــــي املعموديـــــة  املســـــيح ال ميكـــــن أن تـــــتم كخـــــتم دمـــــوي علـــــى الـــــنفس إالَّ باملعموديـــــة واإلفخارســـــتيا
 ابيي!!!]. نأخذ عالمة الصليب فقط، ويف اإلفخارستيا متتليء هذه العالمة بالدم

 

) مسح القائمتني والعتبة العليا بدم خروف الفصح يفسره اآلباء بأنه برسم الصليب 22( T. 
 )23( Dial. CXI, 4. 
 )24( Paschal Homily, SC 27, 143. 
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 «أو » سـر البصـخة «وقد أمسى هيبوليتس ختم الصليب بدم املسيح الذي ينطبع على النفس باسـم 
الـذي يُفيـد عبـور اهلـالك عـن الـنفس، الـذي يسـري اآلن يف العـامل  Paschal Mystery» سر الفصـحيال

 كله ويف النفوس املقدَّسة، فأصبح سرَّ العامل الفصحي.
 ونأيت اآلن إىل تعبريات القديس كريلس اُألورشليمي للموعوظني ببساطتها ووضوحها:

مـــن عبوديـــة املصـــريني، فـــأمرهم أن ميســـحوا [لقـــد أرســـل اهللا موســـى لكـــي خيلِّـــص شـــعب إســـرائيل 
أعتــاب أبــوابم العليــا وقوائمهــا بــدم اخلــروف حــىت يعــرب املهلــك متزــاوزاً هــذه البيــوت الــيت عليهــا 

نـــأيت إىل احلقيقـــة. فهنـــاك  Typosعالمـــة الـــدم، واآلن نـــرتك القـــدمي ونـــأيت إىل اجلديـــد، مـــن املثـــال 
املسـيح إىل العـامل. هنـاك كانـت رسـالة موسـى أن أرسل اهللا موسى إىل مصر؛ وهنا جنـد اهللا يرسـل 

خيلِّــص الشـــعب املضـــطَهد مـــن مصـــر؛ وهنـــا الرســالة أن ينقـــذ املســـيح النـــاس الـــذين طغـــاهم العـــامل 
واستعبدهم باخلطية. هناك دم اخلروف أَبـَْعَد املهلك؛ وهنا دم احلمل احلقيقي يسوع املسـيح جيعـل 

 )24F25(الشياطني ترب منَّا.]

وع القــديس غريغوريــوس النزينــزي يف دفاعــه عــن معموديــة ومناولــة األطفــال الصــغار ويــذكر هــذا املوضــ
 بقوله:

[إنه من األفضل أن يعتمد الطفل وهو غري مدرك للعماد من أن ميـوت وهـو مل يأخـذ اخلـتم واالنفتـاح، 
مثـال  ولنا يف اخلتان القدمي برهان على ذلك، فهو كان ُجيَرى على األطفال يف يـومهم الثـامن الـذي هـو

خــتم املعموديـــة. وأيضــاً جنـــد الربهـــان علــى ذلـــك يف مســح أعتـــاب وقـــوائم األبــواب (يف مصـــر) بالـــدم، 
 )25F26(اإلجراء الذي حفظ أبكار بين إسرائيل وهو قائٌم على حقيقة كانوا جيهلو�ا.]

 :صحالف ، وذلك يف معرض حديثه عن عيد”العبادة“كريلس اإلسكندري يقول يف مقاله امللقَّب بـ  والقديس
 

[إن رش الــدم خيلِّــص الــذين ُميســحون بــه، هــذه حقيقــة ُمْثَبتــٌة يف الكتــاب املقــدَّس حينمــا أمــر أن 
فإنـه مينـع دخـول املـوت،  Sacramentيلزم أن ُمتسح بالدم، هكذا سر املسيح  -مداخل البيوت 

ـــْن يتقبَّلـــه (يف املعموديـــة واإلفخارســـتيا)، 
َ
فلهـــذا إذ قـــد بـــل وجيعـــل املـــوت عـــدمي القـــدرة بالنســـبة مل

 )26F27(ُمسحنا بالدم املقدَّس نصري أقوى من املوت ونزدري بالفساد.]

 

 )25( Catech. PG XXXIII, 1068, A. 
 )26( Or. 40:28. 
 )27( De Adoratione, PG LXVIII, 1069, A. 



 71                                                                                                  االينابيع األوىل لإلفخارستي

 

مل وأ�ـا ويعـود أيضـاً القـديس كـريلس اإلسـكندري مشـرياً إىل قـوة األسـرار قـدمياً يف دم خـروف الفصـح 
 تتناقص، غري أنه يطابق مسح أعتاب األبواب وقوائمها بدم خروف الفصح على ختم املعمودية:

ه دم خــروف الفصــح مــع اليهــود، هــذا تفعلــه املعموديــة اآلن مــع املســيحيني ألن مفعــول [ومــا فعلــ
 )27F28(هذه األسرار ال ميكن أن يتناقص.]

ويف عظـة منسـوبة للقـديس يوحنـا ذهـيب الفـم حتمـل طـابع القـديس كـريلس اإلسـكندري التقليـدي جنــد 
 قدمياً: اإلشارة واضحة إىل فعل الدم اإلهلي فينا تطبيقاً لفعل خروف الفصح

[ألنــه ال وســيلة لنــا اآلن أن ننزــو مــن املــالك املهلــك إالَّ بالــدم اإلهلــي الــذي مبحبتــه ســكبه مـــن 
أجلنا، وبذا الدم حنصل على الروح القدس، ألن الدم والروح مها على صلة حىت إننا بالـدم الـذي 

لنسـبة لنفوسـنا، من طبيعتنا حنصل على الروح الذي لـيس مـن طبيعتنـا، وبـذا ينغلـق بـاب املـوت با
 )28F29(هذا هو ختم الدم.]

ـــــز جنـــــد أمامنـــــا منهزـــــاً منســـــزماً يف الالهـــــوت الســـــرائري فيمـــــا خيـــــتص بالعمـــــاد  وبـــــذا القـــــول املركَّ
واإلفخارســتيا معــاً ممثَّلــْني يف دم خــروف الفصــح: فكــل َمــْن يأخــذ املســحة املقدَّســة يف املعموديــة بعالمــة 

الدم اإلهلـي، الـذي هـو اسـتعالن لسـرِّ مسـح دم خـروف الصليب على اجلبهة يكون قد حصل على ختم 
الفصح على أبواب بيـوت شـعب اهللا. وهـذا اخلـتم اإلهلـي يبـدأ يف احلـال يفعـل فعلـه اخلفـي، فهـو أمـام اهللا 
عالمـة انعتـاق مــن اهلـالك، وألن هــذا اخلـتم يكُمــل بالـدم اإلهلـي بصــورة غـري منظــورة يف سـرِّ اإلفخارســتيا، 

سكاب الروح القـدس يف احلـال الـذي جيعـل هـذا اخلـتم روحيـاً وأبـدياً، وألن كـل َمـْن فإنه يكون واسطة الن
 حيصل على الروح القدس ال يبقى بعد حتت سلطان املوت.

 هكذا يصري دم املسيح عبوراً على املوت وقيامة يف احلياة األبدية.
 اإلفخارستيا وأكل خروف الفصح:

ومــا حتملــه مــن معــاٍن » وليمــة الفصــح «باعتبــاره » أكــل خــروف الفصــح «واآلن نــأيت إىل موضــوع 
 سرائرية تتصل باإلفخارستيا اتصاًال وثيقاً، وكانت موضع تأمالت حمبَّبة لدى اآلباء يف كل زمان.

كــان يُعتــرب قبــل زمــن املســيح لــدى كافــة اليهــود، » أكــل الفصــح «وينبغــي لنــا أن نشــري هنــا إىل أن 
للملكـــوت اآليت، وأنـــه وليمـــة املســـيا اآليت!!  Typosنـــه مثـــال وبـــاألخص الـــربيني وكـــل شـــارحي التـــوراة، أ

 

 )28( Ibid. 897. 
 )29( Pseudo Chrys., Paschal Hom. PG LIX, 726. 
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 -أي أثنـــاء أكـــل خـــروف الفصـــح كـــل عـــام  -فكـــان اليهـــود حيتفظـــون دائمـــاً أثنـــاء أداء طقـــس الفصـــح 
آمــال قويــة يف  -يف نفــس الوقــت  -حيتفظــون بتــذكار حــي للفــداء الــذي متمــه اهللا هلــم قــدمياً، ويف قلــوبم 

 لفداء األول!فداٍء آٍت يكمِّل حقيقة ا
 وجند يف كالم املسيح ما يشري بوضوح إىل هذه احلقيقة:

شـــــهوًة اشـــــتهيت أن آكـــــل هـــــذا الفصـــــح معكـــــم قبـــــل أن أتـــــأمل، ألين أقـــــول لكـــــم: إين ال  «+ 
 )16و15: 22(لو » آكل منه بعد حىت ُيكَمل يف ملكوت اهللا.

 يف ملكوت اهللا!!إذاً، فوليمة الفصح ممتدة إىل الدهر اآليت حيث ُيستكمل استعال�ا 
ومن هذا يتبنيَّ أن الفصح الذي أكلـه املسـيح مـع تالميـذه قبـل اآلالم لـه أيضـاً امتـداد يف وليمـٍة آتيـة، 

 وليمة املسيا يف ملكوت اآلب، اليت يدعو املسيح إليها منذ اآلن خواصه القديسني.
 ولكن ما هو وضع اإلفخارستيا هنا يف هذا الدهر؟

حلة تيِّيء وتعدُّ املؤمنني ليكونوا من خواصه، مـن حلمـه ودمـه، ليكونـوا مـن هنا اإلفخارستيا تقف كمر 
مدعويــه يف وليمتــه الســمائية يف عشــاء عــرس اخلــروف. فاإلفخارســتيا تقــف بــني وليمــة الفصــح يف العهــد 
القدمي وبني وليمة املسيح يف الدهر اآليت يف ملكوت اآلب، فبالنسبة لوليمة الفصـح القـدمي هـي اسـتعالن 

 يقي له كسرِّ النزاة واخلالص والفداء.حق
فاإلفخارســتيا هــي ســر الفصــح اجلديــد للعــامل كلــه، ســر الفــداء واخلــالص الــذي أُكِمــل، والــذي يؤكــل فيــه 

فاإلفخارسـتيا هـي  جسد ودم املخلِّص والفادي. أمَّا بالنسبة لوليمة املسيح يف الـدهر اآليت يف ملكـوت اآلب،
 َتَذوٍُّق، ونواُل عربوٍن واحلصول على شركة مع العريس منذ اآلن. استعالن ُمْسَبٌق هلا، وَسْبقُ 

فاإلفخارســتيا هــي اآلن اســتعالن، مــن داخــل الزمــان، مللكــوت اهللا علــى األرض، حيــث الكنيســة يف 
حلظـة تقـدمي اإلفخارسـتيا تكـون مبثابـة اسـتعالن زمـين ألورشـليم السـمائية النازلـة مـن السـماء سـرّا، واملـذبح 

ة عــرش املســيح غــري املنظــور، وحولــه كــل جنــوده وخواصــه مــن مالئكــة وأرواح قديســيه، حيــث يكــون مبثابــ
املسيح يكون هو الذي يأخذ بيديه اخلبز واخلمر ويُطعـم خواصَّـه مـن جسـده ودمـه، كامتـداٍد دائـم وفعَّـال 

 ملا فعله مع تالميذه يوم اخلميس.
، وال ُيستعَلن هذا السر منذ اآلن إالَّ فاإلفخارستيا هي استعالن دائم لسر املسيح احلاضر واآليت

 خلواصه!
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وعالقـــة اإلفخارســـتيا خبـــروف الفصـــح هـــي مـــن التقاليـــد الكنســـية اُألوىل، فنزـــد أول إشـــارة هلـــا عنـــد 
 هيبوليتس يف عظته عن الفصح:

ألننـا جممـع واحـد، كنيسـة واحـدة، حيـث يؤكـل اجلسـد املقـدَّس  )29F30(بيـت واحـد[أنـتم تـأكلون يف 
 )30F31(]الذي للمسيح.

عـامًال أساسـياً ليزعـل املـؤمنني عائلـة واحـدة  -أي اجلسد املقـدَّس  -هيبوليتس هنا يرى اإلفخارستيا 
 -كنســية (بيــت واحــد)، مث عــامًال أساســياً ليزعــل اجلماعــة املتفرِّقــة جممعــاً متحــداً، والمــع املتحــد وحــدة 

ومتحـدة وخمتومـة بالـدم،  عائلـة جمتمعـة أي جسد سرِّي، وهكذا يرى أنه كما كان خروف الفصح ال تأكلـه إالَّ 
 ويقدِّس!! هكذا سر اإلفخارستيا تنبعث منه هذه القوى السرية: يصاحل وجيمع ويوحِّد

ــق املفهــوم  واملعــروف يف التقليــد الالهــويت الســرائري أن القــديس كــريلس اإلســكندري هــو أول َمــْن عمَّ
 الفصح القدمي: السرائري لإلفخارستيا باعتباره استعالناً لوليمة خروف

[إن أكــل الفصــح وقــت املســاء (أي قبــل بــزوغ فزــر يــوم حــريتهم العظمــى وخــروجهم مــن أرض 
ألن  -العبودية) يعين أن سر اإلفخارستيا (الذي هو استعالن له) قد احُتِفَظ به هلذا الـدهر فقـط 

الزمـان، ألن تشـري إىل هـذا » لـيالً  «الكتاب ُيشـدِّد علـى أن يكـون أكـل اللحـم لـيًال فقـط، وكلمـة 
هذا هو ما يقوله بـولس الرسـول. فطاملـا حنـن يف هـذا العـامل فبواسـطة اجلسـد املقـدَّس والـدم الثمـني 
نســـتطيع فقـــط أن نتحـــد باملســـيح، إمنـــا بطريقـــٍة ليســـت بعـــد كاملـــة. ولكـــن حينمـــا نـــأيت إىل يـــوم 

بطريقــة أخــرى اســتعالن قوتــه وجمــده ونرتفــع إىل بــاء جمــد القديســني، فــنحن حينئــذ نتقــدَّس هنــاك 
 )31F32(معروفة لديه، عندما يوزع بركات الدهر اآليت.]

كــذلك يــرى القــديس كــريلس اإلســكندري أن عمــل اإلفخارســتيا األساســي يتناســب مــع هــذا الــدهر، 
 وسُريفع هذا اجلانب حبلول فزر يوم املسيح حينما يظهر يف جمده:

وي ضـمناً االعـرتاف بـاآلالم واملـوت [إن االشرتاك يف اجلسد املقدَّس والشرب من الدم املخلِّص حي
اللذين تقبَّلهما املسيح من أجلنا، كما قـال الـرب علـى لسـان بـولس الرسـول عنـد تأسيسـه لقـانون 

فــــــإنكم كلمــــــا أكلــــــتم هــــــذا اخلبــــــز وشــــــربتم هــــــذه الكــــــأس تــــــربون مبــــــوت  «هــــــذا الســــــر: 

 

خروف هو نص اآلية الواردة يف سفر اخلروج اليت تصف كيفية أكل » تأكلون في بيت واحد«) يالِحظ القارىء أن تعبري 30(
أسرة!! ؤمنني)، هنا اإلشارة إىل أن الكنيسة كلها أصبحت بيتاً، وأفراد امل46:12(خر » يف بيت واحد يؤكل«الفصح:   

)31(  Paschal Homily 41, SC 27, 163. 
 )32( Cyril of Alex., Glaphyres, PG LXIX, 428 B. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                       74

ئق حنــن نظــل ). ففــي هــذا العــامل باشــرتاكنا يف هــذه احلقــا26:11كــو 1(» الــرب إىل أن جيــيء
نُبشِّر مبوته إىل أن جييء، فحينما نصري يف جمد اآلب لن يكون هناك زمـان لالعـرتاف بآالمـه، بـل 

 )32F33(نتأمله يف صفاٍء كاهللا وجهاً لوجه.]
ـــز يف اإلفخارســـتيا علـــى آالم الـــرب وموتـــه   يالِحـــظ القـــارىء هنـــا أن القـــديس كـــريلس اإلســـكندري يركِّ

عمًال جوهريـاً خيـتص حبياتنـا احلاضـرة (اآلالم شـافية ومـوت الـرب  كزسد مكسور ودم مسفوك باعتبارمها
املــذبوح واملــأكول علــى ُحميــي). ولكــن ال خيفــى أن القــديس كــريلس هنــا يــربط خفيــاً بــني خــروف الفصــح 

مـن عزـب األسـرار املخفيـة، فيـه  أعشاب ُمرَّة وبني موت الرب وآالمه، هنـا طقـس الفصـح القـدمي يكشـف مـا
 خمفية. لَهمون يفتحون عيوننا على حقائق عظيمة كانتوهؤالء اآلباء امل

ولكـن لــئالَّ يظهـر القــديس كـريلس اإلســكندري كأنــه جمتهـد مــن ذاتـه، يلــزم أن يُرجـع إىل اإلجنيــل فهــل 
 من إشارة توضِّح مصادر إهلام هؤالء اآلباء؟

ة بالنســـبة لســـر هنـــاك إشـــارة صـــغرية يف إجنيـــل يوحنـــا، ولكنهـــا تفـــتح جمـــاالت للفكـــر الالهـــويت ال�ائيـــ
اإلفخارستيا وارتباطه خبروف الفصح، ففي األصحاح التاسع عشر يعلِّق كاتب اإلجنيل علـى سـرعة مـوت 

ألن هـــذا كـــان ليـــتم  «الــرب علـــى الصـــليب وعـــدم اضــطرار اجلنـــد لكســـر ســـاقيه تعزـــيًال ملوتــه، هكـــذا: 
 سفر اخلـروج وهـو يصـف  )، وما هو الكتاب هنا إالَّ 36:19(يو » الكتاب القائل عظٌم ال ُيكسر منه!!

وعظمـاً ال يف بيـت واحـد يؤكـل، ال ُتـرِج مـن اللحـم مـن البيـت إىل اخلـارج  «كيفية ذبح اخلروف وأكله: 
 )46:12(خر » تكسروا منه.

إذاً، يوحنــا الرســول يــرى يف مــوت الــرب تكمــيالً للســر املكتــوم يف خــروف الفصــح منــذ الــدهور!! ويــرى يف 
 له استعالناً إفخارستياً دقيقاً يكاد يكون على مستوى حريف!!طقس وترتيب ذبح اخلروف وأك

كـــذلك ال نُعـــدم عنـــد القـــديس بـــولس الرســـول شـــهادة مؤكـــدة لـــذلك، فقـــد جـــاء يف الرســـالة اُألوىل 
 )7:5كو 1(» ألن فصحنا أيضاً املسيح قد ُذبح ألجلنا. «لكورنثوس: 

ي كتابيــاً بالدرجــة األُوىل، حيــث يظهــر لنــا هنــا يبــدو العلــم الالهــويت الســرائري للقــديس كــريلس اإلســكندر 
 بوضوح أمهية العلم الالهويت السرائري القائم يف طقس خروف الفصح من الوجهة اإلفخارستية.

وميتـــــد القـــــديس كـــــريلس اإلســـــكندري يف اســـــتعالنه لـــــدقائق ســـــر اإلفخارســـــتيا مـــــن الوجهـــــة الروحيـــــة 

 

 )33( Ibid 428, C. 
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 طقس خروف الفصح قدمياً، إذ يقول القـديس  والسلوكية أيضاً، وذلك باملطابقة على ما جاء وتأسس يف
 كريلس اإلسكندري يف مقاله عن العبادة:

ــْن يأكــل املســيح، أي يشــرتك يف جســده املقــدَّس ويف دمــه، يلــزم عليــه أيضــاً أن حيصــل  [إن كــل َم
 بــاطنأي يــدرك كــل مــا يف  وفكــره،علــى روحــه القــدوس وجياهــد ليحيــا يف داخــل تــدبري املســيح 

أنــه  -كمــا جــاء يف ســفر اخلــروج   -يقــة واردة ومقرتحــة لنــا يف الكتــاب املقــدَّس املســيح. هــذه احلق
ويف احلقيقــة فــإن جوفــه يعــين قلبــه، أو ألــيس وجوفــه، مــع أكارعــه (رجليــه) رأســه ينبغــي أن تؤكــل 

فتعــين أعمالــه الصــاحلة وســلوكه، أمَّــا بقيــة  -أي رجــاله  -القلــُب تعبــرياً عــن الــروح؟ أمَّــا أكارعــه 
 )33F34( حياته الداخلية املخفية.]اجلوف فيعين

وقــد يبــدو لنــا هــذا التــدقيق عزيبــاً، ولكــن هكــذا بــدأ القــديس يوحنــا الرســول يف إجنيلــه، وهكــذا ســار 
الـذي حيمـل   Typosاآلباء على نفس اخلط يشرحون ويدققون يف أوصاف خروف الفصـح باعتبـاره املثـل 

 ايل.كل ما ميكن أن ُيستعلن عن املسيح ويف اإلفخارستيا بالت
ولكن الذي خنرج به من هذه املطابقات احلرفية أن اإلفخارستيا ينبغـي أن حتمـل لنـا كـل مـا للمسـيح، 
ألننــا فيهــا نأكــل املســيح كلــه، مبعــىن أنــه ينبغــي أن حنمــل كــل صــفاته ونتحلَّــى بفكــره وبروحــه ونســلك يف 

 نفس طرقه.
ي يف تطبيقاتــه هــذه األكثــر قبــوًال وال يفوتنــا هنــا أن ننبــه القــارىء إىل أن القــديس كــريلس اإلســكندر 

 وإهلاماً يُعترب أول َمْن خطَّط منهزاً روحياً كتابياً عن احلياة الداخلية للمسيح أو مع املسيح.
وتـــأيت املقـــاالت املنســـوبة للقـــديس يوحنـــا ذهـــيب الفـــم مطابقـــة للتقليـــد الـــذي وضـــعه القـــديس كـــريلس 

ة علــى اإلفخارســتيا كمــا اســتوحاها مــن طقــس خــروف اإلســكندري يف تطبيقاتــه الروحيــة واألدبيــة الســلوكي
 الفصح، ففي مقال له عن الفصح يقول:

وهـذا بالنسـبة لنـا يلهمنـا معـاَين عظيمـة،  الناموس كان يُنهي عن أكل لحم الخـروف نيِّئـاً ...،[
أنه ال ينبغي أن نقرتب من االشرتاك يف جسد الرب وحنن يف حالـة إمهـال وكسـل،  أوًال:فهو يعين 

أو بـــدون أن ُنســـتأهل لإلحتـــاد جبســـده باألعمـــال الصـــاحلة. وثالثـــاً: أو بـــدون تـــوقري زائـــد، يـــاً: وثان
وبولس الرسول أيضاً يرى مثل ذلك يف الذين حيوِّلون اإلفخارستيا إىل وليمة فخمة فيحوِّلون معىن 
الشــــــــــــركة املقدَّســــــــــــة إىل وســــــــــــيلة لألكــــــــــــل والشــــــــــــرب، وهــــــــــــؤالء يرفضــــــــــــهم الرســــــــــــول أل�ــــــــــــم 

 

 )34( De Adoratione, 17, PG LXVIII, 1073. 
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الـذين ال  يعين أولئـكرابعاً: بالقداسة إىل ما هو مقدَّس فيقعون حتت الدينونة كمستبيحني. ال يقرتبون 
 )34F35(القدس.] يهيئون جسمهم لإلحتاد الالئق جبسد املسيح حىت يصريوا مستحقني ألخذ الروح

ئمة على واآلن، وقد َأَحْطنا بالعالئق السرائرية املتينة القائمة بني سر اإلفخارستيا وخروف الفصح القا
الكتـاب املقــدَّس وإهلامـات اآلبــاء، يلــزم أخـرياً أن ال يتــوه عــن بالنـا أن املســيح أسَّــس سـر اإلفخارســتيا مــن 
داخــل وليمــة الفصــح األخــري نفســها، هــذه الوليمــة الــيت كانــت حمســوبة لــدى اليهــود أ�ــا وليمــة خالصــية 

 .)35F36(مصر، انتظاراً لعهد جديد باملسيالفداء متَّ وفداء ُمنَتَظر، وليمة عهد تأسس بدم خروف الفصح يف 
هنــا أكمــل املســيح هــذا الفــداء املنتظــر الــذي ظــل ينتظــره اليهــود كــل ســنة يف كــل فصــح، علــى مــدى 
األجيال السالفة، هنا أعلن هلم العهد اجلديد حيـث املسـيح نفسـه هـو َمحَـل الفصـح اجلديـد ودمـه هـو دم 

انتهـى الفصـح الـذي باملثـال، الـذي كـان ينبغـي أن العهد اجلديد وجسده هو طعام الفصـح األبـدي. لقـد 
يتكرَّر كل سنة، وجاء الفصح احلقيقي ليقدَّم مرة واحـدة عـن كـل العـامل، فتظـل تأكـل منـه كـل األمـم، يف  

 كل األجيال، وعلى مدى الدهور كلها إىل أن جييء.
قاً سرَّ َذحبِْـه وسـر جسـده لقد ُذبح املسيح فعًال كَحَمل وديع على الصليب، أمَّا هو فقد استودع ُمْسبَ 

ودمــه يف وليمــة فصــحية قوامهــا خبــز ومخــر محلهــا ســر اجلســد وســر الــدم حــىت يصــري أكلهمــا باإلميــان ال 
 بالعيان.

وال ينبغــي أن يتــوه عــن بالنــا قــط أن عنصــر الفصــح القــدمي هــو الفــداء بــدم اخلــروف، فالفصــح حيــاة 
وُرشَّ دمــه علــى األبــواب. كــذلك كــان الفصــح  قائمــة علــى مــوت، لقــد عــاش األبكــار ملـَّـا ُذبــح اخلــروف

 اجلديد، فداًء بدم املسيح، حياة قائمة على موت، لقد مات املسيح لكي حييا كل َمْن يتقدَّس بدمه.
 إذاً، فقوام الفصح هو موٌت لفداء، ودٌم للتقديس.

الكــأس فــإنكم كلمــا أكلــتم هــذا اخلبــز وشــربتم هــذه  «هكــذا عرفنــا اإلفخارســتيا ســر آالم ومــوت: 
 » اصنعوا هذا لذكري « -» تخبرون بموت الرب

ولكنهـــا ليســـت ذكـــرى آالم عقيمـــة مفـــردة لواحـــد قـــد مـــات، ألن املســـيح الـــذي مـــات قـــام مـــن األمـــوات. 

 

 )35( Pseudo - Chrysost., Paschal Homily, PG LIX, 127-128. 
 )36( P. J. Leenhardt, Le Sacrament de la Sainte Cène, p. 21. 
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فالتذكار هنا شركة يف موت حلياة، فكل مرة نقيم اإلفخارستيا منوت مـع املسـيح ونقـوم لنحيـا معـه. مـوت 
 تاً لفداء، فكل مرَّة منوت معه نُفدى فنقوم من املوت!املسيح ليس هو موتاً وحسب، بل مو 

وبــني  القــائم يف العهــد القــدمي بــني اهللا Sacramentكــان خــروف الفصــح الــذي يُــذبح كــل ســنة هــو الســر 
 شعب إسرائيل، الذي يقرر حقوقهم يف هبات االختيار والتبينِّ واالشرتاع واملواعيد والنبوَّة سنة بعد سنة.

ؤساء الكهنة والكتبـة مـع رؤسـاء شـعب إسـرائيل علـى املسـيح وذحبـوه علـى الصـليب يف ولكن ملَّا قام ر 
يــوم فصــحهم، توقَّــف الفصــح القــدمي مــن ذلــك اليــوم ومــن تلقــاء ذاتــه، وتوقفــت تبعــاً لــذلك كــل حقــوقهم 
وهبـــاتم املرتتبـــة عليـــه، وظهـــور املســـيح أنـــه الفصـــح الكبـــري احلقيقـــي، فصـــح العـــامل كلـــه، فصـــح كـــل زمـــان 

 ، الذي ظلَّ الفصح القدمي خيدم جميئه إىل أن أتى.ومكان
وحينما َذَبَح املسيح ذاته بالنيـة وسـلَّم جسـده لتالميـذه ليـأكلوه يف خبـز اإلفخارسـتيا، أعلـن نفسـه أنـه 
هو الفصح احلقيقي اجلديد، وحينما سلَّمهم دمه يف مخـر اإلفخارسـتيا ليشـربوا منـه، ابتـدأ يف احلـال العهـد 

فخارسـتيا ذبيحـة فصـحية، ذبيحـة عبـور فـوق املـوت والظلمـة واجلحـيم والعـامل واخلطيـة اجلديد وصـارت اإل
 والزمن.

 ألن فصحنا أيضاً املسيح قد ُذبـح ألجلنـا «إن الكتاب يعلن صراحًة أن املسيح هو الفصح اجلديد: 
 )، فصار جسده حياًة وقيامًة، ودمه عهداً جديداً وغفراناً خلطايا العامل كله!7:5كو 1(»

ويف هــذا التقليــد اآلبــائي الســرائري املبــدع الــذي يــدور حــول وحــدة األســرار بــني اإلفخارســتيا وخــروف 
الفصح، يتضح لنا منهج سرائري يقوم على وحدة األسفار وانسزام العهدين وكمال خطة اهللا للخـالص 

 من البداية حىت النهاية.
 اإلفخارستيا وفطير الفصح:

ع اخلـروف فطـري، أي أرغفـة خبـز غـري خمتمـر، وكـذلك يظـل كان من ضمن طقس الفصح أن يؤكل مـ
 -أصــًال  -هــذا الفطــري هــو طعــام الشــعب كلــه مــدة ســبعة أيــام بعــد يــوم الفصــح. وقــد كــان عيــد الفطــري 

، 8-6: 23، الويـني 15:23نيسـان ويسـتمر سـبعة أيـام (انظـر: خـروج  15عيداً قائماً بذاتـه يبـدأ يف 
 ).4-1: 16، تثنية 17:28عدد 

هـذا الطعـام، وعالقتـه بالفصـح، مث مـاذا احنـدر إلينـا يف العهـد » نـوع «يهمنا من هذا العيد هو  والذي
 اجلديد من هذا الطقس.
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ـــه بالفصـــح هـــو القـــديس بـــولس  ـــْن ألقـــى الشـــرارة للبـــدء يف اســـتعالن ســـر هـــذا الطعـــام وعالقت وأول َم
 الرسول، يف رسالته اُألوىل إىل كورنثوس:

ــوا مــنكم اخلمــرية العتيقــة لكــي تكونــوا ألســتم تعلمــون أن مخــري  «+  ــر العزــني كلــه، إذاً، نقُّ ة صــغرية تمِّ
لنعيِّد لـيس ، ألن فصحنا أيضاً املسيح قد ُذبح ألجلنا، إذاً، Azymesعزيناً جديداً كما أنتم فطري 

 )8-6: 5كو 1(» خبمريٍة عتيقٍة وال خبمرية الشر واخلبث بل بفطري اإلخالص واحلق.
ة تكـون دائمــاً حمفوظـة أو خملوطـة بعزــني خمتمـر سـابقاً أي قــدمي، أمَّـا فطـري الفصــح معـروف أن اخلمـري 

نيســان). أي أن  15فُيعمــل بــدقيق جديــد مــن حمصــول القمــح اجلديــد الــذي يكــون قــد بــدأت باكوراتــه (
كـان   الفطري يف هذا الوقت يشري بوضوح إىل احلياة اجلديدة متاماً، فأْكُل الفطري قدمياً بعـد الفصـح مباشـرةً 

 يشري بوضوح إىل حياة االنعتاق اجلديدة بعد العبودية والضيق!!
وتطبيق القديس بولس الرسول هلـذا الطقـس يف العهـد اجلديـد ال يفيـد العـودة إىل أكـل الفطـري، ولكـن 
يفيد استعالن السر الذي كـان خمفيـاً يف هـذا الطقـس لكـي نعيشـه بـالروح بعـد أن عاشـه إسـرائيل باجلسـد 

 ح ذهنهم ملعناه العميق.دون أن ينفت
ــد العالقــة الســرية بــني أكــل الفصــح اجلديــد   وأكــل  -جســد املســيح ودمــه  -القــديس بــولس هنــا يؤكِّ

الفصــح  الفطــري الــذي حيمــل معــىن الســلوك يف جــدَّة احليــاة اخلاليــة مــن مخــري الشــر واخلبــث، فلكــي نُؤهَّــل ألكــل
ســتعداد لكــي ننقــي حياتنــا مــن الصــفات والعــادات اجلديــد، أي اإلفخارســتيا، يلزمنــا أوًال أن نكــون علــى ا

 » جديداً نقُّوا منكم اخلمرية العتيقة لكي تكونوا عزيناً  «القدمية بالتوبة الشاملة اليت متثلها املعمودية: 
اخلـايل مـن اخلمـرية هـو اسـتعالن واضـح للطبيعـة اجلديـدة لإلنسـان اجلديـد املولـود الجديد هنا العزني 

بعـد  -أي اإلفخارسـتيا  -روح، املهّيأ واملعّد واملسـتحق أن يتقـدَّم إىل الفصـح اجلديـد من فوق من املاء وال
 » كما أنتم فطري «العماد، كالفطري الذي يُقدَّم يف وليمة الفصح: 

ألن فصـحنا أيضـاً املسـيح قـد  «وهنـا بـولس الرسـول يعـود فيكشـف أنـه مبزـرد أكلنـا مـن اإلفخارسـتيا 
جديـدة يف  أبـدي لـيس مدتـه سـبعة أيـام بـل إىل كمـال العمـر، نظـل حنيـا كخليقـة نـدخل يف عيـد » ُذبح ألجلنا

 » اإلفخارستيا «من الفصح الدائم » اإلخالص واحلق «! نغتذي على » أنتم فطري «طبيعة جديدة، 
إذاً، فطري الفصح عند بولس الرسول كان سرّا من األسرار الكثرية اليت كانـت مكتومـة منـذ الـدهور يف 

عياد وحوادث العهد القدمي، والـيت اسـُتعلنت لـه. أمَّـا سـر الفطـري، كمـا اسـتعلنه القـديس بـولس، طقوس وأ
فهــــــــــو اخلليقــــــــــة اجلديــــــــــدة، احليــــــــــاة اجلديــــــــــدة للبشــــــــــرية اخلاليــــــــــة مــــــــــن اخلبــــــــــث والشــــــــــر املعــــــــــدَّة منــــــــــذ 
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ــل حيــاة اإل خــالص الــدهور لالنفتــاح واالســتنارة (املعموديــة) لقبــول ســر املســيح (اإلفخارســتيا) حــىت تكمِّ
 واحلق، ولتكون عزينة واحدة مع املسيح:

(اكـو » فإننا حنن الكثريين خبزة واحدة جسـد واحـد ألننـا مجيعنـا نشـرتك يف اخلبـزة الواحـدة. «+ 
17:10( 

وأول َمْن تكلَّـم عـن هـذا التقليـد التفسـريي هـو القـديس يوسـتني الشـهيد، الـذي أضـاف معـىن جديـداً 
 للخمرية اجلديدة:

ــ ــا اليهــود فَقِبلــوا [إن مــا يشــري إلي ه الفطــري هــو أن ال نعمــل أعمــال الشــر الــيت للخمــرية القدميــة، أمَّ
يخمِّرون معىن الفطري على مستوى جسدي خالص، لذلك أمرهم اهللا أنه بعد أيام الفطري السبعة 

 )36F37(]لهم خميرة جديدة، وهو بذلك يوجِّههم إلى األعمال الجديدة.
يف  اإلفخارسـتيا، يشـري بـه إىل عمـل جديـداً  فكـراً منهـا  ويعمـليـدة اجلد اخلمـريةأمَّا هيبوليتس فيأخذ 

 حياتنا:
[دَْع اليهـود يــأكلون الفطــري ســبعة أيــام حــىت إىل ســبعة دهـور العــامل، أمَّــا حنــن فاملســيح فصــحنا قــد 

 )37F38(ُذبح ألجلنا وقد قبلنا منه عزينة جديدة باحتادنا معه.]
ــــا يف العلــــم الالهــــويت الســــرائري للقــــديس كــــري  لس اإلســــكندري، فتبــــدأ العالقــــة الســــرية بــــني الفطــــري أمَّ

 واإلفخارستيا تظهر بأشد وضوح:
[إن الكتاب يصف أن اليهود يـأكلون الفطـري يف الفصـح، وهـذا املثـال يعـين بالنسـبة لنـا أن الـذين 

علـيهم أن يغـذُّوا أرواحهـم باشـتياقات طـاهرة غـري خممَّـرة » اإلفخارسـتيا «يشرتكون يف أكل املسيح 
 )38F39(لشر)، حىت يصبحوا منسزمني مع احلياة املربَّرة اخلالية من اخلبث.](با

وهكذا إذ يتمشَّى القديس كريلس اإلسكندري مع بولس الرسـول يف فكـر الفطـري، إمنـا يكشـف أكثـر 
 العالقة باإلفخارستيا.

 ويعود القديس كريلس اإلسكندري يف عظته عن العبادة فيقول يف هذا املوضوع:
قدَّســنا مجيعــاً واشــرتكنا يف احليــاة األبديــة علــى مســتوى األســرار، علينــا أن جناهــد بــال [حنــن الــذين ت

 

)37(  Justin, Dial. XIV, 3. 
 )38( Hippolytus, Paschal Homily, 39, SC 27, 161. 
 )39( Cyril of Alex., Glaphyres, PG LXIX, 429 A. 
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انقطــاع أن حنــافظ علــى قــانون الفصــح، فنعيِّــد باســتمرار مــع املســيح رافعــني اخلمــري مــن وســطنا، ألن 
لفصــح هـذا هــو مــا يليــق بالــذين ُدعــوا إىل اإلميــان واحلــق، الــذين يعيشــون يف املســيح، الــذين يعيِّــدون ا

ون عـن شـكلهم  بالروح، أن يرفعوا مخري اخلبث والشر من كل أعماهلم، منقِّـني اخلمـرية العتيقـة، فيتغـريَّ
إىل مــا هــو أفضــل دائمــاً ويظهــروا بالفعــل أ�ــم عزــني جديــد مــع كــل أفــراد أســرتم وكــل َمــْن حتــت 

 )39F40(سقفهم، حىت يصريوا مجاعة مؤمنني متحدة ككتلة إميان عظيمة.]
التقليد التفسريي الذي احندر من القديس بولس، يبلغ أعلى درجـة مـن النقـاوة والوضـوح وهنا جند أن 

عنــد القــديس كــريلس اإلســكندري! حيــث ترتفــع الطقــوس القدميــة لتأخــذ مســتواها الروحــي الفــائق عنــدما 
 ُيستعلن السر املخفي فيها، الذي ينكشف عالنيًة يف العهد اجلديد!

يـــتكلَّم عـــن اخلمـــرية اجلديـــدة الـــيت ليســـت مـــن هـــذا العـــامل والـــيت ويعـــود القـــديس كـــريلس اإلســـكندري 
 تتقبلها عزينة البشرية اخلالية من مخري الغش والشر فتصري خبزاً مساوياً!

ــر العزــني كلــه، هكــذا فــإن أقــل قــدر مــن الربكــة  [وكمــا يقــول بــولس الرســول إن مخــرية صــغرية تمِّ
، هكـذا حينمــا يصـري املســيح فينـا ونصــري حنــن والصـالح ُيصــلح كـل اإلنســان وميـأله بــالقوة والفعــل

أيضــاً فيــه، كمــا يُقــال، إن العزــني كلــه اختمــر أو صــار مخــرياً أو اخلمــرية صــارت يف العزــني كلــه، 
 هذا هو باالختصار معىن الكالم!

فــــإن كنَّــــا نتــــوق إىل احليـــــاة األبديــــة، وإذا كنَّــــا نصــــلِّي لنحصـــــل علــــى واهــــب احليــــاة األبديـــــة 
ـــــا، فـــــال يليـــــق ـــــرفض الربكـــــة، أو جنعـــــل الشـــــيطان حبيلـــــه اخلبيثـــــة  داخلن أن نكـــــون كاملســـــتهرتين ون

الــــذي يأكــــل ألن  «يوقعنـــا يف فــــخ مــــن فخاخــــه أو يف جمـــد باطــــل. ألنــــه حقــــاً هـــذا املكتــــوب: 
 ويشــــرب دينونـــًة لنفســــه (مـــن هـــذا اخلبــــز) ويشـــرب (مــــن هـــذه الكــــأس) بـــدون اســــتحقاق يأكـــل

 )40F41().]29:11كو 1(»

 

 )40( Cyril of Alex., De Adoratione, PG LXVIII, 1076 C. 
)41(  Cyril of Alex., Commen. on S. John, PG LXXIII, 560-605. 
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 مة المسيَّااإلفخارستيا وولي - 5
 

 كلُّها أسرار:  » احلكمة «لقد تكلَّم سليمان النيب يف سفر األمثال عن وليمة أقامتها 
مائدتا، أيضاً رتَّبت  مزجت خمرها،حنتت أعمدتا السبعة، ذحبت ِذْحبها،  بـََنْت بيتها،احلكمة  «+ 

والنـاقص الفهـم قالـت  إىل هنـا،أرسلْت جواريها تنادي على ظهور أعايل املدينة: َمْن هـو جاهـل فْلَيِمـْل 
 )41F42()5-1 :9(أمثال » واشربوا من الخمر التي مزجُتها.له: هلموا ُكُلوا طعامي 

تكـــون يف  مث إذ نرجـــع خطـــوة إىل أيـــام النـــاموس األُوىل، جنـــد أن اهللا حيـــدِّث الشـــعب عـــن وليمـــة مزمعـــة أن
 هليكل). يقول الناموس:اهليكل، يأكل فيها الشعب خبزه ومخره وأبكار غنمه أمام الرب (يف ا

من مجيع أسباطكم ليضع امسه فيه، ُسْكناه تطلبـون وإىل الذي يختاره الرب إلهكم ... املكان  «+ 
هناك تأتون، وتقدِّمون إىل هناك حمرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونـوافلكم 

بكـل مـا متتـد إليـه أيـديكم  وتـأكلون هنـاك أمـام الـرب إلهكـم وتفرحـونوأبكار بقـركم وغـنمكم. 
 )7-5: 12(تث » كما بارككم الرب إلهكم.أنتم وبيوتكم 

وهذه الوليمة اليت حدَّدها الناموس لتكون وليمة املستقبل لكل الشعب يف هيكـل اهللا، ميكـن اعتبارهـا 
 أمامه: التي فيها رأوا اهللا وأكلواصورة موسَّعة تذكارية لوليمة موسى ورفاقه األخصاء على جبل سيناء 

مث صــعد موســى وهــرون ونــاداب وأبيهــو وســبعون مــن شــيوخ إســرائيل؛ ورأوا إلــه إســرائيل وحتــت  «+ 
رجليــه شــبه َصــْنعٍة مــن العقيــق األزرق الشــفاف وكــذات الســماء يف النقــاوة، ولكنــه مل ميــد يــده إىل 

 )11-9: 24(خر » أشراف بين إسرائيل، فرأوا اهللا وأكلوا وشربوا.
وكانـت بعـد اسـتالم موسـى أكـل أمـام اهللا، هي أول وليمة ذُكر فيها أن اإلنسان  وكانت هذه الوليمة

حـىت إن كـل وليمـة أُقيمـت بعـد ذلـك تُعتـرب إحيـاًء ، »وليمـة العهـد«دقائق ناموس العهـد، فكانـت مبثابـة 
 بالتذكار هلا أو امتداداً لذلك العهد.

تبــار اإلفخارســـتيا الــيت صـــنعها الـــرب ومــن خـــالل هــذا املضـــمون الســري هلـــذه الوليمــة اُألوىل ميكـــن اع

 

يُقرأ كنبوَّة عن اإلفخارستيا يف يوم اخلميس الكبري يف الطقس القبطي. 5 -1: 9األمثال ) فصل 42(  
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أ�ا وليمة العهد اجلديد حيث جلس على مائدة الـرب االثنـا عشـر الـذين  وأمامه وأكل فيها تالميذه معه 
كــانوا ميثلــون الكنيســة، أي شــعب اهللا اجلديــد، بــدل موســى وهــرون والســبعني شــيخاً الــذين كــانوا ميثلــون 

 شعب إسرائيل.
طـــي صـــورة إســـخاتولوجية (أي آتيـــة أو مســـتقبلة) لوليمـــة املســـيا املنتظـــرة يف مث جيـــيء إشـــعياء النـــيب ويُع

 الدهور اآلتية:
إن عطـــش أحـــد فْلُيقبـــل إيلَّ “أيهـــا العطـــاش مجيعـــاً هلمـــوا إىل امليـــاه (قـــارن مـــع قـــول املســـيح:  «+ 

)، والذي ليس له فضة، تعالوا اشرتوا وكلوا، هلموا اشـرتوا بـال فضـة وبـال مثـن 37:7يو ” ويشرب
مخــراً ولبنـــاً، ملـــاذا َتزِنُـــون فضــًة لغـــري ُخبـــْز وتعـــبكم لغـــري شــبع. اســـتمعوا يل اســـتماعاً وُكلـــوا الطيِّـــب، 

وأقطـع لكـم عهـدًا ولتتلذذ بالدسم أنفسـكم، أميلـوا آذانكـم وهلمـوا إيلَّ؛ امسعـوا فتحيـا أنفسـكم، 
 )3-1: 55(إش » مراحم داود الصادقة.أبدياً، 

ذين مسعــوا إليــه فاســتمتعوا بوليمتــه، والــذين رفضــوه (رفضــوا املســيح) مث يعــود إشــعياء النــيب ويصــف الــ
 فزاعوا وعطشوا بينما غريهم يشبعون ويرتوون:

... دعـوُت فلـم جتيبـوا، تكلمـُت فلـم تسـمعوا، بـل عملـتم الشـر يف عيـينَّ واخـرتمت مـا مل ُأسـر بـه.  «+ 
ذا عبيـدي يشـربون وأنـتم لذلك هكـذا قـال السـيد الـرب: هـوذا عبيـدي يـأكلون وأنـتم جتوعـون، هـو 

وأنــتم هــوذا عبيــدي يترنمــون مــن طيبــة القلــب وأنــتم حتزنــون، هــوذا عبيــدي يفرحــون تعطشــون، 
تصرخون مـن كآبـة القلـب، ومـن انكسـار الـروح تولولـون؛ وتلِّفـون امسكـم لعنـًة ملختـاريَّ، فيميتـك 

 )15-12: 65(إش » السيد الرب ويسمِّي عبيده امساً آخر.
 النيب يسبق ويرى هذه الوليمة أ�ا وليمة لكل الشعوب: ويف رؤيا إشعياء

ويصــنع رب اجلنــود جلميــع الشــعوب يف هــذا اجلبــل وليمــة مســائن (مســمَّنات)، وليمــة مخــٍر ...  «+ 
 )6:25(إش » مصفَّى.

فـإذا مجعنــا أوصــاف هـذه الوليمــة كمــا صــوَّرها العهـد القــدمي، أ�ــا وليمـة احلكمــة يف بيــت احلكمــة، يف 
ذي يعيِّنه الرب، لكل الشعوب، لكل َمْن يسمع الرب ويأيت، حيـث َمـْن يأكـل يأكـل يف حضـرة املكان ال

مسـمَّنات، للفـرح، اهللا، فهي وليمة عهد للشبع الاين وُشْرُبا لإلرتواء الاين، مخرها مصـفَّى وممـزوج، كلهـا 
، وطيب القلب، اجلاهل إذا أكل صار حكيماً، والناقص الفهم يصري  مباركاً!! وللرتمنُّ

وبـــذه األوصـــاف مجيعـــاً وبعمـــق روحـــي فـــائق أســـس الـــرب وليمـــة حبـــه ليلـــة آالمـــه. إن اإلفخارســـتيا 



 83                                                                                                  االينابيع األوىل لإلفخارستي

 

ــز عليهــا العهــد القــدمي كلــه يف  هنــا هــي االســتعالن الواضــح والعميــق لوليمــة املســيا يف مجيــع صــورها الــيت ركَّ
 ناموسه وطقوسه ونبواته ومزامريه ورؤاه، يف كل األجيال.

يا، وصـنع وليمتــه، وكعـريس قـدَّم ملدعويـه مـن جســده ودمـه، مسـمَّنات أبديـة ومخـراً إهليــاً لقـد جـاء املسـ
يقطر سرّا وحكمة، فلتفرح احلكمة وليتهلل الناموس وليرتمنَّ إشعياء مع داود، وْلَيِطْب قلب كل الشعوب، 

 لود.وليأِت األطفال واُجلهَّال ليأكلوا أمام اهللا من سر احلكمة واحلياة والربكة واخل
وإن من مظاهر جمـالس املسـيح مـع تالميـذه ومدعويـه أنـه كـان يعتـرب نفسـه عريسـاً يف وليمـة عـرس، ال 

هـل يسـتطيع بنـو الُعـرس  «صوم فيها، بل وينبغي أن الفرح والبهزة والرتمنُّ يكون حيث يكون هو دائمـاً: 
 )19:2(مر » أن يصوموا والعريس معهم؟

ألرض ينبغــي أن تكــون وليمــة دائمــة. ألــيس هــو املســيا؟ ومــن كــان املســيح يــرى أن كــل أيامــه علــى ا
لـيس ألحـد حـبٌّ أعظـم مـن  «أجـل هـذه الوليمـة جـاء، وقـد أعـد جسـده ودمـه ليكونـا طعامهـا ومخرهـا؟ 

)، لــذلك لــيس أســعد مــن املســيح عنــدما يــرى 13:15(يــو » هــذا، أن يضــع أحــٌد نفســه ألجــل أحبائــه
ربون مـــن ســـر أملـــه وحبـــه. إ�ـــا وليمـــة املســـيَّا العظمـــى، مدعويـــه ملتفـــني حـــول جســـده ودمـــه يـــأكلون ويشـــ

 وأقصى استعالن للحب ممكن أن يقدِّمه اهللا لكل الشعوب.
ه الفريسـيون علـى ذلـك:  ملـاذا يأكـل معلمكـم  «إن املسيح أحب دائماً أن يأكل مـع اخلطـاة حـىت عـريَّ

ه يف الوجـود معهـم واألكـل علـى ). وقد أملح مـراراً وتكـراراً أن مسـرت11:9(مت » مع العشارين واخلطاة؟
مائــدتم، فكــان هــذا واحــداً مــن أعمــق األســرار الــيت كشــفها عــن أهــداف رســالته، وهــو أن يرفــع احلــواجز 

 «القائمــة بــني اخلــاطيء واهللا، ولــيس مــن وســيلة إىل ذلــك إالَّ بــأن يشــاركهم مائــدتم ويشــاركوه مائدتــه: 
عطـيهم جسـده ودمـه سـرّا يف وليمـة حبـه، األمـر الـذي  )؛ وأخرياً بـأن ي20:3(رؤ » أتعشَّى معه وهو معي

كشــفه أخــرياً يف اإلفخارســتيا. وأخــرياً، وأخــرياً جــداً، وبصــعوبة شــديدة قائمــة حــىت اليــوم، عــرف العــامل أن 
 وليمة املسيَّا هي للخطاة!!

 وللقديس أمربوسيوس قوٌل يف هذا املوضوع:
ال يــرفض أن يشــارك طعامــاً مــع الــذين هــو  [املســيح يأكــل مــع العشــارين واخلطــاة، هــذا معنــاه أنــه

 )42F43(مزمع أن يعطيهم األسرار (جسده ودمه).]

 

)43(  Ambrose, Exp. Luc., II, II. 
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مثَّ َمــْن هــم اخلطــاة يف ُعــرف الفريســيني ويف نظــر اليهــودي املرتفــع؟ أليســوا هــم كنايــة عــن بقيــة األمــم 
اخلطــاة والشــعوب ابســوبة أ�ــا مرفوضــة أل�ــم خطــاة؟ إذاً، فكانــت جمــالس والئــم املســيح مــع العشــارين و 

تكشف بوضوح اخلط اخلالصي املتَّزه من املسيح ناحية األمم. وهذا كان واحداً من أهم أهـداف وليمـة 
اســـتودعها املســـيح املســـيا قـــدمياً الـــيت انكشـــفت إجتاهاتـــا يف ســـر اإلفخارســـتيا يف العهـــد اجلديـــد، حينمـــا 

 األرض. صىلتكون وليمة كل األمم وإىل أق -بيت احلكمة  -أي الكنيسة  -لتالميذه 
ـــاء، منـــذ  وهـــذا التقليـــد التفســـريي لوليمـــة املســـيا وعالقتهـــا باإلفخارســـتيا احنـــدر إلينـــا بغـــزارة، عـــرب األب

 العصور اُألوىل.
 فالقديس كربيانوس يقول:

وذلـك بـذكر  » ذبيحـة الـرب «اإلفخارسـتيا  Typos[بواسطة سليمان يُظهر لنا الروح أيضـاً مثـال 
احلكمة بـََنْت بيتاً ودعمته بسبعة أعمدة،  «واخلمر، واملائدة. يقول:  الذبيحة اليت ُتذبح، مع اخلبز

وذحبت ِذْحبها ومزجت مخرها باملاء يف الكأس وأعدت املائدة، مث أرسـلت عبيـدها ينـادون بصـوت 
عــاٍل يــدعون املــدعوين ليــأتوا ويشــربوا مــن كأســها قائلــًة: تعــالوا ُكلــوا خبــزي واشــربوا مخــري املمــزوج 

يمان حينمـا يـتكلَّم عـن اخلمـر املمـزوج، فإنـه يعلـن بـالنبوَّة عـن كـأس الـرب املمـزوج فهنا سل » لكم
 )43F44(مخراً وماًء.]

ويعطينــا أيضــاً العالَّمــة أورجيــانوس الصــورة التقليديــة الــيت احنــدرت إليــه عــن هــذه الوليمــة، رابطــاً معــاين 
ـــــٍل مللكـــــوت الســـــموات مـــــع وليمـــــة احلك مـــــة، رابطـــــاً الكـــــلَّ بســـــر الوليمـــــة الـــــيت جـــــاءت يف اإلجنيـــــل كَمَث

 اإلفخارستيا، يف قوله:
[الكنيسة اآلن تسـأل عبيـد احلكمـة أن يقودوهـا إىل أقبيـة اخلمـر حيـث مزجـت احلكمـة مخرهـا وذهبـت 
تنادي بواسطة عبيدها أن تعالوا أيها اجلُهَّال ُكلوا خبزي واشربوا من كأسي املمزوج، إنه يف بيت الوليمـة 

املغارب وجيلسون مع إبراهيم وإسـحق ويعقـوب يف ملكـوت السـموات، هذا سوف يأتون من املشارق و 
حــىت تبلــغ الكمــال هــذا هــو البيــت (بيــت احلكمــة) الــذي تشــتهي كــل نفــس يف الكنيســة أن تدخلــه 

 )44F45(ومسرة مخرها.]طعام الوليمة بتعاليم احلكمة وأسرار املعرفة اليت هي 
هـــذا الربـــاط عينـــه بـــني مخـــر الوليمـــة وســـر ويعطينـــا أيضـــاً القـــديس غريغوريـــوس النيســـي هـــذه الصـــورة و 

 

 )44( Cyprian, Epistle to Cecilius, LXIII, 5, 
 )45( Origen, Commen. Cant. III, PG XIII, 155. 
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 اإلفخارستيا يف قوله:
[حينمـــا ُتـــرج الكـــروم أزهارهـــا، تُـــذكِّرنا بـــاخلمر الـــذي ســـوف متـــأل بـــه احلكمـــة كأســـها وتســـكبه 
ملدعويها ليشربوا كمـا يشـاءون ويسـكروا حبكمـة ورزانـة االسـتعالن اإلهلـي الـذي يرفـع اإلنسـان مـن 

 )45F46(دائرة املنظورات.]
ه هنا ظاهر للذين أُعطوا أن يفهموا اخلفيات يف معـاين الكتـاب، إذ ال فـرَق بـني هـذا وبـني [ما قلت

 )46F47(ما يتم عمله يف سر العشاء (اإلفخارستيا).]
 ويعود القديس أمربوسيوس يشرح السر بأكثر وضوح:

[إن أردت أن تأكـــل وإن أردت أن تشـــرب (احلـــق)، تعـــاَل إىل وليمـــة احلكمـــة الـــيت تـــدعو النـــاس 
عاً بصوٍت عاٍل، تعالوا ُكلوا خبزي واشربوا مخري الذي مزجته لكم. تعاَل، ال تـْف، فأنـت يف مجي

الكنيسة لن تُعـَدم رائحـة عطـرة أو طعامـاً صـاحلاً أو شـراباً ممزوجـاً أو خـدَّاماً أكفـاًء، تعـاَل فسـوف 
قيامـة عنـدما تقـوم جتمع ُمرّا الذي هـو َدفْـُن املخلِّـص حينمـا جتـوز املعموديـة معـه، وسـوف تـذوق ال

لكــــي تنمــــو إىل مــــلء قامــــة » الخمــــر«الــــذي يشــــدِّد قلــــب اإلنســــان و »الخبــــز«معــــه، وتأكــــل 
 )47F48(املسيح.]

 هنا اجلمع واضح بني وليمة احلكمة واإلفخارستيا بصورة تطبيقية مبدعة حقاً!!
 وليمـة املسـيا ويف التقليد السرائري للعالَّمة ديدميوس اإلسكندري الضرير صورة أيضاً مبدعة للربط بني

 عند إشعياء النيب وسر اإلفخارستيا يف الكنيسة:
[أيها العطاش تعالوا إىل املياه، كل َمْن لـيس لـه ذهـب وال فضـة فليـأِت ويشـرب مخـراً مثينـاً وطعامـاً 
فاخراً. املاء يُعَىن به الروح القـدس وينبـوع املعموديـة، أمَّـا اخلمـر واخلبـز فهمـا مـا كـان يقدِّمـه اليهـود 

  )48F49(اً، أمَّا اآلن فهما الشركة غري املائتة يف جسد الرب ودمه.]قدمي
هنــا يقــف العالَّمــة ديــدميوس اإلســكندري الضــرير لــيعلن حتقيــق نبــوَّة إشــعياء عظــيم األنبيــاء، ويشــري يف 
يقـــني ووضـــوح واختصـــار إىل اإلفخارســـتيا كتكميـــل نبـــوات كـــل الـــدهور عـــن وليمـــة املســـيا الدهريـــة الـــيت 

 

 )46( Greg. of Nyssa, PG XLIV, 873 A. 
 )47( Ibid., 989 C. 
 )48( Ambrose, of Cain & Abel, 1, 5. C.S.E.L. XXXII, 1, 356. 
 )49( Didymus, PG XXXIX, 716 B. 
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 ُتعلنت، وأكلنا وشربنا من بركاتا!!ظهرت لنا واس
أمَّــا عـــن نبـــوَّة إشـــعياء الـــيت يـــرى فيهـــا وليمـــة املســـيا علـــى جبـــل صـــهيون لكـــل الشـــعوب، فيتأمـــل فيهـــا 

 العالمة يوسابيوس القيصري ويعلن تكميلها يف املعمودية واإلفخارستيا:
عنيها الرب بقوله هذا حيث [ويُِعدُّ الرب وليمًة على هذا اجلبل لكل الشعوب، إ�ا الكنيسة اليت ي

يشربون مخراً بـل سـروراً ... ألن النـيب كـان يتنبـأ عـن سـر العهـد اجلديـد الـذي أسسـه الـرب، الـذي 
 )49F50(حتتفل به اليوم كل الشعوب.]

عبــادة  كانــت تشــكِّل رجــاًء هامــاً يف» وليمــة املســيا اآليت «ومــن مجيــع هــذه النبــوات يتضــح لنــا كيــف أن 
، كما كانت موضوعاً لتوقعاتم اليومية، فأصـبحوا ينظرو�ـا بعـني األمـل يف كـل إسرائيل على مدى الدهور

وليمة رمسية يقيمو�ا سواء يف بيوتم أو جمامعهم، حىت إ�م أقاموا صـلوات وطقوسـاً مناسـبة لوليمـة املسـيا 
ن ذبـائح يف جمامعهم، وكـانوا يولو�ـا أمهيـة خاصـة وصـلت يف زمـن مـا قبـل املسـيح إىل درجـة أكثـر أمهيـة مـ

 اهليكل، إذ كانوا يعتربو�ا بالفعل أ�ا شركة يف بركات عهد اهللا واملسيا اآليت!!
وكـان كثـري مــن اليهـود األتقيــاء يقيمـون الــوالئم السـتمطار بركــات عهـد اهللا وترجيِّــاً لعهـد املســيا اآليت، 

ت غذاًء أو عشاًء فـال وقال أيضاً للذي دعاه: إذا صنع «وهي اليت علَّق عليها املسيح كما هو مكتوب: 
تدُع أصدقاءك وال إخوتك وال أقرباءك وال اجلريان األغنياء لئالَّ يدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأة؛ بـل 
إذا صــنعت ضــيافة فــادُْع املســاكني اجلُــدْع الُعــرْج الُعْمــي، فيكــون لــك الطــوىب إذ لــيس هلــم حــىت يكــافئوك. 

ْن يأكل خبزاً يف ملكوت ألنك ُتكافأ يف قيامة األبرار. فلمَّا مسع 
َ
ذلك واحد من املتكئني قال له: طوىب مل

 )15-12: 14(لو » اهللا.
ويف احلقيقــة نــرى أن اإلفخارســتيا كمــا أسســها املســيح ُحتتســب بــاحلق وليمــة املســيا النبويــة كمــا هــي 

ت وفـق مـا كـانوا وليمة العهد اجلديد، فهي اليت رآها األنبياء بالروح وكما ترجَّاهـا كـل أتقيـاء اليهـود، جـاء
 ينتظرون، إمنا يف بساطة إهلية ويف سر يتناسب مع ِعظم الذبيحة املقدَّمة.

ولكــن الــذي ينبغــي أن ينتبــه إليــه ذهننــا، هــو أن املســيح اختــار التقدمــة علــى غــرار تقدمــة ملكيصــادق 
أي الخبـز ة، متاماً لتكون ذات إهلام خاص لتالميذه، ولنا على ممر الدهور. فقد اختار نفس مواد التقدمـ

قبــــل أن يكــــون إبــــراهيم أنــــا  «وبالتــــايل ســــر أزليــــة التقدمــــة والخمــــر بالــــذات، ليكشــــف ســــرَّ نفســــه 

 

)50(  Eusebius Dem. Ev., 1, 10, PG XXII, 92 C. 
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 )58:8(يو » كائن.
مث اختار املسيح زمن سر اإلفخارستيا بدقة ليتناسب مـع أهـداف عديـدة يف وقـٍت واحـد، فأقامـه ليلـة 

باعتبــار أن الفصــح العهــد الجديــد  إىل باعتبــاره َمحَــل الفصــح، وليشــريليشــير إلــى ذبيحــة نفســه الفصــح 
الذي كان يتوقعه كافة اليهود واألمـم باعتبـار أن وليعلن الخالص الكامل يشكِّل بطبيعته عهداً مع اهللا، 

 الفصح هو عبور من العبودية واملوت واهلالك معاً.
قـدميها يف امليعـاد مث اختار أن تكون اإلفخارستيا على شكل الوليمة الطقسية اليت اعتـاد اليهـود علـى ت

ترقُّبـاً لــيء املسـيا، حــىت يكشــف أنـه قــد متَّ الزمــان وحتققـت كافــة النبــوات عـن ســر وليمــة املسـيا الــيت ظــل 
 اليهود ينتظرو�ا بفارغ الصرب.

وهكــذا نــرى يف مــادة اإلفخارســتيا، أي اخلبــز واخلمــر إشــارة، َعــْرب ملكيصــادق، إىل أزليــة املســيح 
 وذبيحته.

اإلفخارســـتيا، ليلـــة الفصـــح، إشـــارة، َعـــْرب خـــروف الفصـــح، إىل ذبيحـــة نفســـه، وإىل ونـــرى يف توقيـــت 
 العهد اجلديد بدمه، وإىل اخلالص الشامل العتيد أن يكمِّله مبوته.

ونــرى يف اختيــار تأســيس ســر اإلفخارســتيا ليكــون مــن داخــل وليمــة املســيا، إشــارة إىل اكتمــال الزمــان 
 وحتقيق النبوات.

النبويـة، واالسـتعالن الشـامل لكـل أسـرارها. » لوليمـة املسـيا «هـي التحقيـق النهـائي  إذاً، فاإلفخارستيا
وإنــه وإن كانــت اإلفخارســتيا قــد جــاءت يف شــكلها وترتيبهــا حســب الطقــس اليهــودي املتــواتر، إالَّ أ�ــا 

 صــنعها جــاءت يف كلماتــا ويف جوهرهــا وســرِّها ومعناهــا ونتائزهــا خمتلفــة متامــاً عــن كــل والئــم املســيا الــيت
 اليهود.

واآلن ندرك ملاذا جاءت اإلفخارستيا خببـز ومخـر، وملـاذا جـاءت يف موعـدها هـذا، ال علـى أسـاس آراء 
واجتهـادات وجمــادالت الهوتيــة، بــل علــى أســاس تقليــد وأســرار عميقــة وإشــارات قصــدها املســيح وأدركهــا 

ا يعرضه لنا العهد القـدمي بعمـق وأصـالة متاماً وعربَّ با عن أمور فائقة على التصوُّر واحلصر. ولكن كل هذ
وإبداع على مدى كل أسفاره املقدَّسة، وذلك باإلشـارات احليـة، والنبـوات الواضـحة، والرمـوز، واملثـاالت، 
والطقوس املتواترة، على مدى كل األجيال، بدقة فائقـة؛ ليعطينـا أكـرب قـدر مـن الوضـوح والرؤيـا لنـرى سـر 

ـــة معـــاً، يف امتـــداده، وأصـــالته الزمانيـــة، ومـــا فـــوق اإلفخارســـتيا يف عمقـــه، ودقتـــه، و  الزمانيـــة، البشـــرية واإلهلي
 واألبدية. انسزام وتسلسل، َعْرب الكتاب املقدَّس كله، بل َعْرب الزمان
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 اإلفخارستيا ومائدة الرب - 6
 ”23المزمور “

 

يـوردين. يـردُّ نفسـي ويُهـديين الرب راعيَّ فال يـُْعوُزين شـيء. يف مراٍع خصيبة يقبلين. وميـاه الراحــة  «+ 
إىل ُسُبل الـرب مـن أجـل امسـه. إين ولـو سـلكت يف وادي ظـالل املـوت ال أخـاف شـرّا ألنـك معـي. 
. وقــد مســحت بالــدهن رأســي.  عصــاك وعكــازك مهــا يعزيــانين، تيــيء أمــامي مائــدًة جتــاه مضــايقيَّ

 ناي يف بيــت الــرب طــول األيــام.وكأســي ُمْرِويَــٌة. اجلــودة والرمحــة تتبعــاين مجيــع أيــام حيــايت. وُســك
 (الرتمجة عن كتابات اآلباء)»

   

هنــا اإلشــارة واملثــل بــني اإلفخارســتيا والعهــد القــدمي ال تقــوم علــى أســاس وليمــة يصــنعها اإلنســان أمــام 
جيــوز  Typosاهللا كوليمــة املســيا، بــل مائــدة يرتبهــا الــرب لإلنســان! وكأ�ــا نازلــة مــن الســماء، هنــا املثــال 

اً جديداً من مستوى األكـل الـذي يعـدُّه اإلنسـان ويتقـدَّس حبضـور اهللا، إىل حضـور إهلـي علـى رأس امتداد
 «هنــا اهللا هــو املخاطَــب.  » مائــدة هيــأتَ  «مائــدة مساويــة يقــدِّم فيهــا اهللا ُقْدَســاتِه ليأكلهــا اإلنســان: 

 هنا اهللا هو الذي ميزج الكأس ويقدِّمه!!» ُمْرويةوكأُسك 
 ا تأخذ من العهد القدمي استعال�ا اإلهلي األخري واألكمل!!وهنا اإلفخارستي

 حيث تواجه اإلفخارستيا ال مثاًال وال صورة، بل سرّا يف مواجهة سر.
املزمور الثالـث والعشـرون حيتـل مكانـة كبـرية يف التقليـد الكنسـي السـرائري بسـبب قـول الـروح فيـه علـى 

مـــا خيـــتص باإلفخارســـتيا واملعموديـــة، وبـــاألخص مســـحة فـــم داود النـــيب خبصـــوص عطايـــا اهللا الســـرائرية في
املــريون، فكانــت الكنيســة تلقِّنــه للموعــوظني قبــل املعموديــة كأحــد ابفوظــات الــيت ُحتفــظ عــن ظهــر قلــب 

وكــان اآلبـاء (األسـاقفة) يقومـون بشــرح املزمـور الثالـث والعشـرين هــذا  » أبانـا الـذي يف السـموات «مثـل 
ديـة، فكـان هـذا املزمـور هـو النـور اهلـادي مـن العهـد القـدمي الـذي ينـري الطريـق للموعوظني قبل وبعد املعمو 

 من املعمودية إىل اإلفخارستيا، يف موسم عيد القيامة، بالنسبة للموعوظني.
 والقديس كريلس اُألورشليمي يعلِّق على هذا املزمور قائًال:
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ا يعــين بــذلك إالَّ املائــدة الســرائرية مــاذ» لقــد هيــأَت مائــدًة جتــاه عيــينَّ مقابــل الــذين يضــايقونين«[
mustik» mystical الروحانية اليت أعدَّها اهللا لنا؟ 

 sfr£gijوهــوذا اهللا قــد مســح جبــاهكم خبــتم اهللا  »أنــت مســحت بالزيــت رأســي«

sphragis .الذي تقبَّلتموه حىت إذ ينطبع اخلتم عليكم تصريون مقدَّسني (مكرَّسني) هللا 
 )50F51(]» هذه الكأس هي دمي «الذي شكر عليه الرب قائالً:  الكأس مث ترون أيضاً كيف يذكر

وهكذا يعترب كريلس اُألورشليمي هذا املزمور نبوَّة خاصة ُتستعلن من خالله املواهب املسـيحية للعمـاد 
واإلفخارســتيا، ويأخــذه كحقيقــة نبويــة مســلَّمة ال حتتــاج إىل جهــاد يف التطبيــق، كمــا يعتــربه مزمــوراً خاصــاً 

 ْن يتقدَّم للمواهب السرائرية.بكل مَ 
 وبنفس التأكيد والوضوح يتكلَّم عنه القديس أمربوسيوس:

[امسعوا عن ماهية األسرار الـيت نلتموهـا. امسعـوا داود مـاذا يقـول لكـم، ألنـه هـو أيضـاً رأى بـالروح 
ســـد هــذه األســرار. وكيــف اســتهل مزمــوره أنــه مل يعــد حيتــاج شــيئاً، ملــاذا؟ ألن كــل َمــْن يتنــاول ج

دون أن تتــأملوا فيــه. انظــروا كيــف هــو كــم مــرة ســمعتم هــذا المزمــور املســيح مل يعــد جيــوع بعــد، 
 )51F52(يطابق األسرار السماوية.]

علــيهم هنـا إشـارة القــديس أمربوسـيوس إىل أن املوعــوظني مسعـوا هــذا املزمـور كثـرياً، يفيــد أنـه كــان يُتلـى 
 كان يشرتك فيه خوُرس املوعوظني.ضمن طقس ليتورجيا العماد، وضمن طقس التسبيح الذي  

هــذا يتضــح أكثــر مــن قــول العالَّمــة ديــدميوس اإلســكندري، ممــا يثبــت قطعــاً أن نفــس هــذه الرتتيبــات  
 كانت أصيلة يف مصر:

الســماوية [إن الــذين قــد ُحرمــوا بعــد مــن الربكــات األرضــية بســبب صــغر ســنهم ُمتــنح هلــم املواهــب 
 )52F53(]» الرب راعيَّ فال يعوزين شيء «بالفرح قائلني: بغىن للملء، حىت حقَّ هلم أن يرتمنوا 

 هنا اإلشارة واضحة أن املزمور كان تسبحة املوعوظني واألطفال.
 ويضيف القديس أمربوسيوس إىل ذلك، مشرياً إىل مواضع التسبيح بذا املزمور قائًال:

 

 )51( Cyril of Jerus. PG XXXIII, 1101 D. 
 )52( Ambrose, De Sacram. V, 12-13. 

)53(  Didymus of Alex., De Trinitate, PG XXXIX, 708 C. 
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الوليمـة ُيسـرع إىل  » شـبابهويتزـدَّد مثـل النسـر  «[وبعـدما خيلـع املعمَّـد عنـه صـبغة اخلطايـا القدميـة 
 )53F54(]» أعددَت يل مائدة جتاه عيينَّ  «السماوية. فعندما يقرتب ويرى املذبح مهيَّأ يرمن قائًال: 

وهكذا نكتشف أن خورس املوعوظني كـان يرتـل هـذا املزمـور وهـو يتقـدَّم داخـل الكنيسـة حـىت يـدخل 
 جتاه اهليكل ويرى املذبح!

 سي على أسرار هذا املزمور بقوله:ويعلِّق القديس غريغوريوس الني
[بـــذا املزمـــور يعلِّـــم املســـيح الكنيســـة أنـــه ينبغـــي عليـــك أوًال أن تصـــري غنمـــة وراء الراعـــي الصـــاحل، 

إن  «بتعاليمه يقودك إىل املراعـي وينـابيع املعرفـة والتعـاليم الصـحيحة. بعـد ذلـك جتـوز معـه املـوت: 
ري أن ذلـك لـيس موتـاً حبسـب الظـاهر وإمنـا شـبه يف دفن املعمودية. غـ» ُجزُت يف وادي ظل املوت

 ومثال املوت.
 وبعد ذلك يعدُّ لك املائدة السرائرية، وميسحك بزيت الروح.

 )54F55(وأخرياً، يقدِّم لك الكأس اليت تفرِّح قلب اإلنسان وَتب الثمالة الروحية واحلكمة.]
 مور ألول مرَّة وهو مشاس صغري:أمَّا يوسابيوس القيصري فيقص علينا كيف تعلَّم هو نفسه هذا املز 

[وبعدما تعلمنا كيف نُقيم تذكار الذبيحة على املائدة بواسطة العالمات السرائرية (اخلبـز واخلمـر) 
لقـد  «الـيت للزسـد والـدم، حبسـب مواصـفات العهـد اجلديـد، تعلَّمنـا أن نـرمن بصـوت داود النـيب: 

 الكلمـة «ويف هـذه اآليـات يشـري  » أسـيأعددَت مائدًة أمامي جتاه مضايقيَّ، مسحَت بالزيـت ر 
(اللــوغس)، بوضــوح، إىل املســحة الســرائرية (املــريون) وإىل الذبيحــة املقدَّســة املقدَّمــة علــى مائــدة »

 )55F56(الرب.]
 وللقديس كريلس اإلسكندري شرح فيما خيتص باآليات األُوىل هلذا املزمور نوردها ألمهيتها اخلاصة:

ض فيها الراعي خرافـه) ينبغـي أن تُفهـم أ�ـا هـي كلمـات اهللا الـيت هـي [إن املراعي اخلضر (اليت يُرب
دائماً نضرية وجديدة، كلمات اإلجنيل املقدَّس الـيت بإهلـام الـروح تغـذي قلـوب املـؤمنني وتـبهم قـوة 

 روحانية...

 

)54(  Ambrose, De Myst., 43. 
)55(  Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 A-B. 
 )56( Eusebius, Dem. Ev., 1, 10. 
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كـــذلك فـــاملراعي اخلضـــراء تعـــين الفـــردوس الـــذي احنـــدرنا منـــه وســـقطنا، والـــذي إليـــه يعـــود بنـــا 
 )56F57(قيمنا فيه على ماء الراحة، أي نعمة املعمودية.]املسيح وي

إىل أُوشــية الراقــدين، الــيت تُقــال يف رفــع  -ولــو أ�ــا خارجــة نوعــاً عــن املوضــوع  -وهنــا جتــدر اإلشــارة 
 البخور، واليت يف مطلعها آية املزمور الثالث والعشرين:

م وإسحق ويعقوب (هنـا ذكـر [تفضل يا رب أرِْح نفوسهم مجيعاً يف حضن آبائنا القديسني إبراهي
لوليمــة املســيا يف الــدهر اآليت)، اْرَعُهــم يف موضــع اخلضــرة (املعرفــة اإلهليــة العاليــة) علــى مــاء الراحــة 

أي كمواهب اخلليقـة اجلديـدة املـربَّرة مـن كـل خطيـة) يف فـردوس النعـيم  -(حبسب نعمة املعمودية 
 )57F58(... إخل.]

 يوس الرسويل:يؤكِّد هذا املعىن أيضاً القديس أثناس
 )58F59([إن ماء الراحة يعين بال شك املعمودية املقدَّسة اليت بواسطتها ُمتحى كل ثقل اخلطية.]

ــز عليهــا  ولكــن الــذي يهمنــا مــن املزمــور الثالــث والعشــرين هــو إهلاماتــه اخلاصــة باإلفخارســتيا، والــيت ركَّ
 اآلباء مجيعاً، يقول القديس كريلس اُألورشليمي:

أعـددَت مائـدًة  «فعـل هـذه األسـرار اسـأل داود الطوبـاين الـذي يقـول لـك:  [إذا أردت أن تعـرف
أي قبل أن تأيت يـا رب، كانـت الشـياطني هـي الـيت تعـدُّ موائـد  » يضطهدوننيقدامي قبالة الذين 

النزاسة اململوءة من األعمال الشيطانية، ولكن ملَّا أتيـَت إلينـا يـا رب أعـددَت مائـدًة يل الـيت هـي 
 )59F60(املائدة السرائرية الروحانية اليت أعدَّها اهللا لنا.]ليست إالَّ 

 » أعددَت يل مائدة «كذلك أيضاً القديس غريغوريوس النيسي الذي يقول عن 
 )Sacramental[.)60F61[أي أعددَت املائدة السرائرية 

 ويأيت القديس كريلس اإلسكندري ويوضِّح السر يف هذه اآلية بقوله:
ــ ىن بــا جســد الــرب الــذي يقوينــا قبالــة الشــياطني وشــهواتنا، ففــي احلقيقــة [إن املائــدة الســرائرية يُع

 

)57(  Cyril of Alex., PG LXIX, 841 A. 
) اخلوالجي املقدَّس.58(  

)59(  Athanas., PG XXVII, 140 B. 
)60(  Cyril of Jerus., PG XXXIII, 1102 B. 
)61(  Greg. Nyss., PG XLVI, 692 B. 
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 )61F62(الشياطني خيافون من الذين يشرتكون يف األسرار.]
 وإن كانت مائدة هذا الراعي هي اإلفخارستيا، فالكأس فيها هي كأس الرب. هكذا رآها اآلباء مجيعاً.

 «أمَّـا الرتمجـة السـبعينية القدميـة فتُـرتجم  » أو ُمْرتعةكأس فائضة  «ويف الرتمجة اليونانية احلديثة ُترتجم 
 » كأس ُمْدهشة «أو » كأس ُمْسِكرة

 ويتكلَّم عنها القديس كربيانوس آخذاً عن العالَّمة أورجيانوس:
[وإن َمثَـــل اإلفخارســـتيا واضـــح ومشـــروح يف ســـفر املـــزامري بـــالروح القـــدس. فعـــن ذكـــر كـــأس الـــرب 

ْسِكَرة   «يقول: 
ُ
ولكـن الُسـْكر الـذي يكـون مـن كـأس الـرب لـيس  » كم هي مدهشة يلكأُسك امل

هو السكر الذي حيدث من اخلمر العادي، ألن كأس الرب ُتسكرنا بالروح دون أن تُفقـدنا عقلنـا 
 )62F63(وَصْحونا.]

ْســِكرة، يف املزمــور، يقـول القــديس كـريلس اُألورشــليمي مطبقــاً مباشـرًة علــى كــأس 
ُ
وعـن هــذه الكـأس امل

 الرب:
ْسـِكرة هـذه، هـذه (الـيت يف املزمــور) هـي الكـأس الـيت أمســكها [كـم 

ُ
هـي عزيبـة يـا رب كأســك امل

  )63F64(]» اخلطايا هذا هو دمي الذي ُيسفك عن كثريين ملغفرة «الرب بيده وشكر عليها وقال: 
  )64F65([إنه الفرح السرِّي]أمَّا عن السُّْكر الذي يف كأس الرب، فيقول عنه القديس أثناسيوس الرسويل:

وهنــا إشــارة أثناســيوس الرســويل إىل فعــل دم املســيح يف اإلفخارســتيا تبلــغ اســتعال�ا الروحــي الفعلــي، 
فكمـــا أن اخلمـــر يف العـــامل تفـــرِّح قلـــب اإلنســـان وترفـــع عنـــه اإلحســـاس بـــاهلموم، بســـبب التخـــدير الـــذي 

إلحســـاس تســـتحدثه اخلمـــر يف مراكـــز األعصـــاب العليـــا حـــىت يـــدخل اإلنســـان حالـــة الســـكر مث انعـــدام ا
حيـث يـدخل اإلنسـان حينمـا  -أي السـرِّي  -بالدنيا، هكذا اإلفخارستيا يف مستواها الروحي املسـتيكي 

يتفــتَّح وعيــه لســرِّ الــدم اإلهلــي ويتغلغلــه هــذا الســر، فُيلهــب مراكــز احلــب العــايل يف قلــب اإلنســان، فيهــيم 
يدخل الـَدْهش اإلهلـي الـذي ال يعـود فيـه اإلنسان باهللا والسماء ويفقد وعيه اإلرادي بالدنيا ومهومها حىت 

 حيس بنفسه.

 

)62(  Cyril of Alex., PG LXIX, 841 C. 
)63(  Cyprian, Epist., LXIII, 11. 
)64(  Greg. Nyss., PG XXXIII, 1104 A. 
)65(  Athanasius, PG XXVII, 140 D. 



 93                                                                                                  االينابيع األوىل لإلفخارستي

 

ولكن هذه املفاعيل الروحية ال تصيب اإلنسان تلقائياً كَمْن يشرب كأسـاً مـن اخلمـر فـيحس بـأعراض 
السُّْكر تأتيه مباشرة، ولكنه سكر بالسعي واإلرادة والوعي الروحـي حينمـا يرتفـع القلـب إىل مسـتوى بـذل 

 عمق سر املوت اإلرادي الذي دخله الرب عن دوافع احلب الصادق!! املسيح على الصليب ويدرك
 إنه سكر الروح ال سكر احلواس!!

 إنه مخر احلب اإلهلي الذي يُذهل العقل.
 ويف تطبيق سر الشكر من مزمور داود على كأس اإلفخارستيا يقول القديس كربيانوس:

ي ُيصــيب اإلنســان بفعــل [ولكــن الســكر الــذي حنصــل عليــه مــن كــأس الــرب لــيس كالســكر الــذ
 » كأسك املسكرة أدهشتين «اخلمر العادي، لذلك يقول املزمور (الرتمجة السبعينية) 

إن كــأس الــرب ُتســكرنا، إمنــا ال تُفقــدنا وعينــا وصــحونا، بــل بــاحلري تقــود الــنفس إىل احلكمــة 
 معرفــة أمــور الروحانيــة والــدهش اإلهلــي، وبواســطتها ينتقــل اإلنســان مــن مذاقــة األمــور الباطلــة إىل

 اهللا.
ولكــن كمـــا أن اخلمــر ُحتـــرِّر الـــنفس وجتعلهــا بـــال إحســاس بـــاألحزان هكـــذا يكــون عمـــل الـــدم 
املخلِّص يف كأس الرب، فإنه ميحو ذكر اإلنسان العتيق ويهب النسيان للحياة السـابقة يف الباطـل 

ًال بــاهلموم ورازحــاً وجيعـل الــنفس تشــعر براحــة، ألن فـرح اهللا يســكن القلــب الــذي كـان حزينــاً ومــثقَّ 
 )65F66(حتت أثقال اخلطايا.]

 ويف قول آخر للقديس أمربوسيوس يرتفع معىن السكر الروحي إىل مستواه الالهويت حينما يقول:
[إن كـأس الـرب متــنح غفـران كــل اخلطايـا، الكــأس الـيت فيهــا الـدم الــذي ُسـِفك لغفــران خطايـا كــل 

فنسـيت أحزا�ـا ومل تُعـْد تـذكر معاصـيها اُألوىل،  العامل! وهذه هي الكأس اليت أْسَكرت كـل األمـم 
ــكر الروحــاين الــذي يولِّــد الصــحو، ألنــه يزيــل حــزن الضــمري املهمــوم بثقــل  كــم هــو جيــد هــذا السُّ

إن   «اخلطيــة، وعوضـــاً عــن احلـــزن ينســكب فـــرح احليــاة األبديـــة. مــن أجـــل ذلــك يقـــول املزمـــور: 
 )66F67(]» كأسك املسكرة كم هي عزيبة

 

)66(  Cyprian, Epist., LXIII, 11. 
 )67( Ambrose, Exp. Ps., CXVIII. 
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 س ليقول يف موضع آخر:ويعود أمربوسيو 
ــا الــذين يشــربون  فــإ�م » بــاحلق «[إن الــذين يشــربون حبســب الظــاهر فقــط يرتــوون وحســب، أمَّ

يسكرون!! كم هو صاحل ذلك السُّْكر الذي يورِّثنـا احليـاة األبديـة، لـذلك اشـربوا مـن هـذه الكـأس 
 )67F68(]» وكأسك املسكرة كم هي عزيبة «اليت يقول داود عنها: 

 غريغوريوس النيسي بأسلوبه التصويف ليشرح معىن السُّْكر: ويعود القديس
ــكر  [إن اخلمــر الــذي ُخلــق لُيــبهج قلــب اإلنســان، حينمــا يعطيــه الــرب فإنــه يهــب الــنفس هــذا السُّ
املنعش أو الصاحي الذي يرفع تعلُّقات القلب من األمور الزائلة إىل األبديات. وكل َمْن ذاق هذا 

ل األمور الوقتيـة بـاليت بـال �ايـة ويعـيش يف بيـت الـرب مـدى األيـام  السكر فإنه يستطيع أن يستبد
 )68F69(كقول املزمور.]

 ويعطينا أيضاً القديس يوحنا ذهيب الفم صورة روحية هلذه الكأس املسكرة يف مفهومها اإلفخارسيت:
مـا هـذه؟ إ�ـا الكـأس الروحانيـة، كـأس اخلـالص، كـأس  » إن كأسك املسكرة هلي عزيبـٌة حقـاً  «[

  )69F70(الرب. هذه الكأس ال تصيب اإلنسان بالسُّْكر، بل تبه اليقظة والصحو.]دم 
ولكن ال تزال يف هذا املزمور إهلامات عميقـة اسـتطاع اآلبـاء أن جيـدوا فيهـا اسـتعالناً لـرتابط أكثـر بـني 

 األسرار وبني املسيح كراٍع حقيقي، ويف هذا يقول القديس غريغوريوس النيسي:
عوك داود أن تكون غنمة يرعاها املسيح، حىت ال تعود يف عوٍز لشيء قط ألن [يف هذا املزمور يد

راعيــك يكــون حينئــذ هــو ملزــأك وهــو مــاء راحتــك وطعامــك ومســكنك وطريقــك وقائــد حياتــك 
يـــوزِّع نعمـــه علـــى قـــدر حاجتـــك ... وحينمـــا تصـــبُح أنـــت غنمـــة للراعـــي الصـــاحل فحينئـــٍذ يقـــودك 

 )70F71(يع اليت هي التعاليم املقدَّسة.]بتعاليم اخلالص إىل املراعي واليناب
 ويرى القديس كريلس الكبري أن املزمور الثالث والعشرين يصلح ليكون:

[أُغنية للوثنيني الذين صاروا باإلميان تالميذ للرب، الـذين أكلـوا بـالروح وشـبعوا وأصـبح علـيهم أن 
ــــذي يُطعمهــــم طعــــام اخلــــالص، يدعونــــه ر  وا عــــن شــــكرهم لقائــــد نفوســــهم ال ــــاهم يعــــربِّ اعــــيهم وأب

 

)68(  Ibid. On Ps. I, C.S.E.L. 64, 8. 
)69(  Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 B. 
 )70( John Chrys., De Res., II, PG L, 455 A. 
 )71( Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 A. 
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ألنه مل يرسل هلم قديسـاً ليقـودهم كمـا أعطـى إلسـرائيل عبـده موسـى، بـل أرسـل هلـم راعـي الرعـاة 
 )71F72(وسيد املعرفة كلها الذي فيه كل كنوز احلكمة واملعرفة.]

ولقـــد كـــان تـــأثري هـــذا املزمـــور الســـرائري والرعـــائي علـــى الكنيســـة اُألوىل شـــامًال، فقـــد تغلغـــل حـــىت يف 
لفنية عن األسرار. ففي كثري من املعموديات ُرسم املسيح كراٍع صاٍحل يرعـى خرافـه ويقودهـا علـى تعبرياتا ا

الــرب راعــيَّ ... علــى مــاء الراحــة  «: 23جمــرى األ�ــار، وال ميكــن أن يكــون هــذا التعبــري إالَّ عــن املزمــور 
ْن يفهـــم هـــذه ومعـــروف أن املوعـــوظ يف ذلـــك الوقـــت كـــان أقـــدر َمـــ » يـــوردين ... مســـح بالزيـــت رأســـي

ــــث والعشــــرين بالنســــبة  الصــــورة، ألنــــه حيفــــظ املزمــــور عــــن ظهــــر قلــــب! لكــــن أهــــم مــــا يُــــربز املزمــــور الثال
مــع وضــع املســيا يف الوليمــة كــراٍع يُطعــم خرافــه » وليمــة املســيا اآليت «لإلفخارســتيا هــو أنــه جيمــع معــاً 

 ويسقيها وهو نفسه يقودها ويبذل نفسه عنها.
مها املزمــور الثالــث والعشــرون للمســيا اآليت، جنــدها واضــحة وســائدة جــداً يف وهــذه الصــورة الــيت يقــدِّ 

 حياة املسيح املعَلنة على طول اإلجنيل، واليت كان ينبِّه عليها الرب كثرياً:
 ) 11:10(يو » أنا هو الراعي الصاحل «+ 
 ) 35:22(لو » حني أرسلتكم ... هل أعوزكم شيء « +

 ) 9:10(يو » ل وخيرج وجيد مرعىإن دخل يب أحد فيخلص ويدخ «+ 
 ) 37:7(يو » إن عطش أحد فلُيقبل إيلَّ ويشرب «+ 
 ) 14:4(يو » َمْن يشرب من املاء الذي أُعطيه أنا فلن يعطش إىل األبد «+ 
: 11 (يو» َمْن آمن يب ولو مات فسيحيا، وكل َمْن كان حّيا وآمن يب فلن ميوت إىل األبد «+ 

 ) 26و25
بــز احلــي الــذي نــزل مــن الســماء، إن أكـل أحــد مــن هــذا اخلبــز حييــا إىل األبــد، واخلبــز أنـا هــو اخل «+ 

 ) 51:16(يو » الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العامل
 وأخـــذ الكـــأس ... قـــائًال: اشـــربوا منهـــا كلكـــم ألن هـــذا هـــو دمـــي الـــذي للعهـــد اجلديـــد. «+ 

 )28و27: 26 (مت»
مـور، بعـد تأمُّلنـا السـابق يف وليمـة املسـيا، هـو التمهيـد األخـري السـتعالن املسـيح ولذلك يُعترب هـذا املز 

يف وظيفتيــــــه الســــــريتني العظيمتــــــني: كــــــراٍع صــــــاٍحل وَمحَــــــٍل مــــــذبوح، كــــــاهن وذبيحــــــة: راٍع يرعــــــى خرافــــــه، 

 

 )72( Cyril of Alex., PG LXIX, 840 C. 
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وَمحَــل يطعمهــا ويســقيها مــن جســده ودم نفســه! فاملســيح هــو صــاحب اإلفخارســتيا وهــو نفســه مائــدتا 
 ا وشرابا.وطعامه

مث يظـــل املزمـــور الثالـــث والعشـــرون خيـــط يف الكنيســـة بتأثرياتـــه اإلهلاميـــة الســـرائرية مقـــدِّماً أعظـــم صـــورة 
للمســيا يف وظائفــه اخلالصــية والرعائيــة، ال يف العهــد القــدمي والعهــد اجلديــد فحســب، بــل وحــىت يف الــدهر 

 اآليت.
ـرى فنحن جند القديس يوحنـا الرسـول يف رؤيـاه يـرى املزمـور  الثالـث والعشـرين وقـد صـار حقيقـة ُت

 بالعني:
ــلوا ثيــابم وبيَّضــوا ثيــابم يف دم  «+  فقــال هلــم: هــؤالء هــم الــذين أتــوا مــن الضــيقة العظيمــة وقــد غسَّ

اخلروف. ومن أجل ذلك هم أمام عرش اهللا وخيدمونه �اراً وليًال يف هيكله، واجلالس علـى العـرش 
شــوا بعــد وال تقــع علــيهم الشــمس وال شــيء مــن احلــر. ألن حيــل فــوقهم. لــن جيوعــوا بعــد ولــن يعط

اخلــروف الــذي يف وســط العــرش يرعــاهم ويقتــادهم إىل ينــابيع مــاء حيَّــة، وميســح اهللا كــل دمعــة مــن 
 )17-14: 7(رؤ » عيو�م.
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 الفصل الثاني
 

 صلوات اإلفخارستيا والقداس اليوم
 ومقارنتها

 بالصلوات المماثلة في العهد القديم
 

سوف نقدِّم يف هذا الفصل صـورة للصـلوات يف العهـد القـدمي، كمـا جـاءت علـى فـم اآلبـاء واألنبيـاء؛ 
ساس لصـلوات مث نوضح كيف تبلورت هذه الصلوات العامة املتفرقة منذ زمن موسى ويشوع، ودخلت كأ

اكيـــل وصــلوات المــع اليوميــة، وصــلوات الشــعب العامــة الــيت تُتلــى يف البيــوت علــى الــوالئم الرمسيــة، مث 
 نعرخ آلخر صورة من هذه الصلوات كما صلهى وسبهح  ا املحيح داخل المع وعلى العشاء األخري.

القائم مـع اآلبـاء والشـعب هـي ألنه يف هذه الصورة سيتضح لنا كيف ظلت كلمة اهللا ووصيته وعهده 
الينبــوع الــدائم لـــل الطقــس القــدمي. ومــن عرضــنا لــدقائق هــذه الصــلوات ومعانيهــا وترتيبهــا ينـشــف لنــا 
عمـق األسـاس الـذي تقـوم عليـه الصـالة الـيت تُقــدهم يف الـنيحـة اليـوم؛ كمـا يتضـح أمامنـا معـىن كـل صــالة 

 د اليت تعطيها فعاليتها.وسببها وأهدافها، والروح اليت صاغتها، وقوة الوع
غــري أنــه لــن يـــون مــن الصــعب اكتشــاف الفــارق الـبــري بــني صــلوات العهــد القــدمي وطقوســها وبــني 
صلوات الـنيحـة اليـوم وطقوسـها، إذ بينمـا يتشـابه الوضـع والـلمـة أحيانـاً، يبقـى األسـاس اإلكـي اجلديـد 

بـالروح، كمـا هـو حـادث متامـاً يف الفـارق بـني  ااااً باملحيح، عميقاً بحر الصليب، متحعاً بالنعمـة، حيّـا
 العهد اجلديد والعهد القدمي على وجه العموم.

 

 مضمون الصالة في العهد القديم - 1
 

وحـماء والصلوات قدمياً سواء اليت جاءت حرهة على أفواه اآلباء واألنبياء، أو اليت استخلصها الربيون 
 النـوع األول:الصـالة:  والمـع، تقـوم أساسـاً علـى نـوعني مـنإسرائيل وأدخلوها كطقـس ثابـت داخـل اكيــل 

 صالة التضرُّع.امسه ومضمونه هو  صالة البركة، والنوع الثاني:امسه ومضمونه هو 
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 أي القداس. -وال يزال هذان النوعان من الصالة يـوِّنان اكيـل العام لصالة اإلفخارستيا 
توسُّل عملياً وجعل لــل منهمـا ألفاظـاً واضـحة وحمـدهدة، هـو وأول َمْن فرهق بني صالة الربكة وصالة ال
 سليمان النيب، يف زمن اكتمال اكيـل.

 eÙlog…aوتُرمجـت يف الرتمجـة الحـبعينية إىل ، »ِبَراُخـوث«وقد جاءت صالة الربكة بامسها العـربي 
 عنصر الشكر والتسبيح والتمجيد.ووضح فيها أولوجية، 

، وهــي تقــرب مــن معــىن الشــفاعة 0F1( Tephillah(»تِِفــالَّه«بامسهــا العــربي أمهــا صــالة التضــرُّع فجــاءت 
 وكلها توسُّل.

 وكمثال لصالة البركة، أي األولوجية، التي قالها سليمان، نقدِّم:
أيهـا وقـال: وبسـط يديـه إلـى السـماء وقف سـليمان أمـام مـذبح الـرب جتـاه كـل مجاعـة إسـرائيل  «+ 

مــن فــوق وال علــى األرخ مــن أســفل، حــافظ ي الســماء الــرب إلــه إســرائيل لــيس إلــه مثلــك فــ
الذي أعطـى راحـًة لشـعبه مبارك الرب لعبيد  الحائرين أمام  بـل قلو م ...، العهد والرحمة 

إسرائيل ححب كل ما تـلهم به ومل تحقط كلمة واحدة من كل كالمه الصاحل الذي تـلهم بـه عـن 
 )56و23و22: 8مل 1(» يد موسى عبده.

 يف صالة الربكة هذه:وُيالَحظ 
 أ�ا حتوي مباركة اهللا،أوًال: 
 أ�ا صالة قائمة على أساس العهد القائم، ثانياً:
الـرب إلهنـا امسـع يـا إسـرائيل  «أن مضمو�ا مأخوذ من كلمة اهللا املنطوقة بفمـه الـيت هـي أصـًال  ثالثاً:

 )،4:6(تث » رٌب واحٌد...
 » الحائرين أمام  بـل قلو م «طلقة هللا أ�ا مقدهمة على أساس الطاعة امل رابعاً:

 أن وضعها اخلارجي يـون برفع األيدي. خامساً:
 قال سليمان: Tephillahوكمثال لصالة التضرُّع 

الـيت يصــليها الصـراخ والصـالة وامسـع إلهـي، أيهـا الـرب تضـرُّعه فالتفـْت إىل صـالة عبـد  وإىل  «+ 

 

 ».حي على التضرُّع إىل اهللا«، ونعتقد أ�ا تعين »حّي على الفالح«) احتار كثري من الشرهاح يف فهم كلمة 1(
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اسـمي يكـون فيـه الـذي قلـَت إن  -هـذا البيـت  عبد  أمام  اليوم، لتـن عينا  مفتوحتني على
 فـاغفر ...امسع تضرُّع عبد  واعب  إسرائيل الذين يصلُّون يف هذا املوضـع ... وإذا مسعـت ... 
البيـت فـامسع إليـ  حنـو هـذا  وصـلُّوا وتضـرَّعوابامس   أخطأوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفواإذا 

 أعطيتها آلبائهم.إىل األرخ اليت  جعهموار أنت من الحماء واغفر خطية اعب  إسرائيل 
أنـه �ـض مـن أمـام الصـالة والتضـرُّع وكان ملها انتهى سليمان من الصالة إىل الرب بـل هذه 

ووقـف وبـار  كـل مجاعـة من الُجثـُـوِّ علـى ركبتيـه، ويـداه مبسـوطتان نحـو السـماء، مذبح الرب 
 )55و54و 34و33و 30 -28: 8مل 1(» إسرائيل بصوٍت عاٍل.

 نا يعطينا سليمان النيب كل الشروط األساسية لصالة التضرُّع:وه
 » أيها الرب إكي «إ�ا يلزم أن تقوم على أساس ارتباط تعهُّدي مع اهللا، أي عالقة تبعية أوًال: 
 » امسي يـون فيه «إن األمر املتضرهع عنه هو على اسم الرب أو حيمل اسم الرب ثانياً: 
 على أساس توبة، أي رجوع القلب إىل اهللا. إن التضرُّع قائمثالثاً: 
 باسم الرب.االعتراف  إن التوبة قائمة على أساس رابعاً:

 » اليت أعطيتها آلبائهم «إن الطلب املقدهم له أساس يف وعد اهللا  خامساً:
 إ�ا بصراخ وتذلُّل. سادساً:

 إ�ا بركوع وسجود أمام اهللا. بعاً:ســا
 ليمان.وهذه كلها جاءت يف تضرُّع س

أي ، »اسـمع صـالة عبـدك وتضـرُّعه«ونالحظ يف صالة سليمان وتضرُّعه أنـه كـان باسـتمرار يقـول: 
 أن صالة الربكة (أو متجيد اهللا) البد أن تحبق صالة التضرُّع والتوسُّل والحؤال.

 وهذا الرتتيب الطقحي ال يزال متهبعاً حبرفيته يف كل صالة تُقام يف الـنيحة حىت اليوم!
َحــظ دائمــاً يف صــلوات العهــد القــدمي أنــه ال ميـــن أن تُقــدهم ذبيحــة أو تقدمــة إىل اهللا أو أن يأكــل وُيال

ـــارك اهللا منهـــا إنحـــان إاله بعـــد أن يصـــلِّي عليهـــا صـــالة الربكـــة، وهــــذا جنـــد أن ســـليمان النـــيب  بعـــد أن ب
مــن التقدمــة واألكــل  وهـــذا جنــد أن كــالّ والشــعب ذبــح الــذبائح أمــام اهللا ثــم قــدَّم الوليمــة للشــعب. 

 مرتبط ارتباطاً اديداً بصالة الربكة، كطقس ثابت ودائم يف العهد القدمي.
كذل  من عجـب الطقـس القـدمي أن صـالة الربكـة الـيت تُتلـى علـى الـذبائح الـيت يأكـل منهـا الشـعب، 
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جـل بيـت داود دعـاء ورجـاء مـن أ -أي على الذبيحة  -أي املعتربة أ�ا وليمة، كان البد أن يُذكر عليها 
لـ  إليـه! أي أن كـل وليمـة كانـت تأخـذ صـبغة مقدهسـة باعتبارهـا 

ُ
وكأ�ـا » وليمـة املحـيا اآليت «وعـودة امل

 تشري إىل اإلفخارستيا من بعيد.
لــذل  جنــد أنــه حــىت يف صــالة ســليمان علــى الــذبائح الــيت قُــدِّمت هللا والــيت ســيأكل منهــا الشــعب، مل 

ألجـل الخيـر وذهبوا إىل خيامهم فرحني وطيـيب القلـوب  «يت وملـوت اهللا!! ختُل من إاارة إىل املحيها اآل
)، (مــع أن داود كــان قــد مــات، فاإلاــارة هنــا ليحــت 66:8مــل 1(» الــذي عملــه الــرب لــداود عبــده

 لحليمان وحده بل للمحيها الذي سينتهي إليه ُمْل  بيت داود).
كانتا ال تُقدهمان بصورة طقحية إاله ويُرفع معهمـا كذل  فاملعروف منذ البدء أن صالة الربكة والتضرُّع  

)، ألنه توجد عالقـة سـرية بـني االثنـني، 2:141(مز » لتحتقم صاليت كالبخور قدام  «خبور أمام اهللا: 
أي الصـالة  -أي بني البخور والصالة. هذه العالقة ظلت قائمـة منـذ العهـد القـدمي حـىت إىل سـفر الرؤيـا 

 ).8:5يف الحماء (رؤ 
 

 مفهوم البركة في العهد القديم - 2
 

كمفهـوم صـالة مـا يقـرب » الربكـة «وصلوات الربكة يف العهد القدمي غزيرة ومتنوعة، فقـد وردت كلمـة 
 ششتقاتا. eÙlog…aمرة، تُرمجت إىل اليونانية يف الرتمجة الحبعينية إىل كلمة  400من 

أمهـا يف اللغـة العربيـة فلألسـف الشـديد  ».بِيـَرخ«باللغـة العربيـة، والفعـل منهـا » ِبرَاخـوث «ومجـع بركـة 
ليحت عربية، لذل  ظلت ُمبهمة املعىن ليس » بركة «بقيت الـلمة هي هي بالعربية بدون ترمجة. فـلمة 

ارتباطهـا بـلمـة عـحـية » بركـة «كا أي قياس ومغلقة بالنحبة للفـر العريب. ومما زاد يف تعقيد فهم كلمة 
ولـو فُهمـت  » اللعنـة «إساءتم لفهـم على ضوء » الربكة «قيقة قد أساء الناس فهم ويف احل » اللعنة «وهي 

 األُوىل على حقيقتها لُفهمت الثانية وجترهدت من مضمو�ا الححري.
فهمـاً كتابيــاً والهوتيــاً صـحيحاً، حــىت تتنقهــى العبــادة » بركــة «لـذل  فاحلاجــة ماســة جـداً لفهــم كلمــة 

يتعـــدهل ميـــزان التقـــدير الروحـــي يف العالقـــات مـــع اهللا ومـــع النـــاس وحـــىت مـــع عمومـــاً مـــن اـــوائب كثـــرية، و 
والتشــاؤم،  األاــياء واملقتنيــات. إذ البــد أن يتبــدهد املفهــوم اخلــاطيء الــذي حيــيط  ــذه الـلمــة مــن جهــة التفــاؤل
 م.واالستحالم للقضاء والقدر، والتعلُّق شفهوم احلظوظ، وعمل الححر، واستخدام األحجبة والطواط

والـــذي حيـــتِّم علينـــا دراســـة هـــذه الـلمـــة بالتفصـــيل وقوعهـــا يف ُصـــلب اإلفخارســـتيا، فأســـاس الصـــالة 
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كـذل  يف صـلوات القـداس اإلكـي، جنـد أن    » بـار  «الـيت صـالهها املحـيح علـى اخلبـز واخلمـر هـي كلمـة 
المعنـى  فمـا هـوتقريبـاً. » األوااـي «مرة، وعلـى أساسـها تقـوم كـل  66ومشتقاتا وردت » بار  «كلمة 

وما هي القوة اليت ُتالزم الربكة؟ هل هي قوة سرية أم هو تأثري  ؟»فعلها«وما هو » بركة «لـلمة الروحي 
 خفي، أم هو فعل مادي؟

مث كيـف يباركنــا اهللا؟ وكيــف جيــوز أن نبــار  اهللا؟ وكيــف نبـار  حنــن النــاس، وكيــف يبــار  اهللا األاــياء، 
 وكيف نبار  حنن هذه األاياء؟

 

 في العهد القديممفهوم البركة واستخداماتها  - 3
 

لـــي نحـــهِّل علـــى القـــارىء فهــم معـــىن الربكـــة يف العهـــد القـــدمي، رأينــا أنـــه مـــن األفضـــل أن نقـــدِّم أوًال 
اســتخداماتا كمــا جــاءت يف املواضــع واملواقــف الــيت ذُكــرت فيهــا، حــىت ينتبــه الــذهن إىل العمــق واالتحــاع 

لمة الروحية يف كافة العالقات اليت تربط اإلنحان باهللا وباآلخرين وبــل اـيء اكائل الذي غطهته هذه الـ
 يف العامل!

 

 في العهد القديماستخدامات البركة 
 

 أوًال: اهللا يبارك اإلنسان والخليقة:
العهــد القــدمي يف كــل أســفاره حيــرص علــى أن يقــدِّم اهللا دائمــاً باعتبــاره هــو الوحيــد الــذي ميلــ  الربكــة 

 مباَرٌ  اسُم جمِده إىل الدهر «)، 46:18(مز » حيٌّ هو الرب ومباَر  «» وحدهاملباَر   «فهو ويعطيها، 
(حــز » مبــاَرٌ  جمــد الــرب مــن مـانــه «)، 12:119(مــز » مبــاَرٌ  أنــَت يــا رب «)، 19:72(مــز »

 )61:14(مر » أأنت املحيُح ابُن املباَر ؟ «)، 12:3
 املبـاَر  «ملحــيح عـن عالقتـه بــاهللا حيـث اسـتخدموا صــفة و ـذه اآليـة األخـرية ســأل رؤسـاء الـهنـة ا

للـناية عن اهللا باعتبارها الصفة الشخصية املميزة متييـزاً مطلقـاً هللا وحـده. وكـان هـذا تعبـرياً عـن مضـمون »
 الفـر املقدهس الحائد يف كل العهد القدمي عن اهللا.

حــان محــوول عــن كــل بركــة بــاَر  اهللا  ــا فـــل بركــة هــي محــتمدهة مــن اهللا وعائــدة إليــه بالضــرورة، واإلن
اخلليقـــــــــة، يثبـــــــــت وجودهـــــــــا وحيـــــــــافظ عليهـــــــــا وينمِّيهـــــــــا وينتفـــــــــع  ـــــــــا اخصـــــــــياً، إمنـــــــــا لتمجيـــــــــد اهللا!! 
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 فاإلنحان يتقبهل بركة اهللا لـل املخلوقات لنفحه، ولـن على أساس أن جيعلها تعمل لد اهللا وتؤول إليه!
ان واخلليقة إمنا مينحها حبرية إرادته الذاتية كفعل إكي يـشـف ولـن هذه الربكة اليت مينحها اهللا لإلنح

عـــن أعمـــاق حتننـــات اهللا، بقصـــد أن تـــنجح اخلليقـــة ويـــنجح اإلنحـــان يف كـــل عملـــه لتـميـــل مشـــيوة اهللا 
ومحرهته! ولـن ليس جزافاً أو بدون ارط، بـل إن اهللا دائمـاً أبـداً جيعـل بركتـه رهـن اـروط ينبغـي أن يلتـزم 

يفــتح لــ  الــرب كنــزه الصــاحل الحــماء ليعطــي مطــر أرضــ  يف حينــه  «شحــض إرادتــه احلــرة!  ــا اإلنحــان 
 وليبار  كـل عمـل يـد  ... إذا مسعـت لوصـايا الـرب إكـ  الـيت أنـا أوصـي   ـا اليـوم، لـتحفظ، وتعمـل.

 )13و12: 28(تث »
يُعطــي مطــر  «بيعيــة: ُيالحــظ هنــا أن الربكــة الــيت مينحهــا اهللا لإلنحــان تــأيت إليــه عــن طريــق اخلليقــة الط

 » أرض  يف حينه
 » إذا مسعت لوصايا الرب، ... حتفظها وتعمل  ا «أمها ارط الربكة األساسي هنا فهو: 

ويف حــني أن بركــة اهللا لإلنحــان اســتلزمت دائمــاً اــروطاً معيهنــة، جنــد أن بركــة اهللا للخليقــة غــري العاقلــة 
دة وغــري العاقلـة فاقــدة حلريـة اإلرادة، لــذل  أصــبحت أصـدرها اهللا بــدون اـروط، بحــبب أن اخلليقـة اجلامــ

 «بركة اهللا للخليقة كقانون يعمل تلقائياً وكقوة طبيعية تعمل وتـتحـم يف سـري اخلليقـة بـدون وعـي منهـا: 
)، 22:1(تــ  » وباركهــا اهللا قــائًال: أمثــري وأكثــري واملوــي امليــاه يف البحــار وليـثــر الطــري علــى األرخ

 ق بنموها الطبيعي وتـاثرها.حيث الربكة هنا تتعله 
أصـبحت بركـة ولـن نظراً ألن الربكـة الـيت مينحهـا اهللا للخليقـة هـي أصـًال حلحـاب اإلنحـان ومنفعتـه، 

عن بركـة محووالً وكذا أصبح اإلنحان بالتايل  اهللا للخليقة محسوبة بصورة غير مباشرة كبركة لإلنسان.
 يتحبب يف إتالفها وزواكا بعصيانه وارِّه!!اهللا للخليقة يحتدميها بطاعته هللا وتقواه، و 
 ومن أمثلة ذل  ما قاله داود يف املزامري:

 شر الساكنين فيها!!،جيعل األ�ار ِقَفاراً وجماري املياه َمعطشًة واألرخ املثمرة َسِبَخًة من  «+ 
ـِن هنـــا  اجليـــاع (إ ـــاه، وُيحـــ ىل الـــرب) جيعـــل القفـــر غـــدير ميـــاٍه واألرخ اليابحـــة جيعلهـــا ينـــابيع مي

ٍن ويزرعون حقوًال ويغرسون كروماً فتصنع مثر غلٍة  ـَ ويباركهم فيكثرون جدًا وال فيهيِّوون مدينة َس
 )38-33: 107(مز » يقلِّل بهائمهم.

كـــذل  ُيالَحــــظ يف خلقـــة اإلنحــــان أن اهللا بــــاَر  اإلنحـــان وأعطــــاه أن يعــــيش يف جنـــة مــــن الربكــــات 
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دائماً أبداً ارطاً أساسياً للربكة، اليت لو حفظها وعمـل شقتضـاها على األرخ، مث أعطاه الوصية اليت هي 
لعاش يف الربكة ودامت له اجلنة، ولتجاوز املوت وعـرب إىل احليـاة األبديـة بطاعتـه، ولـنـه إذ نقـض الوصـية 
وخالف تعرهى هـو مـن الربكـة وتعـرهت مـن الربكـة كـل األرخ مـن حولـه، فواجـه اللعنـة الـيت هـي هـي انعـدام 

 كة يف كل ايء!الرب 
ولـــن اهللا اســتبقى اــيواً مــن الربكــة، إمنــا بصــورة حمــدودة ويف دائــرة املاديــات وححــب، لــرؤوس البشــرية 
األوائــل نــوح وإبــراهيم وإســحق ويعقــوب ويوســف وداود وســليمان وكثــري مــن األنبيــاء والقديحــني، وذلــ  

 بحبب حفظهم لوصايا اهللا وتقواهم.
ؤالء اآلبــاء املبــاركني ســلطان أن ينقلــوا بــركتهم ويورثوهــا آلخــرين مــن وقــد أعطــى اهللا أيضــاً أن يـــون كــ

بعدهم، بالدعاء باسم الرب وبوضع اليد، واحنصر هذا التوريث يف االبن البـر فقط. ومـن املهـم جـداً أن 
نالحــظ أن توريــث الربكــة  ــذه الصــورة يقابــل إىل حــدٍّ مــا توريــث اللعنــة الــيت تقبلتهــا البشــرية، األبنــاء مــن 

 اآلباء!
 بــر كـل خليقـة «أمها احنصار الربكة يف االبن البـر فقط فواضـح أ�ـا بغـرخ اسـتقرارها علـى املحـيح 

)، الــذي ســيعيد إىل اإلنحــان، وبالتــايل اخلليقــة كلهــا، الربكــة اُألوىل إمنــا يف فعلهــا الروحــي 15:1(كــو »
إىل هــذا العــامل وإمنــا بركــة احليــاة األبديــة  الفــائق جــداً فــوق الطبيعــة بـــل خرياتــا الزمنيــة، بركــة ال متــتُّ بعــد

 بالروح.
ظـل قائمـاً ال يتزعــزع َعـْرب كـل األجيــال، » كعهـد «وقـد اْخـُتصه إبـراهيم بالربكــة العظمـى بَقَحـٍم إكــي 

 حىت استقر على املحيح!!
ن اهللا كــذل  مل ُحتــرم بقيــة الشــعب مــن نــوال مزايــا هــذه الربكــة املاديــة، كــلُّ َمــْن أطــاع وصــايا اهللا، أل

انظـر، أنـا واضـع أمـامـم اليـوم بركـة  «حبـمته الفائقة أعطى الوصية لـي يفتح أمام اإلنحان باباً للربكـة! 
ولعنة، الربكة إذا مسعتم لوصايا الرب إكـم اليت أنا أوصيـم  ا اليوم، واللعنة إذا مل تحمعوا لوصايا الـرب 

 )28-26:11(تث » وم.إكـم وُزْغتم عن الطريق اليت أنا أُوصيـم  ا الي
ولـيالحظ القــارىء أن بـدخول الوصــية ارتفعـت كــل حجـج اإلنحــان ومعـاذيره أنــه إمنـا ورث اللعنــة مــن 
آدم، إذ أصبح اإلنحان كل يوم يف موقف متجدِّد أمام اهللا يحتطيع بطاعتـه للوصـية أن يـنفض عنـه اللعنـة 

 عته الوصية والعمل  ا!اليت توارثها من آدم ويتجاوزها إىل الربكة لو ااء، وذل  بطا
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كذل  يالحظ القارىء أن الربكة هنا بعد الوصية، بدأت تأخذ نوعاً من التلقائيـة كقـانون ينطبـق مـن 
تلقاء ذاته بالنحبة لطاعة الوصـية أو رفضـها، فبـدت الوصـية بالنحـبة لعجـز اإلنحـان وضـعفه عـن تتميمهـا 

ي اــا منـه القـديس بـولس الرسـول بشـدة وكأمنا الوصية صارت من جديد سبب لعنـة ومـوت!! هـذا الـذ
 يف رسالته إىل أهل رومية.

ولـن يف احلقيقة كان اهللا من وراء ذل  يدرِّب ضمري اإلنحان علـى اإلححـاس بشـناعة التعـدِّي علـى 
وصايا اهللا وأوامره، وبالتايل يؤسِّس يف أعماق وجدانه بغضة اخلطيوة واجلزع من الغواية اليت يبثها الشيطان 

 فس الاتهاء الشرور.يف الن
وعلى هذا األسـاس بـدأت الوصـايا تنـري الطريـق أمـام محـرية اإلنحـان لــي يطلـب الربكـة ويحـعى 

الطــاهر اليــدين، والنقـي القلــب، الــذي مل حيمــل نفحــه إىل الباطــل، وال حلــف كــذبًا، هــذا  «حنوهـا: 
ن اــروط الربكــة جــاء ). وُيالَحــظ هنــا أ5و4: 24(مــز » ينـال بركــًة مــن الــرب وبــّرا مــن إلـه خالصــه

ال حيمـل نفحـه إىل الباطـل، وال  «وبعضـها سـلبيًا: » طـاهر اليـدين، نقـي القلـب «بعضـها إجيابيـًا: 
 » حلف كذباً 

ولــن مل يــن طلـب الربكـة يف العهـد القــدمي بـدون طقـس، إذ مل يــن محـموحاً لإلنحـان العــادي أن 
فــان لـه صـلوات حمـدهدة يقـوم  ـا الشـعب يف  يقف أمام اهللا يطلب لنفحه الربكة، أمها طقس طلب الربكـة

مناسبات حمدهدة وبـلمات حمدهدة، من خلف الرؤساء الذين يعيِّنهم اهللا، وحىت هؤالء ال جيرأون من تلقاء 
ـــهم بوعــود اهللا لآلبــاء الحــابقني وشقتضــى عهــده  ذواتــم علــى الصــالة وطلــب الربكــة إاله مــن خــالل متحُّ

 الحابق.
أم صـموئيل النـيب وقفـت تصـلِّي إذ كانـت عـاقراً وتطلـب نحـًال، ولــن إذ أن هـذا » نهـةحَ  «فمـثًال جنـد 

أجـاب  «يُعترب سؤال بركـة، تـدخهل عـايل الــاهن ليصـحح موقفهـا وبـدأ بدالـهة كهنوتـه يحـأل عنهـا هــذا: 
 )17:1صم 1(» عايل وقال: اذهيب بحالم، وإله إسرائيل يعطيِ  ُسْؤَلِ  الذي سألِتِه من لدنه!

وملـيصـادق ملـ   «ليباركـه ويعضِّـده » كـاهن «بـل وحـىت إبـراهيم، وهـو أب اآلبـاء، احتـاج إىل 
ســـاليم أخــــرج خبــــزاً ومخــــراً وكــــان كاهنــــًا هللا العلــــي وباركـــه وقــــال: مبــــار  أبــــرآم مــــن اهللا العلــــي ملــــ  

د أن يـذكر 19و18: 14(تـ  » الحـموات واألرخ  «). كمـا ُيالَحـظ هنـا أن الـوحي اإلكـي تعمهـ
 حىت يثبت أن قانون الربكة إمنا يتبع طقحًا ُملزِمًا. » وباركه «قبل أن يذكر » ان كاهنًا هللا العليوك
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وقد استقرت الربكة أخرياً حبحب الناموس الذي وضعه اهللا على فم موسـى كعمـل طقحـي ال يقـوم بـه 
 إاله الـاهن، واألصل يف هذا الطقس واضح جداً يف وصية اهللا ملوسى هـذا:

كلهم الرب موسى قائًال: كلِّم هرون وبنيه قائًال: هـذا تبـاركون بـين إسـرائيل قـائلني كـم: يباركـ  و  «+ 
الــرب وحيرســ ، يضــيء الــرب بوجهــه عليــ  ويرمحــ ، يرفــع الــرب وجهــه عليــ  ومينحــ  ســالماً. 

 )27-22: 6(عد » فيجعلون امسي على بين إسرائيل وأنا أُباركهم!
لـاهن الرمسية تظل بال فاعلية إىل أن ينطـق الــاهن اسـم اهللا علـى رؤوس وُيالَحظ هنا أنه حىت بركة ا

الشــعب، وحينوــذ يتــوىله اهللا بنفحــه بركــة الشــعب. أي أن بركــة الـــاهن مــا هــي إاله إعــداد فقــط لربكــة اهللا 
م الذي مينحها بنفحه! ولـن ليس معىن هذا أنه ميـن جتـاوز الــاهن فُتطلـب الربكـة بدونـه، فالشـريعة حتـتِّ 
اختصــاص الـهنــة وحــدهم بــتالوة الربكــة، حــىت إ�ــا ُدعيــت بربكــة هــارون أو الربكــة اكارونيــة، أي ال جتــوز 

وعلــى وجــه اخلصــوص وبالتحديــد داخــل اكيـــل! حــىت  -رمسيــاً إاله مــن فــم الـــاهن ويف مناســبات حمــدهدة 
الـهنـة بنـو الوي دَّم يتقـمث  «إنـه بحـبب اختصـاص الـهنـة بالربكـة صـارت كـم الـرامـة مـن جـراء ذلـ : 

 )5:21(تث » ويباركوا باسم الرب!ألنه إيهاهم اختار الرب إك  ليخدموه 
 كيفية بركة اهللا لإلنسان في العهد القديم:

نطَلـــق الـــذي سنشـــرح 
ُ
هـــذا اجلـــزء مـــن البحـــث يف أصـــول الربكـــة هـــام جـــداً، ألنـــه ســـيـون األســـاس وامل

مـراراً  «ليت تُقام أثنـاء القـدهاس والـيت تتضـمن طلـب الربكـة أي الصلوات ا» األوااي «شقتضاه مفهوم وقوة 
على كل ايء: على املاء والينابيع، على اكواء والثمار، على الزرع والعشب، على البيـوت » وتـراراً 

 موضعه. واملحاكن، على اجتماعات الشعب وعلى مداخلهم واارجهم ... إخل. كما سيأيت يف
ــده بالربكــة، ســواء ُيالَحــظ أن اهللا مل يــرت  أمــر  اً مــن أمــور اإلنحــان احلــافظ عهــد اهللا ووصــاياه إاله وعضه

بفمه أو بفـم قدِّيحـيه وأنبيائـه، ولــن كلهـا يف حـدود املاديـات والزمنيـات وححـب. ونقـرأ يف األسـفار أنـه 
ر حــىت النــدى واملطــيبــارِ  زوجــة اإلنحــان ونحــله وأكلــه واــربه وأعمالــه ومقتنياتــه وعمــره وحقلــه وأرضــه، 
وكـل اـجرة مثمـرة  الحاقط مـن الحـماء، بـل واملعجـن الـذي يعجـن فيـه والحـلهة الـيت يضـع فيهـا خبـزه،
 واخلمر والزيت حىت املاء والغنم واملااية وحىت اازنه، بل ويبار  جمرهد دخوله وخروجه!
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ق  وهــذه هــي اتصــر نصــوص اآليــات الــيت تشــري إىل ذلــ ، نرجــو القــارىء أن يرجــع إليهــا ليتعمهــ
 وتا ويفهمها:ق

 )2:12(ت  » (الرب يقول إلبراهيم).وتكون بركة وأُعظِّم امس   «+ 
تــون علـى رأس  بركات السماء من فوق، وبركـات الغمـر ...، بركـات الثـديين، والـرحم ... «+ 

 )26و25: 49(ت  » يوسف.
نـــني مـــن األرخ فيحــــنون يف الربيـــة مطمو الوحـــوش الرديئـــةوأقطـــع معهـــم عهـــد ســـالم وأنـــزع  «+ 

أمطــار  فتــونالمطـر فــي وقتـه وينـامون يف الـوعر، وأجعلهـم ومــا حـول أكمـيت بركـًة وأُنــزل علـيهم 
 )27-25: 34(حز » بركٍة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها وتُعطي األرض غلتها!

 )15:132(مز  »طعامها أُبارك بركًة.«+ 
 )30:44(حز » وتعطون الـاهن أوائل عجينـم لتحل الربكة على بيت . «+ 
هاتوا مجيع العشور إىل اخلزانة ليــون يف بيـيت طعـام وجرِّبـو،،  ـذا قـال رب اجلنـود، ِإن كنـت ال  «+ 

وأنتهـــر مـــن أجلكـــم اآلكـــل أفـــتح لــــم كـــوى الحـــموات وأَفـــيض علـــيـم بركـــة حـــىت ال ُتوَســـع، 
مـم يف احلقـل ... ويطـوِّبـم كـل األ (اآلفات) فال يُفسد لكم ثمـر األرض وال يُعَقـر لكـم الكـرم

 )12-10: 3(مال » قال رب اجلنود. أرض مسرَّةألنـم تـونون 
 )9:61(إش » باركه الرب.إ�م نحٌل  «+ 
 باركـت أعمـال يديـه؟مـن كـل ناحيـة،  كـل مـا لـهوحـول بيتـه وحـول حولـه أليس أن  سيهجت  «+ 

 )10:1(أي »
عـاقر يف أرضـ ، وُأكمِّـل خبز  ومـاء ، وأُزيـل املـرخ مـن بيـنـم، ال تــون ُمحـِقطٌة وال فُيَبارُك  «+ 

 )26و25: 23(خر » عدد أيام .
ومــن أجــل أنـــم تحــمعون هـــذه األحـــام وحتفظــون وتعملو�ــا حيفــظ لــ  الــرب إكــ  العهـــد  «+ 

مثـرة بطنـ ، ومثـرة أرضـ ،  ويبـاركويـثـِّر ،  ويباركـك،واإلححان اللذين أقحم آلبائـ ، وحيُِبُّـ ، 
فيــ  وال يف نمــ  ... ال يـــون عقــيم وال عــاقر قمحــ ، ومخــر ، وزيتــ ، ونتــاج بقــر ، وإنــاث غ

 )15-12: 7(تث »  ائم ، ويردُّ الرب عن  كل مرٍخ وكل أدواِء مصر الرديوة.
 )33:3(أم » الصدِّيقني.يبارك مسكن  «+ 
ســلَّتك ومعجنــك، ... مباركــة تـــون  مباركــاً تكــون فــي المدينــة ومباركــاً تكــون فــي الحقــل «+ 
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فـي خزائنــك يـأمر لـ  الــرب بالربكـة فــي خروجـك ... مباركـاً تــون و  فـي دخولــكمباركـاً تــون 
خيرًا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك ويزيد  الـرب  ما تمتد إليه يدك ...ويف كل 

ـــا االرتفـــاع فقـــط وتــــون يف ...  وال تــــون يف االحنطـــاط إذا مسعـــت لوصـــايا الـــرب إكـــ  الـــيت أن
 )13-3: 28(تث » أوصي   ا اليوم لتحفظ وتعمل.

وُيالَحــظ أن اهللا يف مباركتــه ألاـــياء اإلنحــان، ُيْضـــفي عليهــا أحيانــاً مـــن قداســته. فمـــثًال جنــد يف يـــوم 
الحبت أن اهللا بعد أن باركه قدهسه، وهذا يعين أن اهللا بعد أن يبار  األاياء اليت يباركهـا لإلنحـان جيعلهـا 

لـيت يباركهـا اهللا قـد أصـبحت يف احلـال لعمـل جمـد ذات صلة وثيقة به أيضـاً، وهـذا يعـين أن هـذه األاـياء ا
اهللا، وحينوــذ يلتــزم اإلنحــان أن يحــتخدمها يف حــدود العالقــة الــيت تربطــه بــاهللا، أي تصــبح هــذه األاــياء 
مقدهســة هللا، لــذل  التــزم اإلنحــان أن يعطــي اهللا أبـــاره مــن كــل اــيء ســواء مــن نحــله أو  ائمــه أو كافــة 

 ايء قد تبار  وتقدهس!ممتلـاته إاارًة إىل أن كل 
حــىت يف األيــام، جنــد أن اهللا يبــار  اليــوم الحــابع مــن األســبوع، يــوم الحــبت، مث بعــد أن يباركــه يقدِّســه 
ليصري يوماً للرب، يرتبط فيه اإلنحان باهللا يف كل ساعاته. فإن هو قدهس هذا اليوم هللا فعًال امتدت الربكة 

قدِّسه هللا ال يعود يوم الحبت مباركاً بالنحبة كذا اإلنحـان، وبالتـايل حتماً إىل بقية أيام األسبوع، فإذا مل ي
 يفقد الربكة خالل كل أيام األسبوع.

أن أي  » الُقْدَسـات للقديحـني «هذا ينبِّه ذهننا إىل املعـىن املخَفـى وراء مـا يقولـه الــاهن قبـل التنـاول 
 ! أمها لغري القديحني فيصري كا عمل عـحي.األاياء املقدهسة ال تـون مقدهسة إاله بالنحبة للقديحني

كذل  نالحظ أنه ملها قال اهللا لشعب إسرائيل إنه سيبار  كم خبزهم وماءهم عندما يعبـدون الـرب بأمانـة: 
وتعبدون الرب إكـم فيبار  خبز  وماء  وأُزيل املـرخ مـن بيـنـم، وال تــون ُمحـِقطة وال عـاقر يف أرضـ ،  «

ــل عــدد أيامــ  أي تقــديس اهللا وتقــديس امســه  -)، يظهــر مــن هــذا أن العبــادة 26و25: 23(خــر » وأُكمِّ
يهيِّئ الطريق هللا لـي يضـفي مـن قداسـته علـى صـحة اإلنحـان وعلـى أاـيائه،  -بالصالة ويف الحلو  واملعاملة 

خفـاق يف فيتقدهس خبزه وماؤه، فال يعود مرخ يف اخلبـز وال مـرخ يف املـاء بـل صـحة وقـوة، وبالتـايل ال يــون إ
 النحل: ال ُمحِقطة وال عاقر ال يف النحاء وال يف البهائم.

بل ويزيد الرب يف قوله إنـه يـمِّـل عـدد أيـام اإلنحـان، شعـىن أن ال يفاجوـه املـوت قبـل الوقـت، وذلـ  
 بحبب بركة اخلبز واملاء وكل الطعام.

دهســات: أي يــأكلون مــن وهــذا مــا أاــار إليــه القــديس بــولس الرســول يف حالــة الــذين يــأكلون مــن املق
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مـن  «اجلحد ويشربون من الدم بـدون اسـتحقاق، أي وهـم ليحـوا علـى محـتوى وصـية اهللا وطاعـة أوامـره: 
 يرقـدون «). هنـا كلمـة 30و29: 11كـو 1(» أجل هذا فيـم كثريون ضعفاء ومرضى وكثريون يرقدون

تضـح متامـاً أن بركـة اهللا الـيت كانـت أي ميوتون قبل اكتمال عدد أيام حياتم، كنوع من التأديب. و ـذا ي»
حتـل علــى خبــز اإلنحــان ومائــه تقدِّســهما، وبالتــايل يصــري األكــل منهمــا للصــحة واحليــاة اجلحــدية إن كــان 

وإاله فيصري األكل والشرب للدينونة والعقاب باملرخ  -أي طاعة الوصية  -اإلنحان على محتوى الربكة 
 وباملوت!!

ة يف العهد القدمي تقرتن اقرتاناً جوهرياً بطاعـة الوصـية، فهـي نتيجـة حتميـة وهـذا يتضح متاماً أن الربك
 لألمانة إزاء عهد اهللا.

 ثانياً: اإلنسان يبارك اهللا:
يُعتــرب هــذا اجلــزء مــن البحــث هامــاً جــداً مــن جهــة اإلفخارســتيا، وبالــذات يف تقــديس الذبيحــة حيــث 

 بز واخلمر على مثال ما عمل املحيح.حمور التقديس يـمن يف أن الـاهن يبار  اهللا على اخل
وهنا يندهش اإلنحان ألول وهلة: كيـف جيـوز لإلنحـان أن يبـار  اهللا؟ ولــي نشـرح هـذا األمـر يلزمنـا 
 أوًال أن نورد األمثلة ونوضِّح من خالكا مضمون ومعىن هذه الربكة متهيداً لشرح مفهوم الربكة بوجه عام.

اهللا تـــأيت دائمـــاً كنـــوع مـــن أنـــواع الصـــالة، بـــل وتُعتـــَرب أعلـــى أنـــواع ويلـــزم أن ينتبـــه القـــارىء أن مباركـــة 
 الصالة، كما تأيت مقرتنة بالحبب الذي ُقدِّمت من أجله صالة الربكة هذه.

 األمثلة:
خـررُت وسـجدُت للـرب وباركـُت الـرب إلـه سـيدي  «تأيت صـالة الربكـة يف سـفر التــوين هــذا:  -1

 )48:24(خر » الذي هداني في طريق أمين.إبراهيم 
 هنا تأيت الربكة كصالة اـر من أجل هداية الحفر، فهي شثابة نواة ألواية املحافرين.

فمىت أكلَت وابعَت تبارِ  الرب إك  ألجـل األرخ اجليـدة الـيت  «وتأيت يف سفر التثنية هـذا:  -2
 )10:8(تث » أعطا .

مـن أجـل الطعـام واألرخ اجليـدة. وسـوف  هنا الربكة تأيت منوذجاً مقرتحاً من اهللا نفحه لصالة الشـر
يالحظ القارىء أنه مته بالفعل صياغتها على هيوة صـالة طلبـة وأصـبحت مـن أهـم الصـلوات الطقحـية يف 
اكيـــــــــل ويف جمــــــــامع اليهـــــــــود. كمــــــــا دخلـــــــــت بروحهــــــــا وألفاظهـــــــــا ضــــــــمن األواـــــــــية األساســــــــية الـــــــــيت 
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 «أواـية الثمـار أو الـزروع أو امليـاه). وأوكـا: تُقـال بعـد قـراءة اإلجنيـل أو قبـل صـالة المـع (سـواء كانـت 
 » أْصِعدها كمقدارها ...

(يــش » اليــوم علمنــا أن الـرب بيننــا ... وبــاَر  بنــو إســرائيل اهللا. «وتـأيت يف ســفر يشــوع هـــذا:  -3
 )33و31: 22

ة هنــا صــالة الربكــة جــاءت انفعــاًال تلقائيــاً بحــبب الشــعور حبضــور اهللا يف وســط الشــعب. هنــا جنــد نــوا
 -» إفزمـارؤوت «والـيت يرافقهـا عـادًة حلـن  » عمانوئيـل إكنـا يف وسـطنا اآلن «أواية االجتماعات، وحلـن 

 » مبارٌ  اهللا «أي 
ـت َدبُـورَة وبـاراق بـن أبينـوعم يف ذلـ  اليـوم قـائَلْني: ألجـل  «وتـأيت يف سـفر القضـاة هــذا:  -4 فرتمنه

لشعب: باركوا الرب، امسعوا أيها امللو  واصـغوا قيادة القواد يف إسرائيل ألجل انتداب (تضحية) ا
ــر للــرب إلــه إســرائيل ... قلــيب حنــو قضــاة إســرائيل املنتــدبني  ، أُزمِّ أيهــا العظمــاء، أنــا أنــا للــرب أتــرمنه
(املضـــحِّني) يف الشـــعب، بـــاركوا الـــرب ... الـــرب ســـلهطين علـــى اجلبـــابرة ... الحـــماوات حاربـــت، 

ـــــــــت سيحـــــــــرا . الـواكـــــــــب يف أفالكهـــــــــا حارب ـــــــــا نفحـــــــــي بعـــــــــزٍّ -1:5(» ... دوســـــــــي ي
 )21و20و13و9و3

هنــا تحــبيح الربكــة جــاء كصــالة اـــر مــن أجــل انتصــار الشــعب علــى يــد دبــورة النبيــة، وصــالة هــذه 
الربكة تعترب نـواة ُألواـية امللـ  وأواـية الحـالمة الـبـرية، وواضـح فيهـا أن الحـلطان علـى األعـداء والنصـرة 

 فتحبيح الربكة قريٌن لتحبيح النصرة أو طلبها!!يف احلروب تأيت من الحماء، لذل  
 وتأيت يف الحفر األول ألخبار األيام هـذا: -5
 وباَر  داود الرب أمام كل اجلماعة، وقال داود: «+ 

ـــا رب العظمـــة واجلـــربوت  ـــه إســـرائيل أبينـــا مـــن األزل وإىل األبـــد. لـــ  ي مبـــارٌ  أنـــت أيهـــا الـــرب إل
ْلـ  وقـد ارتفعـَت رأسـاً واجلالل والبهـاء والـد ألن لـ  كـل 

ُ
مـا يف الحـماء واألرخ. لـ  يـا رب امل

على اجلميع، والِغَىن والـرامة من لدن  وأنت تتحـلهط علـى اجلميـع وبيـد  القـوة واجلـربوت وبيـد  
 تعظيم وتشديد اجلميع.

واآلن يـــا إكنــــا حنمــــد  ونحــــبِّح امســــ  اجلليــــل. ولــــن َمــــْن هــــو اــــعيب حــــىت نحــــتطيع أن ننتــــدب 
ـذا، ألن من  اجلميـع ومـن يـد  أعطينـا ، ألننـا حنـن غربـاء أمامـ  ونـزالء مثـل كـل (نضحِّي) ه

 آبائنا. أيامنا كالظل على األرخ وليس رجاء.
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أيها الرب إكنا، كل هذه الثـروة الـيت هيأناهـا لنبـين لـ  بيتـاً السـم قدسـ  إمنـا هـي مـن يـد  ولـ  
باالستقامة. أنا باسـتقامة قلـيب انتـدبت الـل، وقد علمت يا إكي أن  أنت متتحن القلوب وُتحرُّ 

 (ضحيُت) بـل هذه، واآلن اعب  املوجود هنا رأيته بفرح ينتدب (يضحِّي) ل .
يا رب إله إبراهيم وإسـحق وإسـرائيل آبائنـا، احفـظ هـذه إىل األبـد يف تصـوُّر أفــار قلـوب اـعب  

ــا ســليمان ابــين فاْعِطــه قلبــاً كــامًال لــيح فظ وصــاياَ  اــهادات  وفرائضــ  وأعــده قلــو م حنــو . وأمه
 وليعمل اجلميع وليبين اكيـل الذي هيأُت له.

مث قـــال داود لـــــل اجلماعــــة: بــــاركوا الــــرب إكـــــم، فبـــاَر  كــــل اجلماعــــة الــــرب إلــــه آبــــائهم وخــــرُّوا 
وســجدوا للــرب وللملــ ، وذحبــوا للــرب ذبــائح ... وأكلــوا واــربوا أمــام الــرب يف ذلــ  اليــوم بفــرح 

 )22-10: 29أي 1(» عظيم.
هنــا صـــالة الربكــة تـــأيت كتحــبيح واــــر واعــرتاف مـــع متجيــد كثـــري أمــام اهللا، تنتهـــي بــذبح الـــذبائح مث 

 اجللوس يف حضرة اهللا لتناول الطعام والشراب أمام الرب بفرح عظيم.
ويف الواقــع جنــد يف هــذه اآليــات صــورة عميقــة وهــيـًال عامــاً لقــدهاس كامــل. ولـــي نفــتح جمــاًال للتأمــل 

 لقارىء نضع أمامه بعض اجتاهات هذه اآليات وما يقابلها تقريباً يف القدهاس اإلكي اليوم:أمام ا
 هنا الصالة تبدأ بالربكة وتحتمر الصالة كما هو يف القدهاس اآلن متاماً:

أي 1
10:29= 

 ».أبينا«مبار  أنت أيها الرب إله إسرائيل  

 ].الراومات يف القدهاس -آمني اآلب [مبار  اهللا   
 ل  يا رب العظمة. األبدمن األزل وإىل   =11:29

 صالة الصلح يف القدهاس]. - األبدي[يا اهللا العظيم   
 ما في السماء واألرض.ل  كل   =
 القدهاس]. - وكل ما فيها[خالق الحماء واألرخ   
 الجميع.وقد ارتفعت رأساً على  الُمْلكل  يا رب   =
 القوات املقدهسة].جميع املحجود له من مجده [اجلالس على كرسي   

 أعطينا . من يدك   =14:29
 ].من الذي لك[نقدِّم ل  قرابين    
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 أمام  ونزالء مثل كل آبائنا.غرباء ألننا حنن   =15:29

 يف هذا املوضع].الغرباء [وحنن   
بالذبائح مث التنـاول أمـام اهللا  مث ُختتم هذه الصلوات، اليت ينصبُّ مضمو�ا كلها على تقدمي الربكة هللا،

أواية تُقال سرّا بعـد التنـاول] كمـا هـو حـادث تقريبـاً  -القداس اإلكي  -بفرح [فمنا امتأل فرحاً ... إخل 
 يف محرية القداس حىت �ايته!

وتأيت صالة للربكة يف سفر عزرا خاصة بقراءة الـتاب املقدهس على مثال غاية يف الدقة والرتتيب  -6
هو حاصل اآلن يف القراءة الطقحية لإلجنيل أثناء القداس، ونقدِّمها مفصهلة برتتيبها ليحتشف ملا 

منها القارىء مقدار التطابق العجيب بني مـا أجـراه عـزرا وحنميـا يف طقـس قـراءة الشـريعة ومـا هـو 
ل حـــادث اليـــوم يف أواـــية اإلجنيـــل. حيـــث ينبغـــي أن ننتبـــه جـــداً إىل أن النطـــق بصـــالة الربكـــة قبـــ

 القراءة، يُعترب شثابة املركز والقلب لُألواية!!:
 » فأتى عزرا الـاتب بالشريعة أمام اجلماعة من الرجال والنحاء وكِل فاهٍم ما ُيحَمع «+ 

 » ميعاد القدهاس «  » وقرأ فيها ... من الصباح إىل نصف النهار «
 » إلجنيل املقدهسانصتوا لحماع ا «  » وكانت آذان كل الشعب حنو سفر الشريعة «
 » وقوف الـاهن على املنجلية «  » ووقف عزرا الـاتب على منرب اخلشب «
 » مشاسان على جانيب املنجلية «  )4(عدد » ووقف الالويون جبانبه عن ميينه وعن يحاره «
هــــذا هــــو  -(األســــفار مقدهســــة ال يلمحــــها إاله الـــــاهن   » وفتح عزرا الحفر أمام كل الشعب «

 قليد قدمياً)الت
 » الشماس ينذر بالوقوف خبوف اهللا «  » وعندما فتحه وقف كل الشعب «
 »الكاهن يقول: مبارك اآلتي باسم الرب«  »وبارك عزرا الرب اإلله العظيم«

وأجـــاب مجيـــع الشـــعب آمـــني آمـــني رافعـــني أيـــديهم،  «
 » وخروا وسجدوا

  
  )1F2(سجود الشعب [أُمهلت اآلن] -

 

اسـجدوا لإلجنيـل «) الحجود لإلجنيل ال تزال آثاره باقية يف أسبوع اآلالم عندما يقـول الــاهن بعـد قـراءة اإلجنيـل بـالقبطي: 2(
 سف ال يحجد أحد عند مساع هذا النداء.، ولأل»املقدهس
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 القراءة بوضوح. -  » الحفر يف اريعة اهللا ببيانوقرأوا يف  «
 ترمجة من القبطية إىل العربية. -  (من اآلرامية إىل العربية)» وفحهروا املعىن «
 ارح وتفهيم ما ُقرِىء. -  » ما ُقرِىء وأفهموهم «
وقالوا جلميع الشعب: هذا اليـوم مقـدهس للـرب إكــم،  «

 » ال تنوحوا وال تبـوا
  

 ع احلزن واملطانيات يوم األحد.ممنو  -
 ممنوع الصوم. -  » اذهبوا ُكُلوا الحمني وااربوا احللو «
 والئم للفقراء (األغايب). -  )10 -2: 8(نح » وابعثوا أنصبًة ملن مل يُعده له. «

 أمهــا يف ســفر دانيــال فتــأيت صــالة الربكــة يف وضــع التوبــة كحالــة اـــر ومتجيــد هللا الــذي جنهــى مــن - 7
 موت مثل هذا وهو ينجِّي أيضاً!!:

وعنــد انتهــاء األيــام، أنــا نبوخــذ نصهــر رفعــت عيــينه إىل الحــماء، فرجــع إيله عقلــي وباركــُت  «+ 
العلـــيه وســـبهحُت ومحـــدت احلـــيه إىل األبـــد، الـــذي ســـلطانه ســـلطان أبـــدي وملـوتـــه إىل دور 

 )34:4(دا » فدور.
عد العودة والرجوع من اخلطية إىل صحو التوبة جزءاً هاماً يف إعادة هنا تُعترب صالة الربكة املقدهمة هللا ب

العالقة والرباط الـذي يـربط الـنفس بـاهللا، ويالحـظ يف قـراءة التحليـل علـى رأس التائـب املعـرتف أنـه ينبغـي 
 إعطاء الربكة هللا اآلب واالبن والروح القدس على رأسه قبل البدء يف الصالة.

صــالة للربكــة يف ســفر طوبيــا علــى فــم املــال  يتبــني منهــا كيــف ابتــدأ  وتــأيت توجيهــات مــن جهــة - 8
 يرتكز الطقس على أمهية صالة الربكة:

حينوذ دعا املال  اثنيهما خفيًة وقال كما: باركا اهللا واعرتفا له، وأعطيا له التعظـيم، واعرتفـا أمـام  «+ 
امســـه األعظـــم، وأظهـــرا  وارتفـــاعصـــالح هـــو التبريـــك هللا، مجيـــع األحيـــاء بــــل مـــا صـــنع معـمـــا، 

بأقوالـمــا أعمــال اهللا، وال تتهاونــا بــأن تعرتفــا لــه إن ســره امللــ  َحَحــٌن أن ُخيفــى، أمهــا أعمــال اهللا 
 )7و6: 12(طوبيا » فُيَتمجهد بأن تظهر.

أي  » عمـًال صـاحلاً  «والذي ررج به من هذا التوجيه بفم املال  هو أن صـالة الربكـة تُعتـرب حبـد ذاتـا 
 لـنيحة اليوم: هي ليتورجيا أو خدمة إكية!!بلغة ا
أمهـــا يف ســـفر املـــزامري فتـــأيت صـــلوات الربكـــة هللا يف مواقـــف عظمـــى عديـــدة إمهـــا كتحـــبيح خدمـــة  - 9
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حـــرهة بـــدون اقرتا�ـــا بأعمـــال أو عطايـــا ممنوحـــة، أو مقرتنـــة بأعمـــال اهللا كـــرد فعـــل حتمـــي وواجـــب 
 دوام أفضال اهللا ونعمه ومرامحه:لقبول العطية بالشـر والتحبيح واالعرتاف ول

 )7:16(مز » أبار  الرب الذي أفهمين. «+ 
 » اعِط فهماً للموعوظني «وهذه تذكِّرنا بالطلبة: 

(مـز » أبار  الرب يف كل حني، دائمًا تحبيحه يف فمي ... طلبت إىل الرب فاستجاب يل. «+ 
1:34( 

 هنا الربكة والتحبيح كلٌّ منهما يحتزيد اآلخر.
وال بـاركي يـا نفحـي الـرب اركي يا نفسي الرب، وكـل مـا فـي بـاطني ليبـارك اسـمه القـدوس، ب «+ 

مــن يفــدي كــل أمراضــِ ، الــذي يشــفي مجيــع ذنوبــِ ، الــذي يغفــر الــذي تنســي كــل حســناته، 
مثــل النحــر فيتجــدَّد عمــرِ ، ُيشــبع بــالخير بالرمحــة والرأفــة، الــذي يكلِّلــِك احلفــرة حياتــِ ، الــذي 

 )5-1: 103(مز » ابابِ !
 هذه أعلى مناذج التحبيح بالربكة هللا املقرونة بالعطية، كاعرتاف متواصل حبحنات اهللا.

حيمد  يا رب كل أعمال  ويبارك  أتقياؤ ، شجد ُملـ  ينطقون وجبربوت  يتـلهمون، ليعرِّفوا  «+ 
 )12-10: 145(مز » بين آدم قدرت  وجمد جالل ُملـ .

 تحبيح حرهة هللا خالية من ذكر عطايا خاصة.هنا صالة الربكة جاءت كخدمة 
 )21:145(مز » وليبار  كل بشٍر امسه القدوس إىل الدهر واألبد. «+ 

ــح أن  يظهــر هنــا أن صــالة الربكــة عمــل حتمــي وفــرخ إلزامــي علــى كــل بشــر ويف كــل زمــان، ممــا يوضِّ
 اخلدمة اإلكية (الليتورجيا) هي العمل األول والدائم والواجب لإلنحان.

رِْجلِـي وقفـت باالسـتقامة، يف وسـط أحببـت محـلَّ بيتـك وموضـع مسـكن مجـدك ... يـا رب  « +
 )12و8: 26(مز » اجلماعة أبارك .

ــر » موضــع «هنــا كلمــة  تمنــا جــداً، أل�ــا ُتــذكر دائمــاً يف دورات البخــور أثنــاء القــدهاس عنــدما يبخِّ
ُمضـافة » موضـع «هنـا كلمـة  » ملقـدهس هـذاا وموضـعك «الـاهن الـنيحة واكيـل واملذبح وحوله قائًال: 

 تفيد وجوداً فعلياً حلضرة اهللا.» محـن «إىل كلمة 
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اهللا، حيث البيت هـو املــان الـذي جيتمـع فيـه وموضع اهللا، ومسكن اهللا، بيت فهنا يلزم التفريق بني 
اإلنحان (الـهنـة مع  الشعب وميثله اخلوروسان األول والثا،، أمها املحـن فيمثله اكيـل حيث جيتمع اهللا

والشمامحة الذين ميثلون الشـعب)، أمهـا املوضـع املقـدهس فهـو موضـع جمـد اهللا أي مــان وقوفـه أو حلولـه، 
 وهذا ال ميثله بقعة معيهنة من األرخ.
 وقد جاءت باليونانية هـذا:

 مجال بيت  وموضع محـن جمد :
 eÙpršpeian o‡kou sou kaˆ tÒpon skhnèmatoj dÒxhj 

sou 
ُيالَحـظ هنــا أن داود النــيب ينبِّــه ذهننــا يف هــذا املزمـور إىل أن وجودنــا يف وســط اجلماعــة لتقــدمي تحــبيح 

هنا خدمة التحبيح بالربكة مقرتنة باحلب اإلكـي.  » أحببت ... موضع جمد  «الربكة هللا هو حالة حب: 
رِْجلِــي وقفــت  «حــة بقولــه: مث يعــود يعــزز وجــود حالــة حــرارة احلــب هــذه أثنــاء التحــبيح يف وســط الـني

أي أن وقــويف للتحــبيح باســتقامة (أي بــدون إمهــال أو ارختــاء) هــو داللــة حــيب حنــو جمــد   » باالســتقامة
 احلاضر يف موضع تحبيحنا!!

ـِّراً ألن نفحي عطشت إلي ، وجحدي يشتاق دواماً إليـ  ... كـذا  «+  يا اهللا إكي إلي  أصرخ مب
(مـز » يحـة) لــي أرى جمـد  وقوتـ  ... كـذا أباركـ  يف حيـايت.ظهـرُت أمامـ  يف اكيــل (الـن

 ححب الحبعينية) 4و2و1: 63
يالَحظ هنا أن صالة الربكة والتحبيح  ا، هـي تعبـري عـن حالـة عطـش نفحـي واـوق عـاطفي وصـراخ 
 بالفم، تدفع اإلنحان للتبـري إىل اكيـل واالسـتمرار يف ذلـ  مـدى احليـاة!!! مث يقابـل هـذا اـبع نفحـا،

 دائم بالروح كما يشبع اجلحد بالدسم!
بــاركوا الــرب يــا مالئـتــه املقتــدرين قــوًة، الفــاعلني أمــره عنــد مســاع صــوت كالمــه، بــاركوا الــرب يــا  «+ 

مجيع جنوده خدامه العاملني مرضاته، باركي الرب يا مجيـع أعمالـه يف كـل مواضـع سـلطانه. بـاركي 
 )22-20: 103(مز » يا نفحي الرب.

ن تحبحة الربكة هللا يشرت  فيها معاً املالئــة املقتـدرون املحـتعدون دائمـاً لطاعتـه، واخلـدهام واضح هنا أ
العاملون مرضاته مع أعماله اليت ينطق  ا كل فم، مع نفس اإلنحان يف الباطن. هنا اخلليقة كلها تتجلهـى 

ية يف ليتورجيــا مسائيــة أمــام نفــس الــذي يقــف ليبــار  اهللا يف التحــبحة، فتحــدث للــنفس البشــرية اــركة ســر 
 أعلى بـثري جداً جداً من األلفاظ املنطوقة واألحلان املوزونة!!
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بــاركي يــا نفحــي الـــرب، يــا رب إكــي قـــد عظمــَت جــداً، جمــداً وجـــالًال لبحــت. الالبــس النـــور   «+ 
 )2و1: 104(» كالثوب.

لٍّ واضــحة ظهــر فيهــا هنــا يتضــح أن حالــة الــنفس قــد ارتفعــت أثنــاء التحــبيح بالربكــة، وبلغــت حالــة َجتــ
الرب لـداود وهـو يف حالـة العظمـة متحـربًال بـالنور وكأنـه ثـوب، هـذا الـذي ظهـر فيـه املحـيح بالفعـل لعيـينِّ 

 بطرس ويعقوب ويوحنا، ومن هذا يتضح أن صالة الربكة واسطة َجتلٍّ.
جتــاه القــدس  بــاركوا الــرب يــا مجيــع عبيــد الــرب الــواقفني يف بيــت الــرب بالليــايل، ارفعــوا أيــديـم «+ 

 )2و1: 134(» وباركوا الرب.
الدعوة هنـا إىل خـورس املحـبِّحني لالنتبـاه ليــون اكـدف األساسـي مـن خـدمتهم ووقـوفهم بالليـل هـو 
مباركة الرب، أمهـا رفـع اليـدين واالجتـاه حنـو القـدس فهـو لــي يزيـدهم انتباهـاً أ�ـم واقفـون جتـاه اهللا وأمامـه 

ن اليت كان جيتمع فيها الشعب للتحـبيح كـان ينبغـي أن يــون اجتـاه وقـوف (ُيالَحظ أن يف كل جمامع املد
بأوراـليم). وهـذا التشـديد يف االهتمـام بإعطـاء الربكـة هللا » القـدس «ناحيـة اكيــل » الِقْبلـة «املصلِّني هو 

ا ومركــز  باســتمرار أثنــاء الوقــوف باســتقامة ورفــع اليــدين واالجتــاه حنــو أُوراــليم يوضِّــح أن حمــور الصــالة كلهــ
 كل تحبحة هو مباركة اهللا.

يـا بيـت الوي الـرب (الـهنـة)، يا بيـت هـرون بـاركوا  (الشعب)،يا بيت إسرائيل باركوا الرب  «+ 
ــا )، يــا خــائفي الــرب بــاركوا الــرب (الشمامحــة)، بــاركوا  مبــارك الــرب مــن الــرب (األتقيــاء والنحه

 )21-19: 135(مز » صهيون الساكن في ُأورشليم.
أن بركــة الــرب فــرخ عــام علــى كــل إنحــان، وإمنــا كــل فوــة كــا تحــبيحها اخلــاص يف حــدود  هنــا يتضــح

 جبـل صـهيون،وبالذات  أورشليمطقحها. على أنه يتضح من هذا الدعاء أن مركز الربكة املقدهمة هللا هو 
قصـد إكـي، وهذه إاارة إىل أن خدمة العبادة وليتورجية الربكة تظل متعلِّقة باملـان وتظل زمانية، وذلـ  ب

إىل أن جــاء املحــيح وحــرر العبــادة مــن املـــان والزمــان بصــعوده إىل الحــماء، حيــث أصــبح حمــور العبــادة 
ــه الربكــة حنــو الحــماء أمــام عــرش اهللا، كمــا نــراه يف الـنيحــة أورشــليم الســمائية، ومركــز الربكــة  حيــث ُتوجه

 اآلن ويف املحتقبل أيضاً على طول أصحاحات سفر الرؤيا!
فـــي ألمـــام املغنُّـــون، ومـــن الـــوراء ضـــاربو األوتـــار، ويف الوســـط فتيـــات ضـــاربات الـــدفوف، مـــن ا «+ 

الــرب ... يــا ممالــ  األرخ غنــوا هللا، رمنــوا للحــيد. ســاله ... إلــه إســرائيل الجماعــات بــاركوا اهللا 
 )32و26و25: 68(مز » هو املعطي قوًة وادًة للشعب. مبار  اهللا.
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اً على وقع األوتار والدفوف حيث ُتدعى إليه اجلماعـات  يالَحظ هنا أن تحبيح الربكة صار غناًء وترمنُّ
وممالـ  األرخ كلهـا. هنـا ليتورجيـة اخلدمـة هللا بالربكــة ترتفـع إىل أعلـى وأمجـل أوضـاعها األرضـية بــائتالف 
ــمة وأرضــية حلالــة  األصــوات واملوســيقى يف اخلــوارس، ومتتــد لتشــمل األرخ كلهــا. وهــذه أمجــل صــورة جمحه

 ورجية احلقيقية بالروح يف الحماء اليت تشرت  فيها الـنيحة اآلن بصورة سرية يف القدهاس اإلكي!الليت
ـروا مـن يـوم  وبـاركوا اسـمه،رمني للرب يا كـل األرخ، رمنـوا للـرب  ترنيمة جديدة،رمنوا للرب  «+  بشِّ

 )2و1: 96(مز » إىل يوم خبالصه.
ــاَر  فيهــا اســم الــرب علــى بشــرى هنــا إاــارة إىل تحــبحة جديــدة ستشــرت  فيهــا كــل ا ألرخ حيــث يُب

اخلالص وميتد يوماً بعد يوم. وهذه يف الواقع رؤيا من وراء الدهور يرى فيها داود ترنيمـة الـنيحـة اجلديـدة 
 يف كل األرخ اليت تقوم على مباركة اسم يحوع (املخلِّص) للعهد اجلديد وخلالٍص أبدي.

لــرب بــالفرح، ادخلــوا إىل حضــرته بــرتمن ... ادخلــوا أبوابــه اهتفــي للــرب يــا كــل األرخ، اعبــدوا ا «+ 
 )4و2و1: 100(مز » حبمٍد، ادخلوا دياره بالتحبيح، امحدوه وباركوا امسه.

هنا الربكة تصري هتافاً ينطلـق مـن األرخ كلهـا، هتـاف الفـرح، ولــن ُيالَحـظ أن تحـبيح الربكـة ينبغـي 
الـدخول الرب)، ألن الدخول من باب الـنيحة هو هـو  (ديارأثناء الدخول من باب الكنيسة أن يُقدهم 
الفــر بغـري مشـغول  وال يليق إطالقاً أن يدخل اإلنحـان إىل حضـرة اهللا وهـو صـامت أوالحضرة اإللهية، إىل 

 اهللا وتربي  امسه. فتحبيح الربكة هللا يتحتهم أن يحبق خطواتنا عند الدخول إىل بيت اهللا.
 اآلن وإىل األبد، من مشارق الشمس إىل مغار ا اسم الرب محبهح. ليـن اسم الرب مباركاً من «+ 

 )3و2: 113(مز »
ُيالَحــظ هنــا أن تحــبيح الربكــة باســم الــرب يشــمل الــزمن واألبديــة معــاً، فهــو العمــل الوحيــد أو اخلدمــة 

لــرب الوحيــدة الــيت لــن ينقطــع تقــدميها هللا ال علــى األرخ وال يف الحــماء. كــذل  ُيالَحــظ أن بركــة اســم ا
تبدأ من الشرق وتنتهي إىل الغرب، فشملت األرخ كلها كما مشلت الـزمن واألبديـة معـاً. فالتحـبحة الـيت 
نقدِّمها يف الشروق تعربِّ عن اخلـالص الـذي بـدأ والـذي نعيشـه اآلن، وتحـبحة الغـروب تعـربِّ عـن اخلـالص 

 املمتد الذي نرتجاه من وراء الزمن.
، امسـه يـدوم أكثـر مـن الشـمس، وكـل أمـم األرخ تتبـار  فيـه وتـدعوه  ليـن امسه مباركاً إىل األبد «+ 

كافـــــــة الشــــــــعوب مباركــــــــاً ... مبــــــــار  الــــــــرب إلــــــــه إســــــــرائيل الــــــــذي وحــــــــده يصــــــــنع العجائــــــــب، 
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ــد إىل األبــد، بــل وإىل أبــد األبــد، وأن كــل األرخ ســتمتلىء مــن جمــده. يـــون  ومبــار  امســه املمجه
 ححب الحبعينية) 19-17: 72(مز » يـون. انتهت تحابيح داود بن يحهى!

وهـذا ينتهي داود من مزامريه  ذه التحبحة اليت يبلغ فيها التمجيد للمحـيح بأوضـح مـا تــون الرؤيـا 
ــز تحــبحة الربكــة الســم املحــيح كعبــادة تتحــدهى الزمــان وتفــوق الشــمس، وتنتقــل الربكــة منــه إىل   حيــث ترتكه

لــل األرخ، وهنـا يتجلهـى أثـر خدمـة تحـبحة الربكـة  كل األمم ويصري املحيح بركة لـافة الشعوب وجمـداً 
 باسم املحيح لُتعطى معىن وقوة الشركة يف نفس بركة املحيح وجمده.

V V V 

وبــذل  رــرج مــن مفهــوم مباركــة اإلنحــان هللا يف ســفر املــزامري بأ�ــا خدمــة إكيــة علــى أعلــى وأمجــل مــا 
ن اــريـاً للمالئـــة وجنــد اهللا يف الحــماء، تـــون أعمــال اإلنحــان، حيــث يُعطَــى اإلنحــان فيهــا أن يـــو 

وخدمــة تحــبيح (إفخارســتيا)، أو شفهومهــا الـنحــي » خدمــة اـــر «وحيــث تُعتــرب هــي يف حــد ذاتــا 
وهـذا   (أولوجيـا).وخدمـة بركـة (ذكصـولوجيا)، وخدمة متجيـد (أومولوجيا)، وخدمة اعرتاف  (ليتورجيا)،

مبـارٌ   «أو » مبـارٌ  هللا «مـة أو كـل حلـن حيمـل عبـارة كلـه معـاً حتويـه كـل كلمـة أو كـل مجلـة أو كـل ترني
مـرة!! حيـث يُعتـرب القـدهاس اإلكـي كلـه عبـارة  66! وهي الـيت يبـدأ  ـا القـدهاس اإلكـي وتتخللـه » اسم اهللا

عــن تقــدمي الربكــة هللا علــى هيوــة تحــبيح ومحــد واـــر واعــرتاف ومتجيــد وتــذكار يف مضــمون الذبيحــة، الــيت 
 كل األمم ومصدر كل الربكات الحمائية.  صارت بالفعل بركة

 ثالثاً: مباركة اإلنسان لإلنسان ولألشياء المادية:
وأساس هذه الربكة هـو أن يـدعو النـاس لآلخـرين بالربكـة باسـم اهللا، متوسـلني أن يــون ذلـ  حبحـب 

 رضى اهللا.
سـحق ويعقـوب، إذ واألمثلة على ذل  حمدودة جداً خارج الـهنوت، وخارج اآلباء األوائل إبـراهيم وإ

)، وكحـليمان 18:6صـم 2ال يتبقهى بعد ذل  إاله امللو  كداود حينما باَر  الشعب باسم رب القوات (
)، وكــذل  55و14: 8مــل 1حينمــا أكمــل بنــاء اكيـــل وأثنــاء تـريحــه، يف بــدء التـــريس ويف �ايتــه (

)، وكـذل  يف مثـل 13:9صـم 1حـة (صموئيل باعتباره نبياً، فهو ينطق بفم اهللا، عندما ذبح وبار  الذبي
بلعام بن بعور الذي بار  اعب إسرائيل وهو ليس كاهنـاً وال ملــاً وال نبيـاً وإمنـا كـان اخصـاً اسـتخدمه 

 اهللا لينطق بواسطته الربكة.
ـــاء، أو  ـــا علـــى بركـــة ســـابقة مثـــل اآلب يف هـــذه األمثلـــة جنـــد أن الربكـــة الصـــادرة مـــن اإلنحـــان تعتمـــد إمه
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ة مثل امللو ، أو على أمر إكـي ُمْحـَبق أو رؤيـا مثـل صـموئيل، أو علـى تـليـف والتـزام على مححة مقدهس
 مثل بلعام بن بعور.

ويف هــذه األمثلــة كلهــا خرجــت الربكــة باســم الــرب وششــيوته. وهـــذا نــرى أنــه لــيس لإلنحــان ســلطان 
إعطائهـا لغـريه أو يــون قـد أُمـر  على إعطاء الربكة، إاله إذا ناكا ُمْحبقاً مـن اهللا لنفحـه فيــون لـه احلـق يف

 من اهللا شنحها لآلخرين ألسباب وبشروط.
ونـتفي هنا شثال للربكة اليت ينطقها اإلنحان باسـم اهللا، وهـي بركـة يعقـوب ليوسـف، وهـي مـن أمجـل 

 األدعية يف الـتاب:
يوسـف غصـن اـجرة مثمـرة، غصـن اـجرة مثمـرة علـى عـني، أغصـان قـد ارتفعـت فـوق حـائط.  «+ 

ــُه واضــطهدته أربــاب الحــهام. ولـــن ثبتــت شتانــٍة قوســه وتشــدهدت ســواعد يديــه، مــن فمره  رتــه وَرَمْت
يَديِّ عزيز يعقوب، من هنا ، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيـ  الـذي يعينـ  ومـن القـادر 
علـى كـل اـيء الـذي يباركـ ، تـأيت بركـات الحـماء مـن فـوق وبركـات الغمـر الـرابض حتـت بركــات 

والرحم. بركات أبي  فاقـت علـى بركـات أبـويه. إىل ُمنيـة اآلكـام الدهريـة تــون علـى رأس  الثديني
 )26-22: 49(ت  » يوسف وعلى قمة نذير إخوته.

 

 المعنى الروحي والالهوتي للبركة
 في العهد القديم

 

نحــان كلهــا الــواردة يف الـتــاب املقــدهس، املقدهمــة مــن اهللا لإل» الربكــات «وعلــى ضــوء منــاذج هــذه 
 كـل يف العهد القدمي.» الربكة «واملقدهمة من اإلنحان هللا ميـننا حتديد صورة ملعىن 

اسـتطاعت إىل حـدٍّ مـا أن تـشـف عـن معـىن » إفلوجيـا «أو » أولوجيـا «صـحيح أن الـلمـة اليونانيـة 
، ألن eÙcarist…a» كـالم الشــر «وتعـين أيضـاً » كـالم ححـن وصـاحل «عـام للربكـة فهـي تعـين: 

واحـد يف الرتمجـة ويف املفهـوم الليتـورجي، ولـننـا جنـد » اــر «وكلمـة » أولوجيـا « كـلٍّ مـن كلمـة معـىن
قـائم، الربكـة يف العهـد » عهـد«املعىن العربا، يتعدهى يف مفهومه الروحي والالهويت هذا كله، فـاملعىن يفيـد 

 عهد. ألنه يحتحيل أن تـون بركة بدون، »هذا العهد القديم«القدمي قائمة على 
يف ذلــ  اليــوم قطــع الــرب مــع إبــرآم ميثاقــاً  «اهللا أقــام عهــده األول مــع إبــراهيم علــى أســاس الربكــة: 
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 «)، ومنحه الربكة الدائمـة علـى أسـاس هـذا العهـد!! 18:15(ت  » قائًال: لنحل  أُعطي هذه األرخ
 )7:17(ت  » وأُقيم عهدي بيين وبين  وبني نحل  من بعد  يف أجياكم عهداً أبدياً.

بــني اهللا واإلنحــان. ولـــن الربكــة عنــدما أعطاهــا اهللا إلبــراهيم، » عهــد قــائم «الربكــة إذاً هــي حالــة 
دائمـاً تــون ممتـدة مـن تلقـاء ذاتـا العهـد أعطاها بوعد أ�ا ستدوم وُتورهث ألوالده، وكل األمم. هنا بركـة 

بركـة وعــد « فهـي، »كـة عهــد قـائمبر «أي كمـا أ�ـا  » ذات وعـد دائـم «شقتضـى أمانـة اهللا، فهـي بركـة 
 ».دائم

فالبركة من اهللا: حالـة قائمـة بعهـد، ودائمـة بوعـد، إنهـا قـانون روحـي قـائم بذاتـه ويعمـل مـن إذاً، 
 تلقاء ذاته.

ولـن الربكة ال تأيت من فراغ، صحيح أن اهللا يبـارِ  َمـْن يشـاء ويـرحم َمـْن يشـاء، ولــن مشـيوة اهللا ال 
ا، وبركــة اهللا ال حتــل إاله عنــد َمــْن يتقــرهب إليهــا. إبــراهيم كــان يرتــاح إليــه اهللا، ألن تحــري إاله يف اجتــاه راحتهــ

فعلـت بذايت أقحمت يقول الرب إ، من أجل أنـ   «إبراهيم كان يرى اهللا أعّز من نفحه ومن وحيده!! 
(تــ  » .أباركــ  مباركــًة ... ويتبــار  يف نحــل  مجيــع أُمــم األرخوحيــدك، ومل ُمتحــ  ابنــ  هــذا األمــر 

22 :16-18( 
إذًا، فالبركــة تصــدر عــن أمانــة اهللا لعهــده ووعــده، ولكنهــا ال تســتقر إالَّ عنــد َمــْن كــان أمينــاً علــى 

 عهد اهللا ووعده.
ـــاً دائمـــاً ألمانـــة اـــعب إســـرائيل جتـــاه عهـــد اهللا  ـّ النـــاموس الـــذي وضـــعه اهللا علـــى فـــم موســـى صـــار حم

ــ
َ
ْن أطـاع وصـايا اهللا وأوامـره. أي أن قـانون الربكـة القــائم ووعـده. ولـذل  أصـبحت بركـة اهللا ال تحـري إاله مل

على العهد والوعد الذي قلنا إنه قائم بذاته ويعمل من تلقاء ذاته ال يعمل جزافـاً لــل أوالد إبـراهيم، أي 
لـل اعب إسرائيل بدون متييز، ألن قانون الربكة هو كــل أعمـال اهللا احلـيمـة حبـمـة ُصـنعت وحبـمـة 

 ومتيِّز وتزيد وتنقص وتفيض وتتوقف شقتضى قانون حـمة فائق.تعمل، تفرز 
فبقــدر طاعــة اإلنحــان لوصــايا وأوامــر اهللا حتــل الربكــة وتزيــد، كمــا يقــول اآلبــاء يف وصــاياهم التقويــة: 

مــه ». علــى ابــن الطاعــة تحــل البركــة والمخــالف حالــه تــالف« ــا نــاموس الطاعــة بالنحــبة للربكــة فيقدِّ أمه
قــد جعلــُت قــدامك الحيـــاة ُأاـــهد علــيـم اليــوم الحــماء واألرخ.  «بـــل وضــوح: الـتــاب املقــدهس 

تحـــب الـــرب إلهـــك، وتســـمع إذ ونســـلك، فـــاختَـْر احليـــاة لــــي حتيـــا أنـــت والمـــوت، البركـــة واللعنـــة. 
لكــي تســكن علــى األرض التــي حلــف والــذي يطيــل أيامــ  حياتــك ألنــه هــو لصــوته، وتلتصــق بــه، 
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 )20و19: 30(تث » عقوب أن يعطيهم إياها.إبراهيم وإسحق ويالرب آلبائك 
إذًا، فالبركة هي حالة قائمة بعهـد، ودائمـة بوعـد إنمـا لكـل َمـْن يهيِّـئ نفسـه لهـا بمحبـة اهللا 

 وطاعة وصاياه.
ولـن ال يزال الحؤال يلحُّ: وما هي الربكة يف حالة صدورها مـن اهللا؟ ويف حالـة حلوكـا علـى اإلنحـان 

قـوة سـرية؟ أم هـي تــأثريات خفيـة؟ أم هـي فعـل مــادي مـؤثر كمـا تـوحي بــه   وســناها ودميومتهـا؟ هـل هــي
 يف مفهومها املبهم؟» بركة «كلمة 

، فنجـد أ�ـا ال تشـري eÙlog…a» أولوجيـا «وهـي:  » الربكـة «هنا نعود إىل الرتمجـة اليونانيـة لـلمـة 
أي أن اهللا » كـالم ححـن « إطالقاً إىل أي ايء من هذا املعىن. فاألولوجيا كلمة تعـين يف أصـلها اللغـوي

حينمـــا يـــتـلهم كالمـــاً ححـــناً أو طيبـــاً بالنحـــبة لإلنحـــان فهـــذا الــــالم احلحـــن هـــو الربكـــة. هـــذا يف الواقـــع 
كما يقول القديس بولس الرسول   -حقيقة، ألن كلمة اهللا حية وفعهالة وأمضى من كل سيف ذي حدهين 

مــة مميــزة وتحــتمر يف فعلهــا بــال عــائق أو توقُّــف كمــا وكلمــة اهللا أيضــاً تعمــل مــن تلقــاء ذاتــا بقــوة حـي -
ألنــه كمــا ينــزل املطـر والــثلج مــن الحــماء وال يرجعـان إىل هنــا  بــل يرويــان األرخ  «يقـول إاــعياء النــيب: 

الـيت ختـرج مـن  )2F3(لآلكـل، هكـذا تكـون كلمتـيوجيعال�ا تلد وتنبت (العشب) وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً 
 )11و10: 55(إش » رغة، بل تعمل ما ُسررت به وتنجح فيما أرسلتها له.فمي، ال ترجع إيله فا

الوقـت  إذاً، فالربكة هي كلمـة طيبـة تصـدر مـن فـم اهللا لصـاحل اإلنحـان، غـري أن هـذه الـلمـة هـي يف نفـس
 فعهالة ودائمة يف فعلها، ال تتوقف حىت تبلغ الغاية احملدهدة اليت أرسلها اهللا من أجلها، ححب محرته.

آلن الحــؤال اآلخــر: مــا هــي دائــرة فعــل الربكــة، أو حبحــب تعريفنــا اآلن، مــا هــي دائــرة فعــل الـلمــة وا
الصاحلة الصادرة من فم اهللا حبحب محرته لصاحل اإلنحان؟ أو إذا أخذنا بتعريف القديس بولس الرسـول 

 يـون الحؤال: ما هي فعالية الـلمة يف الربكة؟» كلمة اهللا فعهالة «أن 
إذا خرجـت مـن فـم اهللا، فهـي تعمـل يف كـل جمـال تُرَسـل إليـه للَخْلـق » الـلمـة «أن فعـل حنـن نعلـم 

 «فدائرة عمل  » الربكة «والتجديد والتقومي واإلصالح والتأديب واملوت والقيامة وكل ايء، أمها هنا يف 
يشـــمل عمـــًال جديـــداً وعجيبـــاً حقـــاً، إذ يقـــول الـتـــاب يف » إفلوجيـــا «= » الـلمـــة الصـــاحلة

 

 ) ُيالحظ القارىء هنا العالقة الحرية بني اخلبز وكلمة اهللا.3(
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 مضمون عمل الربكة:
وإن مسعَت مسعاً لصوت الرب إك  لتحرص أن تعمل جبميع وصاياه اليت أنا أوصي   ـا اليـوم،  «+ 

وتــــأتي عليـــك جميــــع هــــذه البركــــات جيعلـــ  الــــرب إكـــ  محــــتعلياً علـــى مجيــــع قبائـــل األرخ، 
 إذا مسعت لصوت الرب إك :وتدركك 

ثمـــرة بطنـــك، وثمـــرة ومباركـــًة تــــون الحقـــل، ومباركـــاً تــــون يف المدينـــة، مبارَكـــاً تــــون يف 
ــاث غنمــك،  مبارَكــاً ســلَّتك ومعجنــك، مباركــًة تـــون أرضــك، وثمــرة بهائمــك نِتــاج بقــرك وإن

أعــداءك القــائمين عليــك منهــزمين جيعــل الــرب خروجــك. ومبارَكــاً تـــون يف دخولــك تـــون يف 
 يف طريق واحدة خيرجون علي  ويف سبع طرق يهربون أمام .أمامك 
ويف كـــل مـــا متتـــد إليـــه يـــد ، ويباركـــ  يف األرخ الـــيت خزائنـــك، ر لـــ  الـــرب بالربكـــة يف يـــأم

يعطي  الرب إك ، يقيم  الرب لنفحه اعباً مقدهساً كما حلف ل ، إذا حفظـت وصـايا الـرب 
اسم الـرب قـد ُسـمِّي عليـك، ويخـافون إك  وسلـت يف طرقه، فريى مجيع اـعوب األرخ أن 

علــى األرخ الــيت  فــي ثمــرة بطنــك وثمــرة بهائمــك وثمــرة أرضــك منــك، ويزيــدك الــرب خيــراً 
 حلف الرب آلبائ  أن يعطي .

وليبـارك كـل عمـل يـدك، يفتح ل  الرب كنزه الصاحل الحـماء ليعطـي مطـر أرضـ  يف حينـه، 
وتــون يف االرتفـاع فقـط فُتقِرض أممـًا كثيـرة وأنـت ال تقتـرض، ويجعلـك الـرب رأسـاً ال ذنبـاً، 

 طاط، إذا مسعت لوصايا الرب إك  اليت أنا أوصي   ا اليوم لتحفظ وتعمل.وال تـون يف االحن

 )13-1: 28(تث »
 )26:15(خر » مرضاً ما مما وضعته على املصريني ال أضع علي ، فإ، أنا الرب اافي . «+ 

 إننا هنا أمام عمل فائق على قوانني اخلليقـة! والربكـة هنـا كـلمـة صـاحلة صـادرة مـن فـم الـرب، مشلـت
يف فعلها الحماء واألرخ وقوانني التـاثر والـوالدة يف اإلنحـان والبقـر والغـنم، وقـوانني الـميـات واألعـداد 
يف اخلبــز الــذي ميــأل الحــلة والعجــني الــذي ميــأل املعجنــة، وكــل احلــوائج واألاــياء داخــل املخــازن. مث مشلــت 

رَســَلة إليــه كــل ظــروف وأحــوال حركــة اإلنحــان يف
ُ
 الــدخول واخلــروج واملحــري واحلــرب، الـلمــة يف فعلهــا امل

 ومواجهة األعداء، واملحتوى االجتماعي بني الناس.
 القوانني الطبيعية هنا ُذلِّلت وظهرت طائعة خاضعة لـلمة اهللا:

لقــد أُوقفــت الطبيعــة عــن أن تعطــي إخفاقــات أو تناقضــات أو نفايــات، فــال عقــر وال عقــم وال أوًال: 
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 أمراخ وال آفات. تشويه وال كوارث وال جفاف وال
شقتضــى كلمــة الربكــة الفعهالــة الصــادرة مــن اهللا أخــذت الطبيعــة أمــراً لتنفــ  عــن حــدود قوانينهــا وثانيــاً: 

العاملة  ا حبحب اخللق، لتعطي أعداداً وأرقاماً وكميات وأنواعاً أكثـر ممـا تـتحـم فيهـا قـوانني 
ـــة واجلـــو!! أي بـــدأت الطب ـــة والتــــاثر والغـــذاء والبيو يعـــة تـشـــف عـــن النـــاموس الفـــائض الوراث

 املحترت يف طبيعتها اجلديدة.
حنـن هنــا اآلن أمــام حالــة طبــق األصــل مــن حالــة اخلمــس خبــزات والحــمـتني ومهــا علــى يــديِّ املحــيح 
والــيت أاــبعت مخحــة آالف رجــل، أو مــاء عــرس قانــا اجلليــل الــذي حتــوهل يف األجــران إىل مخــر إزاء كلمــة 

و حالــة الثيــاب الــيت كانــت علــى جحــد املخلِّــص وقــت التجلِّــي حينمــا خرجــت املحــيح الصــادرة بالربكــة، أ
عن لو�ا وعتمة مادتا وصارت المعـة ومنـرية وبيضـاء كـالثلج! أو حالـة أهـداب ثـوب املخلِّـص ملـها ملحـتها 

 املرأة نازفة الدم!!
اخلـايل مـن اللعنـة ومـن  الطبيعة يف كلتا احلـالتني جتلهـت بـلمـة اهللا، واخلليقـة أظهـرت سـر العـامل اجلديـد

 احلزن والبـاء والتنهد.
إذاً، فالربكة هنا هي أمر إكي صادر بالـلمة الفعهالة للـدخول يف سـر اخلليقـة (املاديـة) اجلديـدة حينمـا 

 حبحب تعبري بولس الرسول. -يُرفع عنها العجز والفحاد الذي تون حتته اآلن 
 
ُ
خَضع هللا والطائع ألوالد اهللا!! حيـث الحـيادة للربكـة ولـيس الربكة هنا استعالن ُمْحَبق للعامل اجلديد امل

 للقوانني املادية.
ماديـة حمضـة ألن العهـد الـيت هـي قائمـة عليـه مـاديٌّ، فهـي  -أي يف العهد القدمي  -ولـن الربكة هنا 

ادة على ال تتجاوز الـثرة وامللء والشبع والراحة واملحرات األرضية، ألن العهد قائم على متلُّ  أرخ وسي
 اعوب وراحة وكثرة.

لذل  فإن هذه الربكة مل تعد مقبولة متاماً وال نافعة لـثري يف العهد اجلديد، ألن العهد اجلديـد روحـي 
احلــق احلــق أقــول لـــم:  «قـائم علــى متلُّــ  الحــماء ال األرخ وعلــى بنويــة اهللا ولــيس إبــراهيم وال موســى: 

رأيــتم آيــات بــل ألنـــم أكلــتم مــن اخلبــز فشــبعتم. اعملــوا ال  أنــتم تطلبــونين (العبــادة املزيفــة) لــيس ألنـــم
للطعـــام البائـــد بـــل للطعـــام البـــاقي للحيـــاة األبديـــة الـــذي يعطـــيـم ابـــن اإلنحـــان، ألن هـــذا اهللا اآلب قـــد 

 )27و26: 6(يو » ختمه.
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ل، إذاً فربكة العهد القـدمي مارسـها املحـيح بالفعـل يف اخلمـس خبـزات والحـمـتني ويف عـرس قانـا اجلليـ
ألن ســـر اســـتعالن اخلليقـــة ال يـــزال يعمـــل بواســـطة الـــرب يحـــوع، وال يـــزال أيضـــاً يعطيـــه ال كأســـاس بـــل  

 )33:6(مت » اطلبوا أوًال ملـوت اهللا وبرهه وهذه كلها تزاد لـم. «كإضافة: 
املحيح بـلمة منه، أخرج املادة عن حدود طبيعتها، حدود العدد والـميـة والنـوع، وكـان ذلـ  متهيـداً 

الن بركة العهد اجلديد. وبركة العهد اجلديد ليحت قائمة يف العامل بـل يف املحـيح نفحـه، فاملحـيح هـو إلع
 خبز وماء ووطن ومساء.

إذاً، فالربكــة مل تعــد علــى هيوــة خبــز للشــبع وأرخ للحـــن، بــل حيــاة أبديــة يف طعــام مســائي واــراب 
 إكي، يف سر جحد ودم املحيح.
 متثِّل سلطان كلمـة اهللا الصـاحلة كفعـل اسـتعالن للخـريات الزمنيـة الفائضـة إذاً، فالربكة يف العهد القدمي

 واملـدهسة واملخفية يف ناموس اخلليقة القدمية، وذل  لتـون:
 جزاًء ِوفَاقاً مناسباً للطائعني لـلمة اهللا وناموس العهد القدمي الذي كان حبحب اجلحد،أوًال: 
صاحلة يف العهد اجلديد بنفس الحـلطان السـتعالن نـاموس اخلليقـة لتـون متهيداً لفعل الـلمة ال وثانياً:

اجلديـــدة الـــيت تعمـــل ال بنـــاموس الـثـــرة العدديـــة أو الشـــبع، بـــل بنـــاموس الـــروح للحـــب والبـــذل 
 والفداء، ليـون اإلنحان واحداً مع اهللا.

ـــق مـــن نـــاموس  ـــًة الربكـــة يف العهـــد اجلديـــد بركـــة فـــداء، فـــداء للخليقـــة القدميـــة نفحـــها لُتعَت الطبيعـــة مجل
اخلليقـــة  وتفصـــيالً. الفـــداء جـــاء ليفصـــل بـــني اخلليقـــة العتيقـــة بربكاتـــا وبـــأفخر نواميحـــها وأعظـــم خرياتـــا، وبـــني
ســـيـمل  اجلديـــدة. اخلليقـــة اجلديـــدة هـــي أعظـــم بركـــات اهللا الـــيت اســـُتعلنت يف يحـــوع املحـــيح لإلنحـــان والـــيت

 يقة املفديهة يف جمد الرب يحوع إىل األبد!!استعال�ا شجيء الرب يحوع يف جمده، حيث تشرت  اخلل
تـأيت أيضـاً حبحـب معناهـا احلـريف يف » الربكـة «أمهـا مـن جهـة الربكـة الـيت يقـدِّمها اإلنحـان هللا: فـلمـة 

ولـنها هنـا كلمـة إنحـان  » الـلمة احلحنة أو الصاحلة «شعىن  eÙlog…a» أولوجيا «الرتمجة اليونانية 
نحــان ليحــت فعــًال، وإن ححــبناها جتــاوزاً أ�ــا فعــل فهــي ليحــت علــى أي حــال ال كلمــة اهللا، وكلمــة اإل

فعهالـة كـلمـة اهللا، وإمنــا جمـرد جهـد مبــذول علـى محـتوى الفـــر والشـعور والقلـب واللحــان وقيـام وســجود 
 ورفع يدين.

ــ ل وإن لـــن هــذا اجلهــد املبــذول بالـلمــة هــو بالنحــبة لإلنحــان أقصــى مــا ميـــن لإلنحــان أن يقدِّمــه هللا. ب
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أنـافورا)  anaphora( مباركة اهللا بالقلب واللحان تُعترب ذبيحة على كل حال، حينما يـون رفعها أو إصـعادها
 بالعقل مع كل القلب هللا وبأقصى ما ميـن من اعور االنححاق والتذلل والشـر وبذل الذات.

ني الربكـة الـيت يبـار   ـا اإلنحـان اهللا. إذاً، الفرق هنا كبـري وواضـح بـني الربكـة الـيت يبـار   ـا اهللا اإلنحـان وبـ
واملعنوي واحـد إذ ال ختـرج  فبالرغم من أن الربكة، كـلمة صاحلة أو ححنة، هي من حيث املضمون اللغوي بل

إاله أن املضمون التـأثريي والعملـي لربكـة اهللا متتـد لتصـل إىل  » كلمة صاحلة «الربكة يف االثنني عن كو�ا كلمة و
 ق والدِّد للطبيعة حلحاب اإلنحان احملب والطائع واخلاضع لـلمة اهللا!حد الفعل اخلال
حينمــا تـــون صــادرة مــن » كلمــة ححــنة أو صــاحلة «أي  » أولوجيــا «أي » بركــة «ولـــن كلمــة 

اإلنحـان هللا، فإ�ــا تبتــدىء تأخـذ معــىن حمــدوداً جـداً يتناســب مــع ظـروف نطقهــا. ألن اإلنحــان إذا تـلهــم  
فإنــــه ال ميـــــن أن خيـــــرج بــــأي حــــال مـــــن األحــــوال عــــن الشــــــر  وموجَّهـــــاً هللا،ام اهللا كالمــــاً صــــاحلاً أمــــ
eÙcarist…a ــــرتجم » الربكــــة «، لــــذل  فـلمــــة األولوجيــــا إذا كانــــت موجههــــة هللا فإ�ــــا ُت
eÙcarist…a  فإ�ا ال تُفَهُم إاله على  » أولوجيا «حىت ولو بقيت الـلمة كما هي  » اـر «أي

 » eÙcarist…aخارستيا إف «أي » اـر «أ�ا 
 

 المعنى العميق لإلفخارستيا
 

 ، ومعناها الشـر.eÙcarist…aالـلمة يونانية أصًال 
ـــا يُقـــدهم علـــى محـــتوى التقدمـــة،   ـــا بـــالـالم فقـــط وُيحـــمهى تحـــبيحاً ومتجيـــداً، وإمه والشــــر يُقـــدهم هللا إمه

أو ” تقدمـة الشــر) “anaphoraافورا (كتقدمة اخلبز واخلمر يف وليمة العشـاء الربـها، وُيحـمى تقدمـة أنـ
 ”.إفخارستيا“، اليت اصطلح عليها كنحياً بـلمة ”ذبيحة الشـر“

فـــإذا كـــان الشــــر املقـــدهم هللا أي اإلفخارســـتيا يرافقـــه أيضـــاً تحـــبيح ومتجيـــد وتقـــديس الســـم اهللا، مثـــل 
  )3F4(”القداس“التحبحة الشاروبيمية، حينوذ تحمهى اإلفخارستيا بـ

القداس قد يـون خالياً من تقدمة اإلفخارسـتيا بـاخلبز واخلمـر، مثـل قـدهاس اللقهـان حيـث وُيالَحظ أن 
 التحبيح والشـر وتقديس اهللا يـون على لقهان املاء، حينوذ يحمهى بقدهاس اللقان.

 

ـُّرات) الــيت كانــت تُقــدهم يف الــامع ” القــداس“ )4( كلمــة عربيــة تُنطَــق بالعربيــة قِــدهْش وهــي أصــالً بــتالوة الربكــات (أي التشــ
 أساساً تعين تقديس اهللا.” قداس“والحريافيم هللا. فـلمة (الحيناجوج)، وكانت تنتهي بتحبحة الشاروبيم 
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ـــــز واخلمـــــر فتحـــــمهى بقـــــدهاس  ـــــت بتقـــــدمي اخلب ـــــذل  يلـــــزم دائمـــــاً توضـــــيح اســـــم اإلفخارســـــتيا إذا كان ل
 ا، لتمييزها عن قدهاس املاء الذي هو اللقهان.اإلفخارستي

إذا ألقينا نظرة فاحصة على أنواع الربكات اليت سـجهلها العهـد القـدمي الـيت قُـدِّمت فيهـا الربكـة هللا، جنـد 
أن مفهــوم الربكــة العميــق كمــا قصــده الــوحي اإلكــي واســتخدمه علــى أفــواه اآلبــاء األوائــل واألنبيــاء وامللــو  

حيس حبضرة اهللا، ليس محألة اـر جمرهد اــر علـى أي اـيء عملـه اهللا معنـا، أي لـيس والشعب عندما 
وجودهــا علــى للتعبــري عــن االمتنــان الشخصــي وبالتــايل يـــون تعبــرياً علــى الــذات البشــرية املفــردة وتأكيــد 

 ححاب اهللا، حيث يـون الشـر يف هذه احلالة تعظيماً وتأليهاً للذات البشرية.
 يف النمـــاذج الـــيت رأيناهـــا يف العهـــد القـــدمي ال تـــوحي إطالقـــاً بأ�ـــا محـــألة اــــر كـــذل  فمباركـــة اهللا

طقحـــي أو خدمـــة اــــر يقـــف فيهـــا اإلنحـــان ســـواء شفـــرده أو يف وســـط اجلماعـــة يحـــبِّح ويشــــر بـــدون 
أي التحـبيح  -اإلححاس بشخص اهللا أو يف عدم مباالة أو عدم انشـغال قلـيب وروحـي وذهـين، فالشــر 

َم فـَْرٍخ على اإلنحان ، »عمًال إلهياً «وليس » عمًال حكومياً «يـون  ذا الوضع  - ـْ شعىن أنه يـون ُح
أن يشـر ويحبِّح!! هذا ليس حقيقة أبداً يف مفهوم تقدمي الربكة هللا يف كـل منـاذج العهـد القـدمي. امسـع مـا 

 يقوله العهد القدمي:
أي 1(» وذبحــوا للــرب ذبــائح!وخــروا وســجدوا ... فبــاَر  كــل اجلماعــة الــرب إلــه آبــائهم  «+ 

 )21و20: 29
آمين آمـين رافعـين أيـديهم وخـرَّوا وسـجدوا للـرب علـى وجـوههم إلـى وأجاب مجيع الشعب  «+ 

 )6:8(نح » األرض.
 )33و31: 22(يش » فباَر  بنو إسرائيل اهللا.أن الرب بيننا ... اليوم علمنا  «+ 
ــابرة ..بــاركوا الــرب ...  «+  .، مــن الســموات حــاربوا، الكواكــب ... الــرب ســلَّطني علــى الجب

.حارَبْت سيحرا ...   )21و20و13و9: 5(قض » دوسي يا نفسي بعزٍّ
 )34:4(دا » وباركُت العلي!!فرجع إليَّ عقلي رفعُت عيينه إىل الحماء  «+ 
 )6:12طو  -(مال  طوبيا  »صالح هو التبريك هللا.«+ 
 )1:103 (مز» فليبارِ  امسه القدوس. كل ما في باطني «+ 
: 145(مز » فتشبع نفسي!!بامس  أرفع يديه  ما دمُت حّيا،أبارك ، أبارك   في كل يوم «+ 

 )5و4: 63؛ 2
 )22:22، 8:26(مز » اجلماعة أبارك . يا رب أحببت محّل بيتك ... في وسط «+ 
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 )2:134(مز » (حنو هيـل أُوراليم) وباركوا الرب.ارفعوا أيديكم نحو القدس  «+ 
(انظـر: مــز » بـاركوا الـرب. هـا المغنـون، ... يـا ضـاربي األوتــار ... يـا ضـاربات الـدفوفأي «+ 

 )26و25: 68
 )2:96(مز » بخالصه.من يوٍم إىل يوٍم  بشِّرواباركوا امسه،  «+ 
اعبـــدوا الـــرب  بـــالترنم،ادخلـــوا إىل حضـــرته بالتســـبيح، ادخلـــوا ديـــاره بالحمـــد، ادخلـــوا أبوابـــه  «+ 

 )2و4: 100(مز » كوا امسه.وبار بالفرح، احمدوه 
 )3و2: 113(مز » مغربها.الشمس إىل مشرق ليـن اسم الرب مباركاً ... من  «+ 
 )19:72(مز » ولتمتلىء األرض كلها من مجده.مبارٌ  اسُم جمِده إىل الدهر،  «+ 

 هذه هي مناذج الربكة يف العهد القدمي وما يرادفها من إححاس واعور روحي.
، هذه النماذج اململ وءة حّبا واافًة وحياًة وغـريًة واـعوراً جارفـاً حبضـور اهللا، جعلـت الربكـة ختـرج بـالرتمنُّ

وكأن القلـوب تتـف واأليـادي ترتفـع إىل فـوق مـن تلقـاء ذاتـا، وكأ�ـا تعـربِّ عـن طـريان الـروح إىل األعـايل. 
ــر بــرتاب األرخ مــن فــرط الر  هبــة وخشــية احلضــرة، االنبطــاح علــى األرخ يف ســجود ســريع، والوجــوه تتعفه

إىل مـا » آمـني «و» قـدوس «العقل يف رزانة الدهش ينبهر من اهللا الالبس النور كالثوب، والفـم يصـرخ: 
 .)4F5(ال �اية. هللويا خترج مع كل بركة

إذاً، فالربكــة هنــا ليحـــت محــألة اـــر وامتنـــان علــى نعمـــة خاصــة أو عطيــة. ولــــن علــى أي أســـاس  
 لعهد القدمي؟كانت الربكة تُقدهم هللا يف ا

 أوًال: استعالن اهللا:
الربكة يف العهد القدمي كانت قائمة أوًال وقبل كل ايء علـى أسـاس اسـتعالن اهللا الشخصـي يف قلـب 
اجلماعة وتنازله املدهش باالقرتاب جداً من الشعب التِمع أو القلب املرتفع أو التحبيح أو الرتمن. الشـر 

الـرب  «القليب واالستعالن الفـري والتنازل بالوجود يف وسـط اجلماعـة هنا صادر رّدا على تنازل بالظهور 
 » بيننا

الربكــة كشـــر وتحــبيح هنــا هــي انفعــال بــذات اهللا (ولــيس انفعــاًال بــذات اإلنحــان حينمــا يشـــر إثــر 

 

، حيـث يــون العقــل »ســاله«و» هللويـا«) ُيالَحـظ أن املـزامري كلهـا تقريبــاً تُعتـرب بركـات، أي مباركــة اهللا، ومعظمهـا يتخللـه 5(
 ».ساله«والقلب قد ُسلب فيتوقف املزمِّر عن اضطرار 
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أو تـرميــاً). ذات اإلنحــان هنــا ويف حلظــات التحــبيح يف حضــرة اهللا أصــا ا ِصــَغٌر مث  عطيــةنوالــه منحــة أو 
منـوت  «َغٌر مث انعدام، ألن ذات اهللا اسُتعلنت ومـألت كـل الفـراغ املحـمهى بالـذات الشخصـية لإلنحـان صِ 

 )22:13(قض » موتاً ألننا قد رأينا اهللا.
وهـــذا يتضــح لنــا أن مباركــة اإلنحــان هللا هــي انعـــاس صــادق علــى مــرآة القلــب تعـــس بركــات اهللا 

 فع إىل محتوى إماتة الذات وذحبها هللا!!لإلنحان يف صورة اـر يُقدهم إىل اهللا يرت
إن أمجــل صــورة ميـــن التعبــري  ــا عــن بركــة اهللا لإلنحــان مث مباركــة اإلنحــان هللا كــردٍّ علــى ذلــ ، جنــدها يف 
إبــراهيم. فــاهللا بــاَر  إبــراهيم ألنــه أحبــه جــداً فأعطــاه ابنــاً يف اــيخوخته، وهــذا يُعتــرب معجــزة كمعجــزة احليــاة مــن 

رّدا علــى هــذه الربكــة، أخــذ إســحق وحيــده الــذي حيبــه وقدهمــه هللا ذبيحــة كربكــة أو تعبــرياً عــن املــوت. وإبــراهيم، 
 اـر، فعاد اهللا وقَِبَل التعبري يف محتواه القليب ألنه صادق جداً، وزاد إبراهيم بركة فوق بركة.

 ثانياً: عهد قائم:
خصـــي أساســـه عهـــد قطعـــه اهللا مـــع مباركـــة اهللا يف املفهـــوم الـتـــايب أو الالهـــويت تقـــوم علـــى ارتبـــاٍط ا

الشــعب، أي أن يف تقــدمي املباركــة هللا ال يقــف اإلنحــان أو الشــعب كَمــْن يقــدِّم اــيواً خاصــاً أو عامــاً هللا. 
فالربكة، سـواء كانـت مـن اهللا لإلنحـان أو مـن اإلنحـان هللا، هـي عمـل ارتبـاطي: اإلنحـان مـرتبط بـاهللا ألن 

و الــذي قــدهم نفحــه أوًال، وأظهــر حبــه، هــو الــذي حبحــب منتهــى اهللا ارتــبط باإلنحــان بعهــد. ولـــن اهللا هــ
 محرته ربط نفحه برباط عهد مع اإلنحان وعلى أساس هذا، قدهم اهللا الربكة لإلنحان.

إذاً، فاإلنحــان ال يقــدِّم الربكــة بالتــايل مــن فــراغ بــل يحــتمدها مــن العهــد القــائم بينــه وبــني اهللا، وعلــى 
ردٌّ؛ ولـن الربكة ليحت رده مجيٍل، بل هي ردُّ فعٍل. فربط العهد واحلب حينما أساس أمانة اهللا وحبه، إ�ا 

 نعيه وحنحه جند أنه ُيشدُّنا اضطراراً إىل اهللا، هذا هو رد فعل األمانة واحلب.
املباركة هللا هنا هي ردُّ فعل واستجابٌة كيانية لعمل اهللا معنا. اإلنحان يحتجيب لـل حـب اهللا وأمانتـه 

(مــز » كـلُّ مــا يف بـاطين ليبــارِ  امسـه القــدوس!! «ة واحـدة بانفعــال كيـا، كمــا يقـول املزمــور: وعهـده مــر 
1:103( 

 ثالثا: أمانة كلمة اهللا:
اـيواً غـري مـا » كلمـة اهللا «مباركة اهللا قائمة على أساس صدق وأمانة مطلقة لـلمة اهللا. هنـا نقصـد بــ

مصـدراً أو موضـوع معرفـة » كلمـة اهللا «سيون الـذي يعتـربون يعرفه اآلن العلماء والوعهاظ والالهوتيون املدر 
وفهــــــــــــم وحبــــــــــــث وجتميــــــــــــع وتعليــــــــــــق ووعــــــــــــظ، واســــــــــــتخالص أحبــــــــــــاث ودروس؛ ولـــــــــــــن كلمــــــــــــة اهللا 
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فـلمــة اهللا بالنحــبة لإلنحــان هــي  » حقيقــة حيــة بــذاتا «كمــا عرفهــا اآلبــاء واألنبيــاء ومجيــع أتقيــاء اهللا 
تـلهــم، أي يلـــزم أن ينصـــت اإلنحــان، ويلـــزم أن يحـــتجيب. حادثــة معجـــزة يف حيــاة اإلنحـــان نفحـــه: اهللا 

األسـد زأر فَمـْن ذا الـذي ال خيـاف!! والحـيد الـرب قـد تـلهـم فَمـْن  «هـذا فهم األنبيـاء معـىن كلمـة اهللا: 
 )8:3(عا » ذا الذي ال يتنبأ؟

نحــان ليعرِّفــه واهللا يــتـلهم ال لـــي يعطــي معطيــات الهوتيــة أو مفهومــات تُــدرس ولـــن لـــي يُعلــن ذاتــه لإل
اــيواً يتحـــتهم أن يعرفـــه، فهـــو ال يُعلـــن ذاتـــه كإضـــافة زائـــدة لإلنحـــان وال لــــي يتقـــرهب إىل فــــر اإلنحـــان ويظـــل  
 كحقيقة بعيدة عنه، ولـن اهللا يعلن ذاته ليدخل كحقيقة يف صميم حياة اإلنحان ليصري اإلنحان حقيقة!!

ينمــا يــتـلهم، يُعرِّفنــا نفحــه بالـلمــة مــن بعيــد أو يعطينــا اهللا ملهــا تـلهــم مل يــتـلهم كإنحــان. فاإلنحــان ح
بالنحبة » كآخر «معرفة أو محاعدة أو علماً ويظل هذا اإلنحان بعيداً عن كياننا، وبعد أن يـلِّمنا يظل 

لنا؛ ولـن اهللا ملها تـلهم فإنه تـلهم لـي بالـلمة يـدخل حياتنـا ويصـري كـذات يف ذات. إن أول كلمـة اهللا 
امسع يا إسرائيل، الرب إكنا رب واحد، فتحـب الـرب  «: )5F6(ذا النوع هي ما يحميها اليهود بالِشمهعْ من ه

). هنـا اهللا يعـرِّف نفحـه لإلنحـان علـى 4:6(تـث » إك  من كل قلب  ومن كل نفح  ومـن كـل قوتـ 
نـا، فهـذا هـذا حـدث عظـيم وخطـري، مفـرح ومرعـب معـاً. فــون اهللا يــون إك » إله اإلنحـان «أساس أنه 

أقصــى مــا ميـــن أن حيصــل عليــه اإلنحــان ويعرفــه وأعظــم مــا ميتلـــه اإلنحــان ويقتنيــه يف حياتــه، ولـــن يف 
إن  -نفس الوقت ال ميلـ  إسـرائيل أن يـرفض اهللا بعـد أن أعلـن نفحـه لـه وال ميلـ  أن يصـمه أذنيـه، هـذا 

 ميثل موتاً حميقاً له. -حدث 
اإلنحــان إزاء هــذا الفضــل العظــيم أن يـــون اهللا إكــه، عليــه أن مث بعــد ذلــ  تــنصُّ كلمــة اهللا علــى أن 

حيب اهللا من كل قلبه ومن كل نفحه ومن كل قوته. اهللا هنا يدخل يف حياة اإلنحان ويتغلغل كيانـه كلـه، 
بالنحـبة لإلنحـان، فـونـه قـد » آخـر «القليب والنفحي واجلحدي. اهللا هنا بعد ما تـلهـم لإلنحـان مل َيِصـْر 

اً لإلنحان يعين أنـه صـار ألصـق لإلنحـان مـن كـل اـيء آخـر، بـل صـار كـنفس اإلنحـان وكذاتـه! صار إك
وعلى هذا القانون نفحه فاهللا يف كل الـتاب املقدهس مل يتـلهم قط إاله لـي يثبـت هـذه احلقيقـة ويعمِّقهـا 

 ويضمن نفاذها!
بالنحـبة لإلنحـان، بـل » كـآخر «يـداً إذاً، فــالم اهللا لـيس حـديثاً للمعرفـة والعلـم وبعـدها يظـل اهللا بع

 

 ليت بدأ  ا اهللا كالمه.، وهي الـلمة ا»اْمسَعْ «) ِمشهْع، أي 6(
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كلمــة اهللا هــي َحــَدٌث واقــع يف صــميم كيــان اإلنحــان لتجعلــه لــيس وحيــداً بعــد، بــل مــع اهللا، واهللا أيضــاً 
امسـع يـا إسـرائيل الـرب إكنـا  «يـون كإله وسـيد معبـود وحمبـوب مـن كـل أعمـاق القلـب والـنفس واجلحـد! 

 » كل نفح  ومن كل قوت رب واحد، فتحب الرب إك  من كل قلب  ومن  
ليحــت نُطقــاً ُيحــجهل يف أُذن وعلــى ورقــة للتــذكار، بــل هــو عمــل، وعمــل ال يهــدأ! » كلمــة اهللا «و

فقـط   » إرميا «أو » عاموس «فبمجرد أن ينطق اهللا، يـون؛ حىت ولو كان النطق على فم نيب صغري مثل 
 بـلمـة اهللا فهـي ال بـد تــون وال بـد أن كان املل  يرتعب من كالمه ألنه يعلم أنه شجـرد أن ينطـق النـيب

 تأخذ قوتا ومداها حىت النهاية!!
وهذا يف الواقع قد صار مرياثنا اإلميا، حنن أيضاً، فهذا هو صميم اإلميان بعمـل كلمـة اهللا يف األسـرار 

الـلمـة، يصـري املقدهسة. فبمجرد أن ينطق الـاهن (املعتـَرب أنـه نـيب، وكلمـة اهللا يف فمـه) بوعـد اهللا القـائم ب
 ويـون يف احلال.

هـذا هـو  «وقـال:  وبـاركوكـذل  الــأس  » هـذا هـو جحـدي «وقـال: وبـارك فاملحـيح أمحـ  اخلبـز 
فما قالـه، صـار يف احلـال، فـال يؤكـل بعـد ذلـ  خبـزاً بـل جحـداً، وال ُيشـرب مخـراً بـل دمـاً حقيقيـاً   » دمي

 » مـن هـذا اخلبـز أو اـربتم مـن هـذه الــأس!!اعملـوا هـذا كلمـا أكلـتم  «كـلمـة اهللا الصـادقة. مث قـال: 
فنحن نعمل وال نزال نعمـل حـىت يـأيت، إ�ـا أمانـة الـلمـة الفعهالـة الـيت كوهنـت الحـر وجعلتنـا نأكـل املأكـل 

 احلق ونشرب املشرب احلق.
كما يقول القديس بـولس الرسـول، وذلـ  يعـين أننـا نأخـذها كفعـل ولـيس كخـرب،  »فعَّالة«كلمة اهللا 

 حهم الذي خرج من قوسه، ينبغي أن تـون عيوننا وقلوبنا عليه يف محاره األبدي.فهي كال
ألنــه   «وكلمـة اهللا ال بـد أن تــتم عملهـا الــذي صـدرت مــن أجلـه، كمـا يقــول الـرب علــى فـم إاــعياء: 

كمــا َعلَــْت الحــموات عــن األرخ، هـــذا َعلَــْت طرقــي عــن طــرقـم وأفـــاري عــن أفـــاركم (كلمــة اهللا 
). ألنـــه كمـــا ينـــزل املطـــر والـــثلج مـــن الحـــماء وال يرجعـــان إىل هنـــا  بـــل يرويـــان األرخ وكلمـــة اإلنحـــان

وجيعال�ا تلد وتنبت وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً لآلكل، هـذا تـون كلميت الـيت ختـرج مـن فمـي، ال ترجـع 
 )11-9: 55(إش » إىله فارغة بل تعمل ما سررُت به وتنجح فيما أَْرَسْلُتها له.

اهللا يف املفهوم الـتايب متل  قوتا اليت تـتم  ـا عملهـا، وعلـى أعلـى محـتوى مـن احلـمـة  أي أن كلمة
 والدقة والتنفيذ.

كلمــة اهللا ليحــت جمــرد َحــَدٍث يف حيــاة اإلنحــان، ولـنــه َحــَدٌث قــائم يــتمم ذاتــه شنتهــى الصــدق، بــل 
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ـــه  هـــو الصـــدق واألمانـــة احتوتمـــا كلمـــة اهللا الفعهالـــة، وهـــو حتمـــاً يـــنجح فيمـــا أرســـله اهللا، طاملـــا خضـــع ل
 اإلنحان يف قلبه وفـره وآمن به وأحبه!!!

 هذا هو املضمون الحري الـبري الذي حتمله كلمة اهللا.
ـــس املحـــيح بالـلمـــة ســـر اإلفخارســـتيا، أي  وعلــى أســـاس هـــذا املضـــمون لـلمـــة اهللا وبعمقـــه متامـــاً أسه

 تقدمي الشـر هللا، كرد فعل من جهتنا واستجابة ملا فعل!
 

 اإلفخارستيا - 4
 وصورة للصلوات داخل المجمع

 في زمن المسيح
 

واآلن نـأيت إىل عــرخ صــورة للصــلوات بنوعيهـا: صــالة الربكــة، وصــالة التضـرُّع، الــيت كانــت تُتلــى 
يف الـــامع، يف زمـــن املحـــيح، باعتبارهـــا آخـــر صـــورة انتهـــت إليهـــا الصـــلوات يف العهـــد القـــدمي، وهـــي 

بروحانيــــة وحبرفيــــة الصــــلوات القدميــــة املدوهنــــة يف األســــفار. كمــــا  توضــــح لنــــا مقــــدار انطبــــاع الطقــــس
 «تـشف لنا عن عمق الهـويت وتـََقـِويٍّ فـائق كـان القصـد منـه يف الواقـع أن خيلـق مـن هـذا الشـعب 

ة مقدهســة كقــول الــرب، وأن ينشــىء جــيًال صــاحلًا محــتعداً لظهــور املحــيح ومهيهــأ » مملـــة كهنــة، وأُمهــ
العهد اجلديد واستيعاب أسرار امللــوت الـيت مـا فـىتء املحـيح يـشـفها حـىت آخـر لقبول ِغَىن بركات 
 حلظة قبل صعوده!

وإن نظرة واحدة على بدء اإلجنيل ُتعرِّفنـا علـى أمثلـة مـن هـذا اجليـل الحـعيد، مثـل َحنهـة النبيـة أو 
زال طفــًال علــى مسعــان الشــيخ الــذي رأى املحــيح وتعــرهف عليــه وتنبــأ عنــه وباركــه وســبهح لــه وهــو ال يــ

ذراعــي أمــه، ليعطينــا الربهــان الواضــح األكيــد علــى صــالحية هــذه الصــلوات وعمقهــا وأثرهــا الرتبــوي 
والروحي الذي مههد بالرؤيـا القلبيـة والعينيـة يف أتقيـاء هـذا اجليـل متهيـداً صـادقًا صـحيحًا ملعرفـة الـرب 

 » لألمم وجمداً لشعب إسرائيل نوراً  «يحوع املحيح، باعتباره املحيها اآليت الِّص العامل 
أي صــالحية هـذه الصــلوات ملعرفــة احلــق، واإلكامـات البليغــة الــيت حتتويهــا، والنــور  -هـذا األمــر نفحــه 
هـو مـا أحـزن قلـب املحـيح ملـها رأى أربـاب الـدين واملشـتغلني بـه واحملرتفـني لطقوسـه  -املتـدِّس يف معانيها 

ه نــــور املحـــــيح ملـهـــا أتــــى، ال عـــــن عجــــز يف الطقـــــس أو قــــد عميــــت بصـــــائرهم، فلــــم يـتشــــفوا علـــــى نــــور 
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ـــة املـــرِّ املتغلغـــل يف  يف الصـــالة أو يف املعرفـــة، ولــــن عـــن عمـــى إرادي أصـــاب قلـــو م بحـــبب ِعـــرق اخلطي
حياتم وسلوكهم هذا الذي أورثهم عدم اإلميان وعدم التصديق، بل أورثهم العداوة للحق وللنور وللحياة 

علـى كرسـي  «)، 52:11(لـو » املعرفـة، مـا دخلـتم أنـتم والـداخلون منعتمـوهمأخـذمت مفتـاح  «األبديـة، 
ولـــن ححــب فكــل مــا قــالوا لكــم أن تحفظــوه فــاحفظوه وافعلــوه، موســى جلــس الـتبــة والفريحــيون، 

(املحــيح يحــأل نيقودميــوس أحــد الفريحــيني:) أنــت معلِّــم  «)، 3و2: 23(مــت » أعمــاكم ال تعملــوا
 )10:3(يو » إسرائيل ولحت تعلم هذا؟

ولـــن ال ننحــى أن مــن هــذا اجليــل تـوهنــت مجاعــة املحــيحيني اُألوىل الــذين أثهــرت فــيهم روح العبــادة 
 والتقوى والصلوات، فآمنوا باملحيح وقبلوه.

ولقــد كــان للمــزامري تــأثري بليــغ علــى هــؤالء األتقيــاء مــن الشــعب يف جمــامعهم أو يف اــادعهم أو 
مل تـــن عنــد األتقيــاء مــن الشــعب روتينيــة لــرد الــتالوة، كمــا هــو علــى موائــدهم؛ فصــلوات املــزامري 

حادث اآلن يف أيامنا هذه داخل الـنائس، بل كان كا هيبة وخشية اديدة، باعتبارها منوذجًا حيـًا 
أي للتــوراة، الــيت كــان يعبــدها األتقيــاء مــن اليهــود. ويـفــي أن نتــذكهر تعليــق الــرب » كلمــة اهللا «لـــ

يــدعوه داود بــالروح ربّــا قــائًال: قــال الــرب لــريب اجلــس عــن  « عنــدما قــال عنهــا: يحـوع علــى املــزامري
). هنـا اـهادة مـن إلـه ومـن مـواطن يهـودي معـًا علـى علـوِّ قيمـة املـزامري، 43:22(مـت » مييـين ...

 فهي كالم الروح.
لــذل  كــان الشــعب يصــدِّق كــل حــرف يف كــل كلمــة مــن كــل مزمــور يُتلــى علــى محــامعه، فحــني  

كـان يعتـرب أن جمـرد مسـاع هـذه األلفـاظ وإدخاكـا باإلميـان   » قلبًا نقيًا أخلق يفه يـا اهللا «حمع: كان ي
داخــل القلـــب، كفيـــٌل حبــد ذاتـــه أن خيلـــق فعـــًال قلبــًا جديـــداً. كـــان الشـــعب يعتقــد أنـــه ممــــن لــــالم 

يــا ... غـــري  «املزمــور أن ينطبــع علــى طبلــة األذن وعلـــى جــدران القلــب ويــرت  أثـــراً كاخلتــان متامــًا 
 )51:7(أع » املختونني بالقلوب واآلذان.

لذل  كان الشعب يقف، عندما يحمع الصالة، بوقار وخشية فائقة، أو حبحب كلمات الطقس 
قفوا خبوٍف من اهللا  «! » اسجدوا هللا خبوف ورعدة «الذي استلمناه يف التقليد ومل نعمل به، 

اث تقوي احندر إلينا، ولألسف فإن قليلني جداً َمْن هذا كله مري  » وانصتوا لحماع اإلجنيل املقدهس
يعمل به، أمها اخلشية والرعدة اليت كانت جتوز يف نفس الشعب قدميًا، فـانت بحبب اعتقادهم 

وإميا�م الراسخ أن تالوة التوراة واسم اهللا يعين حضرة إكية وبالتايل يعين موتًا أو حياة.
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 يهوديصورة للصلوات داخل المجمع ال - 5
 زمن المسيح

 

يقــف املحــوول عــن الصــالة، ويــدعو للصــالة. فيقــف الشــعب ويظــل يصــلِّي صــامتًا بعــض أوًال: 
 145الصـلوات احملفوظـة. ولــن هـذه الصـلوات الصــامتة حتوهلـت فيمـا بعـد إىل تحـبحة بـاملزامري مــن 

(لـو » أن نصـلِّييا رب علِّمنا  «. وعن هذه الصالة سأل التالميذ مرة الرب يحوع قائلني: 150 -
 ) ألن كل معلِّم كان يعلِّم تالميذه بعض الصلوات الالزمة يف هذه الفرتة من المع.1:11

الربكات اليت كانت تُتلى داخل المع (يف زمن املحيح) واليت ااَر  املحيح يف الصالة  ا أثنـاء ثانياً: 
 حضوره يف الامع، وهي هـذا:
 ”.الذي ينبغي له الربكةيـَْهَوه، ٌ  ُمبارَ “يبدأ رئيس الصالة بقوله: 

 .”من اآلن وإلى األبدمبار  يهوه، الذي ينبغي له الربكة “يرد الشعب: 
 البركة اُألولى:

[مبـار  الـرب إكنــا، ملـ  الــدهور، الـذي أقــام النـور وخلــق الظلمـة، الــذي أقـام الحــالم وخلـق كــل 
ذي بصـالحه جيـدِّد اخلليقـة كـل يـوم ايء! الذي برمحته أعطـى النـور لـألرخ والحـاكنني فيهـا، والـ

 على الدوام!
مــا أعظــم أعمالــ  يــا رب يف تنوعهــا، باحلـمــة قــد صــنعتها كلهــا، لــ  األرخ وكــل ملوهــا! 

 أنت املل  الذي وحده له الرفعة منذ الدهور، ُمحبهح وممجهد ومرتفع منذ الِقدم.
صـخرتنا الـذي منحـ  بـه، درع يا اهللا األبدي يف مرامحـ  الـثـرية، ارمحنـا فأنـت يـا رب قوتنـا و 

 خالصنا وسندنا مجيعاً.
الـــذي يف علـــم معرفتـــه رتهـــب الشـــمس وأاـــعتها كهبـــة ألجـــل جمـــد امســـه،  اهللا المبـــارك العظـــيم

 وثبهت األجرام املنرية يف دائرة فـََلـها كعمل قوته.
 وقدسه.رؤساء جنوده املقدهسون يعظِّمون القادر على كل ايء، وعلى الدوام يعلنون جمد اهللا 

 إكنا يف الحموات يف الُعال، وعلى األرخ هنا.فلتتبارك أيها الرب 
 وملـنا وفادينا خالق اخلالئق املقدهسة. ليـن امس  محبهحاً إىل األبد.فلتتبارك يا صخرنا 
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يا ملـنا، يا خالق األرواح اخلادمة، كل األرواح اخلادمة تقف يف علوِّ الـون لتعلن بالعجـب، 
 كلمات اهللا مل  الدهور.ويف احتاد،  

 كل األرواح اخلادمة حمبوبة وكلها طاهرة مقتدرة وكلها خبوف ورعدة تصنع مشيوت !
ـــدون ويقدِّســون اســم امللـــ  العظــيم، اإللــه املقتـــدر واملخــوف، ويقولـــون  كلهــم يحــبِّحون وميجِّ

 بأفواٍه ال تحـت: قدوس!!
آلخــر مــنهم يقدِّســون اخلــالق كلهــم وهــم حتــت نــري ملـــوت الحــموات يقفــون الواحــد قبالــة ا

بفرح الروح اكادىء، وبقول طـاهر ونغـم مقـدهس، الــل بـاخلوف يتفقـون يف الوحدانيـة، وبالـدهش 
 ينطقون ...]

قــدوس، قــدوس،  » Qedushahالِقدُّواــاه  «وهنــا تحــبِّح اجلماعــة كلهــا مــع رئــيس الصــالة تحــبحة 
 قدوس، رب الصباؤوت، األرخ مملوءة من جمده!!

 رئيس الصالة:مث يقول 
ــــة  ــــاألوِفنِّيم ومعناهــــا = مركب ــــال ب ــــا حزقي [والشــــاروبيم (ومفردهــــا كــــاروب، وهــــو املوصــــوف يف رؤي

Ophannim والحريافيم (ومفردهـا سـرياف، وهـو املوصـوف يف رؤيـا حزقيـال بـاحلَيّـُوث ومعنـاه (=  
قـائلني ن ) بضـجة عظيمـة، يتقـدمون رافعـني ذواتـم جتـاه بعضـهم الـبعض يحـبِّحو Hayyiotكائن حي 

 )6F7(]”مبارك مجد الرب من موضعه!“(وهنا تشرت  اجلماعة كلها مع رئيس الصالة): 

 وهنا خيتم رئيس الصالة الربكة اُألوىل  ذه الصالة:
 يقدِّمون التحابيح،اإلله المباَرك  للرب[

 للمل  احلي الرب الدائم إىل األبد ينطقون باألحلان، ويرفعون أصواتم لُيحَمَع مدحيهم،
هو وحده الذي يعمل العظائم ويصـنع اجلديـدات، رب احلـروب، يـزرع الـرب ويبعـث اخلـالص، ف

 يصنع اَألْافية، ُمـرهم وُمحبهح رب املعجزات الذي بصالحه جيدِّد اخلليقة يوماً بيوم وعلى الدوام.
 امحدوا الذي صنع لنا األنوار العظيمة، وْلَتُدْم نعمته علينا إىل األبد.

 
مث محلـين الـروح فحـمعت خلفـي صـوت رعـد عظـيم: مبـار  جمـد الـرب مـن «) هذه الصالة مأخوذة حرفياً من سفر حزقيـال: 7(
 )12:3(حز » موضعه.
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 )7F8(]خالق األنوار.رب  مبارك أنت يا
 البركة الثانية:

 [شحبة أبدية أحببتنا أيها الرب إكنا، وبشفقة فائقة أافقت علينا يا أبانا وملـنا.
 من أجل آبائنا الذين وثقوا ب ، الذين علهمتهم علم احلياة، ُكْن منِعماً علينا حنن أيضاً ...

س يف قلبنا أن نفهم ومنيز ونحمع ونـتعلهم ونعمـل يا أبانا، يا أبانا الرحوم، ُكْن رحيماً معنا واغر 
 بـل كلمات التوراة اليت للمعرفة باحلب.

ــد قلوبنــا يف حمبــة امســ ، ألننــا  أنــر عيوننــا بنــور وصــايا  واجعــل قلوبنــا تتمحــ  خبوفــ ، ووحِّ
 ُدعينا بامس  العظيم القدوس حقاً.

وُكــْن ملـنــا وخلِّصــنا مــن  فاعمــل معنــا مــن أجــل امســ  املخــوف، وباحلــب ارفــع قرننــا ســريعاً،
أجل امس ، ألننا وثقنا ب . لذل  ال رـزى، وقـد متحهــنا بامسـ  فـال رجـل وال نتعثـهر إىل األبـد 
وإىل أبد األبد ألن  أنت يا اهللا أبونا وإكنا فال تنزع عنها رمحت  إىل األبد. أنت الذي اخرتتنا من  

 حتت امس  العظيم.كل اعوب األرخ وأحببتنا وأتيت بنا، لنـون هنا 
 الذي اخرتت اعب  إسرائيل وأحببته].مبارك أنت أيها الرب 

 ...»].امسع يا إسرائيل  «”: [الِشمهع“هنا تقال 
واملالَحظ يف هاتني الربكتني أ�ما جتمعان بني متجيد اهللا كخالق للنـور املنظـور واخلليقـة املنظـورة، وبـني 

ـــة والشـــاروبيم متجيـــد اهللا علـــى النـــور غـــري املنظـــور (أي ا لتـــوراة) واخلليقـــة غـــري املنظـــورة أي اجلنـــود الروحاني
 والحريافيم.

كمــا ُيالَحــظ أن الربكــة اُألوىل انتهــت بالتقــديس الشــاروبيمي الــذي بحــببه تحــمهى الصــالة كلهــا هنــا 
لـيت أو الثالثـة تقديحـات تحـبق صـالة الربكـة الثانيـة وا» الِقـدهشْ  «ويالَحـظ أن صـالة  » القـدهاس «باسـم 

 .)8F9(ختتص بالتوراة وفهمها ومتييزها وتعلُّمها والعمل  ا

ولــــن يف زمــــن املحــــيح صـــارت الثالثــــة تقديحــــات تُقـــال مــــرة أخــــرى بعـــد قــــراءة األســــفار، أي عنــــد 

 

 )8(D. Hedegard, Seder R. Amram Gaon, Part I, pp. 46 ff., cited by Louis Bouyer, Eucharist, p. 62. 
 أن صالة الثالثة تقديحات تُقال يف القدهاس اإلكي اآلن كذل ، قبل اإلجنيل مباارًة.) ُيالَحظ 9(
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 .)9F10(االنتهاء من خدمة التعليم والوعظ وعند ذكر اسم اهللا بالتمجيد والتعظيم

والصـالة الـيت بعـدها، تـأيت صـلوات التضـرُّع أو  -» يلامسـع يـا إسـرائ «أي  -» الِشـمهع «وبعـد قـراءة 
وهـي عبـارة عـن مثـا، عشـرة بركـة قدميـة العهـد جـداً، وهـي تشـدُّ  » تِِفـالهه Tephillah «التشـفُّع وتحـمهى 

وجتعل الصالة ذات أهداف حمدهدة، وتتـون يف جمموعها من ثـالث بركـات يف املقدِّمـة وثـالث بركـات يف  االنتباه
 أي المع.» الحيناجوج «ويف الوسط اثنيت عشرة طلبة، وهذه تـوِّن الصالة األساسية يف  النهاية،

والـذي يقـول هـذه الربكـات والطلبـات عليـه أن يقـف أمـام التـابوت الـذي حيـوي األسـفار اإلكيـة، ووجهــه 
ه، ألن ســـرِّ حنـــو هيــــل أوراـــليم، ويقوكـــا بـــاللحن، علـــى أن كـــل فـــرد يف الشـــعب عليـــه أن يرددهـــا معـــه يف 

 املفروخ على كل واحد أن حيفظها عن ظهر قلب ويقوكا من نفحه ثالث مرات كل يوم.
أي تحـبحة الشـاروبيم ذات » قِـدهشْ  «بعـد كـل طلبـة. علـى أن الــ» آمـني «يـرد  -عمومـاً  -والشـعب 

 الثالثة تقديحات تُقال بني الطلبتني الثانية والثالثة.
 البركات الثماني عشر:
 » يا رب افتح افيته ولينطق فمي بتحبيح  «الة باللحن: يقول رئيس الص

 البركة اُألولى:
 أي من أجل اآلباء: -» Abothأبُوث  «وعنوا�ا 
إكنــا وإلــه آبائنــا، إلــه إبــراهيم وإلــه إســحق وإلــه يعقــوب، اهللا العظــيم والقــوي مبــارٌك أنــت يــا رب [

َهاب، اإلله املتعايل جداً الذي يفيض رمحًة وحمبةً 
ُ
، والذي ميل  كل ايء، الـذاكر لعمـل تقـوى وامل

ِعـــني 
ُ
آبائنـــا والـــذي سريســـل الفـــادي ألوالدهـــم مـــن أجـــل امســـه العظـــيم ومـــن أجـــل حمبتـــه. امللـــ  امل

 واملخلِّص احلامي،
 حامي إبراهيم].مبارك أنت يا رب، 

 البركة الثانية:
 أي اجلبهار:» Geburothِجبُـُروث  «وعنوا�ا 

ــ ا رب، أنــت الــذي ُحتيــي املــوتى، أنــت اجلبهــار املخلِّــص، الــذي حتــدر مــن [أنــت اجلبهــار إىل األبــد ي
الحــــــماء، وجتعــــــل للــــــريح هبوبــــــاً ومحــــــاراً وللمطــــــر أوانــــــاً للحــــــقوط، تشــــــدِّد املخلوقــــــات حببــــــ  

 

 ) ُيالَحظ أن يف القدهاس اإلكي تُقال الثالثة تقديحات مرة أخرى.10(



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     136

ورمحتــ ، تقـــيم امليـــت حبنـــان عظـــيم، تحـــند الحــاقطني، تشـــفي املرضـــى، وحتـــل املربـــوطني، وحتفـــظ 
 للمنبطحني يف الرتاب إميا�م.

ْن مثلــ  يــا رب يف أعمالــ  العظيمــة، وَمــْن ُيشــبه  أيهــا امللــ  الــذي ُمتيــت وُحتيــي وجتعــل َمــ
 اخلالص ينبعث، أنت بأمانت  ُحتيي املوتى.

 يا َمْن ُحتيي املوتى]. مبارك أنت أيها الرب
 الجزء الثاني من البركة الثانية (ِقدَّْش)

 أي الـثرة): ketherوهي بعنوان (ِكِثري 
مــوع احملتشــدة يف العــال وكــل التمعــني أســفل يطرحــون أمامــ  تاجــاً. والـــل باتفــاق [إن كثــرة اجل

واحــٍد يــردِّدون تحـــبحة القداســة ثـــالث مــرات كقـــول النــيب: الواحـــد يصــرخ قبالـــة الواحــد ويقولـــون 
قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت األرخ كلهــا مملــوءة مــن جمــده، وبضــجة عظيمــة يصــوِّتون 

مبارك مبارك هو مجـد الـرب فـي رة ويتدافعون حاملني ذواتم قائلني: بأصوات عالية قوية ومقتد
 موضعه.

مــن موضــع  أطهلــع علينــا يــا ملـنــا واحـــم لنــا ألننــا يف انتظــار ، مــىت حتـــم يــا رب؟ تعــاَل 
ـُْن.  سريعاً احـم صهيون يف أيامنا ويف حياتنا، تعاَل واْس

 كل األجيال وإىل األبد.ل  التعظيم ول  القداسة يف وسط أوراليم، مدينت ، يف  
الـرب حيـــم إىل األبــد  «ليـت عيوننــا تـرى ُمْلـــ  حبحــب الـلمـة الــيت تـرمنه  ــا داود لقوتــ : 

 هلليويا].» وإكِ  يا صهيون إىل كل األجيال
 البركة الثالثة:
 أي االسم القدوس:» Qedushat ha-Shemقدواات هاايم  «وهي بعنوان 

هللا ألنـه هـو وحـده العـايل والقــدوس، إن تحـبيح  يـا إكنـا لــن  [مـن جيـٍل إىل جيـل اعطـوا الـرامــة
 يربح من أفواهنا إىل األبد، ألن  املل  العظيم القدوس.

 اإلله القدوس].مبارٌك أنت يا رب، 
ويف هذه الربكات الثالث جند الطقس جيمع مشل مرياث إسرائيل من مواعيـد وتقـوى ويصـبُّها يف رجـاء 

 املحتقبل.
 تقوم من أجل اآلباء والعهد وانتظار جميء املحيا.األولى فالربكة 
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 من أجل قيام اخلليقة وقيامة األموات. الثانيةوالربكة 
 .الشاروبيموهي استجابة وردٌّ على تحبحة  القدوسلالسم  الدائمتقوم على عهد التحبيح  الثالثة والربكة

 واآلن نأيت إىل االثنيت عشرة طلبة:
أو بركـة » Birkat Hokmahبِرَاخـوث حوكمـه  «أي النباهـة أو » Binahنـاه بي «وتُـدعى  الطلبـة األولـى:
 احلـمة، أي املعرفة:

 [لقد وهبت اإلنحان املعرفة وعلهمت بين آدم الفهم، فـََهْب لنا من لدن  املعرفة والفهم والتمييز:
 وهبت املعرفة]. بصالح الذي مبارك أنت يا رب 

نا أو يرجع بنا إليه:» Teshubahالتوبة  «وتُدعى  الطلبة الثانية:  شعىن أن اهللا هو الذي يتوِّبنا أو يغريِّ
[اجعلنــا نعــود ونتــوب يــا أبانــا إىل توراتــ . وقرِّبنــا يــا ملـنــا إىل خــدمت . وُعــد بنــا يف توبــة كاملــة 

 أمام .
 الذي ُتَحرُّ بالتوبة]. مبارك أنت يا رب

 احل أو يُعطي املغفرة والعفو:ومعناها يص» Selihahصليحا  «وتُدعى الطلبة الثالثة: 
 [اغفر يا أبانا ألننا أخطأنا، اعِف عنها يا ملـنا ألننا تعدهينا أوامر ، وأنت صاحل وغفور.

 يا منعماً، يا َمْن تغفر بال كيل]. مبارك أنت يا رب،
 ):ومعناها جيلو بالشعب عن املهال  واملعاثر (فداء» Geullahِجْواله  «وتُدعى الطلبة الرابعة: 

 [انظر يا رب إىل ضيقتنا واافق على حالنا واْفدنا سريعاً من أجل امس  ألن  فاٍد مقتدٌر.
 فادي إسرائيل]. مبارك أنت يا رب،

 وهي من أجل الشفاء والرتفيه عن املرضى واملصابني والروحني:» Refahريفاه  «وتُدعى الطلبة الخامسة: 
لنـــا اـــفاًء كــامالً جلراحنـــا الـثـــرية، ألنــ  أنـــت اإللـــه  [اْاــِفنا يـــا رب فُنشــفى، خلِّصـــنا فـــنخلص، هــب

 الطبيب الشايف الرحوم.
 يا َمْن تشفي مرضى اعب  إسرائيل].مبارك أنت يا رب، 

 أي بركة الحنوات:» Birkat Ha-shanimبَِرخوث هااانيم  «وتُدعى الطلبة السادسة: 
دى واملطــــر بركــــة لوجــــه األرخ، [بــــار  لنــــا هــــذه الحــــنة أيهــــا الــــرب إكنــــا مــــن أجــــل خرينــــا، أعــــِط النــــ

ــــىن  ــــ  ومــــن ِغ ــــه بصــــالح ، وامــــأل أيــــدينا مــــن خريات ــــد العــــامل كل ــــبالد، وعضِّ ــــى ال ــــاح عل وارســــل الري
عطايــــــــــــــا يــــــــــــــدي . احــــــــــــــرس هــــــــــــــذه الحــــــــــــــنة وجنِّهــــــــــــــا مــــــــــــــن كــــــــــــــل اــــــــــــــر أو خــــــــــــــراب، ومــــــــــــــن 
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 كل نزاع، واجعلها رجاًء لنا واجعل �ايتها سالماً.
ــا وارمحنــا واحفــظ كــل مــا ينــتج لنــا مــن بالنــدى بارْكهــا كبركــة الســنين الخيِّــرة كــل الثمــرات   احفظْن

 واحلياة والوفرة والحالم.
 ].الذي تبارك السنين مبارك أنت يا رب،

أي جتميـع اـتات املنفيـني (الـذين جلـوا » Qibbus galuyothقبُّـوس جـاليوث  «وتُـدعى  الطلبة السابعة:
 عن األرخ):

ــع مــن أقطــار [بــوِّق يــا رب لنــا بقــرن احلريــة العظــيم وارفــع ا لعلــم ليجتمــع املنفيــون، إدُْع لنــا باحلريــة لنتجمه
 األرخ األربعة ونعود إىل أرضنا.

 يا َمْن جتمع الشتات من اعب  إسرائيل]. مبارك أنت يا رب،
 أي بركة القضاة:» Birkat Mishpatبرَاخوث مشباط  «وتُدعى الطلبة الثامنة: 

ينا، كمـــا كـــانوا يف البدايـــة. واحــــم أنـــت وحـــد  يـــا رب علينـــا [أِعـــْد لنـــا ُقَضـــاتنا كاأليـــام األُوىل ومشـــري 
 بالنعمة والرمحة والرب والعدل.

 املل  الذي حيب الرب والعدل].مبارك أنت يا رب، 
 أي بركة األبرار والصدِّيقني:» Birkat Saddiqimبِراَخوث َصدِّيقيم  «وتُدعى الطلبة التاسعة: 

الـُدخالء، فلتـأِت رمحتـ  يـا رب إكنـا. واعـط جـزاًء صـاحلاً لــل [على األبرار والصديقني واألتقيـاء مـن 
 َمْن يؤمن بامس  عن إخالص. واجعل نصيبنا معهم حىت ال نقع يف خزي إىل األبد.

 قيام ورجاء األبرار].مبارك أنت يا رب، 
 أي بركة أوراليم:» Birkat Yerushalimبَِرخوث يروااليم  «وتُدعى الطلبة العاشرة: 
ن فيهـا كوعـد  وابِْنهـا مـن جديـد لتقـوم يف أيامنـا وإىل [إىل أورا ليم مدينت  ُعْد يـا رب برمحتـ  واســ
 األبد.

 ].يا َمْن تبين أوراليممبارٌك أنت يا رب، 
 أي بركة داود (املحيها):» Birkat Dawidبَِرخوث داويد  «وتُدعى الطلبة الحادية عشر: 

 ه خبالص ، فإننا نرتجهى خالص  اليوم كله.[سريعاً يا رب فليخرج ابن داود، ولريتفع قرن
 يا مْن تقيم قرن خالصنا].مبارك أنت يا رب، 
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 وهي الصالة التشفعية التوسلية: » Tephillahتِِفالهه  «وتُدعى الطلبة الثانية عشر: 
سـالتنا [امسع أصواتنا يا رب وارمحنا، واقبل إلي  طلباتنـا بالرمحـة والنعمـة، ألنـ  إلـه تحـمع لصـلواتنا وتو 

 من مـان حضرت ، يا ملـنا ال تصرفنا فارغني ألن  تحمع لصالة كل فم.
 يا سامع الصالة]مبارك أنت يا رب، 

 مث خيتتم رئيس الصالة  ذه الربكات الثالث:
 البركة األُولى:
 ”:من أجل العبادة أو اخلدمة“أي ” Abodahعبوداه “وتُدعى 

لعبـــادة إىل قـــدس أقـــداس بيتـــ . واقبـــل ســـريعاً شحبتـــ  [اقبـــل أيهـــا الـــرب اإللـــه عبـــادة اـــعب ، وأعـــد ا
ونعمتـــ  حمرقـــات إســـرائيل وصـــلواتم. ولـــتـن خدمـــة صـــلوات اـــعب  إســـرائيل مقبولـــة دائمـــاً أمامـــ . 

 ولتنظر عيوننا رجوع  إىل صهيون يف رمحت .
 الذي يعيد احلضرة اإلكية إىل صهيون].مبارك أنت يا رب، 

 البركة الثانية:
 أي تحبحة:» Hodehهوداه  «وتُدعى 

ر يـا إكنـا وإلـه آبائنـا، فأنــت صـخر حياتنـا ودرع خالصـنا يف كـل األجيـال. حنـن ســنظل  [نعطيـ  الشــ
نعطي  الشـر ونعلن تحبحت  كل أيام حياتنا اليت نضـعها يف يـدي  ونفوسـنا نضـعها حتـت عنايتـ . 

توقف، ورجاؤنا فيـ  منـذ أنت الـلي الصالح ومرامح  ال تحقط أبداً، فأنت الرحيم. وتعطُّفات  ال ت
 الدهر.

ال جتلـب علينــا خزيـاً، أيهــا الـرب إكنــا، ال تتخلهـى عنهــا وال ُختفـي وجهــ  عنهـا، ألنــه مـن أجــل الـــل 
 ليـن امس  مباركاً ومتعالياً، يا ملـنا إىل األبد.

 ُكلُّ حيٍّ يشـر ، ساله. ويحبِّح بامس  الـلي الصالح واحلق.
 م الـلي الصالح والذي يليق به الشـر دائماً].يا ذا االسمبارك أنت يا رب 

 البركة الثالثة:
أي بركــة الـهنــة، وذلــ  ألن األصــل أن يقوكــا » Birkat Kohanimِبرَاخــوث كوهــانيم  «وتُــدعى 

 الـاهن: الـاهن، وُختتم  ا الصالة كلها. وهي هنا مأخوذة من روح الربكة اكارونية اليت كان ال يقوكا إاله 
 واافق وارحم واعِط توفيقاً لنا ولـل إسرائيل اعب ،وبارك ماً لشعب ، [امنح سال

ـــا معـــاً،  ـــا كلن ـــا التـــوراة باركن ـــا رب أعطيتن ـــا بنـــور وجهـــ ، ألنـــه بضـــياء نـــور وجهـــ  ي وأضـــيء علين
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تبـــارك شـــعبك الـــيت للحيـــاة واحملبـــة والنعمـــة والـــرب والرمحـــة، ولـــيـن ححـــناً لـــدينا وصـــاحلاً يف عينيـــ  أن 
 ة يف كل زمان!إسرائيل بالرمح

 إسرائيل بالحالم].تبارك شعبك  َمنْ يا مبارك أنت يا رب، 
 

   
هــذه هــي الصــلوات الــيت اســتقرت يف المــع، بعــد أن توقفــت العبــادة تقريبــاً يف اكيـــل بحــبب توقُّــف 

 تقدمي الذبائح.
ـُّرات والتضــرُّعات الـيت طاملـا ااــرت  فيهـا  املحــيح يوميـاً، وكــل وهـذه هـي نفــس الربكـات والتحــبيحات والتشـ

يــوم ســبت، يف داخــل المــع، ولطاملــا قــاد هــو الصــالة بنفحــه، وطاملــا وقــف يشــرح للشــعب املعــا، اجلديــدة يف 
هذه الصلوات العتيقة، وطاملا وقف ُيصحِّح األفـار واملعا، ويـشـف عـن سـر املحـيها اآليت، والـذي كـان واقفـاً 

 يف وسطهم!
 )27:6(يو » اعملوا ال للطعام البائد. «الصلوات شعانيها املادية!: كم مرة نبهه على أن ال تـُْؤخذ 

اطلبــوا أوالً ملـــوت اهللا وبــرهه وهــذ كلهــا تُــزاد  «وكــم مــرة راجــع الطقــس يف إحلاحــه علــى اخلــريات ا لزمنيــة!: 
 )33:6(مت » لـم.

أحبــوا أعــداءكم،  «وكــم مــرة راجــع الطقــس يف صــلواته املنحــازة ضــد األعــداء والــذين ليحــوا مــن إســرائيل!: 
 )44:5(مت » باركوا العنيـم، أححنوا إىل مبغضيـم، وصلُّوا ألجل الذين يحيوون إليـم ويطردونـم.

ال تـرروا الـالم باطالً، كـاألمم، فـإ�م يظنـون أنـه  «وكم مرة راجع التطويل يف الصالة وتـرار الصلوات!: 
 )7:6(مت » بـثرة كالمهم ُيحتجاب كم فال تتشبههوا  م.

لــو كنــتم أوالد إبــراهيم لـنــتم تعملــون  «وكــم مــرة راجــع الطقــس يف احنيــازه العنصــري إلســرائيل وإلبــراهيم!: 
 )39:8(يو » أعمال إبراهيم.

وكم مرة أثبت كم فحاد عبادتم من أوكا إىل آخرها بحبب حمبتهم ألنفحهم وطلبهم جمـد ذواتـم وانغـالق 
 أنتم من أب هو إبليس واهوات أبيـم تريدون أن تعملوا «أمام عيو�م:  قلو م عن رؤية املواعيد وهي تتحقهق

م  « » م ...، كيـف تقـدرون أن تؤمنـوا وأنـتم تقبلـون جمـداً بعضــ م أن لـيس لــم حمبـة اهللا يف أنفحــ قـد عـرفتـُ
ال  أنــا قــد أتيـت باســم أيب ولحــتم تقبلــونين ... « » مـن بعــض، والــد الـذي مــن اإللــه الواحــد لحـتم تطلبونــه؟

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــذي علي وكم وهـــــــــــــــــو موســـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــ وكم إىل اآلب، يوجـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــوا أ، أاــــــــــــــــــ تظن
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رجاؤكم، ألنـم لو كنتم تصدِّقون موسى لـنتم تصدِّقونين ألنه هو كتب عين. فإن كنتم لحتم تصـدِّقون كتـب 
 )47-45و43و44و42:5؛ 44:8(يو » ذا  فـيف تصدِّقون كالمي؟

كـل اتــاكم علـى التـوراة وكـل عبـادتم وصـلواتم مرفوضـة، بـالرغم   و ذا القول األخري أثبـت كـم املحـيح أن
مما فيها من صدق، ومن مواعيـد، ومـن حـب هللا ومتجيـد المسـه العظـيم، ومـن رجـاء شجـيء املحـيها، أل�ـم تركـوا 
اعيــد حمبــة اهللا وأحبــوا أنفحــهم، وتركــوا جمــد اســم اهللا وطلبــوا جمــد أنفحــهم، وبحــبب عمــى قلــو م مل ُيصــدِّقوا املو 

وهــي ظــاهرة أمــامهم وقــد حتققــت أمــام عيــو�م حبحــب صــلواتم، فـــانوا يصــلُّون عبثــاً، وبــاطالً يطلبــون جمــيء 
 املحيها، بينما املحيح واقف أمامهم!!

نراهـا قويـة ودمسـة مشـحونة  -لو استثنينا منهـا االحنرافـات الـيت عاجلهـا املحـيح  -فصلوات المع حبد ذاتا 
اث األنبياء الوعظي والتعليمـي وروح املـزامري املنحـحقة. ولقـد كانـت موضـع تقـدير وحـب بـل تقوى اآلباء ومري 

عند املحيح، فـان دائم الرتدُّد على الامع، وباألخص يف الحبوت، يصلِّي  ا ويعظ عليها وينري البصـائر فيمـا 
 )13:21(مت » بييت بيت الصالة يُدعى. «َحَوْت من تعاليم حية: 
 الوريث الشرعي لـل ما هو مجيل وحق يف هذه الصلوات، اليت هي أصـًال مـن روحـه إن املحيح يُعترب

ِمـه وتفحـرياته الـيت كـان خيـتص  ـَ وهي من أجله، ولقد زادها املحيح نوراً وحقاً ومجاًال بتعليقاتـه وأمثالـه وِح
  ا تالميذه.

حيـة واضـحة عـن جمـد اهللا لقد ورث عنـه تالميـذه كـل ذخـائر اكيــل والـامع مـن ِغـىن روحـي، ومفهومـات 
لِهمة لـل صالح، ونور وجهه الذي أخرج التوراة.

ُ
 وجمد امسه وحضرته (الشاكيناه) امل

وحينمـا أدر  التالميــذ موضـع املحــيح مـن هــذه الصـلوات، وأدركــوا سـر عالقتــه بـاآلب، وأنــه هـو هــو الــرب، 
ر الــيت كانــت ســابقاً أســاس التضــرُّع والتوسُّــل وعرفـوا يقينــاً أنــه هــو الفــداء واخلــالص والــد والِغــىن والحـالم، األمــو 

الـثـــري واملتــــرر يف العبـــادة اليوميـــة، تركـــوا حرفيـــات صـــلوات اكيــــل والمـــع جانبـــاً وبـــدأوا يؤسحـــون، باإلكـــام، 
مبنيـني علـى أسـاس الرسـل واألنبيـاء  «للـنيحة صلواتا وطقوسها بـروح املحـيح وكلماتـه ومـن تعاليمـه ووصـاياه: 

 )20:2(أف » نفحه حجر الزاوية. ويحوع املحيح
ولـن بقيت آثار ومعامل هذه الصلوات القدمية بأمسائها واصطالحاتا وبعض كلماتـا، ودخلـت مـع الرسـل 
واليهـود الـذين آمنــوا باملحـيح يف الـنيحــة األوىل، خصوصـاً وأن كثــرياً مـن الــامع اليهوديـة كانــت يف البدايـة هــي 

 ملتقى املحيحيني األوائل.
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 اإلفخارستيا - 6
 وآخر صورة للصلوات الطقسية

 على والئم العشاء الرسمية في إسرائيل أيام المسيح
 

ُحتجـــم الـنيحـــة عـــن أن تُقـــيم يف اـــرحها وتفحـــريها لإلفخارســـتيا أيـــة صـــلة بطقـــوس اليهـــود القدميـــة، 
 أصـــبحت -يف نظـــر الـنيحـــة  -وذلـــ  حبحـــب التقليـــد اآلبـــائي. ألن اإلفخارســـتيا كعشـــاء ســـري للـــرب 

بفعلها الحرائري حقيقة إكية اااة تفوق كل املثاالت الـيت سـبق أن أوضـحناها مجيعـاً متفرقـة أو جمتمعـة، 
وهي يف نظر الـنيحة شثابة سفر تــوين جديـد، فهـي البدايـة العظمـى خلليقـة جديـدة خلقهـا املحـيح مـن 

 جحده ودمه.
العهـد » بربكـة «ا، الـذي يعضـده فاملحـيح، مـن حلمـه وعظامـه، خيلـق كـل يـوم اإلنحـان اجلديـد الروحـ

اجلديــد، ليــذهب وميــأل العــامل اجلديــد، ويعمــل فيــه بــالروح، ويثمــر ويتـــاثر بالبشــارة، وبَعــَرق النعمــة يعمــل 
لـد  «» الوقني يف املحيح يحوع ألعمـاٍل صـاحلة ... «لد اهللا؛ ألنه باإلفخارستيا واملعمودية يتم القول 

 )11:2، يف 10:2(أف » اهللا اآلب.
فاإلفخارستيا كما أسحها الرب يف عشاء يوم اخلميس ليس كا بدايـة أخـرى غـري مـا ابتـدأ املحـيح بـه، 

أنـا هـو اخلبـز احلـي الـذي نـزل مـن الحـماء ... واخلبـز الـذي أنـا  «فهي وليمة نازلة من فـوق مـن الحـماء: 
علــى طقــس  ). فـمــا أن املحــيح ال يحــتمد كهنوتــه مــن آخــر، إذ هــو51:6(يــو » أُعطــي هــو جحــدي

ملـيصــادق بــال بدايــة أيــام لــه وال �ايــة أيــام، هـــذا كانــت اإلفخارســتيا علــى يــدي املحــيح خبــزاً ومخــراً، 
 وطقحاً وصالة.

 :القدميالرب وبني الطقس  عشاءوعندنا قول للقديس إيرينيووس، يؤكد فيه انقطاع كل صلة بني 
ـــه [هـــذه التقدمـــة، اإلفخارســـتيا، هـــي اآلن ليحـــت حبحـــب النـــاموس،  ولـنهـــا حبحـــب الـــروح، ألن

 بالروح واحلق ينبغي أن نعبد اهللا.
وكـذا فــإن تقدمــة اإلفخارسـتيا ليحــت جحــدية بعـد بــل روحيــة (أي أن التقـدمات قبــل املحــيح  
ــــز  ــــذل  فهــــي طــــاهرة، ألننــــا بعــــد أن نقــــدِّم هللا اخلب كانــــت جحــــدية يف معناهــــا ويف جوهرهــــا). ل
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ــــه وكــــأس الربكــــة  وهــــي كلمــــة طقحــــية ختــــتص  »توندس آفتــــوإفخاريســــ«( =رافعــــين الشــــكر ل
 =بالليتورجيا)، ألنه أمر فأخرجت األرخ مثارها لطعامنا؛ مث عندما ننتهي من التقدمـة (الصـعيدة 

أنافورا)، ندعو الروح القـدس أن يُعلـن (يُظهـر بـالروح) هـذه الذبيحـة، معلنـاً اخلبـز جحـداً للمحـيح 
 ننال مغفرة اخلطايا وحياة أبديًة. )10F11(ئقوالـأس دماً للمحيح حىت باالارتا  يف هذه احلقا

وهـذا، فـلُّ َمْن يشرت  يف هذه التقدمة لذكرى الرب ال يعود بعد تابعاً لطقس اليهود (ألنـه 
مل تـَُعْد هذه الوليمة ُحتحب تابعة لطقس اليهود بعد تأسيس الحر اإلكي فيها)، بل عابداً بطقس 

  )11F12(الروح، ويُدعى من أبناء احلـمة.]
لـي نعطي لإلفخارستيا تقييمها الروحي واإلكي احلقيقي، يلزم أن نضـع أمامنـا مـا كـان مياثلهـا  ولـن

قدمياً وما كانت عليه الصلوات على املوائد الرمسية عنـد اليهـود، ألننـا بـذل  نـشـف مـا هـي اإلفخارسـتيا  
 .كحقيقة إكية، وما هو الفارق الشاسع والال�ائي الذي يفصلها عن الطقس القدمي

 الصلوات التي كانت تُتلى على المائدة اليهودية:
كل مائدة تُقام يف كل بيت أو أي مـان كان كا طقـس صـالة مطوهلـة. ولـننـا هنـا رصـص حبثنـا يف 

الـيت كــان جيتمــع إليهـا بعــض اجلماعــات املتدينـة الــيت كــان الــوالئم الرســمية الصـلوات الــيت كانـت تُقــام يف 
 والتوسُّل الصادق، ترجياً وتضرُّعاً لـي يرسل اهللا املحيها. جيمعها روح الصالة والعبادة

وكانت احملبة امللتهبة لبعضهم البعض نابعة من حبهم الشديد هللا والعبادة والطقس وأمـل ظهـور املحـيها 
وانتظــار تعزيــة إســرائيل، وهــي بـــل تأكيــد صــورة لــنفس اجلماعــة الــيت آمنــت باملحــيح وأحبتــه ورضــيت بــه 

 الـنيحة اُألوىل يف أوراليم وُدعيت باسم املحيح.وكوهنت جحم 
فـان الطعام الذي يوضع أمامهم هو بحـبب الصـالة واحملبـة الروحيـة، لـذل  كانـت مثـل هـذه الـوالئم 

 ومجعها َحُبوُروت. Haborahوكان امسها العربي َحُبورَاه » والئم احملبة «ُتدعى: 
نت مشهورة بـني األتقيـاء بحـبب حـرارة الصـلوات فيهـا وهذه الوالئم اليت كانت ُتدعى والئم احملبة، كا

وبــــاألخص تلــــ  الــــيت كانــــت تُقــــال يف �ايــــة الوليمــــة. لــــذل  كانــــت هــــذه الــــوالئم مــــوقهرة جــــداً يف نظــــر 

 
ثَـــل«(أنــيت تيبــون)، وتـــرتجم يف اليونانيــة احلديثــة  nt…tupon¢) وردت هــذه الـلمــة باليونانيـــة 11(  ، ولــــن يف»صــورة«أو » َم

  B. Baker, Early Hist. of Christ. Doct., p. 402». احلق«و» األصل«اليونانية القدمية كانت تعين 
 )12(Irenaeus, Fragment, XXXVII (Harvey, vol. II, pp. 500-505). 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     144

 .)12F13(الرؤساء، وكانت اخلدمة الروحية فيها تُعترب على محتوى عبادة المع
اج الروحـــي والصـــلوات وانتظـــار تعزيـــة إســـرائيل، وهـــذه الـــوالئم التَـَقويـــة الـــيت كانـــت تُقـــام أصـــًال لالبتهـــ

تـشف لنا عن مدى تغلغل القداسـة والعنصـر الـهنـويت يف حيـاة األتقيـاء مـن هـذا الشـعب الـوارث لربكـة 
مـن بـني مجيـع الشـعوب، وحفظتم عهدي تكونون لـي خاصـًة فاآلن إن مسعتم لصـويت  «اهللا منذ القدمي: 

 )6و5: 19(خر » ـة كهنة وأُمة مقدهسة.فإن يل كل األرخ، وأنتم تـونون يل ممل
قبـل أن يذوقـه أحـد، وال يُـرت  صالة ببركة خاصة وكان كل ما يقدهم على املائدة ال بد أن تُقال عليه 

على املائدة أي نوع من األطعمة دون أن ينال التقديس بالصالة والـلمة ويؤكل بالشــر، ححـب تقليـد 
اهللا جيـدة، وال يُـرَفُض اـيء إذا ُأخـذ مـع الشــر، ألنـه يُقـدهس ألن كـل خليقـة  «القديس بولس الرسـول: 
 )5و4: 4يت 1(» بـلمة اهللا والصالة.

ومل تـن الصلوات اليت تُتلى على املائدة جمـرد كلمـات عـابرة، بـل كانـت حبحـب أصـول طقحـية دقيقـة 
أي خدمـة  -اصـة خ» ليتورجيـا «وتحليم تقليـدي مـن كبـار الـربيني. فالصـالة علـى املائـدة كانـت حمحـوبة 

 دينية خاصة بالوالئم.
ولو دقهقنا لوجدنا أن األصل يف والئم احملبة هو التجمُّع للصالة بحبب مناسبة خاصة أكثر منه جتمٌُّع 

 معاً لألكل، وحىت األكل هنا كان يدخل يف صميم العبادة.
قليـد الصـالة علـى ولو رجعنا إىل طقس وليمة الفصح لوجدنا فيه األصل واألساس الـذي احنـدر منـه ت

املوائد، فأكل خروف الفصح يتم بشروط معينـة، وبنـوع خـاص مـن الطهـي، ويف ميعـاد خـاص مـن النهـار 
والحنة، وباستعدادات خاصة أثناء األكل من وقـوف وَعَجلَـٍة، ومـا يتبـع الوليمـة مـن فطـري وأعشـاب ُمـرهة، 

عبوديـــة واملـــوت واكـــال  والنجــــاة وطقـــوس كثـــرية وصـــلوات وقـــراءات يف التـــوراة، ورهبـــة وخشـــوع وذكـــر لل
واخلالص، كل هذا ميهِّد أمامنا لفهم روحانية مثل هذه الـوالئم وتغلغـل روح العبـادة والصـالة علـى األكـل  

 كمرياث ديين ظل قائماً حىت زمن املحيح.
اليت تُتلى عند تناول كأس الربكـة األخـري علـى املوائـد ذات صـبغة  وقد كانت صلوات الشـر والتحبيح

 َقوية ووقار وهيبة، ألنه كان يُذكر فيها توسُّل وتضرُّع كثري من أجل سرعة جميء املحيها!تَـ 

 

 )13(Louis Finkelstein, The Birkat Ha-Mazon, Jewish Quart. Rev., vol. XIX, pp. 211, cited by Louis Bouyer, 

Eucharist, p. 79. 
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 طقس صالة وليمة المحبة بحسب زمن المسيح:
 تبدأ الصالة بغحل يد مجاعي، يبدأه رئيس املائدة ويتلو أثناء غحل يديه صالة خاصة. أوًال:

توزيـع الــأس األول حيـث يشـرب مـن الــأس الواحـد   وحينمـا يلتـوم اجلميـع حـول املائـدة، يبـدأثانيـاً: 
 كل اجلماعة معاً (يف حالة وليمة الفصح كل واحد يأخذ لنفحه كأساً يشربه بعد أن يتلو عليه الربكة):

 [مبار  أنت يا رب إكنا مل  الدهور الذي يعطينا مثار (نتاج) الـرمة].
ــ ي، خبــالف كــأس الربكــة بعــد العشــاء، وهــو هــذه هــي الـــأس اُألوىل الــيت ذكرهــا القــديس لوقــا اإلجنيل

الوحيــد مــن بــني اإلجنيليــني الــذي ذكــر الـــأس األول بنــوع مــن التــدقيق، عنــدما وصــف عشــاء الــرب. وقــد 
ســبهب هــذا التــدقيق حــريًة وارتباكــاً جلميــع الُشــرهاح الــذين حــاولوا اــرح معــىن هــذه الـــأس، إذ ححــبوا أ�ــا 

ولــــن احلقيقـــة أ�ـــا كانـــت تتبـــع العشـــاء، ومل يُـــدخلها الـــرب يف تـــدخل ضـــمن التحـــوُّل الحـــري الـــذي مته. 
مث تناول كأساً واـر وقال: خذوا هذه  «صميم كأس اإلفخارستيا األخري، لذل  مل يشرب منها الرب: 

: 22(لــو » واقتحــموها بيــنـم أل، أقــول لـــم إ، ال أاــرب مــن نتــاج الـرمــة حــىت يــأيت ملـــوت اهللا.
 )18و17

الـــأس مل تتحــوهل بــل ظلــت نتــاج الـرمــة. وهــذه الـــأس خبــالف كــأس الربكــة الــيت هــذا يعــين أن هــذه 
ذكرهـا لوقـا اإلجنيلـي نفحــه بعـد ذلـ ، والـيت أجــرى عليهـا املحـيح سـر التحــوُّل، فصـارت هـي كـأس الــرب 

وكـذل  الــأس أيضـاً بعـد العشـاء قـائًال: هـذه الــأس هـي العهـد اجلديـد  «الـيت حتـوي دم العهـد اجلديـد 
 )20:22(لو » لذي ُيحف  عنـم.بدمي ا

 إذاً، فالـأس األول يف طقس الوالئم الرمسية زمن املحيح غري كأس الربكة اليت ُتشرب بعد العشاء.
ومعــروف يف طقــس كنيحــتنا أن املحــيح مل يَــُذْق مــن هــذه الـــأس اُألوىل، باعتبارهــا لــرهد الشــرب مــن 

 نتاج الـرمة، ولـن املحيح ذاق من كأس الربكة.
 ال تبدأ الوليمة رمسياً إاله إذا أمح  رئيس املتهـأ اخلبز وكحره وأعطاه للمتناولني قائًال: لثاً:ثا

 [مبار  أنت يا رب إكنا مل  الدهور الذي أخرج لنا اخلبز من األرخ].
 وبربكة اخلبز هذه تُعترب الوليمة كلها مبارَكـة هـي واآلكلـني منهـا، وبعـد بركـة اخلبـز هـذه ال ُيحـمح ألي

 فرد أن يشرت  يف املائدة إذا جاء متأخراً بعد الربكة.
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علــى كـل فــرد مــن اآلكلــني أن يبــار  علــى كــل نــوع مـن الطعــام ميــد يــده إليــه قبــل أن يضــع منــه رابعــاً: 
 ايواً يف فمه.
ألن طقس الوالئم ال يبـدأ إاله بعـد الغـروب، لـذل  كـان مـن الطبيعـي أن تـدخل ظلمـة الليـل خامساً: 
األكل، لذل  فإنه بعـد بـدء الوليمـة بقليـل تـدخل ربـة البيـت ويف يـدها املصـباح الـذي تــون  عليهم أثناء

 .)13F14(قد أعدهته ُمْحَبقاً ويصلي عليه رئيس املائدة بركة النور
ولقد دخل هـذا الطقـس إىل احليـاة املحـيحية وهـو املعـروف اآلن بتحـبحة النـور الـيت يقوكـا الشـعب يف 

، وأيضـــاً نـــراه Lucernariumيقـــاد املصـــابيح، وُتحـــمهى يف الطقـــس اليونـــا، البيـــوت ويف الـنيحـــة وقـــت إ
 واضحاً يف طقس إنارة الشموع على املذبح وقت القداس حىت ولو كان يف الصباح.
. وهــذا تقليــد قــدمي )14F15(وبعــد إيقــاد النــور مبااــرة ُحيــرق البخــور علــى املائــدة، وتُقــال عليــه بركــة خاصــة

وحـني يوقـد هـرون الُحـرُج يف العشـية يوقـد  «وهـو مـأخوذ مـن طقـس اكيــل:  يرجع زمانـه إىل أيـام هـرون،
 ححب الحبعينية) - 8:30(خر » خبوراً دائماً أمام الرب يف أجيالـم.

يُعـــاد غحـــل اليـــد، ويــــون لـــه طقـــس خـــاص، إذ يتقـــدهم العبـــد أو اخلـــادم إىل رئـــيس الصـــالة سادســـاً: 
. وهذا يشرح لنا ظروف طقـس )15F16(م أصغر أفراد اجلماعةبالطشت واإلبريق، ويف حالة غياب اخلادم يتقده 

غحــل األرجــل الــذي اعتــىن القــديس يوحنــا اإلجنيلــي بــذكره، ويُظــن أن يوحنــا نفحــه هــو الــذي قــدهم املــاء 
 للمحيح ليغحل يديه.

ـــل لنــوال بركــة العهـــد  ولـــن الــرب رفـــع هــذا الطقــس مـــن مضــمون التطهــري اجلحـــدي باملــاء الــذي يؤهِّ
ــل لألكــل والشــرب مــن جحــد املحــيح ودمــه لنــوال بركــة العهــد اجلديــد القــدمي، إىل  ســر االتضــاع الــذي يؤهِّ

 ملغفرة اخلطايا واحلياة األبدية.
يتقــدهم رئــيس املائــدة ليمحــ  بيــده املغحــولة كــأس الربكــة الــيت تـــون ممزوجــة وُمعــدهة لــذل ، مث  ســابعاً:

 اجلماعة كلها للشـر: يرفع رئيس املتـأ الـأس بيده وهو مطاطيء الرأس داعياً 
 [فلنشـر الرب إكنا].

 ويرد اجلميع (ال يقل عددهم عن عشرة أاخاص حىت ُحيحب االجتماع رمسياً) بقوكم:

 

 )14(Mishnah, Tractate Berakoth VIII, 5,6. 
 )15(Mishnah, Tractate Berakoth VIII, 5,6. 
 )16(D. Hedegard op. cit., . p. 145. 
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 [مبار  الرب إكنا الذي بصالحه أعطانا طعاماً، وبرمحته وهبنا احلياة].
 ق.م). 67سنة  - 103(سنة  )16F17(وهذا الطقس ُوِجد محجهًال منذ أيام ألـحندروس حناؤس

 .)17F18(ويُالَحظ أنه إذا كان العدد أقل من عشرة أاخاص يُـتفى بإعطاء الشـر بفم رئيس املتـأ فقط
يبــدأ رئــيس املتـــأ بــأن يقــود تحــبحة الشـــر بــاللحن، وهــي عبــارة عــن ثــالث بركــات (ُيضــاف ثامنــاً: 

 ح.إليها دعاٌء أخري يف أيام األعياد)، وهي محتخدمة منذ زمن سابق على زمن املحي
. )18F19(فالربكــة اُألوىل ثبــت أ�ــا منــذ موســى، والثانيــة منــذ زمــن يشــوع، والثالثــة منــذ زمــن داود وســليمان

 ولـن ُأضيف إليها بعض مجل لُتناسب زمن ما بعد التشتُّت.
 البركة اُألولى:

مل  الدهور الذي يُطعم املحـونة بصالحه وبنعمته ورمحته، يا معطياً طعامـاً مبارٌك الرب إلهنا [
 ـل ذي جحد، يا َمْن تقيم أََوَد كل حي، وتيئ الطعام لـل املخلوقات.ل

 يا َمْن تعطي طعاماً للجميع]. مبارٌك أنت يا رب،
 البركة الثانية:

 [نشـر  أيها الرب إكنا من أجل األرخ املشتهاة الوفرية اخلريات اليت ُسرِْرَت أن تعطيها آلبائنا،
 حلمنا (اخلتان)، ونشـر  من أجل العهد الذي ختمته يف

 ونشـر  من أجل التوراة اليت أعطيتنا إياها،
 ونشـر  من أجل احلياة والنعمة والرمحة والطعام الذي متدُّنا به يف حينه احلحن.

 ونبارك اسمك.من أجل كل ذل  نشـر  أيها الرب إكنا 
 من أجل األرخ والطعام]. مبارك أنت أيها الرب

 البركة الثالثة:
موضــع  يهــا الــرب إكنــا علــى اــعب  إســرائيل، وعلــى أُوراــليم مــدينت ، وعلــى صــهيون[أرســل رمحتــ  أ

 

 )17(Mishnah, Tractate Berakoth VIII, 2. 
 )18(Ibid. 
 )19(D. Hedegard op. cit., p. 139, cited by Louis Bouyer, Eucharist, p. 81. 

      L.N. Dembitz, Jewish Services in Synagogue and Home, p. 435. 
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 محـن جمد ، وعلى مملـة بيت داود محيح ، وعلى بيت  العظيم املقدهس الذي ُدعي بامس .
أْطِعْمنــا، أْاــِبْعنا، أعنهــا، إقْـبَـْلنــا إليــ ، جنِّنــا ســريعا مــن كــل ضــيقاتنا، وال تَــَدْعنا نقــف أمامــ  

 زين ايواً من األمور الفانيات، ألن الفانيات ِهباُتا قليلة ومهومها كثرية!ُمْعوَ 
 أمها حنن فقد وثقنا يف امس  العظيم املخوف القدوس.

يا ليت إيليا يأيت، واملحيها ابن داود يأيت يف أيامنا، ويا ليـت مملــة بيـت داود تعـود إىل مـا�ـا 
أجــل امســ ، وتعيــدنا إليهــا وتُفــرِّح نفوســنا فيهــا، وحتـــم أنــت علينــا، أنــت وحــد ، وختلِّصــنا مــن 

 وترحينا يف صهيون مدينت .
 )19F20(الذي تبين أوراليم ثانياً.] مبارك أنت يا رب،

وُيالِحـــظ القـــارىء أن الربكـــة اُألوىل بـــدأت بالشــــر علـــى الطعـــام احلاضـــر، مث امتـــد الشــــر ليشــــمل 
صـــالة لتشـــمل الشــــر علـــى أرخ امليعـــاد، اخلليقـــة، ومـــن الطعـــام الـــذي أخرجتـــه أرخ إســـرائيل امتـــدت ال

ومنها إىل الشـر على العهد القائم الذي حيمله كل الشعب كخـتم علـى اللحـم، مث امتـد الشــر ليشـمل 
 التوراة. وهـذا مشلت الربكة اُألوىل والثانية كل تاريخ اخلالص الحابق.

ـــا الربكـــة الثالثـــة، فهـــي امتـــداد إىل املحـــتقبل ليحصـــل فيـــه جتديـــد ألع مـــال اهللا الحـــابقة مـــع إســـرائيل أمه
وجتديد لربكات العهد. مث ميتد هذا اإلحلـاح يف طلـب جمـيء املحـيها، علـى أن تــون عالمتـه الحـابقة جمـيء 
إيليا! مث ظهور ملـوت اهللا وعودة مملـة داود يف اخص املحـيها. وتنتهـي الربكـة الثالثـة بالتضـرُّع مـن أجـل 

 ها حىت جميء املحيها.بناء أُوراليم املحتمر واستعادة جمد
وهـــذا تنتهــي وليمــة اليهــود التقليديــة حاملــًة لنــا املالمــح األساســية الــيت تـــوِّن اكيـــل العــام للطقــس 

 الذي منارسه اليوم، واليت ال يصعب أبداً التعرُّف عليها داخل اإلفخارستيا والقدهاس.
 ياد:دعاء التذكار الذي سُيضاف بعد البركة الثالثة في مناسبة األع

 يُقال بعد التوسُّل من أجل مملـة بيت داود:
ذِْكرُنــا زِكهـارون)  Zikkaron[يـا إكنـا وإلــه آبائنـا، فْليـدُخْل إليــ  تـذكارُنا هـذا (أو ذِْكرُنــا، وبالعربيـة 

حنـــن، وذِْكـــُر آبائنـــا، وذِْكـــُر أوراـــليم مـــدينت ، وذِْكـــُر املحـــيها ابـــن داود فتـــا ، وذِْكـــُر اـــعب  كـــل بيـــت 
ـــــْل وُيحـــــمْع  إســـــرائيل؛ ـــــذِْكر أمامـــــ ، وليـــــأِت إىل حضـــــرت  وميـــــر أمامـــــ ، وليُنظـــــْر ويُقَب ـــــيقم هـــــذا ال ل

 

 )20(D. Hedegard op. cit., pp. 146 ff. 
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للصالح، للنعمة، للرأفة، للرمحـة يف هـذا اليـوم الـذي حتى يصير في ذِْكرِك، تذكاراً أمامك للخالص، 
بـلمــة حيــاة وخلِّصــنا لل هــو يــوم (كــذا). اذكرنــا أيهــا الــرب يف هــذا اليــوم للصــالح وافتقــدنا فيــه للربكــة،

 خالص ورمحة ومعروف يدوم، وأظهر فيه رمحة ألن  إله ُمْنِعم ومل  رحوم].
و ذا التذكار تنتهي الوليمة إذا كانت ذات اعتبار خاص بالنحبة لعيد هام كعيد الفصح مثًال، حيث 

 » قدهاس الفصح «تحمهى حينوذ 
وهي كلمـة ذات قيمـة بالغـة  » زكهارون Zikkaron «وبالعربية » ذِْكر «ويف هذه اإلضافة تقابلنا كلمة 

األمهيــة جــداً بالنحــبة لإلفخارســتيا يف وضــعها املحــيحي، أل�ــا تـشــف لنــا عــن عمــق وامتــداد معــىن قــول 
)، والذي ُخِتَم به طقس األكل والشـرب ليعطيـه صـفته 19:22(لو » اصنعوا هذا لذكري «املحيح: 

 السرية والديمومة!!
بالعربيـة ليحـت جمـرد تـذكار كمـا » زكهـارون «أو » ذِْكـر «نـشـف لنـا أن كلمـة ي» الِربَاَكـاه «فمـن هـذه 

فعــٌل أمــام اهللا إاله أعمــال اهللا، فالــذِْكر أمــام اهللا لــيس كلمــة بــل هــو » الــذِْكر «يبــدو لنــا، إذ ال يــدخل يف 
 )14:12(خر » .اصنعوا هذا ذِْكراً أبدياً أمام اهللا «مقدهٌس تحلهم موسى سرهه مع الوصايا والناموس: 

فالذِْكر وصية وتقليـد مقـدَّس، وهـو وإن كـان فـي الماضـي مـن أجـل أمـور ماديـة فـي شـكلها، إالَّ 
 أنه في ذاته كان عمًال روحانياً مقدَّساً مقدَّماً أمام اهللا، يدخل إلى عظمته في السموات.

ي تقـوم قوَّتـه علـى العهـد)، والذِْكر يُعتبر ميراثاً روحانياً غالي الثمن جـدًا، فهـو كنـز البشـرية (الـذ
والـــذي إذ تســـتخدمه باســـتمرار تنـــال بواســـطته اســـتجابة أمـــام اهللا وقبـــوًال ودخـــوًال وظهـــورًا ورحمـــة 

 الثالثة.» الِبَراَكاه«كما تقول   -وخالصاً وبقاًء ونعمًة 
 وبواسطة الذِْكر الدائم يصبح عمل اهللا في القديم حاضرًا معنا دائماً، فهو سـر ديمومـة، وجـوهر

بقــاء ألعمــال اهللا وفعلهــا، فاإلنســان بواســطة ِذْكــر أعمــال اهللا يســتطيع أن يحــتفظ بهــا ويعــيش فــي 
فعلها، فالذِْكر يـديم النعمـة ويـديم الرحمـة ويـديم الخـالص، بشـرط أن يكـون ذلـك ضـمن عهـد اهللا 

 وقد رضَي أن ُتذكر أمامه!
أيـام الحـبوت واألعيـاد واملواسـم الـيت يــون الثالثـة خـاص ب» الِربَاَكـاه «يف هـذه » الـذِْكر «وُيالَحـظ أن 

قـد مته فيهـا عمـل مـن أعمـال اهللا العظيمـة يف املاضـي، حـىت يــون طقـس اليـوم كلـه وطقـس الوليمـة قائمــاً 
 » زِكهارون «أساساً من أجل هذا الذِْكر 
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ألنه أكل أمـام عند اليهود هو أكل مقدهس » الزِكهارون «ومن هذا يظهر أن األكل يف وليمة الذِْكر أو 
وامتــداده ظهــوره واســتعالنه ورؤيتــه ودوامــه عهــد مته بــني اهللا واــعبه، ومطلــوب يف هــذا اليــوم  اهللا، لــذِْكر

 .)20F21(أمام اهللا بفعل نعمته ورمحته الضامنة لـل عهود اهللا
عب كما يظهر أيضاً أن الذِْكر هنا هو مناسـب وموافـق ومؤكِّـد ألمانـة اهللا، كمـا هـو مؤكِّـد ألمانـة الشـ

تأكيــد ألمانــة الشــعب، واـــهادة ألمانــة اهللا، وفعــل يضــمن دوامهــا واســـتمرارها يف  فالــذِْكريف أمانــة اهللا. 
احلاضــر، وبالتــايل هــو عبــادة علــى أعلــى محــتوى كعمــل يرضــي اهللا ويحــرُّه ويُفــرِّح قلبــه وجيعلــه يــذكر فعــًال 

 عهده ورمحته وكل وعوده.
ند اليهود كانت محـرة مشـرتكة وفرحـاً مشـرتكاً بـني اهللا األمـني لذل ، فاملحرة والفرح يف والئم الذِْكر ع

 على عهده وبني اعبه، طاملا هو قائم على الذكرى وأمانة العهد.
هـذه مـرة ُأخـرى عنـدما نـتـلهم » التـذكارات «و» الـذِْكر «ونلفت نظر القارىء أننا سنعود إىل موضوع 

 وما حتويه من تذكارات.عن اإلفخارستيا واألوااي، أي الصلوات يف الـنيحة 
 

 

) هذا ما مته ويـتم دائمـاً يف اإلفخارسـتيا، فبححـب وعـد املحـيح يطلـب الــاهن أن يـتمم الـروح إعـالن وظهـور سـرِّ اجلحـد 21(
 والدم.
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 الفصل األول

 وليمة العشاء األخير للرب وتأسيس سر اإلفخارستيا
 

ـ  يهـ، ىل  يهـ،  هلتطلُّــ  يهــا هبـا  لُّ  هئم  لتشــا  لتهـميــ  لتطلُّهيــ  رطـملر  ــ  ــم  ىل  ــم  ـه
ه هتهمــ  هــي هــي هتهمــ  ـفســه  هتهمــ  ـشــ، لسـســان ـــايلي ُّـ قــاج لــي  لملســهَّا  ىل  أن يــا  هأقــا  بنفســ

 لملسهَّا  هتهم  خبا لتسما  تك، لتيهمر.
 ):20:26(ـ  » ولمَّا كان المساء اتكأ مع االثني عشر« - 1

ــــا حبســــب لحللهلــــ  (أتهثهـــــا كــــان ذلــــك مســــاًء  ـَّ حبســــب لتلبهشــــ   أه حبســــب لتللــــس لتهـــــميي  أ
¢l»qeiaـق لخلُّـمي  ) يكان يج لج ــ قاج تُّكنهس  يف هسط ته، لتشـامل لملظُّـ   أــار تنـا يهـه لملسـهح طـ 

 هسط رشثـ لت لتيـها.
أعلاـــا يهــه ثلــ  أكهــية باتــيخمل ىل  لألقــيلس لتشُّهــا بــاملغف ة هبــاتطلـري بــي  لتشـــي لتــذي أقاـــه باتســ  

 قب، أن ـلهمه باتصُّهب 
ىل  لتشـامل هئ ميـمت  أطَشَمَنا يهه هبهيـه لخلبا لحلي لتنازل ـ  لتسما  لتذي ك، ـَْ  ـأك، ـنه ئ ــمع

 باخلله   ب، ـسطمط  لتسما .
 ـُّنا يهه لحلضمر لتيلم  تـخص ـسمع لملسهح ـشنا  ـصُّمباج هـُلاـاج  ىل  لـلضا  لتيه .

هيــمق هــذل كُّــه أخــذـا يف هــذه لتُّهُّــ  لملمعــي باـطظــار يجــ  ـــم  آخــ  أكثــ  ىلشــ لقاج ـــأيت يهــه لملســهح  
 مبجيه هجمي أبهه  ـ  ـالمكطه.

 ):2:13(ـم » ين كان العشاءفح« - 2
كــان حبســب لتللــس لتهـــميي هتهمــ  عـــا  ــــميي أقاــــا ـشُِّّــ  ـــ  رالـهــذ تــه ـــ  ” العشــاء“هــذل 

ــٌ   يلــي باشــ   ـَ أخــصِّ أحبامــه  هتكــ  حهنمــا يــا  ىل  كســ  لخلبــا هىل  ب كــ  لتكــأس قــال ـــا ئ ـلمتــه َب
 ـمرة لآلب.لملسهح كـنمره لألزيل  هكـف لتس  لملكنمن ـنذ لتيهمر يف ـ

لملامية اارت أـاـه ـذحباج  هلخلبا يف ـيـه اار يسيلج حّها ـكسـمرلج همماَّقـاج  هلخلمـ  يف لتكـأس ُّـمَّل 
ىل  يــه  ههقـف لتكـاه  خمضَّـباج بـي  ـفسـه  لملسـهح قـيَّ  ـفسـه ذبهحـ . لَحلَمـ، لتـذي لـ، رؤسـا  لتكـنــ  

لـيـمه قبـ، لتشهـي  ه تهمسكمه ـه ) سـَُّّ  ـفسـه تهـي 5:26(ــ  » ٌب يف لتــشبتـئال ـكـمن َشـغَ  «ـلاريـه
 ـالتــــــمنلآلب قبــــــ، أن ـضــــــشمل عُّهــــــه لألـــــــايي  هأكمــــــ، باتســــــ  بهــــــي ـفســــــه ــــــــمرره لألزتهــــــ   ههــــــ  ئ 
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 تصَّني.يف هسط أحبامه قب، أن ـصُّبمه هسط  -باتنه   -ـطـاهرهن عُّهه س ّل  هسبق هذبح ـفسه 
بح عُّـى ـسـطمله لألبـيي قبـ، أن ـُكمُّـمه عُّـى تلي حلَّق باتس  ـا كان سهطحلق باتفش،  يأكمـ، لتـذ

ين   حتى يظل الذبح بالسرِّ قائماً بعد انتهاء الفعل، وحتى تبقى ذبيحتـه قائمـة بـال حـدود ـسطمله لتـا
 ندخل إليها في السر كلما نشاء وأينما نشاء!!

ين لتـذي أكمُّـه لتشـامل يهـه   يأعلـاه اـف  ياتذبح لتذي أكمُّه لملسهح تنفسه ري  ــ  قهمـ  لتفشـ، لتــا
ان هلملكان   حتـى ال يُقـال إن العـالم هـو الـذي ذبحـه علـى الصـليب بـل هـو لتيهل  هلتـممل يمق لتـا
 الذي ذبح نفسه ألجل حياة العالم.

اج  هذبهحـ   مل رـَُشْي ـاميةج  همل ــَُشْي عـا ج  همل ــَُشْي طلس حمبٍ  ألخصَّا  حمبمبني  ب، ـذحباج ـاطلاج مساـه
ســهح لحلــب تُّشــامل كُّــه  ههتهمــ  أقاــــا لبــ  لهللا تُّبــــ   قاطبــ ج  هعُّهـــا يســيه مسامهــ  تكــ، لتــيهمر   ـه

 ـذبمحاج هيـه ـسفمكاج.
 ):27و26: 26(مت » أخذ يسوع الخبز وبارك ... وأخذ الكأس وشكر« - 3

ـش هيــ    -قبــ، كســ ه  -حبســب طلــس لتــمئم  يف لتشـــي لتلــيمي  كاـــ  لتربكــ  لتــيت رُلــال عُّــى لخلبــا 
ُّمات لتـك  هلتطسبهح لتيت رُلال عُّى كأس لتربك  بشي لتشـا  ـش هيـ  أـضـاج  هكاــ  مجهشــا ئ هكاـ  ك

ختــ ج عـــ  ـباركــ  لهللا لتـــذي أعلــى لخلبـــا هلخلمــ  سســـ لمه،  مث ُشــْك  لهللا لتـــذي ـشلــي لتلشـــا  تكـــ، ذي 
 يسي!! (كما ق أـا يف هئم  لحملب  عني لتهـمي).

أسـاس لتشــي لألهل  أي لتلـيمي  هكـان هـذل لتشــي قـي أقاــه لهللا ــ   هكاـ  هذه لتربكـات كُّــا قاممـ  عُّـى
ىلبـــ لهه  عُّـــى أســـاس أرض متُطَُّـــك كـــمط   مث أقاــــه ــــ  ـمســـى عُّـــى أســـاس لتفصـــح هطاعـــ  لتنـــاـمس (خـــ  

يـنــ  هههكــ،  يكاـــ  لتربكــات لتــيت رُلــال هلتطضـــ عات لتــيت 8:24 )  مث أقاـــه ـــ  يلهي عُّــى أســاس ممُّكــ  ـه
طـى  هههك، ـُفطخ  به.رُليَّ  ريهر ك  ُّـا حمل هعٍي بأرض رشمي  هذك ى ييل  هممُّك  رـُ

 يكاـ  لتربك  لتيت رُلال عُّى لخلبا متطي حىت رسطشهي ذك ى لألرض لتلهب  هلآلبا  هلململعهي.
ُّـك هبنـا  أهرشـُّه  

ُ
هكان لتـك  لتذي ـُلال عُّى لتكأس يف �اــ  لتمتهمـ  ـطحـمل ىل  رمـسـ، سعـاية لمل

 هجمي  لملسها.هلهلهك، 
 ):26:26 (مت» أخذ يسوع الخبز وبارك«( أ ) 

 هتك  ـاذل قال لملسهح عُّى لخلبا  هكهف باركه  هبأي رهح باركه  هأـ  قمة عُّـم  كاـ  حمهل ؟
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هذل س  لتس   هتك  لملش هف يهيلج أن ئ أرضاج طهب ج ذُك ت  هئ هطناج ـُلطـىن ركَُّّـ  عنـه  هئ خـريلت 
طـى هئ مث لتٍ  . مل ــذك  لتـ ب قـط شـهئاج ــ  هـذل  بـ، يف  رـُ اج تُّـ ب هلتطغينِّ تألك، حىت لتـب  أه ك ـه

 )24:11كم 1(» خذهل ُكُُّمل هذل هم يسيي لملكسمر أليُّك !! «بساط  هيالل هههب  ـ عب  قال: 
حن  لآلن أـا  يالٍل ىلهلي  هطشا  ـ عـب هخمهـف يف ـشنـاه  ـنلُّنـا يجـأة هبـال أي لتطبـاس ــ  ـفــم  

ا  لتُّذة لجلسيـ  هش لب لت لح  لتبــ   ـه  عصري لتكـ    ىل  طشا  س ِّي ـشجمن بـاآلئ  هلألحـالن طش
 هعُّهه ك، لألهياع لتبــ   لتيت رفمق حيهي لألرض هلألهطان لألرضه .

ياجلسي لتذي لسطشُّنه لملسهح باتربك   هلتذي كس ه بكس ه تُّخبا  هعهنـاه حنـم لتسـما   اـار طشاـنـا 
كسمر أليُّنا لتذي ـصيره لتسما  لتيت لحنير ـنــا  هلتـيت هـم يهــا لآلن  هلتـيت اـارت باتطـايل لجليـي لمل
 هطننا.

ههكــذل  كمــا كاـــ  كُّمــات لتربكــ  لتليميــ  عُّــى لخلبــا لتلــيمي يف لتــمئم  لتليميــ  رــ بط ذهــ  ىلســ لمه، 
للـمع ــ  ىلبـ لهه  تطمُّــك لتليمي باألرض لتلهب  لتـيت أخ يـ  هـذل لخلبـا لتـــي هر بلـه باتطـايل باتشــي لمل

هكــذا صــارت بركــة المســيح الجديــدة علــى هــذا الخبــز الســمائي وعينــاه نحــو هــذل لتــمط  لملطاعــاع؛ 
بالسـماء التـي أخرجـت هـذا الخبـز الحـي،  -أي الكنيسـة  -السماء تربط ذهـن إسـرائيل الجديـدة 

ه لميـراث ال يفنـى وال وتربط ذهنها أيضـاً بالعهـد الجديـد المقطـوع مـع المسـيح ابـن اهللا بسـفك دمـ
 أي دائم! -يتدنس وال يضمحل محفوظ لنا في السموات، كوطن أفضل 

 ):23:14(ـ   »ثم أخذ الكأس وشكر«(ب) 
يــم مل ـكـ  يلـط  » كـأس لتربكـ  «هلتكـأس هنـا رسـمَّى » بشـي لتشــا  «حنـ  هنـا يف �اــ  لتمتهمـ  

ـَُبارَك  لهللا.  شك لج مبشىن لتـك  ب، كان أـضاج 
ـب  كـ، ذي يم  أي ، أي شي  شـك  لملسـهح أه بـارك عُّـى لتكـأس؟ هـ، ــ  أيـ، لتلشـا  لتـذي ــُ

ُّْــك تبهــ  يلهي؟ هــ، تبنــا  أهرشــُّه  هلســطشاية جمــي لخليـــ  هلتــذبامح يف 
ُ
يســي؟ هــ، ـــ  أيــ، أن ـــ يَّ لمل

مُّكـ  لهلهك،؟ أـشلي لت ب يـه لسهلي لتثمني مثناج تطفاهات لسـسان؟ ه، ميكـ  أن ـكـمن لتصـُّهب مثنـاج مل
 يلهي أه ييـ  تبنا  أهرشُّه  أه رمطئ  سعاية طلمس لتذبامح ـ  عجمل هرهمس؟

نظـــ   ـــا ىلئَّ اـــمرة عمهلـــ  ملــــاع ه ــــ  حنـــم لآلب ـه ىلن ـباركـــ  لملســـهح هشـــك ه عُّـــى لتكـــأس مل ـكـم
همـــ  لخلـــالص هقـــي  نظـــ  ـالــــني لملفـــيـني ــــ  بـــين لتبــــ  ـرتمنـــمن رـ  ـــ  هلتلهاــــ  ـه لتصـــُّهب أـاــــه  هلهلاـه
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 هَّضمل ثهاب  يف يـه لتثمني ـطليَّـمن به ىل  لآلب!!ب
هـذل هـم يــي لتـذي تُّشــي  «ك، هذل كان يف قُّب لت ب حهنما ـيَّ ـيه باتكأس ىل  رالـهذه قـامالج: 

 )28:26(ـ  » لجليـي لتذي ـُسفك ـ  أي، كثـري .
 كان هذل هم ـمضمع رسبهحه قب، أن خي ج ىل  يب، لتـاطمن!!

 ):28ه26: 26(ـ   »... هذا هو دمي هذا هو جسدي«(ج) 
بــذه لتكُّمــات لمل عبــ  هلملخهفــ  غــريَّ لملســهح يف حلظــ  كــ، ـشــامل هئمــ  لتشـــا  لتطلُّهيـــ  لتُّذـــذة عنــي 
ىلســ لمه،  هأهقـــف ـفـــم  لتفـــ ح هلتســـ هر باألكــ، هلتــــ ب  همجَّـــي كــ، لملــــاع  لملســـهَّب  حنــم أجمـــاي ممُّكـــ  

يى لتـشب ـ  يـ  جمي ههكـ، سـُّهمان هحُّـ  سـهايت  بـه عُّـى أرضه   هحلَّ  ك، لتلممح لتكـنميت ت
لتشــاملني. يـــا هــمذل لملُّــك لألبــيي ميــمت  هلتكــاه  لألعظــ  ـــذبح ـفســه  هلتشـــي لجليـــي ـطأســس بــيٍ  يف  

 كأس.
اـهـــ   كاــــ  كـــأس لتربكـــ  لتليميـــ  متطـــي بـــذه  ىلســـ لمه، لملـــايي ترتبلـــه بأجمـــاي ـســـطلب، كُّــــا أرضـــه  ـز

ــق لآلـــال لملمعــمية. ههــمذل لآلن لملســهح  ـســها لتصــُّهب هلجلــ هح تُّشظمــ  لتشنصـــ    هكــ ان لملســها هــم حملِّ
هلملســـاـري هكـــ، لآلئ  هلألحـــالن لمليرَكـــ  هغـــري لمليرَكـــ   ميـــي ــــيه باتكـــأس تهشلهنـــا ــــ  يلخُّــــا ســـ  لملســـهَّا 

لآلب  سـ   لحللهلي  لتذي ُذبح تهمُّك باتصُّهب  س  للي لحللهلـي  لتـذي ُييـ  يف لألرض تهلـم  مبجـي
يُطهِّـر بي  لملسهح لتذي بـ هح أزيلٍّ قـيَّ  ـفسـه هللا بـال عهـب   «لتطـُّه، هلتطسبهح ب هح لتكـنمت لملغسمل 
ــــة لتخــــدموا  ـــــ فني latreÚein“ضــــمائركم مــــن أعمــــال ميت ــــي خيـــــ   ”ئر (كُّمــــ  طلســــه  رفه

نـا لشطُـلَّ  كُّم    )14:9(عب » اهللا الحي.تهطمريها)  leitourg…aلتكـنمت  ـه
 )24:11كم 1( »اصنعوا هذا لذكري.خذهل كُّمل هذل هم يسيي لملكسمر أليُّك    «( أ )  - 4

 )25:11كم 1(» اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري.هذه لتكأس هي لتشـي لجليـي بيـي   «(ب)   
ضممن تُّمتهم  لتليمي  بللسـا لتليمي.  هنا لحلي لتفاا، لتذي أ�ى عُّى ك، ـشىن ـه

 هئ هط  هئ ـملعهي آبا  هئ ممُّك  به  يلهي هئ أهرشُّه  هئ ههك،!! ىلذلج  يال ذك ى أرض
يــاخلبا هقــي اــار يســي لملســهح لحلــي هلخلمــ  هقــي اــار ي  لملســهح لحملهــي  لـللشــ  لتصــالت لتــيت  

ملعهي ىلس لمه، هـُُّك ىلس لمه، هأهرشُّه  هههكُّـا.  كاـ  ر بلـما بأرض ىلس لمه، ـه
 خبا همخ   هلخلبا أابح يسي لملسهح  هلخلم  أابح ي  لملسهح! ياتمتهم  مل ـبَق يهـا بات هح ىلئَّ 
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هلتربكــ  عُّــى لخلبــا أاــبح ئ عالقــ  هلــا باملاضــي  يلــي لرربلــ  بــذك  لملســهح لتــيلم  حلضــمره  هلتربكــ  
عُّــى لتكــأس ئ عالقــ  هلــا باملســطلب،  يـــي ذكــ  أـضــاج تُّمســهح  حلضــمره. أه مبشــىن أعــّ  هأمشــ،  ىلن كــ، 

ملت هلتطضـ عات لتيت رُليَّ  عُّى لخلبا هلخلم  هي ذك  يلم  تُّمسهح  مبشىن أ�ـا ـ ربلـ  بـه لتربكات هلتصُّ
يسيه هيـه  ههـذل هـم ـضـممن لحلضـمر لتـيلم    -أي لخلبا هلخلم   -هحيه كما هم ـ ربط با. يـما 

خبــا ك  -هبــذتك يـمــا  ئ خيطصــان بــأـمر أه أشــها  أه أشــخاص ـضــ   هئ ـطشُّلــان بآـــال مل رطحلــق 
بــ، ىلن خبــا همخــ  لسيخارســطها مهــا يف لحللهلــ  ـســهح حاضــ   ـأكُّــه كُّمــا أكُّنــا  -همخــ  لتــمئم  لتليميــ  

ـاثالج أــا  أعهننـا بآئــه هبصـُّهبه ...  ـذك ه ألــه ـكـمن حاضـ لج يهنـا جبسـيه هيــه ـه ـ به كُّما شـ بنا  ـه ـه
 )26:11كم 1( ...»لرب فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس ُتْخِبرون بموت ا«

ــا هئمــ  لحملبــ  لتــيت طاملــا أقاــــا لألرلهــا  قــيمياج  لملنطظــ هن عــال  ىلســ لمه، عابــيـ  باجلـــي �ــارلج هتــهالج   ـَّ أ
يكاـ  لتصُّملت يهـا شـاية يلمم  عُّى أن لملسهَّا مل ـأِت بشي هلتكُّمات هلتطضـ عات يهـا ىلخبارلج يلمماج 

 طناع ىلرهان لتنمر هللي.ع  رمـقف عال  ىلس لمه، هع  لـ
هتك   هقي يا  لملسهح لت ب ـذبمحاج عُّى ـامية لحملب  لتهـميـ  ياعالج ـ  خبا همخ  لتمتهمـ  لتشطهلـ  

لت ب  هكأسـا خربلج جمسَّماج حهّـا  موتـسهحهاج ييـيلج  اار خباها باتض هرة شـاية يلمم  عُّى  حاً ِفصْ 
 جليـي.لتفصحي تُّشـي لالدم تُّصُّهب لتذي سال يهه 

تلي اار تشـا  لت ب عم، ييـي ـسطم  ىل  ـيى لأليهال  عمـ، غـري عمـ، لتمتهمـ  لتشطهلـ   رُّـك  
كاـ  رُشم، حلساب ىلحلاحات يسيـ  ألـمر ـض   هكـ، أـُّــا يف لملسـطلب، كـان هـم ُّلهـق ــا كـان  

ــا عـــا  لتــ ب يلــي اــار ىلخبــارلج مبمرــه لتــذي متَّ تُّفــيل  عــ  خلاـــا هيـــائت ـاضــي لس ـَّ ـســان كُّــه لتــيت أ
هــذل هــم يـــي لتــذي تُّشـــي لجليـــي لتــذي ـُســفك ـــ  أيــ،   «لحطمُّـــا لهللا ســابلاج بإــــال هطــمل أـــاة: 

 )24:14(ـ  » كثـري !!
ياسيخارسطها هي خرب ـمت  هذتك ـ  هلق  رليـطـا  ياخلبا يهـا يسي ـكسـمر  هلتكـأس يهــا ي  

 ـسفمك.
 اتس ِّ  حهث ضحهطه لسهله  هي لجلسي هلتي !!لسيخارسطها ـلٌق يشُّي حاـ، تمقام  لتصُّهب ب

ميك  لعطبارها خمطص لج هلقشهاج ــ ح عُّى ـسـطمى لألكـ، هلتــ ب ـفــم  لتطلُّهـي لملسـَُّّ  فاإلفخارستيا 
 )3:15كم 1( »المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب.«حسب لتكطب: 
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هحسـب بـ، هشـ ك  يف لملـمت. ألن  خرب لملمت أه لسخبار مبمت لت ب هنـا تـهس بــارة ـنلمقـ  بـاتف 
لخلرب هنا خيطص بأك، هش ب يسي ـكسمر هي  ـسفمك. ياخلرب هنا عم، أه يشـ، ـسـاٍه تشمـ، لملسـهح 
ـــ ب  شمــ، ـــا عمُّــه لملســهح  مث ـأكــ، لجلســي ـه لتــذي عمُّــه يف ـفســه. يــنح  ـلــمل ـــا قاتــه لملســهح ـه

ـرتك يهه. ينح  ـليِّ  ته ــا هـم لتي   ياملمت لتذي أي له لملسهح يف ـفسه يف يسيه هيـه جنُ  ـ ه حن  ـه
شم، ـا عمُّه تهكمن تنا ش ك  يف ـا عمُّه!!  ته رذكارلج ملا يشُّه!! ـه

تذتك يك، ىليخارسطها ـلهمـا هي عـا  لت ب ههي ـمت لت ب  تهس  ل ي ذك ى  ألـنا ــرتك يف 
نال ك، لملطحصالت ـنه   أي لخلالص هلتغف لن. -لملمت ـه

هســـ  بإقاـطــــا تإليخارســـطها رشمـــ، عمـــ، لتكـــ لزة عُّـــى أعُّـــى ـســـطمى  هحـــىت بـــني ههكـــذل  يـــإن لتكن
ات بملســل  لتكنهســ  حبكمــ  لهللا  «لتســمامهني!!  تكــي ـُشــ َّف لآلن عنــي لت ؤســا  هلتســالطني يف لتســماـه

 )11ه10: 3(أف  »صنعه في المسيح يسوع ربنا.لملطنمع  حسب قصي لتيهمر لتذي 
ه بـــارة ـطــملر ة مبــمت لتــ ب  هلئشــرتلك يف هــذل لتشـــا  هــم لشــرتلك يف ىلذلج  يشـــا  لتــ ب هــم حبــي ذلرــ

 حلهل  قامم  ههي ـمت لت ب تنملل ك، ب كات لتشـي لجليـي: لجلسي لملكسمر هلتي  لملسفمك.
ـ   طاملـا بلهــ  حايـ  عُّــى  هسـطظ، هـذه لتكــ لزة لتفشُّهـ  مبـمت لتــ ب بملسـل  لسيخارسـطها قاممــ  ئـز

لهــ  ـفــمس رلُّــب ـغفــ ة لخللاـــا هبلــي ىلميــان بشمــ، لجلســي هلتــي  هحضــمر لتــ ب  لألرض تُّطمبــ  هطاملــا ب
 ىل  أن ـأيت لت ب!!

 ):26:11كم 1( »إلى أن يجيء«+ 
ىلن هعي لت ب بالي  ـ  خالل رليميه جلسيه لملكسـمر هيــه لملسـفمك هـم حلهلـ  حضـمر قـام  أكثـ  ـنـه 

بـــية جمهئــه لألهل هجمهئــه لتثــاين  جمهئــه لألهل لملطضــ  لتــذي غهابــاج ـُنطظــ  لتشــمية ـنــه  ياسيخارســطها جتمــ  ـشــاج ه 
بصفته الخبز أكمُّه سابلاج باتطجـسي هلتصُّهب (هذتك يف ـضممن لخلبا لملكسمر هلملليَّ  لآلن يف لسيخارسطها 

)  ـــ  جمهئــه لتثــاين يف جمــيه  ألن لملســهح لتــذي أرــى هلمللــيَّ  لآلن يســيه هيـــه يف الحــي النــازل مــن الســماء
سيخارســــطها هــــم هــــم ـفســــه لتــــذي ســــهأيت يف لتطــــاـر  تهُنـــــي لتطــــاـر  هلتـــــا   تــــذتك يحهنمــــا ـأكُّــــه ســــ ّل يف ل

 لسيخارسطها  ـكمن باتض هرة يف لسطحلاق ـالقاره عني جمهئه لتذي سهكمُّه يف لتطاـر .
 تذتك  يمجهئه لآليت تهس ىلئَّ لسطشالـاج حلضمره لتكام  لآلن يهنا باتس !!
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 طقس األرثوذكسي:في ال - 1

 وليمة عشاء الرب مساء الخميس
 هل كانت هي وليمة الفصح؟

 وهل كان التقديس بالخبز المختمر ... أم الفطير ...؟
 

لتطلُّهــي لألرثمذكســي لتـــذي رســري عُّهـــه لتكنهســ  لتلبلهـــ  ـنــذ أـــا  لت ســـ،  هكمــا رســـَُّّمطه ـــ  لتســـهي 
ملخطم . ههذل عُّى أساس أن لتسهي لملسهح أسس لملسهح  هم أن رليـس س  لسيخارسطها ـكمن باخلبا ل

 في اليوم السابق للفصح، أي قبل أن يحل ميعاد أكل الفطير.س  لسيخارسطها 
هتكي ـفـ  لتلارى  ـمضمع لتفصح لتهــميي هلتفلـري هعالقطـمـا بسـ  لسيخارسـطها ـنبغـي أن ـشـ ف 

 لآليت:
أن  -بفـــ  ـمســـى لتنـــيب  - ـصـــ   أــــ ه  حهنمـــا أرلي لهللا أن خيُِّّـــص شـــشب ىلســـ لمه، ــــ  لتشبميــــ  يف

َرذبح ك، عامُّ  خ هياج َحْمتّها (أي لب  سن )  تهكمن يـه عالـ  لخلالص (ييل ) تك، بكـ  يف كـ، بهـ . 
ُُّك عالـَ  لتي  ـشرب عـ   ُـْ

عُّى أن ُميسح بيـه باب لتبه : لتلاممطني هلتشطب  لتشُّها حىت ىلذل ـظ  لملالك لمل
اــير ـــ  لتــ ب أن ـضــ ب لملــالك لملـُّــك كــ، بكــ  يف أرض ـصــ   كشلــاب  لتبهــ   ألن لألـــ  كــان قــي

 ملص  بسبب رـيـي لتشبميـ  عُّى ششبه ىلس لمه،.
ــا لخلــ هف يُهــذبح يف لتغــ هب  عـــه  لتهــم  لت لبــ  عـــ  (لكطمــال لتبــير) ـــ  لتــــ  لألهل ـهســان ـَّ (ـهشــاي  أ

اج باتنــار يلــط  ـبهــُ  ـنــه  هئ ـُكســ  ـنــه َعْظُمــه  هئ خــ هج شــشب ىلســ لمه، ـــ  ـصــ )  مث ـؤكــ، حلمــه ـــــم
ؤك، عُّى أعـاب ـ َّة (رذكريلج بامل لرة لتيت عاـاها ششب ىلس لمه، يف لتشبميـ ).  شيٌ  تُّصباح  ـه

ـُ ي  لخلمري ـ  ك، به  (ـُشال ـ  لتبهمت). حـىت ىلذل  -أي لت لب  عـ  ـ  ـهسان  -هيف هذل لتهم  
كــمن مخــري يف ىلســ لمه، كُّـــا (رشبــريلج عــ  بــي  حهــاة ييـــية ـــ  ئ ـ -ـهشــاي ذبــح لخلــ هف  -يــا  لملســا  

 خالص ييـي  هلتطخـُّص ـ  حهاة قيمي ).
ـَّا ـشىن لتفلـري يــم كمـا ـلـمل لتكطـاب:   «هُخيْبُا لتفلري يف ذتك لتهم  تهؤك، عُّى خ هف لتفصح. أ

خرجــــت مــــن ســــبعة أيــــام تأكــــل عليــــه فطيــــرًا، خبــــز المشــــقة، ألنــــك بعجلــــة ئ رأكــــ، عُّهــــه مخــــريلج. 
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 )3:16(رث » تكي رذك  ـم  خ هيك ـ  أرض ـص  ك، أـا  حهارك. أرض مصر،
وعيــد الفطيــر ـنــه ـســا ج.  21ـهســان حــىت  15هُُّســب أـــا  لتفلــري أ�ــا عهــي قــام  بذلرــه ـبــيأ ـــ  

نطـي مبحف، ـليَّس  مقدَّس،   ال يُعمل فيهما عمل ما.ـبيأ لتهم  لألهل ـنه مبحف، ـليَّس  ـه
ــا خــ ه  ـَّ ف لتفصــح يهؤكــ، بشجُّــ   هلألشــخاص هقــمٌف  ـؤكــ، رأســه ـــ  أكارعــه هيميــه  هلتبــاقي ىل  أ

ـــه هقميـــاج هأحلـــاؤه  ـــــيهية هأحـــذـطـ  يف أريُّــــ  هعصــــهـ  يف أــــيــ    لتصـــباح ُحيـــ ق باتنـــار  ـأكُّـم
ه بشجُّ   يـم يصح تُّ ب.  ـأكُّـم

   

سيخارســطها كــان هــم ـفســه ـــم  لآلن ـظـــ  بمضــمح أـــه تــم كــان عـــا  لتــ ب لتــذي أســس يهــه ســ  ل
لتفصح لتـذي ـُـذبح يهـه لخلـ هف ـسـا ج  ألاـبح ــ  لحملـط  أن ـكـمن لخلبـا لملسـطشم، يف رلـيـس لألسـ لر 

 يلريلج  ألـه ـسطحه، أك، لتفصح عُّى خبا خمطم .
ــاج رلــمل ىل�ــا مبميــب لتطلُّهــي لملســَُّّ  هلــا ـــ   هــ ) عمـم هــ  هخُّلهيـه لتكنــامس لألرثمذكســه  (ئ خُّلهيـه
لت س،  رليِّس عُّى خبا خمطم  ـنذ لتل ن لألهل ــ  ىلميا�ـا ىلمياــاج رلسـخاج أن لتـ ب أسـس سـ  لسيخارسـطها 

  ألن لتكنهســ  رـــؤ  عــ  )0F1(»وليمــة قــدَّاس الفصــح«وكانــت وليمتــه تســمَّى يف لتهــم  لتســابق تُّفصــح  
هـــم لتفصـــح  ـلـــني رلُّهـــيي هكطـــايب أن لتـــ ب ُاـــُّب ــــم  لتفصـــح يف ـهشـــاي ذبـــح لخلـــ هف يصـــار بـــذتك

 )29:1(ـم » هذل هم مح، لهللا لتذي ـ ي  خله  لتشامل. «لملسهحي لجليـي: 
ــا لتكنهســ  لتغ بهــ   ـَّ اـهــ  لتكاثمتهكهــ   -أ يلــي لُّــ  ُّــايظ عُّــى هــذل لتطلُّهــي حــىت لتلــ ن  -أي لت ـه

سـطنيةج   هتكنـا بشي ذتك رأت أن رغريِّ رلُّهيها ـسطخيـ  لتفلري بيل لخلبا لملخطمـ   ـ)1F2(لحلايي عـ 
ــىت هتمقــا لتــيت رـــري ق ل لتــا حبســب لتظــاه  ىل  أن عـــا   يف ذتــك عُّــى قــ ل ة لألـايهــ، لتثالثــ  ـــ قس ـه

ـهســـان. هبـــذتك بـــيأ لـــــلاق يف لتطلُّهـــي لتســـ لم ي بـــني لتــــ ق  14/15لخلمســـني كـــان هقـــ  لتفصـــح 
  ـمليـ  لتطلُّهي.لألرثمذكسي هلتغ ب لتكاثمتهكي  هبيأ ـمضمع لتل ل لت لسجنهُّه  ـيخ، يف ا لع يف

كــــف أاـــات  لتطلُّهـــي لألرثمذكســـي  ـنبغـــي أهئج هقبـــ، كـــ، شـــي  أن  هقبـــ، أن خنـــمض يف لملمضـــمع ـه

 
)1(  W.H. Frere, The Anaphora or Great Eucharistic Prayer. p. 7. 

 .113تُّمطنهح لألرشهيـاكمن حبهب ي يس  افح  » أس لر لتكنهس  لتسبش «) لـظ  كطاب: 2(
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ـنبِّه ذه  لتلارى  أن س  لسيخارسطها بيأت لتكنهس  متارسه باخلبا لملخطم  ـنذ حُّمل لت هح لتليس ــم  
ــا لألـايهــ، هلت ســام، يحهنمــا بُــِيى  يف كطابطـــا  ـَّ كــان ذتــك بشــي ممارســ  لسيخارســطها حبــمليل   لخلمــهس. أ

عـ  سنملت!! أي أن لألـايه، ىلمنا بيأت رسجِّ، ع  لسيخارسطها ـ  هلقـ  ــا هـم يـاٍر أــا  أاـحاب 
هذه لألـايه، هلت سام،. يُّم كان هنـاك أي ـفارقـ  بـني ىليخارسـطه  لتـ ب يف عــا  لخلمـهس  كـأن ركـمن 

ـىت هتمقـا  ـثالج عُّى يلـري  هبـني لتطلـيـس عُّـى لخلبـا لملخطمـ  لجلـاري عُّـى أــيي لت سـ، ــ قس هبـمتس ـه
محنا  تكاـ  قي أابح  ـمضمع ش ح هرشُّهق بال ـالع!  ـه
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 القراءات اإلنجيلية وكيف تثبت جميعها أن الرب - 2
 ُصلب في ميعاد الفصح. وأن اإلفخارستيا كانت قبل

 الفصح بيوٍم كامل ...؟
 

ق لتلارى  بني ق ل ة ئ رثبطـا لحلمليث لملالبسـ  هلـا  هبـني قـ ل ة قب، أن ـش ض تُّل ل لت ــمنا أن ـف ِّ 
رثبطـا لحلمليث لمل ليي  هلا هرـري ىلتهـا ركـ لرلج  يـاتل ل ة لُأله  رثـري لئـطبـاه ــ  يــ  لحطمـال عـي  هضـمح 

ـَّا لتل ل ة لتيت رـري ىلتهـا لحلمليث ـ  ك، يـ  يـي ق ل ة ذلت ر مج  حمصَّن .  يف لترتمج   أ
ــ  ىلقاـــ  ســ  عـــا   هــذل ـــا ســنمليـه ـــ  يـــ  لتلــ ل لت يف لألـايهــ، لألربشــ   يإجنهــ، ـمحنــا أهري ـز

هحـيَّيه ُّيــيلج هلضـحاج. مث عـاي يف  ـهسـان)  بمضـمح شـيـي  13/14لت ب أـه قب، لتفصـح ـسـا ج (أي 
متاـــاج عــية ـملضــ  أخــ ى هأشــار بمضــمح شــيـي أـضــاج ىل  أن ـهشــاي اــُّب لملســهح كــان يف هقــ  لتفصــح 

لتشــا  لتـذي أقاــه لتـ ب ـهسان)  حبهث مل ـَيَْع لتليـس ـمحنا أـ  ي ا  تُّــك يف ـهشـاي  14/15(أي 
 قب، لتفصح بهم  كاـ،  هئ يف ـهشاي لتصُّب لتذي متَّ يف هق  ذبح خ هف لتفصح.

ـىت هتمقـا  يـال جنـي لألــ  كـذتك  بـ، جنـي أن رهل ـَّا يف لألـايه، لتثالث  لألخ ى: ـ قس ـه ــ  لتشــا   أ
(هيف » بـ هيت «prîtV  =» أهل «كُّـا ر ي كخرب  جم ي خرب ـطشَُّّق كُّه مبنلمق كُّم  هلحية هي كُّم  

حماهت  ىلـابه  ـ  لتكارب  ـ  لتفلري). مث ئ جني بشي ذتك يف أيٍّ ـ  هذه لألـايه، لتثالث  أـ » لألهل «لتهم  
 تصُّهب باتنسب  تُّفصح لتهـميي.ـُظـ  أه ـُشُِّّق يهـا عُّى ـز  لتشـا  أه عُّى ـز  ل

هألـــه ـشــ هف أن كــالّ ـــ  ـــىت لت ســمل هتمقــا لسجنهُّــي أخــذ رهلـطــه ـــ  يـــ  عـــا  لتــ ب ـــ  ىلجنهــ، 
شـــ هف أـضــاج أن ــــ قس لت ســمل كـــان ـ يــ  يف رهلــــ  بشــض لحلـــمليث لتــيت مل ـــــرتك يهــــا ىل   ـــ قس  ـه

اـهــ   تـــ ذتك لجتـــ  أـظــار عُّمـــا  لتكطــاب لمللـــيَّس ىل  ـصــير ـــرتي  تـــه ـــ  لتشربلـهــ  هلألرلـهـــ  ىل  لتهـم
ـ  عــا  لتـ ب كأــه هلقـ  يف » ــ  لتفلـرياألول لتهـم   «ىلجنهـ، ــ قس هبـاألخص ىل  كُّمـ   لتـيت ُّـيي ـز

اـهــ . ههــذل ســنأيت ىل   لتفصــح. هيشــالج هيــيهل أن ئ لألاــ، لتشــربي ـفهــي هــذل لملشــىن هئ حــىت لترتمجــ  لتهـم
 ش حه يف حهنه.
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 ن الكتابية التي تؤيد أن عشاء الرب كان قبلالبراهي - 3

 الفصح بيوم، وأن صلب المسيح هو الذي تمَّ في ميعاد ذبح
 خروف الفصح.

 

 أوًال: قراءة إنجيل يوحنا:
ـَّا ـسمع  « -أ  ههم عامل أن سـاعطه قـي يـا ت تهنطلـ، ــ  هـذل لتشـامل ىل  لآلب  قبل عيد الفصح أ

   أحــبـ  ىل  لملنطـــى  يحــني كــان لتشـــا  ...ىلذ كــان قــي أحــب خااــطه لتــذـ  يف لتشــامل
 )2ه1: 13 (ـم»

هنـــا ــــمري ـمحنـــا لت ســـمل لخلـــرب ــــيعَّماج بـــاتـا  عـــ  قصـــي  ألــــه ـــــا  أن ـش ِّينـــا مبهشـــاي لتشــــا  
 باتنسب  تُّفصح.

وفـي بسـط  أــا  أرـى ـسـمع ىل  بهـ  عنهـا ... يصـنشمل تـه هنـاك عــا ج ... ثـم قبـل الفصـح  « -ب 
لتفصح خبمس  أـا ) مس  لجلم  لتكثري لتذي يا  ىل  لتشهـي أن ـسـمع آٍت ىل  (أي قب، الغد 

: 12(ــــــــم » أهرشـــــــُّه   يأخـــــــذهل ســـــــشمف لتنخـــــــ، هخ يـــــــمل تُّلامـــــــه (أحـــــــي لخلـــــــمص).
 )13ه12ه2ه1

ىلذلج  ــــ  هـــذه لت هلــــ  ـُفــــ  ضـــمناج أن ـســـمع كـــان يف بهـــ  عنهـــا ــــم  لتســـب   هكـــان قـــي ربلَّـــى عُّـــى 
 اج ـكمن عـا  لت ب ـم  لخلمهس قب، لتفصح بهمٍ  كاـ، باتض هرة!!لتفصح سط  أـا   هبذتك أـض

همل ــيخُّمل هـ  ىل  يلر لتمئــ  إلـى دار الواليـة وكـان صـبح. مث يا هل بهسمع ـ  عنـي قهايـا  « -ج 
 )28:18(ـم » لكي ال يتنجَّسوا فيأكلون الفصح.

ي سُهذبح يهـه لتفصـح ـسـا ج أي ــم  ىلذلج  ـ  هذه لت هلـ  ـُفـ  أن لملسهح ُحمك  هُاُّب يف لتهم  لتذ
 لجلمش .

 أي ـم  لخلمهس. -هبذتك ـكمن عـا  لت ب قب، لتفصح بهم  كاـ، 
كـان لســطشيلي  يُّكــي ئ ربلـى لأليســاي عُّــى لتصــُّهب (بشـي غــ هب لتـــمس  أي عنــي    مث ىلذ « -ي 

ســأل لتهـــمي بــهالطس أن فــي الســبت، ألن يــوم ذلــك الســبت كــان عظيمــاً، بــي  ـــم  آخــ ) 
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ُ يشمل.رُ   )31:19(ـم » كس  سهلا�  ـه
أن ـــم  لتســب   » ذتــك لتســب  كــان عظهمــاج  «ـــ  هــذه لآلـــ  ـطبــنيَّ تنــا ـــ  قــمل ـمحنــا لت ســمل أن 

(لتذي ـبيأ بشي غ هب لتـمس) كان هم عهي لتفصح. ياتسب  لتمحهي لتذي ـُيعى عظهماج هـم لتسـب  
 لتذي ـل  يهه عهي لتفصح.

 قب، غ هب لتـمس  أي قب، بي  ـم  لتسب   أي ـم  لجلمش .ىلذلج  ياتسهي لملسهح ُاُّب 
 هبذتك ـكمن عـا  لت ب ـم  لخلمهس قب، لتفصح بهمٍ  كاـ،.

وكـان اســتعداد يُّمـا مسـ  بـهالطس هـذل لتلــمل أخـ ج ـسـمع هيُّـس عُّـى ك ســي لتمئــ  ...  « -هــ 
 )14ه13: 19(ـم » الفصح ونحو الساعة السادسة.

ضـمح أن ــم  لجلمشـ  لتـذي هـم ــم  لئسـطشيلي أاـالج باتنسـب  تُّسـب   اـار ـه  هذل لتلـمل ـطبـنيَّ بم 
 أـضاج لسطشيليلج تُّفصح لتذي ـُذبح يهه خ هف لتفصح.

ـشىن هذل أن لتسهي لملسهح ُاُّب ـم  لجلمش   ههم ـم  ذبـح لتفصـح. هعُّهـه ـكـمن عــا  لتـ ب قبـ، 
 لتفصح بهمٍ  كاـ،.

 مرقس ومتى ولوقا: ثانياً: قراءة أناجيل البشيرين الثالثة:
 إنجيل القديس مرقس: -أ 

شـيَّ األول هيف لتهم   «+  ـي أن منضـي ـه ـ  لتفلري حني كاـمل ـذحبمن لتفصح قال ته رالـهذه: أـ  رـ 
تطأكـــ، لتفصـــح ... يأعـــيَّل لتفصـــح. هملَّـــا كـــان لملســـا  يـــا  ــــ  لئثـــين عــــ . هيهمـــا هـــ  ـطَّكئـــمن 

 )18-12: 14(ـ  » ـأكُّمن ...
 القديس متى: إنجيل -ب 
 )17:26(ـ  » هيف أهل أـا  لتفلري رليَّ  لتطالـهذ ىل  ـسمع ... «+ 
 إنجيل القديس لوقا: -ج 
محنــا قــامالج: لذهبــا  «+  هيــا  ـــم  لتفلــري لتــذي كــان ـنبغــي أن ـُــذبح يهــه لتفصــح  يأرســ، بلــ س ـه

 )8ه7: 22(تم » هأعيَّل تنا لتفصح تنأك، ...
لتــ ب  ل لت أن لملســهح أكــ، لتفصــح ـــ  رالـهــذه  هكــان هــذل هــم عـــا  قــي ـفـــ  لتلــارى  ـــ  هــذه لتلــ

 لتذي أسس يهه س  لسيخارسطها  هذل حبسب لملنلمق لتُّفظي أه لحل يف ت هلـ  لألـايه، لتثالث .
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هتكــ  تــم يقلنــا يف لألـايهــ، لتثالثــ   يإـنــا ئ جنــي أـــ  ىلشــارة أخــ ى يف ـضــممن لحلــمليث رســني هــذل 
 »أول أيـام الفطيـر«حسب ىلجنهـ، ــ قس  أه يف  »في اليوم األول من الفطير«كُّم    لملفـم  لملطأيت ـ 

ــا جــاء يــوم الفطيــر«حســب ىلجنهــ، ـــىت  أه  حســب ىلجنهــ، تمقــا (لتــذي أخــذ بــاملفـم  لتظــاه ي ـــ   »ولمَّ
اـه   هلتيت ئ رفهي هنا أكث  ـ    .» ملَّا لقرتب ـم  لتفلري «لترتمج  لتهـم

 لعبري واليوناني أيضاً:في المفهوم ا أصل الكلمة
 «تم يقلنا يف ـفـم  هذه لآلـ  حبسب ر مجطــا لحلاتهـ   جنـي يهــا لتطباسـاج هلضـحاج خيــ، بـاملشىن لتشـا : 

 )12:14(ـ  » هيف لتهم  لألهل ـ  لتفلري حني كاـمل ـذحبمن لتفصح.
ذل لتهــم  ـكــمن ألن هــ ،»يُــذبح فيــه الفصــح«ئ ميكـ  أن » ـــ  لتفلـرياليــوم األول يف  «لتملقـ  أن 

حسب لتللس لتهــميي هـم عهـي لتفصـح ـفسـه  ههـم ثـاين ــم  بشـي ذبـح خـ هف لتفصـح  ألن لخلـ هف 
ــم  آخــ   ـُــذبح قبــ، لتغــ هب هلتفصــح ـؤكــ، بشــي لتغــ هب  هغــ هب لتـــمس هــم لحلــي لتفااــ، بــني ـــم  ـه

يف ـهســان  هذبــح خــ هف لتفصــح ـكــمن  15/16حســب لتللــس لتهـــميي. ألن أهل أـــا  لتفلــري هــم 
 ـهسان. 15/ 14

(ذبــح لخلــ هف). هيف لتهــم  فــي اليــوم الرابــع عشــر مــن الشــهر فصــٌح للــرب هيف لتــــ  لألهل   «+ 
يؤكــل  مــن هــذا الشــهر عيــٌد، ســبعة أيــامأكــ، لتفصــح هأهل أـــا  لتفلــري لتســبش ) ” (الخــامس عشــر“

 )18 -16 :28(عي » عمالً ما من الشغل ال تعملوا.يف لتهم  لألهل حمفٌ، ـليَّس   فطير.
اـه  أـضاج.  ىلذلج ـطحط  عُّى قارى  لآلـ  أن ـُشهي لتنظ  يف لترتمج  لألاُّه  ـ  لتشـرب  هيف لترتمج  ـ  لتهـم

ــْ  لـطبــه ىل  عــي  يقــ  » Chwolsonكمتســ   «ههــذل ـــا قــا  بــه ـــؤخ لج لتشــاِمل لألملــاين  ـَ ههــم أهل 
اــفح  ” Passamahl“» هتهمــ  لتفصــح «لترتمجــ   هأيــاض يف شــ حه يف كطابــه لملشــ هف باألملاـهــ  بـــ 

اـهــ  مل رمضِّـح لتلصــي لتشــربي متاـــاج. يــاتطشبري  180 ـا بشــيها. هقــي أثبــ  أن لترتمجــ  لتهـم لتهــم  لألهل  «ـه
ـ  ركـمن  byum kmy dpshهـم يف لألاـ، لتشـربي » ــ  لتفلـري  بهـم  قمـي يبصـح «هق ل تـا باتشـرب

شناها لحل يف: »  ».قبل الفصحيوم «أه » هقب، ـم  لتفصح «ـه
هــا“هقــي يـــا  لتشــاِمل لتهــــميي لملطنصِّــ   )  ههليــق عُّـــى هــذل لتطصـــحهح يف  1964(ســـن  ” ــــملكه  ىلـر

أي  dptyry(يصـــح) بــــ  dpsh)  هتكنـــه اـــحَّح تكمتســـمن كُّمـــ  18كطابـــه عـــ  لسيخارســـطها (اـــفح  
ة تُّكطــاب لمللــيَّس لتفلــري. يأاــبح  لترتمجــ  لجليـــية لتــيت ـنبغــي أن ركــمن عُّهــه لآلـــ  يف لتلبشــ  لجليـــي

 » هقب، ـم  لتفلري حني كاـمل ـذحبمن لتفصح «هي: 
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يـإذل كـان خبـا لتفلـري ــم   ،»وقبل يوم (خبز) الفطير الذي هو يوم ذبح الفصـح«هلملشىن هنا هم: 
كــمن باتطــايل لتهــم  لتــذي قبــ، لتفلــري هــم ـــم   لجلمشــ  ـكــمن ذبــح خــ هف لتفصــح ـــم  لجلمشــ  أـضــاج  ـه

 لخلمهس.
اـهـ  هلحللهلـ  قبـ، «)  رُفهـي هـذل لملشـىن أـضـاج أي 12:14(ــ  » بـ هيت prîtV «  أن لتكُّمـ  لتهـم

«2F

3F» لقرتب! «أي » هملَّا يا  «ههذل مما يش، لتليـس تمقا ـكطبـا يف ىلجنهُّه:  )3

4(  
ـــ  ـطفلـــ  ــــ  قـــ ل ة ىلجنهـــ، ـمحنـــا  ىلذ ـكـــمن لملشـــىن  ـــوم «هبـــذتك ركـــمن قـــ ل ة لألـايهـــ، لتثالث ـــل ي وقب

ذي ـُذبح يهه لتفصح  هم لتهـم  لتـذي قبـ، لتفصـح هقبـ، خبهـا لتفلـري  حهـث لجلمُّـ  لملماِّـُّ  لت »الفطير
ئ رشمي ىل  أهل ـم  ـ  عهي لتفلري ب، ىل  لتهم  لتذي ـُنـاع يهـه لخلمـري  »الذي يُذبح فيه الفصح«هنا: 

 هُخيبا لتفلري.
قبـ، لتفصـح يشـالج: أي قبـ، ــم  هبذتك ـكمن لتكال  هلضحاج ييلج: أن لت سـمل ـــري ىل  لتهـم  لتـذي 

 ـهسان  حبسب ىلجنه، ـمحنا. 13/14ـهسان  ههم ـم  لخلمهس  14/15لجلمش  

 
 )3( Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1972, p. 702. 

 .122افح   -» أس لر لتكنهس  لتسبش «) لـظ  لمل لي  لألينبه  لتيت أهريها لملطنهح لألرشهيـاكمن حبهب ي يس يف كطابه: 4(
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 )16:14(مر » فأعدَّا الفصح«الرد على القول بـ  - 4
 شهوًة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم «والقول بـ 

 )15:22(لو  »قبل أن أتألم.
 

ــي أن منضــي  «حهنمــا ـلــمل لتكطــاب:  هنــا لسعــيلي  » لتفصــحفأعــدَّا تطأكــ، لتفصــح ... ونعــدَّ أـــ  رـ 
تُّفصـــح مبشـــىن لئســـطشيلي تهـــم  لتفصـــح  ألن أــــمرلج كثـــرية ـنبغـــي أن رُ رَّـــب قبـــ، ذتـــك لتهـــم . ألن لسعـــيلي 
محنـا ــ   سـطحه، أن رـط  يف ـصـف �ـار. أه كهـف ـسـاي  بلـ س ـه تُّفصح عمُّه  ـشلَّية عني لتهــمي  ـه

ـان بــ ل  لخلـ هف لتـذي ـطحـطَّ  به  عنها ىل  أهرشُّه  ه  ـبحثا عـ  بهـ  ــ قس  مث يف ـفـس لتصـباح ـلـم
ان بشمُّه  رنظهفه هشهِّه يف ي ن خاص بـ هط خااـ   ألن لتللـس حيـطِّ  أن  أن ـُذبح يف لهلهك،  مث ـلـم
ان ـ  لتف  حـىت لملخـ ج  َمى لخل هف احهحاج بأكمُّه حىت يميه هأكارعه  هذتك بأن خترتق عصا ـر ــُ

صري  َشـهُه يهن أن ـالـس ر لب لتفـ ن  ــ  ـلاتـب لتشهـي لألخـ ى ــ  أعــاب ــ َّة هأطبـاق ــأكمئت ـه
 حيطِّمـا لتللس؟
االســتعداد «لتفصـح) هــي يف لتملقـ  طلسـه   هرُفهــي لئـطــا  ــ  لترترهبـات لخلااــ  بهـم  » هأعــيَّل «ىلن كُّمـ  (

لتفصـح ئ رشـين أ�مـا  »أعـدَّا«يـإن كُّمـ   عمُّهـ  ـشهنـ . تـذتك حهث رط  يف ك، سـاع  ــ  سـاعاره ،»للفصح
ــ   ـان  يـــذل غـري ـشلــمل  هىلمنـا ـشــين أ�مـا أكمــال لترترهبـات لتالـز ذحبـا لخلــ هف هههَّـآه تألكــ، يف سـاع  ـــ  لتـا

تُّفصــح لتــذي هــم ـــم  لجلمشــ   هقــي » ـــم  لئســطشيلي لتكبــري «تُّفصــح  ألن ـســا  لخلمــهس هــم يف لتملقــ  بيلـــ  
 ح لسطشيليلج آخ  ييـيلج ىلذ أعيَّ يهه ـفسه تذبهح  لتصُّهب.يش، ـنه لتسهي لملسه

يكـــان ـســـا  لخلمـــهس ــــم  لســـطشالن تُّفصـــح لألبـــيي  هكـــان عــــا  لخلمـــهس هـــم هـــم ــــم  ــــا قبـــ، 
 لتصُّهب  حهث لتصُّهب هم هم لتفصح لحللهلي لملـا  رليميه عُّى لتصُّهب ـم  لجلمش .

س ــــ  لســـطشالن لتذبهحـــ  هرلـــيمي ـفســـه هعُّـــى أســـاس ــــا أضـــم  لملســـهح أن ـكمُّـــه يف عــــا  لخلمـــه
تطالـهـذه هتُّكنهســ  محـالج ـــذبمحاج أليــ، حهـاة لتشــامل هملغفـ ة خلاـــا كثـــري   هعُّـى أســاس ــا كــان ـشَُّمــه 
لملسهح ـ  حمليث لجلمش  لتشنهف  لتيلـه   هيسيه أـا  عهنهـه ممـاَّق هيــه ـسـكمب عُّـى لألرض بأــيي 

). 15:22(تـم » ـشكـ  قبـ، أن أرـأملهذا الفصـح ه  أن آك، شـمة لشطـ «لتكـن  هرؤسا  لتكـن  قال: 
شُّـــم  ـلهنـــاج أن لملســـهح ئ ـــــطـي أكـــالج هئ ـــــطـي عهـــيلج  هتكنـــه كـــان ـــــطـي  ـنـــذ لتبـــي  هقبـــ، أن  ـه

ـــــــــــي  أن ـؤســـــــــــس يصـــــــــــحاج ييــــــــــــيلج.  ـكـــــــــــمن لألكـــــــــــ، هلتــــــــــــ ب ـنـــــــــــه  »هـــــــــــذا الفصـــــــــــح«ـطجسَّ
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(ــــم » ٌ، حـــقٌّ هيــــي ـــــ ٌب حـــقٌّ يســـيي ـأكـــ «أتهثـــمس):  lhqîj¢(أكـــالج هشـــ باج حلهلهـــاج 
رُفهـي أكـالج هشـ باج ىلهلهـاج ــ  خـالل أكـ، هشـ ب  lhqîj¢هنـا » حلهلـي «)  حهـث كُّمـ  55:6
 ـايي.

يـيـ لج  » يصحاج حلهلهـاج  «» هذل لتشـا  «يف عـا  لت ب لتذي أابح به » لتس  «ههذل هم ـضممن 
ـطـى باحللهلـ !! حهـث اـار لخلبـا هلخلمـ  حلـَ  هيَ  محـ يصـِح لتـيهمر هلألبيــ   لتـذي ـ يـ   ِ، لهللا بـأن ــُ

 خله  لتشامل.
ــ ة أخــ ى ـلــمل: ىلـــه ـلهنــاج مل ـكــ  لملســهح ــــطـي أن ـأكــ، حلــ  خــ لف هئ كــان ـــمي أن ـســطمط   ـه
 «بذكـ ات ـص  هسهنا  ـ  رالـهذه  ب، لشطـى أن ـكـف هل  س  لتفصح لتكبري  يصـح لتشـامل كُّـه  

ــَ ى لئســطشيلُي تذحبــه يف لتســما  كمــا لتفصــح لتســماهي  » ـُـــطـى لألـــ  ـُ لجليـــي حهــث كــان محــ، لهللا 
عُّــى لألرض. ياملســهح لشــطـى شـــمةج أن ـلشمـــ  حلمــه لتســماهي بهيـــه قبــ، أن ـذحبــه لتهـــمي بأـــيــ . 
هه، رميي شـمة عنـيه أه حـب تـه أعظـ  ــ  هـذل أن ــذبح ـفسـه ــ  أيـ، أحبامـه  أمل ـلـ، هـم ـفسـه 

تلــي لشــطـى أن ـكســ  بهــنـ  لخلبــا لتســ ي لتنــازل ـــ  لتســما   لتــذي طاملــا  )؟ هلآلن13:15هــذل (ـــم 
ش يمه  قب، أن ـطأمل!!  حيَّثـ  عنه  حىت عني أك، لخلبا رنفطح عهم�  ـه

ــا يــهـ  بلــمة قهاـطــه  ســلهـ  ـنــه قــمة لحلهــاة لتــيت تُّشـــي لجليـــي  تهبلــى حّه مةج أن ـَْســُفك يـــه ـه لشــطـى شـــ
ُّحلـــمل بـــه يف لتســـما  تهكمـــ، ـشــــ  لتفصـــح لألبـــيي يف يهكـــمن هلـــ  حهـــاة أبيــــ  يف  ـــمل ـه أـفســــ   حـــىت ـلـم

ُّسمل ـشه عُّى ـاميره! هذه كاـ  شـمة لملسهح لتيت لشطـاها تنا!!! ... مةج لشـطـه   « ـُّكمت لآلب  ـه شــ
 أن آكـ، هـذل لتفصـح ـشكـ  قبـ، أن أرـأمل  ألين أقـمل تكـ  ىلين ئ آكـ، ـنـه بشـي حـىت ـُكَمـ، يف ـُّكـمت لهللا

 )  حىت ـكم، لخل هج لألخري ـ  لتشامل تـشبه ـهيخُّمل لملُّكمت ـشه!16ه15: 22(تم »
ــ ى لتشــاِمل  [يف جمممعــ   Das Letzte Mahl Jesuيف ـلــال تــه بشنــملن:  L. von Sybelـه

] ىلن ـــــا ســــجَُّّه 119)  ص 1929 -1923( 95تهبــــاج  رقــــ   -لتيرلســــات لتالهمرهــــ  هلتنليـــــ  
  هلملــــذكمر أعــــاله  هــــم يف لحللهلــــ  رلُّهــــي  16ه15: 22تــــملري يف أاــــحاح لتلــــيـس تمقــــا يف ىلجنهُّــــه ل

لـم  هـذل لتطلُّهـي عُّـى أسـاس  )4F5(كنسي كان قامماج يف لتكنهس  هقـ  رسـجه، لتلـيـس تمقـا سجنهُّـه. ـه
 أن لت ب قال هذل عُّى أك، لخلبا (لتفصحي)  هتهس عُّى أك، خ هف لتفصح.

 
لملســهحي ـــ  كــ، ســن  (عهــي ) هــذل لتطلُّهــي كــان ـنــذ أـــا  لتلــيـس تمقــا لسجنهُّــي. ههــم أن لتكنهســ  يف تهُّــ  عهــي لتفصــح 5(

لتلهاـ ) رظ، رصُِّّي اامم ج حىت بشي ـنطصف لتُّه،  يف لـطظار عمية لملسهح  حسب لئعطلاي لتسامي أن لملسهح سهحض  يف عهي 
لتلهاـــ  يف ـنطصــف لتُّهــ، تهكمــ، لتفصــح يف ـُّكــمت لهللا لتــذي سُهســطشُّ  حســب هعــيه مبجهئــه. يــإذل مل حيضــ  حــىت أهل اــهاح 

 لتثاتث  اباحاج)  ـُلهممن لسيخارسطها باعطبار أـه سهـرتك ـشـ  كاتشاية  يف لـطظار سن  أخ ى. لتيـك (لتساع 
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 ضاج يف كطابه:هأثب  هذل لت أي أـ Bultmannهيا  لتشاِمل 
The History of the Synoptic Tradition, Oxford, 1963, p. 266. 

 هُّهَّا بثل  ىل  هذل لت أي. A. Loisyهيا  أـضاج لتشاِمل لتفـ سي 
ههكذل هييـا أن لتطلُّهي لتلام  يف لتكنهس  لألرثمذكسه  لتهم   رنحاز ته لألحبـاث لتالهمرهـ  لتشمهلـ   

  عُّــى كــ، ـلــي  ألـــه يف لحللهلــ  ـنبــ  قــام  بذلرــه ســابق عُّــى رســجه، لألـايهــ، هأـــه كفهــٌ، بــأن ـُســطظـ
هعُّى ك، لت سام،  هخصمااج ـ  يــ  سـ  لسيخارسـطها ... يات سـ، أقـاـمل سـ  لسيخارسـطها بشـي حُّـمل 
لت هح لتليس ـباش ةج  حبسب ــا رسـَُّّممه ــ  لتـ ب  هقبـ، أن ُرسـجَّ، كُّمـ  هلحـية يف كايـ  لألـايهـ، أه 

 سام،!لت  
فـا لتـيت ـ يـ  رارخيــا ىل   ـه  يـ  لتل ل لت أـضاج  يإــه رميـي بشـض ىلشـارلت عـاب ة يف كطـب لألبمكـ 
فـا  لتل هن لأله   ُّيِّي بمضمح ـهشاي لتصُّب باتنسب  تشهي لتفلري  هقي يا ت عفملج. يفي كطاب لألبمكـ 

. )5F6(أهل ــم  ــ  عهـي لتفلـري] ـلـمل: [ىلن حماكمـ  لتـ ب هاـُّبه متـَّ  قبـ، 5:2» ىلجنهـ، بلـ س «لملـيعم 
ـــان عـــ  ـهشـــاي  -هىلن كنَّـــا ئ ـشطمـــي عُّهـــه  -ههـــذل لتلـــمل  ىلئَّ أــــه ـــــري ىل  لتطلُّهـــي لتســـامي يف ذتـــك لتـا

ـــح أن لتكنهســـ  كاــــ  عُّـــى يرلــــ  أكهـــية ــــ  أن  لتصـــُّهب باتنســـب  تُّفصـــح لتهــــميي  يــــذل لتلـــمل ـمضِّ
 ب كــان قبــ، لتفصــح  هباتطــايل يــإن لتطلــيـس ـكــمن لملســهح ُاــُّب يف ـهشــاي لتفصــح متاـــاج  هأن عـــا  لتــ

 عُّى لخلبا هتهس عُّى لتفلري.
6F» قيَّلس لتفصح. «هكاـ  هذه لتمتهم  لتسابل  عُّى ـم  لتفصح رسمَّى: 

7( 

 
)6(  M. R. James, The Apocryphal New Test., Oxford, 1924, p. 91. 

 )7( W. H. Frere, The Anaphora, p. 7. 
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 البراهين األخرى - 5

 التي تثبت صحة التقليد األرثوذكسي
 

هـني لألخـ ى لملرتربـ  عُّـى لتلـ ل لت عيل لتل ل لت لتيت يا ت يف ىلجنه، ـمحنا بمضـمح  ـلـيِّ  لآلن لتربل
 هلتيت رـري كُّـا ىل  أن عـا  لت ب مل ـك  يصحاج ــميـاج  هأن لملسهح ُاُّب يف ـهشاي ذبح لخل هف:

فـــم  لخلبــا يف لسيخارســطها  يــال ـنبغــي أن ـُؤخــذ  أوًال: ـنبغــي أن �ــط  باتفــارق بــني ـفـــم  لتفلــري ـه
ـ  ـنبغـي أن ربلـى يف حـيهي لتفصـح لتهــميي خبف   ألن لملشىن لتـذي حيمُّـه كبـٌري  يـا تفلري تـه عالقـ  ـشنـم

ِحلِْ  « Lehem Oniهباتشـرب :  ،»خبز الشقاء«ميثِّ،  -حبسب لتكطاب  -يلط. ألن لتفلري يف لتفصح 
شناه » ُعِين  اـه   » خبا عنا  «ـه )  ألـه رُي  ــ  3:16(رث  rtoj kakèsewj¥هر مجطه لتهـم

قب، أن رمض  يهه مخرية بسبب لتس ع  هلتشجُّ  تُّخالص ـ  لتشبميـ  هلتـلا :  لملشجن  قب، أن خيطم  أه
فطيــرًا، خبــز المشــقة، ألنــك بعجلــة خرجــت مــن أرض ئ رأكــ، عُّهــه مخــريلج. سـبش  أـــا  رأكــ، عُّهــه  «

 )3:16(رث » تكي رذك  ـم  خ هيك ـ  أرض ـص  ك، أـا  حهارك.مصر، 
أي » ِحلِـُ  ُعـِين  «لتفصح لحللهلي  لجليـي  حن  ئ ـأكـ،  هتك  لآلن هحن  يف لسيخارسطها  لتيت هي

 ب، خبا لتربك   لخلبا لحلي لتنازل ـ  لتسما   هتهس ذلك لآليت ـ  ـص .» خبا لتـلا  «
ـؤيٍّ  يجسي لملسهح ئ ميك  أكُّه عُّى ههئـ  يلـري  أي خبـا عنـا   ألــه تـهس أرضـهاج بـ، هـم مسـاهيٌّ ـه

ـاق لخلُّـمي «ه » خبـا لتربكـ  هلتــك  «لهله  هلمسـه ىل  لتسما   يـم خبا لت لح  لحل أي يهل  عـي   » رـ 
لملمت  ب، هعي  لتـلا   ب، هعي  لحلان أه لتكآب  أه لتطنـي أه حىت لملـ ض. ياتـذي ـأكُّـه ئ ــمع هئ 

 ميمت  يـم ىلذلج خبا لتف ح هلتس هر هلتـفا   هتهس خبا لملذت  هلتضهق هلتـلا .
ـمقـــف ســـُّه   ىلذ مل ـشُّــــا  الفصـــح اليهـــوديرثمذكســـي ــــ  هتهمـــ  تـــذتك يـــإن ـمقـــف لتللـــس لأل

 ـنلُّلاج هئ أساساج تإليخارسطها  ألـه كهف ـُشَُّ  لجلسي لملليَّس يف خبا عنا  هشلا ؟
(ــــ  » هبـــارك هكســـ  rton¥أخـــذ ـســـمع خبـــالج  «ــــ قس لت ســـمل ـلـــمل يف ىلجنهُّـــه:  ثانيـــاً:
22:14  (
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zumon. «7F¥ أخذ يلريلج  «همل ـل، 

8(  
لتطلُّهــي لملســَُّّ  تُّكنهســ  لتلبلهــ  عُّــى ـــيي ـــ قس لت ســمل ـفســه ههــم ىلجنهُّــي  حــيَّي أن ـكــمن خبــا ه 

لسيخارسطها خبالج ئ يلريلج  يطملر  لتللس لألرثمذكسـي ـنـذ ـنطصـف لتلـ ن لألهل  ههـم ـلـم  عمُّهـاج عُّـى 
لألـايهـ، يهمـا خيـطص  أساس رليمي خبا ئ يلري يف لسيخارسطها  يشـ، قـ ل ة ىلجنهـ، ــ قس لت سـمل هبلهـ 

رــري ىل  أن لسيخارسـطها أقاـــا لملسـهح  zumoj¥هتهس يلـريلج  rtoj¥بكُّم  لخلبا لتملرية بمضمح 
 يشالج خببا خمطم  هتهس يلري.

ياتطلُّهــي ــــيِّي هحيــيِّي ـــ  قصــي لتكُّمــ  لتــملرية يف لألـايهــ،. ألن لئعرتلضــات لتــيت ـلــيِّــا بشــض 
قهاسـاج عُّـى ــا يـا   -رية يف لألـايهـ، أ�ـا قـي رفهـي أـضـاج خبـا لتفلـري لتمل rtoj¥لتشُّما  عُّى كُّم  

هــذه  تالخطصــار  ـلــمل ىلن» يلــري «بــيل » خبــا «يف لألســفار قــيمياج ـــ  لحطمــال ذكــ  كُّمــ  
لئعرتلضـــات قاممـــ  عُّـــى أســـاس جمـــ ي قـــ ل ة لتكُّمـــ . هتكـــ  بشـــي هقـــمف لتطلُّهـــي لألرثمذكســـي ــــ  هـــذه 

طمـــ  عمُّهـــاج ـنـــذ لتلـــ ن لألهل لملســـهحي  أاـــبح  لحطمـــائت لتلـــ ل ة لألخـــ ى باســـطخيلـه لخلبـــا لملخلتكُّمـــ  
 ـسطبشية.

لسيخارســـطها  كمــــا لــــ ت يف أهل اــــمرة هلـــا يف لتكنهســـ  لُأله  يف ســــف  لألعمـــال  لـــــ ت ثالثـــاً: 
باسطخيل  لخلبا ئ لتفلري  يهن أي ىلشـارة ىل  طلـس لتفصـح. يُّـ  ـلـ أ ــ ة هلحـية عـ  ىلقاــ  ىليخارسـطها 

 س لتفصح أه باتفلري يف ك، لألخبار لتملرية يف لسيخارسطها لملشربَّ عنـا بكس  لخلبا.بلل
 ههذه هي امرة أهل ىليخارسطها بشي ـم  لخلمسني ـباش ةج:

 )42:2(أع » هكاـمل ـمللبمن عُّى رشُّه  لت س، هلتـ ك  هكس  لخلبا هلتصُّملت. «+ 
ه  أهئج  مث لئيطماع ـشاج حمل لملامية (لتــ ك  هنـا  ههذه لآلـ  كُّـا رصـم  خليـ  قيَّلس كاـ،. ياتطشُّ

ها)  هكس  لخلبا (رشبـري سـف  أعمـال لت سـ، عـ  سـ  لسيخارسـطها)    koinwn…a كُّم  طلسه : كهنـم
 هلتصُّملت (أي رُّك لتيت رُطُّى بشي لتطناهل).

قاـطــا يُّم كاــ  لسيخارسـطها قـي أسســا لتـ ب ــ  خـالل طلـس لتفصـح أه لـلباقـاج عُّهـه  تكاــ  ىل
ـ  ىلقاـطــا لتسـنمي ـُشطـرب  رسطُّا  يلمماج خبا لتفلري  كما هكان ـطحـط  أن ـأخـذ اـمرة سـنـم   أه تكـان ـز

 أساساج.
هتكــ  لتملقــ  أن ركــ لر ىلقاـــ  لسيخارســطها يف لتكنهســ  لُأله  ـنــذ أهل ـــم  كــان عُّــى لخلبــا  هبــيهن 

 
 ـااَّاح. Massahباطرية (يلرية)  هرل أ باتشـرب   Pattira) رُل أ باألرلـه  6(
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ين  هيف أي هق  ـ  لتنـار (ههذل ــ  تُّغاـ )  ه ــ  ذل كُّه ـــري ىل  أن رأسهســا كـان حـ ّل أي قهي ـز
 أي طلس سابق  هأ�ا كاـ  ـ  خالل هتهم  ش ك  هحمب  ح َّة غري ـ ربل  بللس لتفصح لتهـميي.

ـــــىت هتمقـــــا  مث لت هلــــــ  لتـــــملرية عـــــ   رابعـــــاً: يف رهلــــــ  لتشــــــا  لتســـــ ي يف لألـايهـــــ، لتثالثـــــ  ــــــ قس ـه
ثــمس  ئ جنــي أـــ  ىلشــارة ىل  طلــس يصــحي لسيخارسـطها يف رســات  لتلــيـس بــمتس لت ســمل ل ُأله  ىل  كمـر

ـ َّة هئ ألك، بشجُّ  هئ حليـث لتفصح لتطلُّهـيي  هئ ألعـابعُّى لسطالق  يال ذك  خل هف لتفصح 
Heggadah. 

بـ، عُّــى لتشكـس  يــإن لسجنهُّهـني لألربشــ  ـمضِّــحمن أــه لركــأ هلسثنـا عـــ  هلبطـيأهل ـــأكُّمن  يائركــا  
أ�ـا كاــ  تهسـ  هتهمـ  يصـح حهـث ـأكـ، يهــا لجلمهـ   ههـ  هقـمف  ـطمنللـني  هعُّـى هنا ـــري ىل  

 عجٍُّ   هىلمنا كاـ  هتهم  عـا  حيَّي لملسهح طلسـا هرهحـا كبيلـ  هأا،.
ــا لعرتلضــات بشــض لتشُّمــا  (ههــ  ـــ  أعــال  لتشُّمــا  يف لسيخارســطها) خبصــمص لسيخارســطها لتــيت   ـَّ أ

أ�ا كاـ  رك لرلج تُّمئم  لتشايـ  لتيت كان ـلهمـا لملسهح ـ  رالـهذه هأ�ا  كاـ  رلهمـا لتكنهس  لُأله  
  يـــم قــمل ـ يــمض  ألن لتكنهســ  رـــؤ  بإيخارســطها هلحــية  أُقهمــ  )8F9(مل ركــ  ركــ لرلج تُّشـــا  لألخــري

المكطـه هقيـسـهه  ــ  ـ َّة  ههي هي لتيت رُلا  ك، ـ ة  ألن لتـذي ـلهمــا هـم لملسـهح هحبضـمر رالـهـذه ـه
ششب ك، كنهس . يحضمر لت ب يف ك، ىليخارسطها  هكمن ك، ىليخارسطها هي ـفس يسي لملسهح هيــه  

 ـُنـي عُّى ك، ثنامه  يف شك، لسيخارسطها هيمه ها.
يـإـك  كُّمـا أكُّـط   «يف رلُّهي بمتس لت سمل لتذي سـجَُّّه عـ  لتـ ب ـفسـه:  -مث ىلـه يف قمل لملسهح 

 هـذل «)  رفهي كُّمـ  (26:11كم 1(» هن مبمت لت ب ىل  أن ـي لتكأس ُخترب  هذهلخلبا هش بط   هذا
لتكـأس)  أــه خبـا هلحـي هأ�ـا كـأس هلحـية تللـس هلحـي قـي رشـنيَّ ىل  لألبـي  » هـذه «لخلبـا) هكُّمـ  (»

لتللس ذلره لتـذي  لهذالتكأس عهنـا  »هذه«لخلبا ـفسه ه  »هذا«يك، ىليخارسطها قاـ  هسطلم  هي 
 س!أقاـه لملسهح ـسا  لخلمه

كما يا ت يف لألـايه، هيف رسات  كمـرثمس لُأله   رطناىف » عـا  لت ب «ىلن ك، أهااف  خامساً:
ـ  أهااف طلس لتفصح لتهـميي كما يا  يف لتشـي لتليمي هيف ك، كطب لتهـمي لتللسه  سمل  كاــ  

ناه « ـْ  أه غريها.» لِمل

 
 )9( Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 66, 67, citing E. Schwartz, 

Willhausen, Lietzmann, Schlatter. 
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ا  لت مسي؛ يف حني أن لخلبا يف عـا  لتـ ب ) يفي هتهم  لتفصح ئ ـُكس  (لتفلري) ىلئَّ بشي لتشـ أ( 
 .)9F10(ذُك  أن لت ب قسَّمه قب، لتشـا 

(ب) يف هتهم  لتفصح هحهنما ـأيت ـهشاي (لتفلري)  ههم ـكمن يف �اـ  لتشـا   ئ رُلال عُّهـه لتربكـ  
قب، لتكس   ب، حبسب لتللس لتهـميي ـُكس  أهئج مث رُل أ عُّهه لتربك ؛ يف حني أن لتذي ذُك  

 .)10F11(يف ىلجنه، لتليـس ـ قس هم أـه بارك أهئج مث كس   هكذتك بله  لألـايه،
(ج) يف هتهمـــ  لتفصـــح ئ ـميـــي كـــأس رطـــمزع عُّـــى مجهـــ  لحلاضــــ    بـــ، كـــ، هلحـــي ـكـــمن تـــه كأســـه 
هركــــمن تــــه اــــحفطه؛ بشكــــس ـــــا يــــا  يف لألـايهــــ، أن لملســــهح بــــارك كأســــاج هلحــــية هأعلاهــــا 

 .)11F12(تُّطالـهذ تهـ بمل ـنـا كُّـ 
 ).20:14) هكذتك ـُفـ  أـضاج أـه كان ـميي احف  هلحية ـغمس يهـا لجلمه  (ـ   ي (

ــ  أربــ  كــؤهس أثنــا  لتمتهمــ   مل ـُــذك  ـنـــا يف لألـايهــ، ىلئَّ كــأس  (هـــ) يف هتهمــ  لتفصــح ـطحــطَّ  رمـز
ـَّا يف ىلجنه، تمقا يلي ُكـف ع  هيمي كأس آخـ ى يف بيلــ  لتشــا  قبـ، كسـ  لخلبـا   هلحية؛ أ

ــب عــ  طلــس لتفصــح مجُّــ ج  هقــي ريــض لملســهح أن ــــ ب ـنـــا باعطبــار أ�ــا جمــ َّي   -ههــذل غـ 
كأس تُّـ ب ـ  ـطاج لتكـ   هحسب  أي ئ ـيخ، يف ـضممن رأسهسه تُّس  لملليَّس لتلام  

أــه ذلق  -حسب لتللـس لتلبلـي  -عُّى كأس هلحية ُّمي ي  لتشـي لجليـي. ههذل ـش هف 
 هذ بشي لتربك .ـنـا مث أعلاها تُّطالـ

ــي هضــمح حلهلــ  أن عـــا  لتــ ب مل ـكــ  تهُّــ  لتفصــح  ـــا يــا  يف ىلجنهــ، لتلــيـس  سادســاً: هممــا ــا
هكـان رؤسـا  لتكـنـ   «ــ قس خبصـمص رصـمه  رؤسـا  لتكـنـ  أن ئ ـُلـبض عُّـى لملسـهح يف ــم  لتشهـي: 

ــه   لطُّـم ه مبكــ  ـه ــئهلتكطبــ  ـلُّبــمن كهــف ميســكـم ال يكــون شــغب فــي ولكــنهم قــالوا لــيس فــي العيــد ل
 )2ه1: 14(ـ  » الشعب.

ــح أن لملســأت  ختــطص بلــ لر اــير ـــ  لتســنـيـر  أن ئ ـُلــبض عُّهــه يف لتشهــي  تــهس يلــط  ههــذل ـمضِّ
ئعطبــارلت لخلــمف ـــ  ثــمرة ـلــم  بــا لتـــشب ضــي لتســُّل  لتيـنهــ  هتكــ  أـضــاج بســبب لعطبــارلت طلســه  

 .هاـ . ىلذ ئ ـمز عم، ذتك يف لتشهي حبسب لتــ ش 

 
)10(  M. Goguel, L'Eucharistie, des origines à Justin; J. Lightfoot, Exercitations of Matt. 

26.26. 
 )11( M. Haller; F. Spitta; K. G. Goetz, cited by J. Jeremias, op. cit., p. 68. 

 )12( Bultmann, Tradition, p. 264; Finegan, ـberlieferung. p. 66; Billerbeck, I. 989. 
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تذتك كهف ُحيطم، بشي ذتك أن ـُلال أن لملسهح قُبض عُّهه ـسـا  لتشهـي هحـمك  ــم  لتشهـي ـفسـه همتَّ 
 )12F13( لتصُّب أـضاج ـم  لتشهي؟

ـ  يــ   ىلذلج  ـكمن لتللـس لألرثمذكسـي يف لجلاــب لألقـمى  ــ  حهـث لـ هف لحلـمليث لسجنهُّهـ  ـه
بـ، لتفصـح  هقُـبض عُّهـه قبـ، عهـي لتفصـح  هحـمك  لتــ ش  لتهـميـ  أـضاج. ياملسهح أسَّـس لسيخارسـطها ق

 قب، عهي لتفصح  همتَّ اُّبه ـ  ذبح لخل هف!
ـ  كايـ  لتنبـملت أن لملسـهح هـم لتفصـح لجليــي  ـى تـهس ــ  لتـــ ش  يحسـب  بـ، ـه ـَّ  «ىلن هذل ـطم

) حبســب ـبــمَّة رمــهس 50:11(رليــ  ـــم » لتملحــي لتــذي ميــمت عــ  لتـــشب حــىت ئ تُّــك لألـــ  كُّـــا
 لتشفـم . لتكـن 

ــيهن أن  «يــا  يف ىلجنهــ، لتلــيـس ـمحنــا:  ســابعاً: تكــ  عــاية أن أُطُّــق تكــ  هلحــيلج يف لتفصــح  أيـرت
(ــم » أُطُّق تك  ـُّك لتهـمي؟ يص خمل أـضاج مجهشـ  قامُّني: تهس هـذل بـ، بارلبـاس. هكـان بارلبـاس تّصـا.

 )40ه39: 18
ن هلحـــي يف لتشهـــي رشبـــريلج عـــ  أن هأاـــ، هـــذه لتشـــاية هـــم لهطمـــا  لتللـــس لتهــــميي بفـــك قهـــي ـســـجم 

ــ، بــذبح خــ هف خــاص  لتفصــح هــم مبثابــ  يــك قهــمي شــشب ىلســ لمه، ـــ  ـصــ !! يكــان لتســنـيـر  ـطكفَّ
اي عا  ىلك لـاج هلذل لملسجمن.كفصح   ـر

هم ب هان أن لملسهح حـمك   ليأكل الفصح مع اليهود،ىلذلج  يملضح أن ىلطالق س لح بارلباس لتُّص  
 هبذتك ـكمن عـا  لت ب قي سبق لتفصح بهم  كاـ،. يوم ذبح الفصح،هُاُّب 

ــاً: ثــمس ىلشــارة هلضــح  يــيلج  ىلمنــا عُّــى لملســطمى  ثامن تلــي أهري بــمتس لت ســمل يف رســاتطه لُأله  تكمـر
 «لملهسطهكي أي لت هحـي لتطـأـُّي: أن لملسـهح ُاـُّب يف ـهشـاي ذبـح لخلـ هف هاـار هـم يصـحنا لجليــي: 

 )7:5كم 1(» يُّنا.ألن يصحنا أـضاج لملسهح قي ُذبح أل
همبــا أن لخلــ هف ئ ـُــيعى يصــحاج ىلئَّ ىلذل ُذبــح يف ـهشــاي لتفصــح  تــذتك يــإن ذبهحــ  لملســهح ئ ميكــ  
رســمهطـا يصــحاج ىلئَّ ىلذل كاـــ  قــي قُــيِّـ  يف ـهشــاي لتفصــح متاـــاج  أي ـــ  لتســاع  لتسايســ  ـــ  لتنـــار 

 
)13(  Wellhausen, Evang. Marci, p. 108; Schwartz; C. G. Montefiore; M. Dibelius, From 

Tradition to Gospel, p. 191; T. Preiss, Life in Christ, p. 82. 
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 .)13F14((لتثاتث  بشي لتظـ ) (أي لتثاـه  عـ ة لـ لج) حىت لتساع  لتطاسش  ـ  لتنـار
ههذل ـا متَّ باتفش،. ب، هىلن لسيخارسطها  أي سـ  عــا  لتـ ب  قُـيِّ  عُّـى أسـاس أن لملسـهح سـهكمن 
ـاهل عُّـى عــا  لتـ ب أــه هـم لتفصـح. هـذل ئ  هم خ هف لتفصح  بشكس ـا حياهته بشض لتشُّما  أن ـ كِّ

مكـن أن تكـون فصـحاً إالَّ إذا كـان المسـيح فاإلفخارسـتيا ال يـمز ـ  هيـ  لملنلق لت هحـي لتـيقهق  
يألن لملسهح عُّ  ـلهناج أن ساعطه قي يا ت هعُّ  ـلهناج أـه سُهسَُّّ  هـُصـُّب يف لتفصـح  قـيَّ  فصحاً!!، 

ـمرة لآلب  باعطباره أـه هم حل  لتفصح لتسماهي  هقيَّ   ـُْسَبلاج ـكسمرلج باتنه  هلسرلية لألزته  ـه يسيه 
 هزلج لتـا   باعطباره أـه هم ي  لتفصح لملنجِّي ـ  لهلالك هلملمت لألبيي.يـه ب هح أزيل ـطجا

ىلذلج  تمئ ـلني لملسـهح بأــه سـُهليَّ  يف لتفصـح ذبهحـ  ىلهلهـ  أليـ، خـالص لتشـامل ــا كـان يشـ، عــا  
 !» يسي هي  «لخلمهس ذبهح  سـ   عُّى ـسطمى لتفصح  أي 

لتشمـــق لت هحـــي ــــ  يــــ  لملضـــممن لتللســـي ئ  كـــذتك أهري بـــمتس لت ســـمل ىلشـــارة يف غاــــ   تاســـعاً:
ثــمس:  هتكــ  لآلن قــي قــا   «ـــيركـا ىلئَّ لتيلرســمن تُّللــس لتلــيمي. يـــم ـلــمل يف رســاتطه لُأله  ىل  كمـر

” Bikkurim“ »بـاكورة«). هنـا كُّمـ  20:15كـم 1(» بـاكورة الراقـدينلملسهح ــ  لألــملت هاـار 
ـا  » لتبـاكمرة «ذي لحنـيرت ـنـه ىلتهنـا. يمـا هـم طلـس كُّم  طلسه  رطب  يف يـمـا هش حـا لتللس لتـ ـه

 هم ـهشايها؟
ارـ )   ـش هف يف طلس لتباكمرة أ�ا أهلم، حصهي لتلمح (لحلب  لتيت كاــ  قـي هقشـ  يف لألرض ـه

ــك هذتــك يف غــي لتســب  لتــذي ـطبــ  لتفصــح  ــ  يـ  كمــا يــا  يف ســف    -ـهســان  16أي  -رُلــيَّ  كحـا
ني:  لتالـه

بـني لتشــا ـ  (لتغـ هب هلملسـا ) يصـٌح في الرابع عشر مـن الشـهر، هل (ـهسان) يف لتــ  لأل «+ 
ـ  وفي اليـوم الخـامس عشـر تُّـ ب.  ــ  هـذل لتـــ  عهـي لتفلـري تُّـ ب سـبش  أــا  ... رـأرمن حبـا

ـ يِّيهـا لتكـاه   غد السبت أهل حصهيك  ىل  لتكاه   يرييِّي لحلـا  أـا  لت ب تُّ ضا عـنك  يف 
ــ  لترتيـــي ســبش  أســابه  ركــمن  ... مث ُّســبمن تكــ   ـــ  غــي لتســب  لتســاب  ـــ  ـــم  ىلرهــاـك  حبـا

ـــــــاج  مث رل ِّبـــــــمن رليــــــــ  ييــــــــية تُّـــــــ ب. » كاـُّـــــــ  ىل  غـــــــي لتســـــــب  ُّســـــــبمن مخســـــــني ــم

 
ــا حبسـب رمقهـ  يهُّـم لتفهُّســمف لتهــميي ”بشـي لتظــ  5-3ــ  “) حبسـب رمقهـ  ـمسـهفمس لملــؤرخ 14( ـَّ يمـ  لتظـــ  “  أ

 ”.حىت لتغ هب
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 )16-9ه 6-5: 23(ئ 
ـهسـان أن لملسـهح هـم يصـحنا لتـذي ُذبـح أليُّنـا   14ىلذلج  ياتليـس بمتس لت سمل بشي أن أملح ىل  

لملســهح ـهســان بلمتــه أن لملســهح اــار أـضــاج بــاكمرة لت لقــيـ   أي أن  16 اــمرة ـبيعــ  ىل  عــاي هأملــح يف
لألحـي) بشـي لتفصـح   قـا  ــ  لألــملت يف ــم  رليــ  لتبـاكمرة. همبـا أن لتبـاكمرة رُلـيَّ  يف غـي لتسـب  (أي ــم 

لألحــي  هباتطــايل لملســهح ـــم   هاـــ ىلذلج  يبــمتس لت ســمل بلمتــه أن لملســهح كــان بــاكمرة لت لقــيـ   يـــم ـشــين متاـــاج ق
ؤكِّي لسشارة ىل  أـه ـات ـم  لجلمش    ـهسان يف ـهشاي ذبح لتفصح!! 14ــري ـه

يفي لسشارة لُأله  لتيت ـلمل يهـا ىلن لملسهح يصحنا  ــري ىل  لملسهح باعطباره مح، لتفصـح لملـذبمح 
مرة لت لقــيـ  ــــري ىل  لملســهح باعطبــاره حبــ  ـهســان  هيف لسشــارة لتثاـهــ  لتــيت ـلــمل يهـــا ىلـــه بــاك 14يف 

ارـــ  مث قاــــ   همت ر يــــيها أــــا  لهللا يف غـــي لتســـب  (لألحـــي)   16لحلنلـــ  لتـــيت كاــــ  قـــي هقشـــ  ـه
 ـهسان!!

كم 1(» يف لتُّهُّ  لتيت ُأسُّ  يهـا أخذ خبالج ... «قمل بمتس لت سمل ع  ـهشاي لسيخارسطها: عاشرًا: 
ذكــ  أن كــ  ذلت لعطبـار خــاص  أ�ــا مل ركــ  تهُّـ  لتفصــح  هىلئَّ كــان )  ـــري ىلشــارة ضــمنه  هت23:11

 ذتك مت يف تهُّ  لتفصح. يإغفال بمتس لت سمل تُّفصح �امهاج ــري ىل  أ�ا مل رك  تهُّ  لتفصح.
رلمل لتــ ش  بك، هضمح هرأكهـي ىلن ــ  بـي  أكـ، لتفصـح يف لتشــا   أي بشـي غـ هب  حادي عشر:

نــذ بــي  أكــ، لتفلــري يف مشــس لتهــم  لتثاتــث عـــ  ـــ  ـ ين لحلــايل) ـه هســان مبــا ـســاهي يقهلطــني (بطمقهطنــا لتـــا
 عمـالج ــا ــ  لتــغ، ئ رشمُّـمل «ـفس هق  لتفصح  ُحيسب سبش  أـا  ئ ـكمن يهـا عم، ـ  لألعمـال: 

لتهـــم   21هكـــذتك ــــم  ـهســـان ـباشـــ ةج   13هعُّـــى هيـــه لخلصـــمص لتهـــم  لألهل لتـــذي ـبـــيأ بشـــي غـــ هب  »
 إ�ما حمسمبان حمفالج ـليَّساج تُّ ب  هعُّهـما رـيـي هعلمب  يف لتناـمس:لألخري  ي

 )16:12(خ  » ك، ـفس  يذتك هحيه ـُشم، ـنك .  رأكُّهئ ـُشم، يهـما عم، ـا ىلئَّ ـا  «+ 
هــا لتلــامُّمن بــأن لسيخارســطها  ـُ كاـــ  هــي هتهمــ  لتفصــح هكاـــ  هــي   -أي عـــا  لتــ ب  -يكهــف 

كمن  قي حيث يهـا لآليت: أهل أـا  لتفلري؟ ـه
(ــم » هخ ج (ـسمع) ـ  رالـهذه ىل  عرب هليي قيرهن  حهث كان بسطان يخُّه هم هرالـهذه « -1

 ). يـ، ميك  أن ركمن هذه تهُّ  لتفصح؟1:18
بمشـاعل، يـا هل ىل  هنـاك  والفريسـيين،يأخـذ ـــمذل لجلنـي هخـيَّلـاج ــ  عنـي رؤسـا  لتكـنـ   « -2

لـــمل ىلجنهـــ، تمقـــا ىلــــه كـــان ـشــــ  3:18(ــــم » ومصـــابيح، وســـالح! رؤســـاء الكهنـــة «)  ـه
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يلـــاتمل ــــا رب هـــمذل هنـــا  «)  هحـــىت لتطالـهـــذ محُّــمل ـشــــ  ســـهفني!! 52:22(تـــم  »والشـــيوخ
هضــ ب هلحــٌي  «). بــ، هضــ ب بلــ س عبــي رمــهس لتكـنــ  باتســهف: 38:22(تــم » ســهفان!!

   أن ركمن هذه تهُّ  لتفصح؟). يـ، ميك50:22(تم » ـنـ  عبي رمهس لتكـن  يلل  أُذـه لتهمىن
نـــغ، يف لحملاكمــ  حــىت لتصــباح! حــىت اــهاح  -3 ههــ، ميكــ  أن ـنشلــي لتســنـيـر  تهُّــ  لتفصــح  ـه

 ؟؟)14F15(لتيـك لتثاتث!! هقاـمن لتسنـيـر  هلضح هاـ ح أـه ئ ـُّس أحي تُّحك  ـم  لتشهي
تنــار ليطمشـ  ـــهخ  هملـَّا كـان ل «هه، ميك  أن ـسطم  اباح ــم  عهـي لتفصـح يف لحملاكمـ ؟  -4

 )66:22(تم » لتـشب: رؤسا  لتكـن  هلتكطب  هأاشيهه ىل  جممشـ !!
 -أثنــا  لحملاكمــ   -ههــ، ميكــ  يف عهــي لتفصــح لحملســمب حمفــالج ـليَّســاج أن ميــاق رمــهس لتكـنــ   -5

 )63:14(ـ  » يماَّق رمهس لتكـن  ثهابه؟ «ثهابه: 
ان يف لحملاكم  ـم  عهـي  هه، ميك  أن ــرتك لتهـمي ششباج هشهمخاج  -6 سهني ـ  لت ـه هكطب ج هيـ 

 لتفصح؟
هكهف ميك  أن ـأيت مسشان لتلريهلين ـ  حلُّه لتبشهـي عـ  لمليـنـ  (ــ  لتــغ،) ــم  عهـي لتفصـح  -7

ـي عـ   ــرتلج يلـط هلتــيت ئ ركفهـه أن خيـ ج ــ  بــاب  880لــ لج؟ هكـ، لملسـممح بـه تُّمـــي ئ ــا
 أهرشُّه ؟

 ب ىلـسان ــميي ـم  عهي لتفصح حبسب شـ ش  لتهـمي؟هه، ـمز لحلك  بصُّ -8
هكهــف ـــمز تهمســف لت لـــي  ههــم ــــري بــني لتهـــمي  أن ــــرتي ـــم  لتفصــح كطاـــاج ـــ  لتســمق  -9

 تهكفِّ  ـسمع  هأي سمق هذل لتذي ـفطح أبملبه ـم  يصح لتهـمي؟
نه مث يح ي  لحلج  هكهف ـط  ىلـالل يسي ـه  ـ  عُّى اُّهب (عالـ  لتُّشن ) مث محُّه مث يي -10

 عُّى لتلرب ـم  عهي لتفصح؟
 إذًا، هذا كله تّم يوم ذبح خروف الفصح وليس يوم عيد الفصح!

 
)15(  Sanh, 4. I; b. Sanh. 35a.  
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 عشاء الخميس قبل الفصح
 في أقوال آباء الكنيسة

 

 :)15F16( )165-100( القديس يوستينوس الشهيد -1
 ـم  لتفصح].[تلي أخذمتمه (ـمسطني ـميِّه لتكال  ىل  رـ فم لتهـميي) هأسُّمطممه يف 

™n ¹mšrv toà p£sca sunel£bete aÙtÒn. 
سـرتيل  شُِّّق عُّى هـذه لتشبـارة لتشـاِمل أـه  لخلُّفهـ  لتهـميــ  تُّهطمريهـا لملسـهحه  «يف كطابـه  Oesterleyـه

بلمته: [ىلن بذه لتشبارة ـطضـح أن ـمسـطني ـشطلـي أن لتشــا  لألخـري ـطحـطَّ  أن ـكـمن قـي حـيث يف ــم  »
لتسـاع  لتسايسـ ]  أن لتمتهمـ  لتـيت يف أثنامــا أه بشـيها قـي متـَّ  لسيخارسـطها ــ  غـري لخلمهس يهما قبـ، 

 لملمك  لعطبارها هتهم  لتفصح.
 :)16F17( )165أسلف هريلبمتهس (سن  أبوليناري  -2

هقـــي يلر يف أـاــــه ـلـــاش حـــاي عـــ  ـهشـــاي أكـــ، لتشــــا  لألخـــري  أي رأســـهس لسيخارســـطها. يأهضـــح 
لتذـ  هح مل ـأك، لتفصح يف ـهشاي لتفصح  هأثب  اح  رلُّهي ىلجنه، ـمحنا  هلعطرب بربلهني كثرية أن لملس

17F» لتش لك. حميب «ه» يـُّ  «ـهسان  15ـهسان هُاُّب يف  14ـلمتمن ىلن لملسهح أك، لتفصح يف 

18( 

 
(16) Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 111, ANF I, 254. 

هلتليـس ـمسطهنمس لتــهي ـ  لمليليشني لملسهحهني لألهلم،  ُهتي يف ـابـُُّْس بفُّسلني ـ  أبـم  هثنهـني  هبشـي حبـث عـ  لحلـق 
الج لعطنــق لملســهحه  عــا   فــم«   هعَُّّــ  لسميــان لملســهحي يف أيســس حهــث لتطلــى ب يــ، ــــميي 130يل  طـــم  . مث 135عــا  » رـ 
ــا هكطــب هنــاك ري ُّهــمس مث رحــ، ىل  رـه فــم لتهـــميي  كمــا كطــب يياعــاج عــ  لسميــان أـــا  لسـربلطــمر ـــاركمس أهـر ه عُّــى حمايــاة رـ 

  .165لسطــي عا  
ُّهمس (حمليل عـا  17(  )  هكطـب ـلـائت عـ  لسميـان 172) ههم أبمتهناـرمس كُّميـمس لمليلي  ع  لسميان أـا  ـاركمس أهـر

هــه. هطبشــاج هــم غــري أبمتهنــاـرمس لملبطــيع ( 8يف هعــ  لحلــق هعــ  لتلهاـــ   هرشهِّــي تــه لتكنهســ    ) أســلف ئهيـكهــ  390 -310ــم
 لتذي ُح  .

 )18( Apollinarius of Hierapolis, De Pascha, PG V, 1297= PG XCII, 80, cited by Oesterley, 
op. cit., p. 162. 
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ا (العالَّمة هيبوليتس  -3   ):236-170أسلف رـه
ـــه هـــم كـــان [يف لتمقـــ  حهـــث كـــان ـطـــأمل لملســـهح (أســـبمع لآلئ ) مل ـأ كـــ، يصـــح لتنـــاـمس  ألـ

 )18F19(لتفصح لتذي أُعُّ  عنه ـنذ لتليمي هلتذي ُأكم، يف ذتك لتهم  لحمليي.]
 :)19F20( )282أسلف ئهيكه  (رنهَّح سن  القديس أناتوليوس  -4

[لتهم  لت لب  عـ  ـ  لتــ  لتلم ي لألهل  رليَّس بطسُّه  لتـ ب  ههـذل ـطمليـق يف كـ، شـي  ــ  
 )20F21(لسميان لجلاـ .]

  ):311-300( 17بابا لسسكنيـر  لتـ القديس بطرس خاتم الشهداء  -5
[ىلئَّ أـه بشي خيـطه لجلـاـر  مل ـأك، لخل هف  ألـه هم ـفسـه رـأمل كحمـ، يف عهـي لتفصـح  كمـا 

حهنئــذ لقطــايهل ـســمع ـــ  عنــي  «ـشُِّّمنــا ـمحنــا لتبـــري هلتالهــميت يف ىلجنهُّــه  حهــث ـلــمل هكــذل: 
فيمتنعـوا ك . هكـان لتمقـ  بـاك لج  همل ــيخُّمل قاعـ  لحلكـ  خــه  أن ـطنجَّسـمل  قهايا ىل  قاع  لحل
لترتمج  حسب لتنص). هبشي ذتك بلُّه، ـلمل ىلجنه، ـمحنـا:  - 28:18(ـم » عن أكل الفصح

يُّمــا مســ  بــهالطس هــذل لتكــال  أخــ ج ـســمع هيُّــس عُّــى ـنصــ  لتلضــا  يف لملمضــ  لملــيعم  «
ـــا. هكـــ : 19(ــــم » هكـــان حنـــم لتســـاع  لتسايســـ اســـتعداد الفصـــح، ان لتـــبالط هباتشربلـهـــ  يباث

فـــس لتنســـخ  لتـــيت   - 14ه13 لترتمجـــ  حســـب لتـــنص)  كمـــا أهضـــح  لتكطـــب لتصـــحهح   ـه
ُكطبــ  بهــيي لتبـــري ـفســه  هقــي ُحفظــ  بنشمــ  ىلهلهــ  يف لتكنهســ  لملليَّســ  بأيســس  ههــي لآلن 

فس لتبـري ـلمل:  نمن. ـه ـُّـا لملـؤ ـُ ـم  لئسطشيلي  يُّئال ربلى لأليسـاي عُّـى  مث ىلذ كان «هناك 
لتصــُّهب يف لتســب  ألن ذتـــك لتســب  كـــان عظهمــاج  ســـأل لتهـــمي بـــهالطس أن ُركســ  ســـهلا�  

 لترتمج  حسب لتنص) - 31:19(ـم » هميضي ب .
يف هذل لتهم   ىلذلج  لتذي كان لتهـمي يهه عُّى هشك أن ـأكُّمل لتفصـح يف لملسـا   ُاـُّب ربنـا 

ــاركمن باسميــان يف لتســ  لملخــطص بــه  حســبما  هخمُِّّصــنا ـســم  ع لملســهح  تهكــمن ذبهحــ  تُّــذـ  ــُ
). هتـهس كمـا لـسـاق 7:5كـم 1(» ألن لملسهح يصـحنا قـي ُذبـح أليُّنـا «كطب لملغبمط بمتس: 

لتبشض ع  يـ، ـؤكِّيهن بطصمه  أــه ُأسـُّ  بشـي أن أكـ، لتفصـح  لألــ  لتـذي مل ـطشَُّّمـه ئ ــ  
 ما أـه مل ـسُِّّمنا هذل أي رسمل ـ  لت س، هذل.لتبــري  لتليـسني  ك

 
 )19( ANF, vol. V, p. 240, I. 

ــاين ) هـم أاــالج ـــملط  ـصـ ي ـــ  لسســكنيـر   20( أسَّـس يهـــا ـيرســ  يُّسـفه  ـــــمرة هكــان عضـملج يف جمُّــس لتســنارم لت ـه
  .268تشُّم ثلايطه. أُقه  أسلفاج ـساعيلج ألسلف قهصـ   يُّسلني  مث أسلفاج مليـن  ئهيكه  عا  

(21) ANF, vol. VI, p. 151. 
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تذتك  يفي لتمق  لتذي كان يهه ربنا هىلهلنا ـسـمع لملسـهح ـطـأمل ــ  أيُّنـا باجلسـي  مل ـأكـ، 
ـ  لتفصح لتللسي. هتك  كما قُّ  كان هم لَحلَم، لحللهلي  لتذي ُقيِّ  ذبهح  أليُّنا يف عهـي 

اي  يف ـم  لئسطشيلي  أعين لته  م  لت لب  عـ  ـ  لتــ  لألهل.لتفصح لتـ 
ـاي  ىلذلج  مل ـشـي قاممـاج. ألن لتفصـح لحللهلـي قـي اـار حاضـ لج:  ألن لملسـهح يصـحنا  «لتفصـح لتـ 

 )21F22(كما ذكـ ا ـ  قب،. هكما عَُّّ  بذتك بمتس لت سمل لسـا  لملخطار.]» قي ُذبح أليُّنا
 ):373-295( 20بابا لسسكنيـر  لتـ القديس أثناسيوس الرسولي  -6

 [ئ ـذبح بشي (ـم  لتفصح) خ هياج ـايـاج هىلمنا ربنا ـسمع لملسهح لحلم، لحللهلي لتذي ُذِبح]
 (لت سات  لتفصحه  لُأله ) 

هلضــح هنــا أن ذبــح لملســـهح (لتصــُّهب) كــان يف ـفـــس لملهشــاي تُّفصــح لتلـــيمي. ههكــذل أتغــى لتفصـــح 
 لحللهلي لتفصح لتليمي هك، ـا ـطشَُّّق به.

  ):215-150(مندس اإلسكندري العالَّمة كلِ  -7
، هرمضهح كاـ، ـثبطاج أن لملسـهح ُاـُّب يف لت لبـ  عــ  ــ  ـهسـان يف ـهشـاي  أهري هذل لملمضمع بطلـم

 .)22F23(ذبح خ هف لتفصح لتليمي  هأن لسيخارسطها كاـ  قب، لتفصح
ابـاهلت بصـف  عاــ  همجهـ  لآلبـا  لألقبـاط هلتب هبائخطصار جني أكثـ  لتشُّمـا  رضــُّشاج يف لتطلُّهـي لتشـربي

ــاي لتلــيمي ىلحــالئج  ـطكَُّّمــمن عــ  لملســهح لتفصــح لحللهلــي لتــذي ُذبــح أليُّنــا  هأـــه حــ، حمــ، لتفصــح لتـ 
ـ   هباتطـايل لتطارخيهـ   عُّـى أسـاس أن لملسـهح ُذبـح يف ـهشـاي لتفصـح  يقهلاج مش، ك، لتصـفات حـىت لتظاهـ 

 لتهـميي متاـاج.
   هركمن لتمتهم  باتطايل هتهم  ـم  ـا قب، لتفصح.تفصحلهبذل ـكمن لتشـا  لتس ي قي رأسس قب، 

    
كمــا رســمق ىلتهنــا أحــيث أحبــاث لتشُّمــا  لتفُّكهــني ـــا ـثبــ  هــذه لحللهلــ  لتطارخيهــ  لملخطصــ  بـــا  

نـا ـطبني أـه ك  ان يف ـم  لتفصح  كما أن لسيخارسطها مل رك  هتهم  يصح:هراـر  اُّب لملسهح  ـه

 
(22)Ibid., p. 282. 

(23) Clement of Alexandria, Fragment, PG IX, 757 = PG XCII, 81. 
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ـــمرك خـــربلج ـفـــايه أن عـــاملني بـ لـــاـهني رماَّـــال بشـــي  RNS[ـلُّـــ  هكاتـــ  لألـبـــا  لملســـهحه   يف ـهـم
ُّ  ىل  ُّيـي ـم  اُّب لملسهح  ههم ـم  لجلمش    أبـ ،. 3أحباث طـم

أكسـفمري  لألهل لمسـه لتربهيهســمر  ههـذلن لتشاملـان ـطخصصـان يف لألحبـاث لتفُّكهــ  يف ياـشـ  
 W. Graeme  هلتثـاين لمسـه ه. يـ لمي هليـنجطـمن Colin J. Humphreysكـمتني ج. مهفـ ي 

Waddington   هقي ــ ل حبثـما يف جمُّ  لملؤسس  لتشُّمهـ  لألــ كهـJournal of the Amer. 
Scient. Affil.  يقهلــــ    هبنهــــا هـــذل لتبحـــث عُّـــى حســـابات يُّكهـــ  1985يف عـــيي ــــارس

 هرفاسري ـطشيية تُّكطاب لملليس.
 24هقي لقطبسا يف حبثـما ـ  كطابات لتليـس لتبابا كريتس لسسكنيري (بابا لسسكنيـر  لتـ 

ــاين   ــ  هثــامق كطبـــا بــهالطس لتبنلــي لتــمليل لت ـه يف عــيلي بــابملت هبلاركــ  لتكنهســ  لتلبلهــ )  ـه
ــه ىل  لألمحــ  لتــيـمي أثنــا  عمُّهــ  هلتــذي يف عـــيه ُاــُّب لملســهح  ذُكــ  يهـــا أن لتلمــ  ُّــ مَّل تـم

لمل لتشُّما  أن ـثـ، هـذل لتطغــري يف لتُّـمن ميكـ  أن حيـيث يف حاتـ  هلحـية يلـط ههـي  لتصُّب. ـه
 خسمف لتلم  ـطهج  تكسمف لتـمس.

خســمف  هقــال هــذلن لتشاملــان أـــه مب ليشــ  لحلســابات لتفُّكهــ  يــإن لملــ ة لتمحهــية لتــيت رُمــي يهـــا
لملؤكَّـي أن ـكـمن    (ههـي لملـية لتـيت ــ 36-26أهرشُّه  هيف لتفرتة ــا بـني عـاـي  تُّلم  يف ـنلل 

ـذك  33أبـ ، عا   3لملسهح قي ُاُّب خالهلا) كاـ  يف ـم  لجلمش   لسجنهـ، أن لملسـهح بـيأ  . ـه
 سنملت ـهصف. 3سن  هأن خيـطه حىت لتصُّهب لسطم ت  30خيـطه ههم يف عم  

لمل لتربهيهسـمرلن مهفـ ي ههل يـنجطـمن أن هلـذل لتطـاـر  أمههـ  تهسـ  بلُّهُّـ . همهـا ـشطلـيلن يف ـه
اــح  هــذل لتطــاـر  ـســب  ىل  عمــ  لملســهح (لملطفــق عُّهــه) هقــ  لتصــُّب  هكــذتك باتنســب  تطــاـر  

 هطبهش  لتشـا  لألخري لتذي أكُّه لملسهح ـ  رالـهذه قب، لتصُّب.
لتهـــمي أه لتهــم  لتســابق هلــذل لتهــم  يلــي أعُّنــا بــأن عمُّهــ  لتَصــُّْب متَّــ  يف ـــم  عهــي لتفصــح عنــي 

لتذي كان ـنبغي يهه عُّى لتهـمي حبسب طلمســ  أن ــذحبمل خـ هف لتفصـح. ههـذل ـطفـق ــ  ىلميـان 
 لتكنهس  بأن لملسهح كان هم لتفصح لحللهلي لتذي سهكفِّ  حلاج ع  خلاـا لتبــ  .

ـهـذه كـان هتهمـ  ــ  هيف لتمق  ـفسه أعُّ  هذلن لتشاملـان أن لتشــا  لألخـري تُّمسـهح ــ  رال
 )23F24(لتفصح يف لتُّهُّ  لتيت رسبق عايةج لتُّهُّ  لتيت ـأك، يهـا لتهـمي خ هف لتفصح.]هئم  
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 الفصل الثاني

 المعاني العميقة

 وراء كلمات الرب وقت العشاء
 

 »!حتى ُيكَمل في ملكوت اهللا«أوًال: 
 ».أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي«ثانياً: 
يف  ُيكَمــل حــىت بعــدألين أقــول لكــم إين ال آكــل منــه  «لوقــا: 

 )16:22(» ملكوت اهللا.
يـأتي كرمـة حـىت ألين أقول لكم إين ال أشرب من نتاج ال «لوقا: 

 )18:22(» ملكوت اهللا.
مــن نتــاج  بعــداحلــق احلــق أقــول لكــم إين ال أشــرب  «مــرقس: 

 يف ملكــوت اهللا. جديــداً حينمــا أشــربه ذلــك اليــوم الكرمــة إىل 
«)25:14( 

ال أشــرب مـن نتــاج الكرمـة هــذا إىل ذلــك مــن اآلن إين  «مـىت: 
 )29:26(» يف ملكوت أيب.معكم جديداً اليوم حينما أشربه 

 

 ... (من اآلن)املسيح هنا ينتهي إىل نقطة فاصلة مع الزمن 
كما ينتهي إىل احلـد الفاصـل بـني خدمتـه الـيت أكملهـا يف الـزمن، وخدمتـه الـيت سـيكملها يف ملكـوت 

 » ُيكَمل يف ملكوت اهللا «اهللا 
احلق أقول لكم  «وهنا املسيح يرفع أنظارنا مرة واحدة ويوجِّهها بشدة كأنه ينذر نذراً أو يقطع عهداً: 

ـداً أن » ... بعدإين ال أشرب  حىت ننتبه إىل أمهية وخطورة العمل القادم الذي سيكمله مـع اآلب لنـا، مؤكِّ
الفصح اجلديد (اإلفخارستيا) هو موضوع عمله األعظم لدى اآلب، فهو سيكمل بتكميل الذبيحة أمـام 

وأن مـن  » معكـمأشـربه  «القـي بيننـا وبينـه: بالروح القدس وأنه سيكون مركز الت» جديداً  «اآلب، وسيصري 
مشــرياً بــذلك إىل  » ملكــوت أبــييف  معكــمأشــربه  «خــالل اإلفخارســتيا ســيعلن ويعطــي ملكــوت اآلب 

حضــورنا مــع اآلب بعــد ذلــك يف صــميم اإلفخارســتيا، وهكــذا فــإن باإلفخارســتيا ســيتالقى بالنهايــة الــزمن 
 ، فهي دربنا إلى الملكوت. »في ملكوت اهللا -إلى ذلك اليوم  -من اآلن «اخلالصي بامللكوت 
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 الرب يستبدل الحضور المنظور بحضور سرِّي - 1
 

قبـل أن شـهوًة اشـتهيت أن آكـل هـذا الفصـح معكـم  «حينما بدأ الرب وليمة العشاء األخرية بقولـه: 
ــألم عــامل، وذلــك مــن )، كــان يتطلَّــع إىل اهلــوَّة العميقــة املرعبــة الــيت ســيعربها مــن أجــل ال15:22(لــو » أت

 خالل احملاكمة، واآلالم والصليب واملوت واهلاوية مث القيامة.
وكــان يــرى، بــل كــان قــد صــمَّم ودبـَّـر، أنــه ال بــد قبــل أن يعــرب اهلاويــة مبفــرده أن يســلِّم العــامل (العــامل 

ســيح، الــذي يعــرب بــه كــل إنســان هــذه اهلــوة الــيت ســيعربها امل »الطريــق«اجلديــد أي الكنيســة) الواســطة أو 
حىت يكون مع املسيح دائماً ومع اآلب، ويبلغ النهاية اليت من أجلها خلـق اإلنسـان. أي أن اإلفخارسـتيا 

 تكون دربنا إىل امللكوت.
ألنـه كـان يريـد أن » شـهوًة اشـتهيت أن آكـل هـذا الفصـح معكـم قبـل أن أتـأمل «لـذلك قـال املسـيح: 

عـوض حضـوره  »الفصـح«مـن خـالل هـذا  دمالـدائم بالجسـد والـ» السـري«يحقِّق لتالميذه حضـوره 
املنظور الذي سيتوقف مبوته وقيامته (الفصح مبفهومه املسيحي اجلديد أي العبور إىل اآلب)، حـىت يكـون 

هــذا هــو  إلــى اآلب.هلـم بواســطة أكلهــم وشــربم جلســده ودمــه وجــود ملــتحم دائــم معــه مث عبــور دائــم بـه 
فـإذ لنــا أيهـا اإلخــوة  «تعبــري بـولس الرســول إىل العربانيـني:  املفهـوم الالهـويت البســيط الواضـح كمــا جـاء يف

 جسـده.(جديـداً) حيّـا باحلجـاب أي ثقة بالدخول إلى األقداس بدم يسـوع، طريقـاً كرَّسـه لنـا حـديثاً 

 )20و19: 10(عب »
ب ألن وجودنا معه هو منتهـى مسـرَّته ومسـرة اآل إذ نشترك فيهما نصير دائماً معهوهكذا، بالدم واجلسد 

 )24:17(يو » حيث أكون أنا. معيأن هؤالء الذين أعطيتين يكونون أريد أيها اآلب  «أيضاً: 
ليسـلِّمهم أن يأكـل هـذا الفصـح األخـري معهـم » يشـتهي «و» يريد «من أجل هذا، واضح جداً أنه كان 

 هو.طريق العبور به إىل اآلب وسر الدخول إىل األقداس بدمه وجسده، قبل أن يعرب  » الطريق «
كانت تصبغ كل فكر املسـيح وحديثـه   ،»العبور«يف مفهومها الطقسي العربي  ،»الفصح«هنا كلمة 

أمَّا يسوع قبل عيـد الفصـح وهـو عـالم  «من العامل إىل اآلب: » سيعبر«ليلة العشاء. فاملسيح يعلم أنه 
نــه ســيكون ) فهــو يعلــم أ1:13(يــو » مــن هــذا العــالم إلــى اآلب ...” لينتقــل“جــاءت  أن ســاعته قــد

 -إىل اآلب » ِفْصـــَحه «العـــامل ســـيجد يف املســــيح  » فصـــح الــــزمن والتـــاريخ «أو  »فصـــح العـــالم«
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 إىل احلق واحلياة األبدية!!» عبوره «أي 
يسوع من ذلك الوقت ابتدأ  «واملسيح يعلم أن ساعته أيضاً قد جاءت وأنه سيعرب املوت إىل القيامة: 

ويُقتـل، وفـي والكتبـة  إىل أورشـليم ويتـأمل كثـرياً مـن الشـيوخ ورؤسـاء الكهنـة يُظهر لتالميذه أنه ينبغي أن يـذهب
 !» فصح اإلنسان إىل احلياة اجلديدة «). أي أنه سيكون 21:16(مت » اليوم الثالث يقوم

لذلك كان املسيح يتكلَّم وقت العشاء بلغة هذه النهاية اليت صوَّب كل نظره إليها، مل يصبح الفصـح 
نــاه القــدمي، بــل ذبيحــة عبــور حقيقيــة مــن العــامل إىل اآلب ومــن املــوت إىل القيامــة، جبســده أمامــه بعــد مبع

 ليتم به العبور!!» ُيسفك «ليتم به العبور، ودمه الذي » ُيكسر «الذي 
ويشــتهيه كــل إنســان، لــذلك اشــتهى املســيح أيضــاً نيابــًة عــن كــل  يشــتهيه العــالمهنــا فصــح حقيقــي 

اشـتهى أن يحقِّـق قيقـي مـع تالميـذه قبـل أن يتـأمل حـىت ال يعـرب وحـده!! إنسان أن يأكل هذا الفصح احل
 عبور إلى اآلب معه!!أن يكون لكل إنسان  للعالم

أكل مع تالميذه كسرة اخلبز اليت بارك، وذاق الكـأس الـيت بـارك قبـل أن  -حبسب الطقس  -املسيح 
ألن أكــل المســيح مــن لشــرب! ... يعطيهمــا لتالميــذه، ولكنــه مل يشــرتك بعــد ذلــك يف بقيــة األكــل أو ا

ال يتجـزأ مـن تقـديس األسـرار فـي المفهـوم الطقسـي  الخبز الذي بـارك ومـن الكـأس التـي بـارك جـزءٌ 
 والروحي معاً. وهو بآٍن واحد تعبير عن رضاه منتهى الرضا بالموت الذي سـيجوزه وكأنـه قـد جـازه.

 يفأكـًال وشـرباً ولكنـه كـان  » ء األخريالعشا «لذلك ُدعي  مع تالميذه فعًال،» موته«فهو أكل وشرب 
 مفهوم الموت وحدوده: هذا جسدي، هذا دمي!!

قَبِـل وعلـى هـذا املرتكـز قـال إنـه األكـل األخـري والشـرب األخـري، وبقبولـه األكـل مـن الفصـح األخـري، 
 هذا املوت الذي كان على األبواب!! بإرادته ضمناً الموت،

يوقفــه املــوت أو يقــف عنــد حــدود املــوت أو حيجــزه الــزمن عــن  ولكــن عشــاء احملبــة اإلهليــة ال ميكــن أن
الــدوام واالســتمرار، لــذلك فقــد زوَّد املســيح تالميــذه بســر عشــاء هــو يف احلقيقــة أبــدي، وكــان عتيــداً أن 

ـــده ســـريعاً «ُيســـتعلن ســـريعاً:  ـــإن اهللا ســـيمجِّده فـــي ذاتـــه ويمجِّ ـــد فيـــه ف (يـــو » إن كـــان اهللا قـــد تمجَّ
 ان في إحساس المسيح قد دخل إلـى أعماقـه بسـر اإلفخارسـتيا وبرضـاهفالموت وإن ك). 32:13

بالصليب، فملكوت اآلب والد الذي أعدَّه البنه بالقيامة كـان  على األبوابوقت العشاء وكان بالتايل 
 وراء األبواب!!أيضاً 
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حساس بـاملوت وإن كان األكل مع التالميذ من اخلبز والكأس ليلة اخلميس واملسيح يف أََوج مضمون اإل
وهــو عــامل أن ســاعته قــد  «وقــت العشــاء األخــري بســبب املــوت الــذي ارتضــاه وأصــبح ينتظــره يف كــل حلظــة: 

إالَّ أن هذا مل ُخيِْف ومل يطمس يف إحساس املسيح معامل احلقيقة الباهرة اآلتية فيما خيتص باألكل  » جاءت
تيا املكمَّلــة يف ملكــوت اهللا بعــد القيامــة الــيت  والشــرب مــع التالميــذ أيضــاً مــن ســر الفصــح اجلديــد باإلفخارســ

بعـد  «فالقيامـة سـريعة وعلـى األبـواب: كانت قد أصـبحت أيضـاً يف إحسـاس املسـيح وشـيكًة وقادمـًة سـريعاً، 
عنـدكم اآلن حــزن ولكـين سـأراكم أيضــاً  «...  )16:16(يـو » أيضـاً تـرونين قليــلال تبصـرونين، مث بعـد  قليـل

 )22:16(يو » أحد فرحكم منكم.فتفرح قلوبكم وال ينزع 
 

 »:حتى يُكَمل في ملكوت اهللا«
 

 )16:22(لو » ألني أقول لكم إني ال آكل منه بعد حتى ُيكَمل في ملكوت اهللا.+ «
 » plhrwqÍ = ُيكَمل«

إن استخدام املسيح لصيغة املبين للمجهول هو بنوع اإلشارة السـرية إىل عمـل اآلب مـع االبـن. وهـذا 
املبــين للمجهــول هــو أســلوب املســيح الفريــد الــذي ال يوجــد لــه مثيــل يف العهــد القــدمي أو التعبــري بصــيغة 
 «و» أل�م يُعزَّون «) 5:2)، (مر 7و6و4: 5. ويظهر هذا األسلوب واضحاً يف (مت )0F1(األدب الرباين

آلب واضـح أن املسـيح يشـري إىل عملـه مـع ا » خطايـاك ُغفـرت لـك «و» أل�ـم يُرمحـون «و» أل�ـم ُيشـبعون
 يعزِّي وُيشبع ويرحم ويغفر اخلطايا.

عمـل اآلب فـي تكميـل إشـارة إىل » ال آكل منه بعد حىت يُكَمل يف ملكوت اهللا «لذلك ففي قول الرب: 
مبعـــىن أين أنـــا اآلن معكـــم يف هـــذا  هـــذا الفصـــح اإلفخارســـتي فـــي ملكـــوت اآلب، أي بعملـــه وبحضـــوره.

اء اآليت يكون اآلب معي والروح القدس أيضاً على مائدتكم. العشاء، لكن عندما يُكَمل هذا الفصح يف العش
 أي أن تكميل اإلفخارستيا أو الفصح الجديد سيكون بتكميل حضور وعمل الثالوث!!

وبذلك يكون في اإلفخارستيا وبواسطتها، إعالن إتيان ملكوت اهللا، أي حضور اآلب واالبن والروح 
 الحياة، ومن العالم إلى ملكوت اهللا، دائماً وكل يوم!القدس، عاملين معاً لعبورنا من الموت إلى 

جمـــداً  «والعجيـــب أن كنيســـتنا القبطيـــة األرووذكســـية تتـــف يف بدايـــة القـــداس خلدمـــة اإلفخارســـتيا: 

 
(1) Dalman, Die Worte Jesu, I, Leipzig, 1898, p. 184; Billerbeck, on Talmud, I, p. 443.  
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إعالنـاً عـن حضـور الثـالوث  » اآلب واالبـن والـروح القـدس للثالوث الكلي القدسإكراماً وجمداً  ،وإكراماً 
  وعمل اآلب والروح القدس يف اإلفخارستيا مع املسيح.واستعالناً مللكوت اهللا

عمانوئيـل إلهنـا فـي وسـطنا اآلن « » يـا ملـك السـالم «مث عنـد تقـدمي احلمـل يهتـف اخلـورس يف حلـن 
باســــم اهللا اآلب «مث يف بدايــــة الرشــــومات علـــى اخلبــــز واخلمـــر �تــــف:  »!بمجـــد أبيــــه والــــروح القـــدس

 ».المسيح ربنا وباسم الروح القدس الباراكليت الضابط الكل وباسم ابنه الوحيد يسوع
كــل ذلــك حتقيقــاً لوعــد املســيح أن فصــحنا املســيح الــذي ُذبــح ألجلنــا بإرادتــه وقــت عشــاء اخلمــيس 

 وعلى الصليب يوم اجلمعة، هو اآلن معنا يف اإلفخارستيا مع أبيه والروح القدس.
 -ا املســيح ويشــربا معنـا يف ملكــوت أبيــه هـذه هــي اإلفخارســتيا املكمَّلـة يف ملكــوت اهللا، الــيت يأكلهـ

أي حبضـــوره يف اإلفخارســـتيا (يالَحـــظ دائمـــاً يف تعبـــري املســـيح خبصـــوص ملكـــوت اهللا أنـــه يعـــين حضـــوره 
 )1F2(الشخصي، وحضوره يعين بالتايل الدخول يف تدبريه املباشر.)

ودخولنــا يف تــدبريه حضــور الثــالوث القــدوس يف اإلفخارســتيا هــو إتيــان امللكــوت، وابتــداء عملــه فينــا، 
يوماً بعد يوم. فمن خالل اإلفخارستيا يتالقى الزمن مـع األبديـة ومـع �ايـة الـدهور، حسـب وعـد املسـيح 

(�ايـة الـزمن العـاري مـن اخلـالص والتجديـد واألبديـة) ال أشـرب مـن نتـاج الكرمـة  مـن اآلنإين  «وتعبريه: 
) (أي بــإعالن زمــن 29:26(مــت » أيب حينمــا أشــربه معكــم جديــداً يف ملكــوت إلــى ذلــك اليــومهــذا 

 اخلالص وملكوت اهللا بالقيامة وحلول الروح القدس).
 ):29:26(مت  »من اآلن (هذا الدهر) ... إلى ذلك اليوم (الدهر اآلتي).«

هنــا يتحــتم علينــا أن نتأمــل معــاً يف معــىن الــزمن أو التــاريخ العــاري مــن اخلــالص والتجديــد واألبديــة، 
ومعىن الزمن أو التـاريخ اخلالصـي (إىل ذلـك اليـوم) الـداخل يف  » من اآلن «سيح بكلمة الذي يعربِّ عنه امل

الفــداء وإعــالن ملكــوت اهللا وتــدبريه، وكيــف ربــط املســيح بينهمــا بشخصــه، وأعطــى لــألول معنــاه وللثــاين 
ســتعالن وجــوده وإتيانــه، ومــا عالقــة ذلــك كلــه بالنســبة حلياتنــا وتفكرينــا؟ ومــا هــو دور الــروح القــدس يف ا

 الدهر اآليت والوجود فيه منذ اآلن؟

 
(2) G. Dalman, The Words of Jesus, 1909, p. 107; Jesus - Jeshua, p. 182; J. Jeremias, The 

Eucharistic Words of Jesus, p. 162. 
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 معنى الزمن - 2
 

 ( أ ) معنى الزمن ودوراته التكرارية عند اليونان:
إن مسار الزمن والتاريخ كان له مفهوم خاص وله معتقـدات خاصـة عنـد كـل مـن اليونـان واليهـود قـدمياً. 

زهـا العــامل، وقــد بنـوا نظــريتهم هــذه علــى ق.م واليونــان يعتقـدون بوجــود دورات تارخييــة جيتا 500فمنـذ ســنة 
ــموا الســماء إىل مثــاين دورات فلكيــة  علــوم فلكيــة كــان قــد بــرع فيهــا علمــاء الفلــك يف بابــل، إذ كــانوا قــد قسَّ

األُوىل الـيت بـدأت منهـا مسـارها. منتظمة تتبادل معاً كـل عشـرة آالف سـنة، حيـث تعـود النجـوم إىل مواقعهـا 
بنفس حوادوها وبكـل دقائقهـا اهلامـة. ومـن هنـا  ل دورة، حركته التارخيية من جديدحيث يبدأ العامل كله، بعد ك

 ُيشري إىل هذا املعتقد.» التاريخ يعيد نفسه «ال يزال املثل السائد 
وكان هذا املعتقد ال يُفيد شـيئاً مـن جهـة النمـو احلضـاري واألخالقـي وبـال قيمـة تُـذكر حـىت مـن جهـة 

عتقـــد احملـــدود مل يتغلغـــل إىل احليـــاة الفرديـــة ليقفـــل نوافـــذها، إالَّ أنـــه كـــان الفكـــر، وبـــالرغم مـــن أن هـــذا امل
 يتحكم يف كثري من معتقدات اليونان.
 (ب) الزمن وملء الزمن عند اليهود:

ــا اليهــود فكانــت هلــم فلســفة مبنيــة علــى ُأســس التــوراة ومعاملــة اهللا، فبينمــا أغلــق اليونــان التــاريخ إذ  أمَّ
متكررة بال �اية وال معىن، جعل اليهـود التـاريخ علـى صـورة خـط وإن كـان خطـاً  جعلوه على صورة دوائر

غــري مســتقيم بطبيعــة احلــال، ملــا عانــاه اليهــود مــن تأديبــات جعلــت اخلــط التــارخيي عنــدهم قــابًال للهبــوط 
 واالرتفاع.

لتكـوين حينمـا خلـق ولكنه كان على كل حال خطاً له بداية وله �اية. أمَّا بدايته فهـي خلقـة العـامل بسـفر ا
ــا النهايــة فهــي مــا  -اهللا العــامل مــن ال شــيء بســلطانه وإرادتــه ومشــيئته وحــده حيــث بــدأ الــزمن ومعــه التــاريخ  أمَّ

 .)2F3(حيث فيه وعنده ينتهي الزمن والتاريخ » يوم الرب «ذكرها العهد القدمي دائماً باسم 

 
اآلن دينونة هذا العامل، اآلن يُطرح رئـيس هـذا العـامل «أعلنها الرب عند قوله: » يوم الرب«ليالِحظ القارىء هنا أن بداية  (3)
 وهـــو انتهــاء الـــزمن والتـــاريخ بالنســبة للـــذين ســـريوون ملكـــوت )، باعتبـــار أن رفــض املســـيح هـــو دينونــة العـــامل31:12(يـــو » خارجــاً 

السموات ولكنها يف نفس الوقت متثِّل التجربة العظمى للذين يرفضونه. من أجل ذلك كان املسيح ينبِّه تالميذه يف هذه اللحظـات 
التحـــذير قـــال لـــه الـــرب:  )، وعنـــدما فـــات علـــى بطـــرس هـــذا املعـــىن وهـــذا41:26(مـــت » تجربـــةصـــلوا لـــئال تـــدخلوا يف «اخلطــرية: 

 )32:22(لو » طلبت من أجلك (عوضاً عن بطرس) لكي ال يفىن إميانك.«
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الــرب العــايل  «خ والعــامل، ال يــزال يوجــد اهللا علــى أنــه قبــل الــزمن والتــاريخ والعــامل، وبعــد الــزمن والتــاري
! فعندما يبلـغ الـزمن غايتـه وينتهـي العـامل، يبقـى اهللا لـيحكم يف الـدهر » واملرتفع جداً الذي يسكن األبدية

 اآليت.
هذا فهو ال ميثِّل كاروة أو انقطاعاً فجائياً غـري متوقـع للتـاريخ يف حلظـة، فالتـاريخ كلـي » يوم الرب «أمَّا 

جـــزأ، لـــه هـــدف حمـــدد ويســـري إىل غايـــة مـــدبَّرة، ويف كـــل مراحلـــه لـــه معـــىن ولـــه عـــربة، ألن اهللا يضـــبط ال يت
 التاريخ ويوجِّهه إىل غاية سعيدة قد وضعها له يف تدبريه.

ولكــن اإلنســان وهــو واقــف يف منتصــف هــذا التــاريخ، أو حينمــا يعــرب مرحلــة فيــه، فإنــه ال يســتطيع أن 
ال يسـتطيع أن يفهـم معنـاه متامـاً أو يـدرك غـرض التـاريخ ككـل ألنـه بالنسـبة  يدرك حركته الكلية، وبالتايل

للزمن كله، ال يرى اإلنسان إالَّ جزءاً دقيقاً جداً منه (أي من التاريخ)، وهو ال ميكن أن يستشعره كحركة 
 مع أنه كامل متاماً ومنظور وُمقاس يف نظر اهللا.

العــامل يبقــى دائمــاً غــري واضــح لإلنســان، ويف مــدى لــذلك، فــإن حكــم اهللا وضــبطه للتــاريخ والــزمن و 
رؤيتنا احملدودة ال يظهـر أمامنـا إالَّ الشـرور وكأ�ـا هـي التـاريخ، تظهـر منتصـرة بينمـا يظهـر اإلنسـان مغلوبـاً 
وتظهر الفرص واحلظوظ املؤقتة وكأ�ا شيء أو حقيقة، أمَّا مشيئة اهللا الكاملة وإرادته الضـابطة فـال تظهـر 

الصــغرية مــن هــذا التــاريخ الضــخم! مــع أن حكــم اهللا الكلــي والبــالغ الــذروة يف الدقــة واحلكمــة  يف األجــزاء
والعدل والقضاء يضبط التاريخ ككل، بكل أبعاده الكبـرية! فحينمـا يكمـل التـاريخ حينئـذ ُتسـتعلن مشـيئة 

 اهللا يف التاريخ يف أصغر أجزائه وتبدو عجيبة ومرحية ومفرحة.
اية الزمن، أو عندما يبلغ الـزمن ِمـألَه، فسـيأيت شـخص حتيطـه األسـرار جـداً يُـدعى أمَّا قرب النهاية، �

وهو الذي سيضطلع بإ�اء التاريخ وإظهار مشيئة اهللا وحكمـه وسـلطانه  » املمسوح من اهللا «أي » املسيَّا «
تعِلن حكمــه َيســتعِلن ملكــوت اهللا، أي َيســ» يــوم الــرب «وكــل دقــائق تــدبريه. وهكــذا عنــدما يــأيت املســيَّا 

 السابق والالحق!
 œscaton)» �ايـة الـدهور «أو » آخـر األيـام «يعـين  -يف املفهـوم اليهـودي  -» يـوم الـرب «و

eschaton) أي �اية التاريخ الذي يُرى اآلن (يف نظر اليهـود) وكأنـه مغلـق وغـري مفهـوم، والـذي يظهـر ،
 أيضاً (هلم) وكأنه غري مضبوط.

�ايـة بــاللفظ أو للـزمن، بــل هــي مفهـوم يعــين تكامــل التـاريخ والــزمن (يســميه هنــا ليســت » آخــر األيـام «و
) الســتعالن احلــق. فهــي كلمــة مفرحــة ومبهجــة لفكــر اإلنســان احلــزين 4:4غــل » مــلء الزمــان «اإلجنيــل: 
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 األيامآخر  «الذي يواجه مظامل غري مفهومة وال يرى من التاريخ إالَّ ُصَدفاً وظروفاً، لذلك أصبح هلذه الكلمة: 

«eschaton  ِعلم وحبوث وآراء تُدعى بعلم البحث يف اُألخرويات= eschatology. 
سيكون هو اإلجابة على كل مشاكل التـاريخ احملزنـة وغـري املفهومـة،  eschaton» يوم الرب «لذلك فـ 

 املقبولة وغري املقبولة.
يف كــل التـاريخ الســابق ويف كــل  أو هــذه النهايـة الــيت سُيسـتعلن فيهــا ملكـوت اهللا» هـذا اليــوم «ولكـن 

فكــل أعمــال اهللا وتــدبريه وتكمِّلــه. أجزائــه وأصــغرها لــن حتطِّــم التــاريخ أو تلغيــه، ولكنهــا ستشــرحه وتعلنــه 
أو يف » هذا اليوم «العظيم الذي كان جمزَّءاً وخمفياً وراء احلوادث والتاريخ، يتجمَّع ويرتتب وُيستعلن معاً يف 

 يت يتحرك التاريخ حنوها.ال eschatonهذه النهاية 
حيمل معـىن حماكمـة التـاريخ ككـلٍّ وحماكمـة كـل َمـْن تـدخَّل يف » يوم الرب «وبذا املعىن أيضاً يُفهم أن 

 صنع هذا التاريخ.
، واقعــة يف صــميم التــاريخ، ولكنهــا يف نفــس الوقــت فائقــة عليــه eschatonفالنهايــة، أي آخــر األيــام 

ولكنهـا يف  » مـلء الزمـان «التـاريخ أو اكتمالـه، أل�ـا بلـوغ ذروة الـزمن وهي حتكـم فيـه، وهـي تُعتـرب كمـال 
 » الدهر اآليت «الوقت نفسه تعُرب بالزمن إىل ما بعده، أي إىل 

كحادوــة حمــددة واقعــة يف الــزمن،   eschatonلــذلك، فــإن األنبيــاء ســبقوا فــرأوا وتنبــأوا عــن هــذه النهايــة 
وا أن ميثِّلوهــا بأشــياء فائقــة علــى الوصــف وأن حييطوهــا ولكــنهم يف نفــس الوقــت ولكــي يشــرحوها اضــطر 

بربكات غري عادية أرضية ومسائية، ولكنهم على العموم رأوا فيها كمال واكتمال كل القيم الزمانية وشـرحاً 
 لكل معىن التاريخ.

ميثِّــل  - أو املســيَّا أو آخــر األيــام» يــوم الــرب «أي  -أمَّـا بالنســبة لفكــر اليهــودي املتــدين، فهــذا اليــوم 
املنتظـرة  eschatonوهـذه النهايـة » املسـيَّا «عنده أوًال وأخـرياً حتقيـق كـل قيمـة الـدين ومنفعـة التـديُّن، فهـذا 

 بفارغ الصرب، هي قلب الدين ورجاء التديُّن.
ففـي  أمَّا العهد القائم بني اهللا وإسرائيل فلم يستطع إسرائيل أن يكون أميناً عليه إالَّ يف انتظار املسـيَّا!

ســيكون اهللا فيــه صــفوحاً بــال حــدود. وعنــد » عهــد جديــد «إىل » العهــد القــدمي «ســريتفع » أيــام املســيَّا «
 بواســطة املســيَّا «اســتعالن ُملكــه هــذا ســُيعطي إســرائيل القــوة الــيت أعوزتــه لكــي حيفــظ هــذا العهــد ألن 

نـــه تأديـــب التـــاريخ وأحـــزان ســـيفدي اهللا إســـرائيل وســـيعفو عـــن كـــل ذنوبـــه وإخفاقاتـــه، وبالتـــايل ســـريفع ع»
 وكوارث الزمن.
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 (ج) الزمن وملء الزمن في المفهوم المسيحي:
 هــذا اليــوم «ومبجــيء املســيح كشــف ســر اليــوم املكتــوم منــذ الــدهور، ومبــوت املســيح وقيامتــه جــاء 

كــل   ليجمـعمــلء األزمنـة لتـدبري  «واسـُتعلن فيـه أي يف املسـيح فكــر اهللا وتـدبريه عـرب كــل التـاريخ والـزمن »
 )10:1(أف » شيء يف املسيح ما يف السموات وما على األرض يف ذاك.

أي أن املســيح هــو نفســه اســتعالٌن ومعرفــٌة وشــرح لكــل حركــات التــاريخ والــزمن علــى األرض كمــا يف 
تســري يف األرض وفــق مــا يتــدبر يف الســماء.  -يف املفهــوم املســيحي اآلن  -الســماء!! ألن حركــة التــاريخ 

ريخ وألغازه ومشّقاته وتأديباته الـيت وقعـت علـى األجيـال السـالفة، بـدأت منـذ اآلن تُعـرف فكل خفايا التا
... حينما تقرأونه  عرَّفني بالسربإعالٍن  «وتنكشف بواسطة املسيح كما يفصح القديس بولس الرسول: 

قـد أُعلِـن  كمـا  لـم يُعـرَّف بـه بنـو البشـرالـذي يف أجيـال ُأخـر درايتي بسر المسـيح، تقدرون أن تفهموا 
ـر بـني  اآلن لرسله القديسني وأنبيائه بالروح ... يل أنا أصـغر مجيـع القديسـني أُعطيـت هـذه النعمـة أن أُبشِّ

يف اهللا  ما هـو شـركة السـر المكتـوم منـذ الـدهور األمم بغىن املسيح الذي ال ُيستقصى، وأُنري اجلميع يف
 )9-3: 3(أف » خالق اجلميع بيسوع املسيح.

يف اللحظـــة الـــيت قـــدَّم املســـيح فيهـــا نفســـه ذبيحـــة بإرادتـــه أمـــام بـــيالطس البنطـــي راضـــياً وهكـــذا، فإنـــه 
ــل مشــيئة اهللا اآلب فيــه، كانــت هــذه هــي حمنــة التــاريخ كلــه ودينونــة العــامل، فكانــت  بالصــليب، لكــي يكمِّ

 هي اللحظة اليت بلغ فيها التاريخ ذروته والنقطة احلرجة اليت عندها اكتملت األزمنة.
عندما عرب املسيح من املوت إىل القيامة، مث أكمل القيامة بالصعود، ودخـل فعـًال جبسـده إىل جمـد أمَّا 

، وبدأ عهد املصاحلة مع اهللا بواسطة eschatonأبيه، فقد بدأ التحوُّل، وبدأت دهور اهللا أو الزمن اآلخر 
ل أحكــام اهللا ونواميســه، ألن املســيح. ألن يف حياتــه ويف ســلوكه ويف موتــه كإنســان، تــربَّر اإلنســان إزاء كــ

املســيح أكمـــل كـــل حكـــم اهللا وناموســه وكـــل قضـــاء التـــاريخ يف نفســه!! اهللا صـــاحل العـــامل لنفســـه بواســـطة 
 املسيح!!

أي يف جسده، تعيش الكنيسة (العامل اجلديد) مربَّرة، واملفديون بدمه صاروا أعضاًء يف » يف املسيح «و
ـــه باملعموديـــة. ـــدوا منـــه ول وباإلفخارســـتيا صـــاروا معـــه وفيـــه دائمـــاً علـــى األرض كمـــا يف  جســـمه الـــذي ُول

 )6:2(أف » أقامنا معه وأجلسنا معه يف السمويات. «السماء: 
يوم  «وهو اآلن يعيش فيه!! يعيش فيه كل يوم!! فكل إفخارستيا هي  » يوم الرب «لقد دخل اإلنسان 

» الرب
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 عمل الروح القدس - 3
 »الرب يوم«في استعالن أواخر الدهور 

 

 وملكوت اهللا يف هذا الزمن، منذ اآلن!» يوم الرب «لقد أتاح لنا الروح القدس أن نعيش 
لكـين  «لقد بدأ الروح القدس عمله معنا على األرض، حيث أ�ى املسيح خدمته معنا على األرض! 

هبــُت أُرســله أقــول لكــم احلــق أنــه خــٌري لكــم أن أنطلــق، ألنــه إن مل أنطلــق ال يــأتيكم املعــزي، ولكــن إن ذ
 )7:16(يو » إليكم.

(مــر » قــد أتــت الســاعة « -لــه الــد  -حينمــا اكتملــت األيــام وجــاء مــلء الــزمن أو بتعبــري املســيح 
)، أ�ى املسـيح خدمتـه علـى مسـتوى التـاريخ الـزمين، وصـعد إىل السـموات ودخـل يف جمـد أبيـه. 41:14

لكوتــه الروحــي علــى مســتوى التــاريخ، وأرســل لنــا المســيح الــروح القــدس ليبــدأ معنــا حكــم اهللا أي م
وأنــا أطلــب مــن اآلب فيعطــيكم ُمعزِّيــاً آخــر ليمكــث معكــم إلــى «ولكــن التــاريخ واألبديــة معــاً! ... 

 )16:14(يو  »األبد!!
القدس ال يعمل  وكما أنه ال تستطيع ممالك العامل الزمين أن تؤرِّخ ألعمال الروح القدس، كذلك فإن الروح

عـامل الــزمين، ألنــه يعمـل يف املفــديني فقــط الــذين ليسـوا مــن هــذا العـامل بــل مــن عــامل علـى مســتوى تــاريخ ال
روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ألنـه ال يـراه  «آخر، عامل املولودين من فوق، من املاء والروح: 

 )17:14(يو » وال يعرفه، وأمَّا أنتم فتعرفونه ألنه ماكٌث معكم ويكون فيكم.
عالقة صميمية يعربِّ عنها القـديس بطـرس الرسـول  eschaton» يوم الرب «الروح القدس بـ  إن عالقة

ــــام  «هكــــذا:  ــــيب: يقــــول اهللا ويكــــون يف األي ــــل الن ــــل بيوئي ــــرةهــــذا مــــا قي (إســــخاتايس إميــــريايس  األخي
™sc£taij ¹mšraijولكـن 17و16: 2(أع » ) أين أسـكب مـن روحـي علـى كـل بشـر .(

بإحســاس وبــروح العهــد اجلديــد  »األخيــرة«يضــيف مــن عنــده كلمــة األيــام العجيــب أن بطــرس الرســول 
). إن 28:2(يوئيـل » أين أسـكب روحـيبعد ذلـك ويكون  «الذي يعيشه، ألن يوئيل النيب يقول فقط: 

قـد حضـرت حبضـور الـروح القـدس وذلـك ملـَّا  eschatonبطرس الرسول يشعر فعـًال أن النهايـة أو اآلخـرة 
عن العامل، أي مبوتـه وفدائـه، عنـد ذلـك أكمـل األيـام وخـتم علـى الـدهور السـالفة. أكمل املسيح ذبيحته 

ـــه إىل جمـــد اآلب، بـــدأ  وأُرســـل  » امللكـــوت «وبـــدأ » الـــدهر اآلخـــر «مث بقيامتـــه وصـــعوده ودخول
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 الروح القدس ليلدنا للدهر اآليت، يلدنا من جديد، من جسد املسيح، من فوق، من اهللا.
القـدس خيـتمهم خبـتم اهللا أل�ـم صـاروا مشـرتين هللا، ليسـوا مـن العـامل، ويلـد هلـم وكل َمْن يلدهم الـروح 

ال  «تارخيــاً جديــداً، تـــاريخ املفــديني علـــى األرض، تــاريخ بـــين امللكــوت الـــذين ال يعيشــون بعــد للعـــامل و
). أي ال يعيشـون تـارخيهم بعـد للعـامل احلاضـر، 15:5كـو 2(» ألنفسـهم بـل للـذي مـات ألجلهـم وقـام

 يشون تاريخ النهاية، تاريخ املسيح، تاريخ األبدية وملكوت اهللا.بل يع
أي ، eschatonالــروح القــدس يعمــل فينــا اآلن عملــني، لكــي يؤهِّلنــا للقيامــة واحليــاة يف أوخــر الــدهور 

 الذي ميثِّله الصليب، أي يف حمنة التاريخ ويف مقاومة العامل!:» يوم الرب «ليجعلنا قادرين أن حنيا يف 
ـدنا  أوًال: يلدنا ميالداً آخر جديداً ليس من العامل بل من فوق من السـماء، مـن جسـد املسـيح، ويوحِّ

 يف هذا اجلسد.
يعطينا بواسطة سر املسحة املقدَّسة (وكانت بوضـع اليـد يف الكنيسـة اُألوىل) هبـة روحيـة للعمـل ثانياً: 

 العـامل. وبـذلك يؤهِّلنـا والشهادة لنصري أعضـاًء حيـة عاملـة يف اجلسـد لكـي ال نبقـى عـاطلني يف
لإلفخارســـــتيا (إذ ال يشـــــرتك يف جســـــد الـــــرب ودمـــــه إالَّ العضـــــو الشـــــاهد احلـــــي يف اجلســـــد)، 

 وباإلفخارستيا نوجد دائماً مع المسيح وفيه بالروح والعمل.
يف صــليب  -وبــذلك يعطينــا الــروح القــدس كــل احلصــانة لكــي نعــيش يف يــوم الــرب يف مواجهــة العــامل 

 لزمن والتاريخ.وحمنة ا -دائم 
لسـت أسـأل أن تأخـذهم مـن العـامل، بـل  «وهكذا متم الروح القدس دعاء وطلـب املسـيح مـن اآلب: 

). فباملعموديـــة واملســـحة املقدســـة نصـــري حمفـــوظني مـــن الشـــرير، 15:17(يـــو » أن حتفظهـــم مـــن الشـــرير
والعـالم.  مع المسيح، وفي نفس الوقت نعـيش فـي صـميم الـزمن» يوم الرب«وباإلفخارستيا نعيش 

، تعـيش أواخـر الـدهور »يـوم الـرب«أي أن بواسطة الـروح القـدس، تبقـى الكنيسـة فـي المسـيح فـي 
 والزمن بآن واحد!

ويف هـــذا نـــرى أيضـــاً أن الـــروح القـــدس يســـخِّر الـــزمن والتـــاريخ ليـــؤرِّخ ألزمنـــة الفـــداء وللعـــامل املفـــدي 
ـــة أمســـاء الـــذين ينضـــمون إىل الكنيســـة وخيلصـــون، ألـــوف ألـــوف  (الكنيســـة)، ويكتـــب يف ســـجالَّته اليومي

 وربوات ربوات!
انتهــت إلينــا حنــن الــذين  «الكنيســة حتيــا اآلن، كمــا يقــول القــديس بــولس الرســول، أواخــر الــدهور: 
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 )11:10كو 1(» أواخر الدهور.
ـــد فــــوق، ويعطــــي  الـــروح القــــدس يعـــزي الكنيســــة إزاء حمنــــة التـــاريخ والعــــامل، يأخـــذ مــــن اجلســــد املمجَّ

 اليت هي اجلسد املتأمل على األرض.(األعضاء) 
ال يـزال حمنـة التـاريخ ودينونـة العـامل، ألن املسـيح ميـارس فيـه ومنـذ اآلن قضـاءه بواسـطة » يـوم الـرب «

ــا علــى خطيــة،  «الــروح القــدس!!  ــت العــامل علــى خطيــة وعلــى بــرٍّ وعلــى دينونــة. أمَّ ومــىت جــاء ذاك يبكِّ
، فأل�ــم ال يؤمنــون يب (ذلــك ألنــه بــدون املســ ــا علــى بــرٍّ يح اخلطيــة قائمــة ودينونتهــا دائمــة ومســتعدة) وأمَّ

فألين ذاهب إىل أيب وال ترونين أيضاً (أي أن ذهاب املسيح مرفوضاً من العامل أضاع فرصة التربير السهل 
على العامل). وأما على دينونة، فألن رئيس هذا العامل قد ِديَن (أي أن العامل الـرافض للمسـيح واقـع حتـت 

 )11-8: 16(يو » نونة والتبكيت الدائمني).الدي
يصـبُّ روح النقمـة والدينونـة الـيت وقـع فيهـا علـى الـذين  -أو رئيس العامل مبعىن أصح  -والعامل بدوره 

 » ليسوا من العامل «رفضوا العامل وجحدوا رئيسه مع أعماله وأجماده الباطلة وصاروا 
اآلن مـن وقـل اجلسـد واحملنـة الـيت  eschaton» الـرب يـوم «من أجل ذلـك يـئن املفـديُّون العائشـون يف 

يعيشو�ا بسبب اضطهاد العامل والتـاريخ، وينتظـرون بفـارغ الصـرب االنعتـاق األبـدي مـن نـري العـامل، والتبـينِّ 
فــداء أجســادهم بالقيامــة مــن األمـــوات بــاليء الثــاين للمســيح وحيـــاة الــدهر اآليت حيــث يســتنفذ العـــامل 

تلـع املـوت الـذي فيـه، وتصـري األرض كلهـا للـرب وملسـيحه ويصـري كـل شـيء ُخمَضـعاً هللا، فرصته الزمنيـة ويُب
 ويصري اهللا الكل يف الكل.

ألن  eschaton» يـوم الـرب «ولكن �اية العامل الزمين، أي �اية الـزمن والتـاريخ، ليسـت حمسـوبة مـن 
ــ» يـوم الـرب «العـامل الـذي ُوضـع يف الشـرير قـد ِديـَن يف  العتيـد أن يكـون بـاليء » يـوم الدينونـة « وهـو حمفـوظ ل

 سينتهي بقضاء عادل. » يوم الرب «الثاين للرب. فالعامل الشرير مع تاريخ أعماله سيقع بعيداً عن 
هــو » يــوم الـرب «فسـيزداد نــوراً وبـاًء وجمــداً وامتــداداً بـالي الثــاين للمسـيح، ألن » يـوم الــرب «أمَّـا 
  �اية!!اليت بال» اإلسخاتون «النهاية 

 »:ُيكمل في ملكوت اهللا« eschatonأوًال: اإلفخارستيا وملء الدهور 
ومـا  186 إذا الحظنا يف ترتيب النظريات اخلاصة حبركة الزمن ومسـار التـاريخ الـيت قـدَّمناها سـابقاً صـفحة

ــــــزمن واحلــــــوادث مث اســــــتعالن قصــــــد وغــــــرض  ــــــاريخ وحتــــــرُّك ال بعــــــدها، جنــــــد أن إدراك اليهــــــود ملســــــار الت
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�اية هذا الزمن وهذا التاريخ، كل هذا يقوم على أساس الهويت. مث أن هذا األساس الالهويت يقوم على و 
مث وجـدنا أنفسـنا كمسـيحيني  » يـوم الـرب «وبالتـايل علـى » املسـّيا «أساس أكثر حتديداً وتشخيصـاً علـى 

وورونـاه  » يـوم الـرب «ورونـا فجـأة  قد ورونا هذا اإلدراك الالهـويت للـزمن والتـاريخ واسـتعال�ما معـاً، عنـدما
كذبيحـة يـوم  «باملسيَّا نفسه عندما آمنَّا به، وروناه باحلقيقة، ورونا شخصـه بالكامـل جسـداً ودمـاً، ورونـاه 

ورونـاه يف داخلنـا ألنـه أعطانـا جسـده ودمـه لنأكلـه ونشـربه فصـار فينـا وصـرنا  » عشـاء الـرب «يف » الـرب
 » يوم الرب «خر الدهور، واستعالن كل شيء، ألننا صرنا يف فيه، فدخلنا يف ملء الزمن، وأوا

اإلفخارســـتيا كانــــت املــــدخل الوحيـــد الســــري والفــــائق للعقـــل والقيــــاس الــــزمين، الـــيت بواســــطتها دخــــل 
اإلنسان يف أواخر الدهور، وعَرب الزمان والتاريخ وارتفع فوقهمـا وتعـاىل عنهمـا يف حيـاة أخـرى، مـع أنـه ال 

 تهما، حييا يف مسارمها، حبسب الظاهر.يزال كائناً يف حرك
جســداً ودمــاً وروحــاً وفكــراً ونفســاً، فــدخلنا يــوم الــرب بكــل كياننــا، » املســيَّا «اإلفخارســتيا أعطتنــا 

إنه بإعالن عـرَّفين بالسـر ... سـر املسـيح، الـذي يف أجيـال  «ودخلنا استعالن الزمن والتاريخ وكل شيء. 
قـد أُعلِـن اآلن لرسـله القديسـني وأنبيائـه بـالروح ... يل ... أُعِطيَـْت هـذه  ُأخر مل يُعرَّف به بنو البشر كما

 النعمة أن ... أُنري اجلميع يف ما هو شركة السر املكتوم منذ الدهور يف اهللا خالق اجلميع بيسوع املسـيح.
 )9-3: 3(أف »

 هذا كان مفهوم اإلفخارستيا عند آباء الكنيسة األوائل.
 م) يفتتح قدَّاسه هكذا:235(تنيح فالعالَّمة هيبوليتس 

أرســـلَت يـــا اهللا كلمتـــك ليكـــون فاديـــاً ورســـول  ep’ eschatois chronois[يف آخـــر األزمنـــة 
 تدبريك].

3F» أداي ومـاري «وقـدَّاس 

الـذي يُعتـرب مـن القـداديس السـريانية األصـيلة اُألوىل اخلاليـة مـن أي تـأوري  )4
 ول عند التناول يف �اية القدَّاس:وقد استخدمه النساطرة بعد ذلك. يق -بيزنطي 

 )4F5([نشرتك (يف اجلسد والدم) للحياة اجلديدة يف ملكوت السموات.]
حنـــن األمـــم الـــذين كنَّـــا بعيـــدين  -أي أننـــا إذ نشـــرتك يف املســـيح (جســـداً ودمـــاً) نتقـــدَّم بـــه إىل اآلب 

 
 أداي وماري مها رسوال إدسَّا (بالد الرها) بسوريا يف القرن الثاين. من أنطاكية أصًال. (4)

(5) G. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 263. 
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ــركم بســالم أنــتم البعيــدين والقــريبني ألن  «جــداً عنــه  يف روح واحــد إىل  قُــُدوماً كلينــا   لنــا ”بــه“فجــاء وَبشَّ
 )18و17: 2(أف » اآلب.

امللكـــوت  إىل ملكـــوت اهللا، إىل احليـــاة اجلديـــدة األخـــرى، اآلب،إذاً، فاإلفخارســتيا أصـــبحت مـــدخلنا إىل 
 حتقَّق واحلياة اجلديدة األخرى اسُتعلنت لنا مبوت املسيح وقيامته، وقد اشرتكنا فيهما باإلفخارستيا.

ـــة التـــاريخ هـــذا هـــو حتقيـــق � ـــاه، مهمـــا طـــال واســـتمر.  » اإلســـخاتون «اي وهـــذا هـــو غرضـــه ومعن
إىل حضــــرة اهللا، ولكــــن تكشــــفهم أوًال  -كأنــــاس عائشــــني يف الــــزمن   -اإلفخارســــتيا (باملســــيح) ُحتضــــرنا 

 وتدينهم، مث تغسلهم بالدم وتصاحلهم باآلب وُختضعهم مللكوته.
ــزمن والزمــانيون، فــي المســيح وبعمــل اإلفخارســتي ــة ويصــيرون منهــا، ال ــرًا باألبدي ا، يتَّحــدون أخي

 ويصبحون ولهم كيان خالد ومعنى ووجود.
الكنيســة  وهــذا مــا فــات علــى كثــريين ممــا تســبب يف ميوعــة -اإلفخارســتيا هنــا أوالً: دينونــة وحكــم وقضــاء 

دخـول هـو  فالـدخول إىل اإلفخارسـتيا -وبرودتا مث ضعفها الشديد مث مرضها الـذي قـارب املـوت عنـد كثـريين 
 إىل حماكمة األفكار وفضح النيات والضمائر وكشف أستار القلوب. » يوم الرب «إىل 

خـوف « ومعـروف أن خدمـة اإلفخارسـتياهذا هو تقليـد الكنيسـة الـذي اسـتلمته مـن الرسـل، منـذ البـدء. 
 بالنسبة للكاهن والشعب، ولماذا الخوف ولماذا الرعدة؟ إالَّ بسبب حضرة اآلب وحضـرة» ورعدة

 المسيح والروح القدس. أمَّا حضرة اهللا فهي دينونة حتماً قبل أن تكون بركة ومنح هبات.
 معروف منذ أيام األنبياء أنه يوم قضاء خطير ومرعب:» يوم الرب«

(يــؤ » .القضـــاءيــوم الــرب عظــيم وخمـــوف جـــداً فَمــْن يطيقـه ... ألن يــوم الــرب قريــب يف وادي  «+ 
 )14:3؛ 11:2

ريـب، ألن الـرب قـد أعـدَّ ذبيحـة وقـدَّس مدعوِّيـه، ويكـون يف يـوم ذبيحـة الـرب أين أعاقـب يـوم الـرب ق «+ 
الرؤساء وبين امللـك ومجيـع الالبسـني لباسـاً غريبـاً (أي غـري لبـاس الُعـرس الـذي ورد ذكـره يف مثَـل املسـيح 

فــوق العتبــة الــذي كــان يشــري بــه إىل نفــس هــذه النبــوَّة). ويف ذلــك اليــوم أعاقــب كــل الــذين يقفــزون مــن 
 )9-7: 1(صف » (يدخلون بدون استحقاق) الذين ميألون بيت سيدهم ظلماً وغشاً.

هأنـذا أُرسـل إلـيكم إيليـا النـيب (ميثـِّل روح القضـاء والدينونـة مثـل يوحنـا املعمـدان) قبـل جمـيء يـوم  «+ 
 )5:4(مال » والمخوف.الرب العظيم 
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تكـون غفرانـاً وصـفحاً ومصـالحًة هـي قضـاء القديس بولس الرسول يرى أن اإلفخارستيا قبل أن 
علـــى أســـاس أ�ـــا دخـــول إىل احلضـــرة اإلهليـــة، ووقـــوف أمـــام ديـــان األرض كلهـــا، واشـــرتاك يف ومحاكمـــة، 

 أقداس ذبيحة إهلية:
ألن الـذي يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق (أي قبـل أن يـربىء ذمتـه وضـمريه عـن كـل خطايـاه)  «+ 

ز جسد الرب. من أجل هذا (يدخل حتـت القضـاء والتأديـب) يأكل ويشرب دينونة لنفسه غري مميِّ 
فـيكم كثــريون ضـعفاء ومرضــى وكثـريون يرقــدون، ألننـا لــو كنَّـا حكمنــا علـى أنفســنا (دينونـة الــذات 

 )31-29: 11كو 1(» ُحِكم علينا.واالعرتاف باخلطية وتوبة) ملا 
هـو يف احلقيقـة » فخارسـتياجسد الـرب ودمـه يف اإل «واضح جداً من كالم القديس بولس الرسول أن 

يــوم حماكمـة أفكـار وقضــاء وحكـم. ولــيس ذلـك فقـط بــل وتنفيـذ أحكــام وعقوبـة، وأمــر  » يـوم دينونــة «
كـو 1(» لكـي ال نُـدان مـع العـامل. قد ُحكم علينا نؤدَّب مـن الـربولكن إذ  «بالدخول حتت التأديب 

32:11( 
يســـوع علـــى مائـــدة اإلفخارســـتيا مشـــوَّهة  إن صـــورة الـــرب الـــيت رمستهـــا هـــذه األجيـــال األخـــرية للـــرب

وناقصة. نعم هـو طيـب وحبيـب وغـافر اخلطايـا وماسـح اآلوـام والـذنوب، ولكـن لـيس بـال سـؤال وحتقيـق، 
 أو ليس بال توبيخ وتأنيب، أو ليس بال قضاء وحكم ودينونة، أو ليس بال تأديب!!

ْشَهر كالسيف فوق رؤوس املت
ُ
نؤدَّب، علينا قد ُحكم إذ  «ناولني أين �رب من إعالن هذا الرسول امل

 » من الرب
 )34:11كو 1(» ال جتتمعوا للدينونة؟! «وأين �رب من حتذيره 

هــي مواجهـة خطيــرة لحكــم » محاكمـة«َعْبــر » ملكـوت اهللا«إذًا، فاإلفخارسـتيا هــي دخـول إلــى 
زمن إلــى الــدهر قداســة اهللا علــى التــاريخ اإلنســاني وعلــى الــزمن وحوادثــه، قبــل أن نعبــر التــاريخ والــ

 اآلخر وحياة األبدية!!
 رئـيس هـذا العـامل يـأيت ولـيس لـه يفَّ شـيء «املسـيح سـبق ودخـل حكـم التـاريخ مـن أجلنـا وتـربَّأ 

إىل األقــداس » كســابق مــن أجلنــا «). مث دخــل بذبيحــة نفســه الطــاهرة املــربَّأة إىل اآلب 30:14 (يــو»
مـن أجـل ذلـك صـارت اإلفخارسـتيا لنـا مكمِّلـة ياً. العليا، فوجد رضاًء، ووجد صفحاً، ووجـد فـداًء أبـد

َمـْن هـو الـذي يـدين، المسـيح هـو الـذي «حسب وعد الرب: قضاًء وتبرئًة معـاً، محاكمـة وصـفحاً، 
 )34:8(رو » الذي أيضاً يشفع فينا. مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين اهللا
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فاإلفخارستيا ر اآلخر أو احلياة األبدية عالقة جوهرية، وهكذا نرى أن العالقة بني اإلفخارستيا والده
، أي َعْبــر قضــاء اهللا وحكمــه »يــوم ا لــرب«هــي المنفــذ الوحيــد مــن الــزمن إلــى الحيــاة األبديــة َعْبــر 

 على التاريخ السابق وكل أعماله الجاهلة.
إين ال آكـل  «لوقـا:  وعلينا أن ندرك كم من املعاناة عاناها املسيح ليكمِّل وعـده الـذي قالـه يف إجنيـل

 )16:22(لو » يف ملكوت اهللا. حتى ُيكَملمنه بعد 
فاإلفخارسـتيا متـت وكملــت مبعانـاة شـديدة وعميقــة للغايـة، بقضــاء مـن النـاموس، وقضــاء مـن ســلطان 
البشــر، والتــاريخ، والــزمن، والعــامل، ورئــيس هــذا العــامل، ومــن املــوت، واهلاويــة. فلــم يســتطْع واحــد مــن هــذا  

يت حبكم افرتاء على املسيح وعلـى ذبيحتـه، إذ نقـض املسـيح هـذا كلـه فلـم ُميَسـك يف القـرب، وال كله أن يأ
 استطاع املوت وال اهلاوية أن حيتفظا به حلظة واحدة أكثر مما حدَّده هو!!

واإلفخارستيا متت وكملت أيضاً بقيامة املسيح من األمـوات، وظهـوره عالنيـًة لتالميـذه، مث صـعوده يف 
ىل السماء، ودخوله إىل جمد أبيه: فوجد يف �اية املطاف رضاًء وفداًء ومصاحلة عظمى، فكانت سحابٍة إ

 «ذبيحـة املسـيح مصـاحلة للعـامل مـع اهللا اآلب، وأرسـل بنـاًء علـى ذلـك وبنـاًء علـى وعـده، الـروح القـدس 
 الذي كمَّل فعل واستعالن ذبيحة اخلالص لكل بشر!!» املعزِّي اآلخر

مبفهومها كذبيحة املسيح احلية كل قضاء األرض والسماء، حكم هذا الدهر » فخارستيااإل «هكذا جازت 
 وحكم الدهر اآلخر، ملكوت الدنيا وملكوت اهللا، فتكمَّلت بالرباءة والد، وصارت للرباءة والد.

 في ملكوت أبي» جديداً «ثانياً: أشربه معكم 
 اإلفخارستيا والروح القدس:

يف معكــم جديــدًا رب مــن نتــاج الكرمــة هــذا، إىل ذلــك اليــوم حينمــا أشــربه إين مــن اآلن ال أشــ «+ 
 )29:26(مت » ملكوت أيب.

 :kainÒn = »جديداً «
 الروح القدس يف اخلليقة. عملاجلديد أو اجلدَّة هي دائماً إشارة إىل 

عهد اهللا مـع  د أيفاخلليقة اجلديدة هي خليقة روحانية، وامليالد اجلديد هو امليالد من الروح، والعهد اجلدي
هــوذا الكــلُّ قــد صــار  «اخلليقــة اجلديــدة، وجــدَّة احليــاة هــي احليــاة الروحانيــة، ومــا قالــه القــديس بــولس: 

) أي صـــــار روحيـــــاً، واإلنســـــان اجلديـــــد هـــــو الـــــذي يعـــــيش حبســـــب الـــــروح، 17:5كـــــو 2(» جديـــــداً 
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 «أو » اجلديـد «ك ألن كلمـة والسـماء اجلديـدة واألرض اجلديـدة إشـارة إىل العـامل الروحـاين اجلديـد. وذلـ
 تفيد إعادة صياغة أو ميالد أو خلقة الشيء على أساس روحاين بعمل الروح القدس.» التجديد

فهنا يف هذه اآلية يشري الرب إىل إفخارستيا ُمتاَرس على أساس حياة جديدة قادمـة، أي بعمـل الـروح 
ارت حتيــا بــالروح القــدس يف عهــد القــدس يف خليقــة جديــدة، (أي كنيســة)، يكــون قــد كُمــل فــداؤها وصــ

 مصاحلة مع اآلب.
فاملسيح وقت العشاء مل يكن قد أكمل الفداء واملصاحلة، وبالتايل مل يكن بدأ عمل الروح القدس يف 

 جديـدًا!!الكنيسة للمـيالد اجلديـد واحليـاة اجلديـدة، لـذلك قـال إنـه ال يشـربه مـن اآلن حـىت يشـربه معهـم 
 مستوى احلياة اجلديدة، بالقيامة وبعطية الروح القدس. أي عندما يصري التالميذ على

حيــث كــل َمــْن يتنــاول مــن اإلفخارســتيا حينئــذ (بعــد القيامــة وحلــول الــروح القــدس)، يأخــذ ال جســد 
الــرب ودمــه فقــط، بــل أيضــاً الربــاط الــذي يربطــه بــذا اجلســد َعــْرب الــزمن واحليــاة اليوميــة؛ هــذا الربــاط هــو 

ـدنا جبسـد املسـيح لنحيـا دومـاً فيـه ومعـه معلنـاً حقيقـة ملكـوت الروح القدس الذي يهبنـا  قـوة القيامـة ويوحِّ
 اهللا يف داخلنا.

لــذلك جنــد يف صــلوات اإلفخارســتيا، غــري صـــالة اســتدعاء الــروح القــدس للتقــديس، صــلوات أخـــرى 
سرار الـيت هـي لنوال قوة وموهبة الروح القدس قبل اخلدمة، بالنسبة للكاهن، مث قبل التناول مباشرًة من األ

 » جديداً أشربه معهم  «قوام احلياة اجلديدة حسب قول املسيح له الد: 
 ( أ ) قبل الخدمة:

وهي منسوبة للقـديس يوحنـا أسـقف  -يف القداس املنسوب للقديس مرقس الرسول جند هذه الصالة 
ـــه عـــن الليتورجيـــ ات (صـــفحة بوســـطرة (عاصـــمة حـــوران بـــبالد العـــرب)، حبســـب حتقيـــق برايتمـــان يف كتاب

وهـي تسـمَّى صـالة احلجـاب، أي الـيت يقوهلـا الكـاهن سـرّا وهـو واقـف خلـف حجـاب اهليكـل  -) 158
 أمام املذبح، قبل أن يبدأ صالة الُصلح. وفيها يقول الكاهن:

درَكـــة، الـــيت تأكـــل كـــل 
ُ
[أعطـــين يـــا رب روحـــك القـــدوس، النـــار غـــري اهليوليـــة (غـــري املاديـــة) غـــري امل

عــات الشــرور، لكــي مييــت كــل أعضــاء اجلســد الــيت علــى األرض، ويـُْلِجــم  ُضــعف وحتــرق كــل اخرتا
بالكهنــة جيعلــين كــل حركــات الفكــر الــيت تقــوده إىل اخليــاالت اململــوءة أوجاعــاً وآالمــاً، وكمــا يليــق 

ــل هــذا القربــان املوضــوع الــذي هــو ســر  فــوق كــل فكــر ميــت ويهبــين كلمــات التقــديس ... لكــي أكمِّ
 )546(اخلوالجي املقدَّس صفحة         كة مسيحك.] مجيع األسرار مبعونة وشر 
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صالة استدعاء وحلول الروح القدس، كما جاءت يف قداس القديس مـرقس الرسـول، وهـي مـن (ب) 
 الصلوات النادرة والعميقة، واليت ال يوجد هلا نظري يف مجيع القدَّاسات قاطبًة:

املهيَّــأ،  املقــدَّس ومـن الســماء مكـان ســكناك [إرمحنـا يــا اهللا ضـابط الكــل، وأرسـل إىل أســفل مــن علـوِّك
باألقنوم ومن حضنك غري احملدود، ومن عرش ملكوت جمدك، الباراكليت روحك القدوس الكائن 

ـــاء والرســـل، املوجـــود يف مكـــان، كـــل   غـــري املنقســـم وال متغـــري، الـــرب احمليـــي النـــاطق يف النـــاموس واألنبي
حبســب مســرتك،  ادتــه وســلطانه، ولــيس كاخلــادم، إمنــاواملــاىلء كــل مكــان، وال حيويــه مكــان، الــذي بإر 

يصنع تقديساً علـى الـذين يرتـاح (ُيسـّر) فـيهم، البسـيط يف طبعـه واملتعـدد األنـواع يف عملـه، ينبـوع 
النعمـــة اإلهليـــة، الواحـــد معـــك بـــاجلوهر، واملنبثـــق منـــك، شـــريك عـــرش ملكـــوت جمـــدك مـــع االبـــن 

هــذه  ســوع املســيح. أرســله علينــا حنــن خــدَّامك، وعلــىالوحيــد ربنــا وإهلنــا وخملِّصــنا وملكنــا كلنــا ي
أمامك، على هذا اخلبز وعلى هذه الكأس، لكي يتقدَّسـا  الموضوعة (الحاضرة)القرابني الكرمية 

ويتحوال (ينتقال). ولكي هـذا اخلبـز جيعلـه جسـداً مقدسـاً للمسـيح، وهـذه الكـأس أيضـاً دمـاً كرميـاً 
 )641-639(اخلوالجي املقدَّس: صفحة             )5F6(للعهد اجلديد الذي له.]

 يقول الكاهن (يف قداس القديس باسيليوس) قبل التناول مباشرًة وهو خاضع برأسه أمام اهللا: ) ج (
ـدنا فيـك، بواسـطة اشـرتاكنا  [نسأل ونطلـب مـن صـالحك يـا حمـب البشـر لكـي تطهرنـا كلنـا وتوحِّ

 ] (اخلوالجي املقدَّس)... لكي نصير مملوئين من روحك القدوسيف أسرارك اإلهلية 
 ويف قداس القديس يعقوب الرسول الذي حتتفظ به الكنيسة السريانية يقول يف التقديس على الكأس:

وقدَّمــه [وهكــذا بعــد العشــاء أخــذ الكــأس ومزجــه مــن مخــر ومــاء. ونظــر إىل فــوق حنــو الســماء، 
وأعطــاه لتالميــذه لقــدس، وقــدَّس، ومــأله بــالروح اإليــك يــا اهللا أبــاه، وشــكر، وبــارك، (أظهــره) 

 )6F7(القديسني املباركني قائًال ...]
ألـيس  »!!وقدَّسـه«والواقع أن هذا قد يُفهم أيضاً ضمناً يف القـداس الباسـيلي عنـد قولـه علـى الكـأس 

 هذا معناه أنه مأله بالروح القدس!
 ويف هذا املعىن يقول القديس أفرآم السرياين:

 
الـنص اليونـاين، فُوجـدت بعـض الفروقـات الطفيفـة مثـل زيـادة يف ا لـنص اليونـاين يف روجعت الرتمجة على النص اإلجنليزي و  (6)

 .F. E. Brightman, vol. I, pp. 134, 179» روح احلق الرب القدوس«أوصاف الروح القدس، يقول: 
(7) G. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 190. 
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خـذوا كلـوا باإلميـان، وال يشـكَّ أحـد أنـه بنفسـه وبـالروح ... ومـأله [لقد َدعا اخلبز جسده احلي 
كلـوا فيـه الـروح   كلـوا منـه كلكـم،يأكل فيـه نـارًا وروحـاً، جسدي، وأن كل َمْن يأكل منه بإميان 

 )7F8(ألنه جسدي باحلق.] القدس
 م) على التناول:410ويف هذا املعىن يقول األب ويئوذور أسقف املصيصا (سنة 

ألن هــذا الطعــام مقــدَّس وغــري مائــت، ألنــه  »الُقْدســات للقديســين«قــائًال: [إن الكــاهن يصــرخ 
 )8F9(]ومملوء قداسة بسبب الروح القدس الذي يسكن فيه.جسد ودم ربنا 

 وكذلك جند عند هيبوليتس نفس االجتاه بصورة عملية:
 )9F10(].يتكلَّموا بالروح القدس[لكي متنح مجيع َمْن يتناولون منه أن يصريوا واحداً، ولكي 

 وال يزال يف القداس الروماين (الالتيين) حىت اليوم هذه الصالة يف داخل قداس عيد القيامة:
[اسـكب فينــا يـا رب روح حمبتــك، حـىت أننــا حنـن الــذين مألتـم بأســرارك الفصـحية نكــون حبســب 

 حمبتك فكراً واحداً.]
) كإسـرائيل 13:12كـو 1(» روحـاً واحـداً ألننـا كلنـا سـقينا  «وذلك كقول القـديس بـولس الرسـول: 

: 10كـو 1(» أكلـوا مجيعـاً طعامـاً روحيـاً واحـداً وشـربوا شـراباً واحـداً روحيـاً. «قـدمياً وهـم يف الصـحراء: 
 )4و3

وهكذا ينبغـي أن يعـود إلينـا فكـر اآلبـاء وروح اإلفخارسـتيا احلقيقـي ألن الـروح القـدس عنـدما ننالـه يف 
بدية من خالل حياتنا األرضية، وجيعل أقوالنا وأفكارنا وأعمالنا اإلفخارستيا فهو الذي حيقق لنا حياتنا األ

 )20:3(يف » فإن سريتنا حنن هي يف السموات. «مطابقة لسريتنا يف السموات: 
أي يف إفخارستيا يعمـل فيهـا » أشربه معكم جديداً  «هذا هو املعىن العميق الذي قصده الرب بقوله: 

داخلنـــا ولبقـــاء احتادنـــا جبســـد املســـيح الســـري قائمـــاً يف صـــميم الـــروح القـــدس الســـتعالن ملكـــوت اهللا يف 
 ! التاريخ والزمن، بواسطة احتادنا بالروح القدس من خالل اإلفخارستيا أيضاً 

 
(8) St. Ephraem Syrus, Sermon on the Holy Week, IV, 4. 
(9) Theodore of Mopsuestia, Catecheses, VI. 
(10) Cited by Dix, op. cit., p. 266. 
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 »هذا جسدي: زه بيصاري« - 4
 »هذا دمي : زه دامي«

 

 الرب يؤكد بهذا أن اإلفخارستيا ذبيحة!
، فكــراً ولفظــاً، وعمــًال، علــ ى اعتبــار أنــه قــد صــار بنفســه ذبيحــة يف ســر اخلبــز كــالم املســيح ينصــبُّ

 » عن كثريين «واخلمر، ذبيحة كفَّارية كهنوتية 
 الخبز والخمر صارا عنصري الذبيحة جسدًا ودماً: =دمي  »هذا«جسدي،  »هذا« أوًال:

هنــا هــي اســم إشــارة لكــل مــن اجلســد والــدم، ولكــن » هــذا «ألول وهلــة يــرتاءى لفكــر القــارىء أن 
 هـــذا «هنـــا إشـــارة للخبــز وإشـــارة للكـــأس. فاملســـيح هنــا ماســـك بـــاخلبز ويقـــول:  »هـــذا«ن احلقيقــة أ

 دمي!» هذا«وماسك بالكأس ويقول هو جسدي!! جسدي، أي هذا اخلبز »
كورنثــوس، ويتضــح هــذا األمــر جــداً يف الــنص اإلفخارســيت الــذي أورده القــديس بــولس الرســول ألهــل 

)، 24و23: 11 كـو1(» جسـدي” هـذا هـو“قـال خـذوا كلـوا أخذ خبزاً، وشكر، فكسـر، و  «وفيه يقول: 
ويف حالـة الكـأس يعـود علـى اخلبـز الـذي يف يـد الـرب.  »هـذا«أوضـح أن اسـم اإلشـارة » هـو «فالضـمري 

 )25:11كو 1(» العهد اجلديد بدمي. ”هذه الكأس هي“ «يتضح املعىن أكثر حينما يقول: 
 إذاً، فاخلبز نفسه هو جسد املسيح،

 هو دم املسيح.واخلمر نفسه 
الرب » تدبير«بحسب » صار«هنا املسيح ملَّا أمسك اخلبز وبارك عليه (باركه حبسب لغة القـداس) 

 ».حقيقية«جسدًا له، كحالة واقعة 
ولكن الرب حفظ املادة املصنوع منها اخلبز من أن تتحوَّل عن شـكلها الظـاهر (كمـا حتـوَّل املـاء مخـراً 

الفـائق علـى املـادة، n ¢lhqe…v™ ل هنـا لـيس بـاملظهر بـل بـاحلق سـابقاً بإرادتـه). إذ جعـل التحـوُّ 
الذي يعطيها طبيعة وصفات جديدة ليست هلـا أصـًال، والـذي ال خيضـع للتغيـري املـادي أو تدركـه احلـواس 

 اجلسدية أو تؤور فيه العوامل الطبيعية.
ال ينطفــىء  liqinÒj¢فاملســيح نــور العــامل، ولكــن نــور املســيح ال تــراه العــني، ألنــه نــور حقيقــي 

قـط. وجسـد املسـيح الـذي كـان يعـيش بـه علـى األرض كـان جسـداً إهليـاً، ولكـن يف شـكل وصـورة جسـد 
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أنـت املسـيح  «فنطـق قـائًال: » حقيقتـه «ترايب ال تـدرك احلـواس الهوتـه، ولكـن اإلميـان عنـد بطـرس أدرك 
علــى املــوت. والعــني  )، حيــث اجلســد هنــا فــائق علــى الطبيعــة وفــائق16:16(مــت » ابــن اهللا احلــي

ت هيئتــه  «البشــرية ملَّــا دخلــت يف حالــة جتلِّــي (عنــد بطــرس ويعقــوب ويوحنــا) رأت اجلســد مضــيئاً  وتغــريَّ
). ولكــن بعــد التجلِّــي مل تــَر العــني إالَّ اجلســد البشــري ومل تــَر فيــه إالَّ الصــفات 2:9(مــر » قــدَّامهم

 ك!!الطبيعية، حىت إن بطرس عثر يف املسيح وأنكره بعد ذل
 lhqîj¢للمســيح، أي جســـد بـــاحلق  هــو جســـد إلهـــيبعــد الربكـــة  »خبـــز اإلفخارســـتيا«هكــذا 

 وليس بالشكل أو بالطعم، لذلك فاحلواس ال تستطيع أن تدرك صفاته الالهوتية.
اإلفخارســتيا جســداً حقيقيــاً » خبــز «العــني البشــرية إذا دخلــت يف حالــة جتلِّــي، تســتطيع أن تــرى 

 وح القدس أن يعلنه فيها، وكثريون رأوا وارتعبوا وانعقدت ألسنتهم.بالصورة اليت يشاء الر 
هــذه «كتقريــر حالــة حقيقيــة واقعــة. وكــذلك قــال:   »هــذا الخبــز هــو جســدي«املهــم أن الــرب قــال: 

فمـن   » هذا هو دمي الـذي للعهـد اجلديـد «ويف موضع آخر قال:  ،»الكأس هي العهد الجديد بدمي
تســجيالته األربعــة، علــى منافــذ الشــكوك، حــىت يــؤمن اإلنســان أن الــرب كــل الوجــوه ضــيَّق اإلجنيــل، يف 

 جعل كأس اإلفخارستيا دماً حقيقياً له.
 .)10F11()51:6(يو  aŒma - s£rx =( أ ) حلـم/ ودم  ثانياً:

 ).25و24: 11(اكو  aŒma - sîma =(ب) جسد/ودم 
 .Basar wadam» بصار ودام «

 لها ووجودها:فصل عنصري الذبيحة إمعاناً في تحقيق فع
فالذبيحـة  ».بعـد ذبحهـا«حبسب املفهوم العربي الطقسي، حيـدِّد هـذا االصـطالح مكونـات الذبيحـة 

 »:لحم ودم«من جهة مكوِّناتا اليت تُرفع إىل اهللا على املذبح بعد ذحبها، عبارة عن 
فوسـكم، فأنا أعطيـتكم إيـاه (الـدم) علـى املـذبح للتكفـري عـن نالدم. هي يف  الجسدألن نفس  «+ 

 )11:17(ال » ألن الدم يكفِّر عن النفس.
فتعمـل حمرقاتـك اللحـم ... ألن الدم هو النفس فال تأكل الـنفس مـع  الدم،احرتز أن ال تأكل  «+ 

 
بـدل جسـد يف اإلفخارسـتيا أخـذاً عـن تقليـد يوحنـا الرسـول، » حلـم«يالَحظ أن كثـريين مـن اآلبـاء األوائـل أخـذوا بكلمـة  (11)

. وكذلك 1:8، وإىل تراليان 1:4، وإىل فيالدلفيا 3:7رومية  وإىل 1:7ومنهم القديس أغناطيوس األنطاكي يف رسالته إىل مسرينا 
 .2:66:1القديس يوستني يف دفاعه 

 .s£rxأكثر من كلمة حلم  sîmaولكن كنيستنا األرووذكسية أخذت بلفظة جسد 
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 فُيسـَفك دمهــاعلــى مـذبح الـرب إهلـك، وأمَّـا ذبائحـك  اللحـم والـدم(ال يؤكـل منهـا شـيء البتـة) 
 )27و23: 12(تث » تأكله.واللحم على مذبح الرب إهلك 

فــإن احليوانــات الــيت يُــدخل بــدمها عــن اخلطيــة إىل األقــداس بيــد رئــيس الكهنــة ُحتــَرق أجســامها  «+ 
خارج احمللة (ذبيحة احملرقة). لذلك يسوع أيضاً (كذبيحـة حمرقـة) لكـي يقـدِّس الشـعب بـدم نفسـه 

 )12و11: 13(عب » تأمل خارج الباب.
منفصـــالن: نصـــرين أساســـيني: الـــدم واللحـــم، وأ�مـــا دائمـــاً ُيالَحـــظ يف هـــذه األمثلـــة أن الذبيحـــة ذات ع

ُحيـرق خـارج احمللـة إذا كانـت  فالجسـداجلسد وحده والـدم وحـده. هـذا لـه طقـس، وذاك لـه طقـس آخـر. 
 يف نفس الوقت يُرش على املذبح للتكفري عن الشعب.الذبيحة للتكفير عن الخطايا، ودمها 

اسـُتخدمتا كلتامهـا بـدون  s£rx وكلمـة حلـم sîma كما ُيالَحظ يف هذه األمثلـة أن كلمـة جسـد
 تفريق.

جنده يقول ُكالّ منهمـا منفـردة  » هذا هو جسدي ... وهذا دمي «فإذا رجعنا إىل كلمات السيد املسيح: 
عــن األخــرى ويقــدِّمها منفــردة عــن األخــرى. وهكــذا نــدرك يف احلــال أنــه يــتكلَّم بلغــة الــذبائح، هــذا مــا فهمــه 

وأدركوا معناه يف احلال ومل يكونـوا حمتـاجني إىل استيضـاح، ألن السـر األقـدس كـان يصـبغ كلمـات  التالميذ متاماً 
 الرب ونظراته وعواطفه. فالرب يف هذه اللحظات كان يذبح نفسه بالنية والنبوَّة.

ويقينــاً أنـــه قـــد جــرى توضـــيح أكثـــر فيمـــا خيــتص بذبيحـــة املســـيح، وإالَّ فمـــن أيــن أتـــى بـــولس الرســـول 
كـو 1( »ألن فصحنا أيضـاً المسـيح قـد ُذبـح ألجلنـا«الرهيب يف رسالته اُألوىل إىل كورنثـوس: بتقليده 
)؟ إن اعتقادنا أن هذا التقليد الطقسي والالهويت الذي أورده بولس الرسول هـو بقايـا شـرح قدَّمـه 7:5

إىل  املســــيح وقــــت العشــــاء عــــن ذبيحتــــه. وهــــذا واضــــح غايــــة الوضــــوح يف رســــالة القــــديس بــــولس اُألوىل 
كورنثوس، إذ يؤكِّد الرسول أن األكل والشرب من اخلبز والكأس يف سر اإلفخارستيا مها اشرتاك فعلي يف 

 جسد ودم املسيح:
 دم المسيح؟شركة هي الربكة اليت نباركها أليست كأس  «+ 

 )16:10كو 1(» املسيح؟جسد شركة هو نكسره أليس الخبز الذي 
ويوضِّح خطورة األكـل مـن ذبـائح الـوونيني كشـف بـاألكثر أن وعندما يستطرد القديس بولس الرسول 

اإلفخارستيا حبد ذاتا ذبيحة، وأن األكل منها يـربط اإلنسـان يف شـركة مـع الـرب؛ كمـا يـرتبط األكـل مـن 
ذبيحــــــــــة العهــــــــــد القــــــــــدمي مبــــــــــذبح اهللا (املــــــــــذبح يف العهــــــــــد القــــــــــدمي لــــــــــه صــــــــــفة شخصــــــــــية باعتبــــــــــاره 
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كما يرتبط الووين بالوون (الشـيطان) عنـدما يأكـل مـن الذبيحـة املقدَّمـة   . أو)11F12(ميثِّل اهللا وينوب عن امسه)
لــه. لــذلك ميتنــع علــى املســيحي أن يشــرتك يف ذبيحــة مقدَّمــة لألووــان، ألنــه يُعتــرب حينئــذ أنــه مشــرتك يف 

 ال تقدرون أن تشرتكوا يف مائدة الرب ويف مائدة شيطان. «ذبيحتني: ذبيحة الرب، وذبيحة شياطني!! 

 )21:10 كو1(»
بأشـياء عـاملني أنكـم افتـُديتم ال  «ونسمع صدى هذا التقليد عينه أيضاً عند القديس بطـرس الرسـول: 

بـال عيـب وال  حملكما مـن   بدم كريمتفىن بفضة أو ذهب من سريتكم الباطلة اليت تقلدمتوها من اآلباء، بل 
 اً يف سفر الرؤيا:). كذلك نرى هذا التقليد واضحاً أيض19و18: 1بط 1(» دنس دم المسيح

لـه مـذبوح  قـائم كأنـهخـروف ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانـات األربعـة ويف وسـط الشـيوخ  «+ 
 سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة أرواح اهللا املرَسلة إىل كل األرض ...

وهـــم يرتمنـــون ترنيمـــة جديـــدة قـــائلني: مســـتحق أنـــت أن تأخـــذ الســـفر وتفـــتح ختومـــه، ألنـــك 
من كل قبيلة ولسان وشعب وأُمَّـة ... ومسعـت صـوت مالئكـة كثـريين  بدمكتنا هللا واشرتيُذبحت 

حول العرش واحليوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلني بصـوت عظـيم: 
 أن يأخذ القدرة والِغىن واحلكمة والقوة والكرامة والد والربكة ... الخروف المذبوحمستحق هو 

 اخلروف وبكلمة شهادتم ومل حيبوا حياتم حىت املوت. بدمغلبوا الشيطان)  وهم غلبوه (أي

 )11:12؛ 12-9و6: 5(رؤ »
 من أجل كثيرين:» ُيسفك«هذا دمي الذي  ثالثاً:

   kcunnÒmenon™ُيسفك 
 ب. أرامي  أ . عبري 

hannisphakhe bead rabbim  demi ystephek al saggi in 

 دامي يستفك على ساجي إن   مهنِّيشفاخ ِبَعد رَبِّي

 
(12) Gressmann, cited by Lietzmann, Mass and Lord´s Supper, p. 184. 

 وانني القديس أوناسيوس الرسويل اليت سنأيت إىل شرحها فيما بعد.وهذه احلقيقة جندها واضحة جداً يف ق
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 إعطاء الدم صفة دم الذبيحة:
، وهـذا بسـبب  Present Participleوهنـا الفعـل جـاء يف األصـل اليونـاين يف حـال املضـارع املسـتمر

قصور اللغة اليونانية يف ترمجة األصل العربي أو األرامي الذي نطقه السـيد املسـيح. فاملسـيح نطـق الكلمـة 
والـذي حيـدِّد  » مسـفوكاً هذا دمي  «واملصدر يف اللغة العربية واألرامية ليس له زمن  يف وضعها املصدري.

زمن املصدر هو واقع اجلملـة وزما�ـا. أمَّـا يف العربيـة فـُرتجم املضـارع الـدائم يف صـيغة الفعـل املضـارع املبـين 
 للمجهول.

دة الوقـوع حـاًال أو متوقعـة  واملصدر يف اللغة األرامية ال ُيستخدم أصًال إالَّ للتعبري عـن حالـة مؤكَّـ
مه، أنه لـيس جمـرد دم بـل )12F13(أكيداً  كصـفة دٌم مسـفوٌك ، أي أن الرب هنا يصف الكأس الذي يقدِّ

حمتَّمة أو واقعة بالتأكيد. أي ليس هو دمًا طبيعيًا أو عاديًا هذا الذي يعطيه هلم يف الكأس، بـل دم 
 ذبيحته!!

ائح ال يصـح اسـتخدامه يف حالـة القتـل أو املـوت الطبيعـي، هـي تعبـري يف لغـة الـذب» مسـفوك «وكلمـة 
 «، حيـث أن السـفك يشـمل معـىن السـكب علـى املـذبح )13F14(وذلك حبسب ما جاء يف الرتمجة السبعينية

 » ُيسفك على املذبح
 «). هنا كلمة 12:53(إش » وسكب للموت نفسه «وُيالَحظ أن الرب هنا يشري إىل نبوَّة إشعياء 

، ولكـن paredÒqhِهعِـراه. وقـد تُرمجـت يف الرتمجـة السـبعينية إىل  he'erahيـة جـاءت بالعرب » سـكب
 «ولـيس » ُيسـفك «أي  kcÚnnein™ إذا رجعنا إىل األصـل العـربي جنـد أن كلمـة إشـعياء يناسـبها

14F» ُيسكب.

15( 
كل منهما منفصـلة عـن األخـرى   » الدم «و » اجلسد «وهكذا نالِحظ أن يف استخدام الرب لكلميت 

بالنســبة للــدم؛ كــل هــذا حيــتِّم علــى القــارىء أو  »المســفوك«لصــفة تهـا ويف طقســها، مث اســتخدامه يف وق
 .)15F16(السامع أن يدرك ضمناً أن املسيح إمنا يتكلَّم عن نفسه كذبيحة

 
(13) C. F. Burney, The Aramic Origin of the Fourth Gospel, Oxford, 1922, p. 94;  J. 

Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 178. 
(14) Ibid, p. 222. 

خلبز، وسكب اخلمر اصطالح ذبائحي أيضاً معـروف ولكن اختيار السكب هنا يناسب اخلمر كما أن الكسر يناسب ا (15)
 ).5:15يف طقس ذبائح العهد القدمي (عد 

(16) C. F. Burney, op. cit., p. 178. 
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 .)16F17(ودم ذبيحة كاملة، كل منهما قائم بذاته جسدفاملسيح يقدِّم نفسه على هيئة عنصَرْي الذبيحة، 
ناً أيضـاً إىل أيـة ميتـة سـيموت، فهـو يكـاد يصـوِّر نفسـه مـذبوحاً، مـع العلـم بـأن وهو يشري بذلك ضـم

الصــليب ال ميثِّــل الــذبح متامــاً، ألن مــوت الصــليب ال يكــون مــن أوــر ذبــح أو إهــراق الــدم فقــط، بــل ومــن 
منـا جراء عوامل أخرى أيضا. ولكن املسيح ُميِعن يف تصوير الذبح لكي ننتبه إىل أن موت الرب حبد ذاته إ

فهـو  ،»المسـفوك«والـدم بصـفة  »المكسـور«هو ذبيحة. وهو وإن كان يف العشـاء يقـدِّم اجلسـد بصـفة 
 أيضاً إمعاناً منه يف توضيح عنف املوت الذي سيموته!!

الـيت اسـتخدمها الـرب ليلـة العشـاء واصـفاً بـا جسـده املمـزَّق  »المكسـور«ننبِّه القـارىء إىل أن كلمـة 
حيـث » كإسـم «آلباء األولون ليس فقط كصفة للخبز املتحوِّل للجسـد، بـل على الصليب، استخدمها ا

إمعانـاً يف إعطـاء اخلبـز وذلـك »]. املكسـور «املوضـوع أمامـك، وكمـا ُوِضـع هـذا » هـذا املكسـور «يُقـال: [
 الصليب! املتحوِّل بالتقديس والصالة واملقسَّم يف الصينية نفس حالة اجلسد املمزَّق على

ع أن نتجاهــل املناســبة الــيت يقــول الــرب فيهــا هــذا الكــالم، فهــي مناســبة فصــحية، كــذلك ال نســتطي
 » محـل اهللا «الفصح على األبواب، فاإلشارة واضحة إىل خروف الفصـح، املسـيح يقـدِّم تقدمـة فصـحية، 

هنــا تتطــابق لــيس فقــط النبــوات، بــل وكــالم يوحنــا املعمــدان وهــو يشــري بأصــبعه إىل املســيح. إذاً، فاألكــل 
 لشرب مها أكل وشرب من محل اهللا، الفصح السماوي.وا

أنـا هـو اخلبـز احلـي الـذي نـزل مـن السـماء ...  «فاألكـل مـن اجلسـد شـركة يف حيـاة الـرب للخـالص: 
 )51:6(يو » واخلبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العامل.

 ُتخبرون بمـوت الـرب.هذه الكأس كلما ... شربتم  «والشرب من دم الرب شركة يف موت الرب: 
 )26:11كو 1(»

جسـدًا ودمـاً، وهكذا يتضح لنا أن عملية االشرتاك يف ذبيحـة املسـيح قصـدها الـرب أن تكـون كاملـة 
وقـد سـبق الـرب وأنـذر  في حياته وفي موته!!كّال على حدة، حىت تتم شركة كاملة يف املسيح كذبيحة، 

يف ذاتـه، حنـن لـيس لنـا حيـاة أبديـة يف  حيـاةال تكـون لـه ه ويشـرب دمـالـرب جسـد أن كل َمْن ال يأكـل 
 اليت يف جسده ودمه!! المسيح أعطانا حياته،ذواتنا؛ بل 
 كثريين:» على «وباألرامي  (Øpšr)كثريين   (من أجل)» عن«ُيسفك  رابعاً:

 
(17) Billerbeck, II, 275, 279; III, 260 f. 
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 » الذبيحة كفَّارية «واضح أن املوت هنا كفَّاري، 
يكشـف مـرة واحـدة عـن أنـه يـتكلَّم عـن ذبيحـة  » كثـريين  من أجل «يقول الرب هنا أن دمه ُيسفك 

إذاً فهـي مقدَّمـة هللا،  -» مـن أجـل كثـريين «نفسـه، مث يعطيهـا صـفتها أ�ـا ذبيحـة كفَّاريـة، أي كهنوتيـة، 
إذاً فهي هلا كل صـفات املقدَّسـات. فاجلسـد هنـا مقـدَّس، والـدم هنـا مقـدَّس، فكالمهـا مقـدَّم علـى مـذبح 

هـذا هـو دمـي،  «) أمـام اهللا، 19:22(لـو » هـذا هـو جسـدي الـذي يُبـذل عـنكم «اهللا السـمائي: و
) أمـام اهللا، وهـذا التكـرار يعـين أن كـالّ منهمـا 20:22، لـو 28:26(مـت » الذي ُيسفك عنكم

 له عمل على مذبح اهللا السمائي! -أي اجلسد والدم  -
بـل بــدأ حيـدِّد ويعــنيِّ صـفة ذبيحتــه  الـرب هنـا يزيــد كالمـه وضــوحاً، فهـو ال يــتكلَّم فقـط بلغـة الــذبائح،

وعملها. فاجلسد الذي كسره وأعطاه لتالميذه هو جسد ذبيحة كفارية (يُبذل عنهم)، يستبدل هلم حيـاة 
 «حبياة أو على وجه األصح حياة بـدل مـوت، والـدم الـذي يقدِّمـه هلـم يف الكـأس هـو دم ذبيحـة كفَّاريـة 

رامـي، ملغفـرة اخلطايـا الـيت هـي سـبب املـوت، والتطهـري حبسـب التعبـري األ» علـيهم «أو » مسـفوك عـنهم
 احلياة اجلديدة ألن هذا هو عمل الدم ووظيفته يف الذبيحة.» روح «والتقديس وإعطاء 

فال يكـون علـيكم  وأعبر عنكمالبيوت اليت أنتم فيها، فأرى الدم  عالمًة علىويكون لكم الدم  «+ 
 )13:12(خر » للهالك.ضربة 

 محـل اهللا «ن التعبري الذي يعربِّ به الرب عن ذبيحته لوناً فصحياً، فهو يشعر فعًال أنه هنا ال يزال لو 

وأنه الفصح السماوي، جسده هو خبز احلياة ودمـه هـو شـرب احليـاة. فهـو فصـح أبـدي، فصـح النهايـة »
eschaton  ســكب  «الــيت ترقبتهــا األجيــال لتجــد فيهــا اخلــالص. نبــوَّة إشــعياء كانــت ماولــة دائمــاً أمامــه

 )12:53(إش » وشفع يف املذنبني. خطية كثيرينللموت نفسه وأُحصي مع أمثة. وهو محل 
إذاً، ليس كما أكل آباؤهم الفصح وهلكوا وأكلوا املن وماتوا، وشربوا من الصخرة وعطشوا وسـقطت 

، جســده مأكــل lhqinÒj¢جثــثهم علــى قفــر التيــه يف ســيناء وتبــدَّدت أجيــاهلم. هنــا احلمــل احلقيقــي 
أبدي. والذين يأكلون ويشربون منه يعيشون  l»qeia¢أبدي، ودمه مشرب حق  l»qeia¢حق 

األبديـة، يثبتــون فيــه وهــو فــيهم إىل األبــد وال ميوتـون، ألن ذبيحتــه قائمــة أمــام اهللا علــى مــذبح اهللا، أبديــة، 
) كــل الــذين يتقــدَّمون 25:7(عــب  »إلــى التمــام«وتخلِّــص )، 25:7(عــب  »كــل حــين«تشــفع 

 ىل اآلب، الذين يأكلونه بالروح واحلق.به إ
 ِعظم ومشول عمل الذبيحة وأورها: - pollîn» كثيرين« من أجل خامساً:
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حيدِّد بالتايل إحدى صفات هذه  » الكثريون «(أي حتديد َمْن هم هؤالء » كثريين «هنا حتديد كلمة 
مقصــودٌة بــا متامــاً مــا قصــده » ينكثــري  «الذبيحــة الكفاريــة املقدَّمــة هللا. فمــن الواضــح أن هــذه الكلمــة: 

 كثيـرينمحـل خطيـة  «إشعياء النـيب يف نبوتـه الكاملـة عـن ذبيحـة املسـيح الكفاريـة والكهنوتيـة املقدَّمـة هللا. 
 )12:53(إش » وشفع يف املذنبني.

. َمـْن هـم هـؤالء الكثـريون؟ »كثيـرين«إذاً، يلزمنا هنا أن نعرف حدود قصد إشعياء النيب من هؤالء الــ
 صوصاً يف اعتبارات الفكر املعاصر لزمن املسيح، حىت ندرك فكر املسيح؟وخ

ولكــن تواجهنــا يف ذلــك صــعوبة شــديدة إذا رجعنــا إىل علمــاء التلمــود، فــال يوجــد ســفر لوَّوــه اليهــود 
، بسـبب أنـه 53بشروحاتم، يف كل كتبهم القدمية واحلديثة، مثل سفر إشـعياء النـيب وبـاألخص أصـحاح 

 ضحة ومركَّزة على آالم املسيح وموته وذبيحته الكفَّارية.حيمل نبوات وا
وقـــد قـــام أخـــرياً عـــدة علمـــاء يف دراســـة الكتـــاب بلغاتـــه القدميـــة، وحمَّصـــوا هـــذا األصـــحاح بالـــذات يف 
املخطوطــات القدميـــة والـــيت اكُتشـــفت يف وادي ُقمـــران حـــديثاً. وقـــد واجهـــوا يف شـــروحات الـــربيني حتيُّـــزات 

وما مياوـل ذلـك. فجـاء شـرحهم لكلمـة » فقطإسرائيل  «معىن الكلمة على بيت يهودية، وذلك بقصرهم 
 « » األغنياء والفقراء من بيت إسـرائيل بـدون متييـز « » بيت إسرائيلالكثريون من  «هكذا: » كثريين «

كـل املـدعوين إىل احليـاة الـذين  « » الـذين عبـدوا العجـل الـذهيب يف سـيناء « » بيـت إسـرائيلكل أجيال 
األشـرار  « » بيـت إسـرائيلامللـوك واألقويـاء واخلطـاة مـن  « » بيـت إسـرائيلء اهللا أن خيلِّصـهم مـن يشـا

 » من اليهودالذين تركوا اهللا 
وعلى العكـس مـن ذلـك متامـاً، وجـدوا أن الكتـب املعاصـرة إلشـعياء النـيب ومـا بعـده إىل زمـن املسـيح، 

الـيت قصـدها » الكثـريين «يـون فيهـا علـى أن كلمـة مثل سفر أخنـوخ، وحكمـة سـليمان، اتفـق الشـرَّاح والربِّ 
الذين ال ميلكون أن يدافعوا عن أنفسهم فيقفوا صامتني وخجلـني وتـائبني  إلى األمم «إشعياء النيب تشري 

وباألخص أولئك الذين تنفتح عيو�م فجـأة علـى منظـر املسـيَّا وهـو حامـل خطايـاهم، يف  « » أمام املسيَّا
17F» ا ال يعتدُّون به بسبب منظره وهيأته غري املناسبة!!الوقت الذي فيه كانو 

18( 
كمــا جــاءت يف الــنص اإلفخارســيت إلجنيــل القــديس » كثــريين «ولكــن واضــح مــن اســتخدام كلمــة 

مــرقس الرســول، أ�ــا هــي يف وضــعها العــربي األصــيل كمــا قصــدها املســيح تفيــد الكثــرة الــيت تشــمل ضــمناً 

 
(18) Dalman, Feldmann, Hegermann, cited by J. Jeremias, in Euch. W. of Jes., p. 228 f. 
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باملعىن الشـمويل للكلمـة. ذلـك  )18F19(يف اللغة العربية» كل «ة وهذا بسبب عدم وجود كلم » كل واحد «
 «العربيـة، فهـي تعـين يف العربيـة » كـل «العربيـة ختتلـف يف مضـمون معناهـا عـن كلمـة » ُكـلّ  «ألن كلمـة 

الكـل  «وتعـين » كثـريون «تُـرتجم بالعربيـة » رَبْـِيم «الشـامل، بينمـا كلمـة » الكـل «ولكـن لـيس » اإلمجـايل
 » ويه من كثرةالشامل مبا حي

هو املقصود األساسي من الكلمة. وقد أوضحها جداً يوحنا الرسول يف إجنيله عنـد قولـه: » الكل «و 
 )51:6(يو » حياة العالم.واخلبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل  «

 «ي حبسب فكر إشـعياء النـيب وحبسـب فكـر املسـيح والـنص اإلفخارسـيت هـ» كثريين «لذلك فكلمة 
أي الـدم املسـفوك عـن شـعوب العـامل، شـعوب األرض يف كثرتـا الـيت حتـوي  » الكثـرة الـيت حتـوي كـل واحـد

 » حياة العامل « =كل إنسان، كل األجيال، إىل األبد 
ـــارة لشـــعوب األرض وأورهـــا املســـتمر إىل األبـــد، يوضِّـــح ِعظـــم مقـــدار الذبيحـــة  هنـــا مقـــدار مشـــول الكفَّ

، فاملسـيح عنـدما قـدَّم جسـده ودمـه لتالميـذه، قـدَّم جسـد ودم ذبيحـة إهليـة بـال وعمق أورها وامتـداده. إذاً 
 شك، كون فعلها شامًال وأبدياً.

إشـارة إىل هـذا الشـمول َعـْرب كـل العـامل وكـل الـدهور، مث » كلكـماشـربوا منهـا  «ولعـل يف قـول الـرب: 
) 21:22(لـو » معـي علـى املائـدةولكن هوذا يد الذي يسـلِّمين هـي  «استطراد الرب يف ا حلال بالقول: 

إشــارة إىل قصــور البشــرية قصــوراً فاضــحاً عــن قبــول هــذا اخلــالص الكلــي واحليــاة األبديــة الشــاملة للعــامل، 
 وذلك ممثًَّال يف يهوذا واحد من االوين عشر، وتلميذ من املقرَّبني خان وسقط بعيداً عن عمل الذبيحة!!

 
ويُعطــي كــل «يف القــداس أن هــذه املشــكلة واجهــت املــرتجم القبطــي مــن اللغــة العربيــة يف العصــور اُألوىل فرتمجهــا ُيالَحــظ  (19)

 يف األصل العربي باملعىن الشمويل للكلمة.» كل«وذلك لعدم وجود كلمة » واحد فواحد كنحو أعماله
 .J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 179-182راجع: 
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 كلكم!!خذوا كلوا ... خذوا اشربوا منها   - 5
 »جسدي«، هذا »دمي«هذا 

 

 »:حضور الرب، وسر الشركة«
سـلطان التحـوُّل إىل جسـده،  -بقوة الكلمـة  -لقد حرص الرب بعد أن بارك اخلبز مباشرًة أن مينحه 
وبـنفس الدقـة  » خذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي «وهو على يده، قبل أن يسلِّمه لتالميذه ليأكلوه، مث قال: 

أن يعطيـه قـوة الكلمـة احملوِّلـة، لكـي يصـري  -بعد أن بارك علـى الكـأس مباشـرًة  -وبنفس الرتتيب حرص 
يأكـل التالميـذ دماً له، وهو يف يده، قبل أن يسـلِّمه لتالميـذه ليشـربوه. ذلـك عـن قصـد واضـح، وهـو أن 

ألنــه كــان  الجســد ويشــربوا الــدم معــاً فيصــيروا فــي اتحــاد وشــركة مــع المســيح ومــع بعضــهم الــبعض.
يؤجــل املســيح إىل مــا بعــد العشــاء، وبعــد األكــل مــن اخلبــز وشــرب الكــأس، يؤجــل الكــالم عــن  ممكنــاً أن

اخلبز واخلمر وشـرح كو�مـا جسـداً ودمـاً هـذا إن كـان األمـر جمـرد كـالم أو شـرح أو رمـوز، ألن ذلـك كـان 
 يُعترب أكثر مناسبًة كحديث ما بعد العشاء.

يف كــل مــن اخلبــز واخلمــر، كــلٍّ علــى حــدة، حــىت  ولكــن أن يكــون التوقيــت بــذه الكيفيــة وهــذه الدقــة
 السري! يأكل التالميذ خبزاً متحوالً إىل جسد ومخراً متحوالً إىل دم، فهذا له بالضرورة اعتباره العميق

 -فــاألمر هنــا لــه هــدف واضــح يف اعتبــارات الســيد، فالتالميــذ سيصــبحون حمتــاجني أقصــى االحتيــاج 
جتمعهم إىل شركة، وما مـن سـبيل إىل ذلـك إالَّ بوجـود الـرب نفسـه!! إىل وحدة سرية  -بعد ارتفاع الرب 

 أو على وجه األصح باستمرار وجوده، فإن كان يتحتَّم ارتفاعه كذلك يلزم حضوره!!
مهـا دعـوة سـرية إىل شـركة فيـه واحتـاد.  » هـذا دمـي اشـربوا منـه كلكـم «و » هذا جسدي ُكلُـوه «إذاً، فـ

أو حبســــب  - »هــــذا حضــــوري«تعنــــي باللغــــة الســــرائرية » ديهــــذا جســــ«اجلســــد هنــــا حضــــور. إذاً 
 «و حضوٌر حيٌّ،والدم أيضاً ! » ال ختافوا Ego Eimi أنا هو «اصطالح الرب الذي كان حمبوباً عنده: 

 ».أيضاً  هذا حضوري، وحياتي«يعين باللغة السرائرية » هذا دمي اشربوا منه كلكم
أو علـى مسـتوى كيـاين   -ن الوجود يف هيئـة كاملـة وقد حرص الرب أن يعطيهم جسده ودمه معاً، أل

باللحم والدم، مأكوًال ومشروباً، على أعلى مستوى سـري  يستلزم أن يكون بالموت والحياة، -كامل 
 » باحلق «أو إهلي 
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حضـــورًا ســـريّا للـــرب: علـــى مســـتوى فاإلفخارســـتيا هنـــا ويف هـــذا الوضـــع الســـرائري الـــدقيق، حتقـــق 
خـذوا كلـوا جسـدي، خـذوا اشـربوا  « يهـب نفسـهومشـروباً بـاحلق!! الـرب هنـا  مـأكوالً  المـوت والحيـاة،

وبالتايل يهب حضوره مصلوباً وُمقاماً كوعده، ليكون يف وسط اجلماعة املسبِّحة دائماً وإىل األبـد  » دمي
 « )، وحتقيقـاً المسـه النبـوي20:28(مت » وها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر «حتقيقاً لوعده: 

 !» اهللا معنا «الذي تفسريه » عمانوئيل
شــركة ، koinwn…aحضــور الــرب هنــا ومــن داخــل األســرار، كمــأكول ومشــروب، يُنشــىء شــركة 
اجلســد هنــا يتجلَّــى مــن  أعضــاء روحانيــة، متحــدة فــي الــرب، تســتمد منــه وجودهــا الكلــي والفــردي،

ل، وتشـهد لوجـود املسـيح، وجتاهـد، وضعه السري غري املنظور علـى املـذبح إىل أعضـاء منظـورة حيـة، تعمـ
 بتدبري الرأس.

واملسيح يعلن وجوده يف هذه الشركة ويف كل عضو بقدر العمل والشـهادة واجلهـاد. اإلفخارسـتيا بـذا 
الــرب يحضــر أوًال فــي الكنيســة باإلفخارســتيا، ثــم ثانيــاً بعــد للــرب معــاً.  »عمــل«و »حضــور«املعــىن 

ككــل، ومــع كــل فــرد، بقــدر مــا تســتجيب الكنيســة وبقــدر مــا   اكتمــال الشــركة يعمــل فيهــا وبواســطتها،
 يستجيب الفرد حلضوره!!

ولكن يلزم لكل إنسان يف الكنيسة أن يدرك متامـاً وعـن يقـني أن الـرب لـه عمـل متكامـل مـع كـل فـرد 
ومـــع كـــل كنيســـة، فهـــو ينقِّـــي ويطهـــر ويـــدين األفكـــار والنيـــات وآراء القلـــوب اخلفيـــة واألعمـــال الظـــاهرة 

يــة، وإن لــزم األمــر يــوبِّخ وينــذر، وإن لــزم األمــر أكثــر يــؤدِّب، وأخــرياً إن لــزم األمــر يقطــع ويطـــرح واملختف
 خارجاً.

جسـده  يلزم أن ننتبه إلى أن َمَثل الكرمة قاله الرب بعد العشاء، بعد أن أكل التالميذ وشربوا من سر
 ننطلق مـن ههنـا قوموا «عشوا قال هلم: فبعد أن ت ودمه، فَمَثل الكرمة يختص أساساً بالتناول والمتناولين،

غصـن يفَّ ال يـأيت بثمـر كـل   أنا هو الكرمة احلقيقيـة وأيب الكـرَّام. «وبينما هم منصرفون عن املائدة، قال هلم:  »
هـذا مـا قالـه بعـد أن  ).1:15(يـو » اهللا اآلب) وكل ما يـأيت بثمـر ينقِّيـه ليـأيت بثمـر أكثـر =ينزعه (الكرَّام 
فَمثَـل الكرمـة يصـوِّر االتحـاد الـذي يـتم بـين كـل فـرد من جسده ومن دمه السـرِّيني. إذاً، أكلوا وشربوا 

 يتناول من جسد المسيح ودمه وبين جسم المسيح الكرمة الحقيقية، أي الكنيسة.
َثل كله يشرح قانون الشركة الذي جيمـع الكـل يف املسـيح، فكـل عضـو ال يـأيت بثمـر ال يرتكـه الـرب 

َ
وامل

ــــة علــــى اجل ــــد ويشــــهد للمســــيح ويف نفــــس الوقــــت ال عال ــــذي ال ُميجِّ ــــال مثــــر، مبعــــىن أن ال ــــه ب ســــد، بأكل
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يعمل ويتعاون مع األعضاء ينذره الرب مث يقطعه، فيصـبح فجـأة وإذا هـو بـال نعمـة وال قـوة وال بركـة؛ أمَّـا 
ضـــاً. فـــإذا الـــذي يـــأيت بثمـــر فـــالرب ال يرتكـــه، ألن عضـــو الشـــركة مطالَـــب دائمـــاً بإمثـــار مســـتمر ومتزايـــد أي

تكاســـل أو أمهـــل أو اســـتهان بالشـــركة، وأضـــرَّ حبيـــاة اإلخـــوة وأعثـــر الصـــغار أو اســـتعلى أو تصـــامم عـــن 
مطالـــب الكنيســـة وواجباتـــا، يصـــبح وإذا يـــد الـــرب عليـــه وقيلـــة، ودون أن يـــدري جيـــد نفســـه واقعـــاً حتـــت 

 التأديب.
وهكـذا يأكـل مـن اخلبـز  سـهليمـتحن اإلنسـان نف «القـديس بـولس الرسـول يوضِّـح ذلـك بـال مواربـة: 

ويشرب من الكأس، ألن الذي يأكل ويشرب بدون اسـتحقاق (مسـتهيناً بقـانون الشـركة) يأكـل ويشـرب 
 )29و28: 11كو 1(» دينونة لنفسه غري مميٍِّز جسد الرب.

 جسد الرب هنا هو املسيح نفسه أوًال، مث الكنيسة أيضاً باعتبارها جسده السري.
أي ســــر الشــــركة مــــع الــــرب يف اإلفخارســــتيا، وســــر الشــــركة مــــع الكنيســــة  - إذاً، فالشــــركة بصــــورتيها

 مها ليسا كأ�ما بال قانون أو بال حماسبة!! -باإلفخارستيا 
بـــولس الرســـول يعتـــرب أن أي إخـــالل بقـــانون الشـــركة وســـرِّها هـــو جرميـــة توقـــع صـــاحبها تلقائيـــاً حتـــت 

بـدون اسـتحقاق، يكـون مجرمـاً فـي جسـد لـرب إذاً أيُّ َمْن أكل هذا اخلبز أو شرب كـأس ا «العقاب: 
ألننــا لـو كنــا حكمنــا  فـيكم كثيــرون ضــعفاء ومرضــى وكثيـرون يرقــدون.مــن أجـل هــذا  الـرب ودمــه ...

 )31-27: 11كو 1(» لما ُحكم علينا.على أنفسنا 
إذ قـد  ولكـن «مث يوضِّـح بـولس الرسـول موقـف الـرب املرعـب واملخيـف إزاء املسـتهينني بسـر الشـركة: 

)، إذاً، ليس بـاطًال صـراخ الشـماس علـى مـدى القـداس: 32:11كو 1(» نؤدَّب من الربم علينا ُحك
وملــاذا هــذا  » انصــتوا حبكمــة اهللا، انصــتوا خبــوف اهللا، قفــوا خبــوف مــن اهللا، اســجدوا هللا خبــوف ورعــدة «

يفــاً هكــذا اخلــوف؟ وملــاذا الرعــدة يف اإلفخارســتيا إالَّ بســبب حضــور الــرب، وملــاذا حضــور الــرب يكــون خم
ومرعداً؟ أليس ألن حضـور اهللا هـو حبـد ذاتـه كشـف خطايـا ودينونـة وفضـح آراء القلـوب اخلفيـة؟ أمل نقـل 

 هو يوم القضاء!!» كريياكي «» يوم الرب «أن 
ــح أنــه مــا بــين حضــور الــرب والشــركة فــي جســده ودمــه، عالقــة غايــة فــي  وأخيــرًا، يلــزم أن نوضِّ

 فخارستيا كله.الدقة واألهمية يقوم عليها سر اإل
ــــا الشــــركة الــــيت أسســــها املســــيح يف اإلفخارســــتيا مــــن جســــده ودمــــه، ومــــن أحــــد عشــــر تلميــــذاً، مث  أمَّ
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رافقهــا بتــدبريه، فهــي الكنيســة احليــة الــيت صــارت ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات، والــيت ال يــزال يقودهــا منــذ 
ي دمــه، أي هــي حضــوره يف عشــاء اخلمــيس َعــْرب كــل الــدهور، حــىت اليــوم، وإىل األبــد. فهــي جســده وهــ

)، أي أن الكنيسة هي جسده، وهو أيضاً 10:2(أف » حنن عمله «اإلنسان، وهي أيضاً تدبريه وعمله 
رأســها املســئول عنهــا الــذي حيركهــا، هــي شــركة املفــديني مــن العــامل الــذين يقــودهم املســيح ويهــديهم إىل 

 ملكوته!!
فهو جاء ال ليمـوت فقـط ألجـل حيـاة ح للعامل، هذه هي هبة اإلفخارستيا العظمى اليت وهبها املسي

 شـركة اإلنسـان«حيـاة جديـدة لإلنسـان  -مـن اإلفخارسـتيا  -العالم، بل لينشىء من جسده ودمـه 
الـذين ميثلـون العـامل اجلديـد، أي الكنيسـة، والــيت » شـركة القديسـني «أو بتعبـري بـولس الرسـول  » اجلديـد

ر الرؤيــــا والقــــداس يف خماطبتــــه للمســــيح بقولــــه: [يــــا ملــــك ميلــــك عليهــــا املســــيح ســــرّا، حبســــب تعبــــري ســــف
 القديسني]. ميلك عليهم ويقودهم إىل ملكوته!!

ــا العنصــر األساســي الــذي أبقــى علــى هــذه الشــركة اإلهليــة أي الكنيســة، وال يــزال مبقيــاً عليهــا ضــد  أمَّ
خبـزة نـا حنـن الكثـريين فإن «عوامل الـزمن واالحنـالل البشـري، فهـو سـر حضـور الـرب الـدائم باإلفخارسـتيا 

 )17:10كو 1(» يف اخلبزة الواحدة.جميعنا نشترك ألننا واحدة، جسد واحد، 
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 »وبارك وقال ... هذا هو العهد الجديد بدمي« - 6
 

عنــد كالمنــا علــى بركــات العهــد القــدمي، رأينــا كيــف جتلَّــت اخلليقــة املنظــورة إلســرائيل وأعطــت مــن ناموســها 
 ن واألرض والسماء وأغدقت، حسب أمر اهللا، على الشعب املبارك.الفائض يف النبات واحليوا

هكـــذا كانـــت الـــازاة لكـــل َمـــْن مســـع لكلمـــات الـــرب ووصـــاياه، بركـــات يف النســـل وبركـــات يف احلقـــل 
 وبركات يف احلظرية وبركات يف البيت، بركات يف السلم وبركات يف احلرب.

حمتفظة بربكتها اليت باركها با اهللا يوم خلقهـا، وهـي ال  ومل يكن هذا أمراً عجيباً، فاخلليقة ال تزال أبداً 
ـْن حلَّـت عليـه بركـة اهللا وانفـكَّ مـن اللعنـة اُألوىل. أمَّـا اللعنـة الـيت اسـُتعلنت 

َ
تزال رهن إشـارة اهللا، تعطيهـا مل

 قدمياً باألمراض واآلفـات واإلخفاقـات، فقـد أصـابت اخلليقـة ملـا أصـابت اخلطيـة اإلنسـان وأسـقطته. وهـي
ألن اخلليقة تئن وتـتمخَّض  «ال تزال تنتظر عتقها من الفساد، عندما يفوز اإلنسان أخرياً بفداء اجلسد!! 

 )23و22: 8(راجع رو » معاً إىل اآلن منتظرة التبينِّ فداء أجسادنا.
عـن ولكن الربكات الكثرية، والكثـرية جـداً، الـيت فـاز بـا شـعب إسـرائيل، مل تـُدْم عليـه ألن أذنيـه وقلتـا 

مساع الرب وعينيه زاغتـا وراء الشـهوات واحملرَّمـات، احتقـر الوصـية، وداس العهـد، وأهـان اسـم القـدوس يف 
 رجاء إسرائيل الوحيد الذي عليه بركة الدهور كلها.» املسيَّا «الباطل، ورفض 

 بركة العهد الجديد:
ات خلبـز األرض. وحينمـا حينما أخذ الرب اخلبز على يديـه ليبـارك، مل يطلـب الربكـات لـألرض والربكـ

أرض  -أخذ الكأس على يديه، مل يبارك الكرمة ومل يبارك نتاج الكرمـة. ومل يبـارك الـرب األرض املشـتهاة 
وال بــارك عهــد  -» الِرباخــوث «حبســب صــلوات » الــوفرية اخلــريات «فلسـطني الــيت تفــيض لبنــاً وعســًال 

للتسلُّط على كل األمم. وعلى العمـوم، فكـل  اخلتان الذي ختمه على حلمهم، وال بارك مملكة بيت داود
بركــــات العهــــد القــــدمي الــــيت كانــــت تــــدور حــــول األرض والطعــــام ورفاهيــــة احليــــاة وعــــز امللوكيــــة وإخضــــاع 

 الشعوب، مل يذكر املسيح من هذه الربكات شيئاً على اإلطالق.
اجلديـدة علـى اخلمــر: ولكنـه قـال بركتــه اجلديـدة علـى اخلبــز: هـذا جسـدي املكســور ُكلُـوه. وقـال بركتــه 

هــذا هــو عهــدي الجديــد معكــم لغفــران  «هــذا دمــي املســفوك ألجلكــم وألجــل كثــريين اشــربوه، 
إذاً، لقـد صـارت  » اصنعوا هذا لذكري، وسأشربه معكـم جديـداً يف امللكـوت اآليت.الخطايا ... 

 ودم مسفوك! الربكة ال يف اخلبز وال يف اخلمر، بل يف جسد مكسور
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 اخلبـز  إذاً، لقد صارت الربكة ال يف أرض املوعـد املشـتهاة الكثـرية اخلـريات لشـبع إسـرائيل، الـيت ُختـرج
واخلمــر، بــل يف الــرب يســوع مشــتهى كــل األمــم الــذي قــدَّم جســده ودمــه ذبيحــة فــداء ألجــل حيــاة 

 العامل كله.
 ،بل في غفران الخطية. إذاً، لقد صارت الربكة ال يف األكل والشرب حىت الشبع وامللء والرفاهية 
  فـي عهـد مختـوم علـى القلـب بـدم إذاً، لقد صارت الربكة ال يف عهد خمتوم على حلم إنسان، بـل

 ابن اهللا.
 بـل فـي عهـد جديـد (بـالروح القـدس) ربكة ال يف عهد يربط اإلنسـان بـاألرض، إذاً، لقد صارت ال

 يربط اإلنسان بالسماء.
  ملكــوت اهللا إذاً، لقــد صــارت الربكــة ال يف مملكــة بيــت داود للتســلُّط علــى كــل الشــعوب، بــل يف

 لخالص كل الشعوب.
ة املاديـة املفقـودة بـاخلروج مـن أرض الفـردوس، بركـة األكـل لقد أعاد الرب يسوع إىل اإلنسـان ال الربكـ

البركــة الروحيــة المفقــودة بــالخروج بالراحــة والشــرب باملســرة والصــحة والقــوة والتســلُّط علــى اخلليقــة، بــل 
 من أمام وجه اهللا!!

 فاإلنسان بسقوطه يف العصيان فـََقَد بركات وجه األرض الطيبة، وفـََقَد بركات وجه اهللا، معاً.
أمَّا بركات العهـد القـدمي فكانـت اسـتعادة جزئيـة لربكـات أرض الفـردوس الطيبـة يف صـورة أرض امليعـاد 

اليت كـان يصـلِّي مـن أجلهـا اليهـود عابـدين بكـل جهـد  » أرض اخلريات الوفرية «اليت تفيض لبناً وعسًال، 
 ليل �ار وال يزالون!

 «وجـه يسـوع املسـيح الـذي أعطانـا جسـده ودمـه  وأمَّا بركات العهد اجلديد فهي استعادة نور اهللا يف
 التواجد الدائم مع اهللا يف ملكوته.» عربون

مبـارك اهللا أبـو ربنـا  «إذاً، فليسـت لنـا اآلن بركـة علـى األرض. بركتنـا هـي يف السـماء، هـي يف املسـيح 
نـا ). لـيس كأن3:1(أف » باركنـا بكـل بركـة روحيـة، فـي السـماويات فـي المسـيحيسوع املسـيح الـذي 

 قد فقدنا األرض باملسيح، بل قد ورونا السماء على األرض!
املســيح مل يتـــأمل ومل ميـُــت علــى الصـــليب لكـــي يُعيــد لنـــا بركـــات األرض املفقــودة جزئيـــاً، بـــل ليعيــد لنـــا بركـــات 
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 السماء اليت فقدناها فقداناً كلّيا، حىت مل تعد تراها عني أو تسمع با أذن، أو ختطر على قلب بشر.
ا أعطانــا جســده ودمــه يف اإلفخارســتيا، وهبنــا القــوة والقــدرة ومفتــاح الســر املخفــي املــؤدِّي إىل وحينمــ

 بل باجلسد والدم، إىل السماء، إىل اهللا!! -باخلبز واخلمر  -طريق األقداس لنعرب به من العامل 
لعنتهـا بالصـالة لقد أعطى لنـا بركـة اإلفخارسـتيا اجلديـدة الـيت تيئنـا، ال لكـي نسـتوطن األرض وحنـوِّل 

بجسـد يسـوع المسـيح،  -أي سـماوي  -ألن نحصل على وطن أفضـل إىل بركة كالعهد القدمي، بل 
 )14:13(عب  »ألن ليس لنا هنا مدينة باقية.«

م أنفســنا والعــامل كلــه هللا، يف ذبيحــة املســيح ليحــوِّل الكــل وجيمــع الكــل إىل  ويف اإلفخارســتيا نقــدِّ
 ملكوته.

أجــل اهلــواء واملطــر والــزروع والعشــب ونبــات احلقــل وكــل شــجرة مثمــرة وامليــاه يف القــداس نصــلِّي مــن 
والينابيع واأل�ار واملدن واجلزائـر واألديـرة والكنـائس وامللـوك والرؤسـاء ومـداخلنا وخمارجنـا ومـن أجـل شـفاء 

ببركــة بـل  -ال بربكــة العهــد القــدمي لتزيـد وتفــيض وُختــرج أســرار ناموســها الفــائض  -أمراضـنا، ليباركهــا اهللا 
لنــرى فيهــا نعمتــه وعملــه، ال لكــي  العهــد الجديــد ليكــون لنــا فيهــا وبواســطتها شــركة مــع اهللا وســالم،

نأكل منها ونشـبع ونتقـوى ومتلـك أيـدينا ويتسـلط سـيفنا، بـل لتتجلَّـى فيهـا رمحـة اهللا علينـا ويتجلَّـى لنـا يف 
ا أو إىل عـدمها تـدبري اهللا ومسـرة مشـيئته حنونـا، جميئها وذهابا، يف كثرتا وِقلَّتها، يتجلَّى سواء يف وجودهـ

[وإذ يكـون لنـا الكفـاف فـي كـل مكتفني منها مجيعاً على أحسـن وجـه بالكفـاف!! كمـا يقـول القـداس 
إن كــان لنــا قــوت وكســوة  «(أوشــية الثمــار) ...  شــيء، كــل حــين، نــزداد فــي كــل عمــل صــالح!!]

 )8:6يت 1(» فلنكتِف بما.
اهللا جعـــل اخلليقـــة تتجلَّـــى لتكشـــف عـــن ناموســـها الفـــائض لتعطـــي مـــن أســـرار يف بركـــة العهـــد القـــدمي 

لتثمـر  «خرياتا وقوتا وصحتها وملء جناحها املادي، للذين يطيعون وصاياه، حبسـب بركـة اهللا اُألوىل هلـا 
 )22:1(راجع تك » وتكثر ومتأل األرض.

سـوع املسـيح، ويسـوع املسـيح نفسـه جتلَّـى أمَّا يف بركة العهد اجلديـد، فـاهللا نفسـه جتلَّـى يف شـخص ربنـا ي
تتجلَّــى يف جســد نــوراين ووجــه يلمــع كالشــمس، لكــي بــذا اجلســد الــذي أعطانــا إيــاه يف ســر اإلفخارســتيا 

(وكرمــز هلــا: اخلبــز واخلمــر)، ونتجلَّــى معهــا، فريتســم نــور وجــه اهللا علينــا حتقيقــاً  الخليقــة فينــا وعلــى أيــدينا
)، ونـدخل إىل 230(اخلـوالجي املقـدَّس صـفحة » لينـا وعلـى هـذه القـرابنيليحـّل روح قدسـك ع «للِطْلبـة: 

 حضرة اهللا، ونعيش يف ملكوته كعربون لعودتنا إليه يوماً لنحيا معه إىل األبد.
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ال ُتظهر ناموسها املادي الفـائض  -ممثَّلة يف اخلبز واخلمر ملَّا تتجلَّى بالروح القدس  -اخلليقة اجلديدة 
ولكـن تتجلَّـى لكـي ُتظهـر اهللا زات لتشـبع مخسـة آالف (كوليمـة أغـايب عظيمـة)، كأن تكفـي مخـس خبـ

 َأظِهـْر وجهـكباإلميـان كإفخارسـتيا التحـوُّل للمجـد، كقـول القـداس: [ الذي فيها فيرتسـم وجهـه عليهـا
 على هذا اخلبز وعلى هذه الكأس] (أوشية التقدمة)! هنا استعالن وجتلٍّ!!

ـــا الربكـــة يف العهـــد القـــدمي الـــيت مارســـها الـــرب أيضـــاً يف مخـــس  -الـــيت بإظهـــار النـــاموس الفـــائض  - أمَّ
كانـــت أوًال وأخـــرياً للشـــبع   -اخلبــزات ومـــاء عـــرس قانـــا اجلليــل، شـــهادًة علـــى أنـــه رب الربكــة اُألوىل أيضـــاً 

وقـال احلـق احلـق أقـول لكـم: أنـتم تطلبـونين لـيس ألنكـم  «وامللء، ونـادراً مـا كانـت لـذكر اهللا أو متجيـده. 
ــز فشــبعتم، أيــتم آيــات بــل ر  اعملــوا ال للطعــام البائــد بــل للطعــام البــاقي للحيــاة ألنكــم أكلــتم مــن الخب

ــــن اإلنســــان،  ــــذي يعطــــيكم اب ــــَر وجهــــه  ألن هــــذا اهللا اآلب قــــد ختمــــهاألبديــــة (اإلفخارســــتيا) ال (أْظَه
 )27و26: 6(يو » .)19F20(عليه)

 هذه هي بركة العهد القدمي، وهذه هي بركة العهد اجلديد.
مَّـا الربكــة القدميــة فهــي للشــبع واملــلء ونســيان اهللا، و�ايتهـا الــزوال واملــوت (الطعــام البائــد). أمَّــا الربكــة أ

اجلديدة، وإن كانت بالطعام أيضاً ومن خالله، ولكنه حمسوب أنه طعـام بـاٍق، غـُري بائـٍد للحيـاة األبديـة. 
الـذي يعطـيكم  «ه ونأخذه من يد الـرب اهللا اآلب ختمه (أي أظهر وجهه عليه)، وجعل امسه فيه، أخذنا

 !» ابن اإلنسان
وحنن نأخذ ليس اخلبز واخلمـر فقـط علـى املـذبح مـن يـد املسـيح خمتومـاً بيـد اهللا اآلب والـروح القـدس، 
لنأكله جسـداً حقيقيـاً ودمـاً حقيقيـاً، بـل وأيضـاً نأخـذ كـل شـيء مـن يديـه؛ ففـي اإلفخارسـتيا، نأخـذ كـل 

ماهلا ومهامها، حـىت أحزا�ـا ودموعهـا وأمراضـها وقلقهـا وظلمهـا، نأخـذه مـن شيء يف هذه احلياة وكل أع
يدي املسيح خمتومة بالصليب، نأخذه كجزء ال يتجزأ من إفخارستيا األبدية، فيختم علينا اهللا خبتمـه كمـا 

 )36:8(رو » من أجلك ُمنات كل النهار، قد ُحسبنا مثل غنم للذبح. «خبتم على ذبيحة املسيح: 
 هذه أيضاً هي بركة العهد اجلديد؟أليست 

 
ْخَفـى «هذا اخلتم تشري إليه قوانني الرسـل أنـه هـو املـذكور عنـه يف سـفر الرؤيـا:  (20)

ُ
َمـْن يغلـب فسـأعطيه أن يأكـل مـن املـنِّ امل

) باعتبــار أن احلصــاة هــي 17:2(رؤ » وأُعطيــه حصــاة بيضــاء، وعلــى احلصــاة اســم جديــد مكتــوب ال يعرفــه أحــد غــري الــذي يأخــذ
 واسم املسيح ينظره َمْن يأكل). اجلوهرة أو جزء اجلسد (الذي عليه ختم
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 »دم العهد« - 7
 هذا هو دمي الذي للعهد الجديد«

 »الذي ُيسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا
 )28: 26(مت 

 

هذا تعبري ناطق أشد النطق بأن الرب كان يقدِّم للتالميذ وقت العشاء ذبيحته احلية اليت كان يقـدِّمها 
 لسماء!يف نفس اللحظة أمام أبيه يف ا

هــذا أشــد تعبــري عــن مســو ذبيحــة املســيح وســرِّيتها غــري املدركــة بالقياســات العقليــة والزمانيــة، أو علــى 
ولكــن اســُتعلنت ذبيحــة الــرب علــى مســتوى احلــوادث، إذ كــان ال يــزال باقيــاً علــى الصــليب يــوم كامــل، 

 مستوى أواخر الدهور وملء الزمن واكتمال كل شيء، أليست هذه ذبيحة أبدية؟
وُحكـم ملسيح هنا يعلن ذبيحته علـى مسـتوى مسـائي، قبـل أن ُتسـتعلن علـى مسـتوى احلـوادث الزمنيـة ا

النــاس،  الجســد يُـرى مكســوراً بمشـيئة اهللا قبـل أن يتمــزَّق علـى الصــليب بمشـيئةحنـان وقيافـا وبـيالطس. 
 كهنة.والدم يُقدَّم مسفوكاً بمسرة اآلب واالبن قبل أن ينسكب على الصليب بمسرة رؤساء ال

 هنا اإلفخارستيا تحمل صورة الصليب على مستوى السر أو النبوة، بل وتحمل القيامة والصعود أيضاً.
على جبـل سـيناء أبـرم اهللا عهـده مـع شـعبه بـدم ذبيحـة، بعـد أن سـلَّمهم النـاموس علـى يـدي موسـى، 

 عندما بين موسى املذبح وأمر الشعب أن يقدِّموا ذبائح حمرقة وذبائح سالمة:
ــه علــى املــذبح. وأخــذ كتــاب  «+  فأخــذ موســى نصــف الــدم ووضــعه يف الطســوس، ونصــف الــدم رشَّ

العهد (املدوَّن فيه الوصايا) وقرأ يف مسـامع الشـعب. فقـالوا: كـل مـا تكلَّـم بـه الـرب نفعـل ونسـمع 
الـــذي  هــوذا دم العهــدلــه، وأخــذ موســى الــدم (الــذي يف الطســوس) ورشَّ علـــى الشــعب وقــال: 

 )8-6: 24(خر » على مجيع هذه األقوال. قطعه الرب معكم
عهـداً مـن أي قدَّمه أمام اهللا أوًال ليكـون  -ُيالَحظ هنا أن موسى أخذ نصف الدم ورشَّه على املذبح 

 اهللا. قَِبل اهللا حنو شعبه، مث أخذ النصف اآلخر ورشه على الشعب ليكون عهداً من قِبَلهم حنو
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حتــاد بــني اهللا وشــعبه تصــويراً نبويــاً، باعتبــار مــا ســيكون يف وهكــذا بواســطة دم الذبيحــة مت تصــوير اال
 عهد خمتوم بالدم.

 «ولكن املالَحظ أن هذا العهد مل يكتف خبتم الدم فقط، بل اعتمد يف أساسه على طاعة كلمة اهللا 
(بعـد أن قرأهـا  - هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه األقـوال « » كتاب العهد

 » هلم)
أي » كتـاب العهـد«لتالميـذه، كـان قـد انتهـى معهـم لتـوِّه مـن تقـدمي » دمـه«اآلن حينما قدَّم الرب و 

 أنـتم «تعاليمه وأقواله على مدى والث سنني، الذي اعتربه الرب كعملية تطهري أساسـية بـالروح والقلـب: 
 )3:15(يو » الكالم الذي كلَّمتكم به.من أجل  أطهار

م قــداس الكلمــة (قــداس الموعــوظين) قبــل قــداس اإلفخارســتيا لــذلك تحــرص الكنيســة أن تقــدِّ 
تغيَّـروا «(قداس المؤمنين). ألن هـذا هـو المفهـوم الروحـي للتطهيـر الـداخلي، أي القلبـي والـذهني، 

). وهكـذا دائمـاً تـتم شـروط العهـد بـين اهللا وشـعبه فـي 2:12(رو » عن شكلكم بتجديـد أذهـانكم
 ».أوًال بالكلمة، ثم بدم المسيحباالتحاد مع اهللا «العهد الجديد: 

 كتـاب العهـد «فإن كان موسـى قـد قـدَّم نصـف الـدم علـى مـذبح اهللا أوًال، مث بعـد ذلـك وبعـد قـراءة 
رش الشــعب بالنصــف اآلخــر، هكــذا ذاق املســيح أوًال مــن الكــأس، مث أعطــاه لتالميــذه ليشــربوا؛ كــذلك »

مسـفوكاً علـى ة ويف نفـس الوقـت مقـدَّماً لـآلب فكأس الدم وهو يف يد الرب وقت العشاء، كان يف احلقيق
 مذبح اهللا يف السماء. فاملسيح كان وهو على األرض، دائماً يف السماء ويف حضن اآلب!

أمَّــا وموســى لــيس كاملســيح، فالعهــد الــذي قدَّمــه موســى، قدَّمــه كوســيط بــني طــرفني مهــا اهللا وشــعبه، 
الـذي الـدم  ). ألن20و19: 3ن قِبَـل اهللا كـابن (انظـر غـل املسيح فقدَّم عهداً من طرف واحد، ألنه قدَّمه مـ

 اهللا. قدَّمه هو دمه، ودمه هو دم ابن اهللا، والعهد الذي قطعه معنا هو عهده، وعهده هو عهد
وخادم البيت ال يكون كصـاحب البيـت حينمـا يُـربم عهـداً مـع سـاكنيه، هكـذا يصـف سـفر العربانيـني 

كــان أمينــاً يف كــل بيتــه كخــادم شــهادًة للعتيــد أن يُــتكلَّم بــه، وأمَّــا وموســى   «وضــع املســيح منــا ومــن اهللا: 
 )6و5: 3(عب » املسيح فكابٍن على بيته، وبيته حنن.

 »:لمغفرة الخطايا«
وكأمنـــا كــل نقطــة يف كـــأس الــرب وقـــت  -مــن خــالل عشـــاء الــرب  -هــذا هــو طـــابع العهــد وجـــوهره 
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 » طاياملغفرة اخل «العشاء هي ختم، وكل ختم يُقرأ هكذا: 
اخلطيــة كانــت حتجزنــا إىل األبــد عــن اهللا، أمَّــا دم ألــوف الــذبائح قــدمياً، اليوميــة واملومسيــة منهــا فكانــت 
تقف شاهدة على اخلطايا. فكانت كتذكار دائم خلطايا اإلنسان أمـام اهللا شـاهدًة علـى أن العـداوة قائمـة 

 والُفرقة أبدية.
يســّد العجــز ويـدفع الغرامــة والــدَّْين. فكانـت كثــرة الــذبائح وعجـز اإلنســان يصـرخ أمــام اهللا، طالبــاً َمـْن 

 شاهداً حبد ذاتا على أن احلاجة مستمرة إىل َمْن يرفع اخلطية ويصاحل اإلنسان باهللا.
خطايـا كـل ترفع املسيح جاء بالدم القادر على أن يغفر هذه اخلطايا، دم ذبيحة أبدية قادرة على أن 

اهللا اآلب أن يبذلـه ألجـل حيـاة العـامل، ومـن أجـل ذلـك نـزل ابـن اهللا العامل. مـن أجـل ذلـك كانـت مسـرة 
 -الـذي بالهوتـه من السماء وجتسَّد من العذراء مرمي، وهكـذا اقتـىن دمـاً لـه فصـار هـو دم الكلمـة ابـن اهللا 

 منه. يستطيع أن يقدِّس ويطهِّر إىل التمام ويغفر خطايا كل َمْن يتناول -أو بروح أزيل 
وحينمــا أعلــن الــرب  » ملغفــرة اخلطايــا «يح هــذه القــوة وهــذه القــدرة يف دمــه اإلهلــي وهكــذا رأى املســ

وقت العشاء عهد اهللا اجلديد معنا بدمه هـذا، والـذي سيسـفكه علـى الصـليب ملغفـرة اخلطايـا اعتُـرب ذلـك 
 تأسيساً لسر اخلالص واملصاحلة الذي استعلنه الرب بعد ذلك على الصليب باملوت جهاراً!!

الــدم يف ســر العشــاء مســتحوزاً علــى املفهــوم األساســي ملغفــرة اخلطايــا، باعتبــار أنــه هــو هــو  ولكــن ظــل
دمه الذي الذي محله الرب بيده معلناً أن هذا هو  الكأسنفس الدم الذي ُسفك على الصليب!! وظل 

ي ملغفــرة اخلطايــا، نعــم ظــل هــذا الــدم يف الكــأس مســتحوزاً علــى مفهــوم ســر اخلــالص الــذللعهــد الجديــد 
الــذي بــه غفــران اخلطايــا واحليــاة األبديــة لكــل َمــْن يتنــاول منــه، باعتبــار أنــه  اســتلمته الكنيســة مــن الــرب

 )23:11كو 1! (» لقد تسلَّمُت من الرب ما سلَّمُتكم «حيوي كل سر الصليب!! 
لقد استلمت الكنيسة عشاء الرب ومن داخله عمل الصليب والسفك الفعلـي للـدم واملـوت، أي كـل 

ت غفــران اخلطايــا، مث أيضــاً القيامــة والصــعود واجللــوس عــن ميــني اآلب، وحــىت الــيء الثــاين للــرب، مقومــا
الــيت هــي مكمــالت الشــفاعة واخلــالص ونــوال احليــاة األبديــة كمــرياث مــع املســيح اجلــالس عــن ميــني أبيــه. 

بـز وشـربتم هـذه فإنكم كلمـا أكلـتم هـذا اخل «هكذا رأى بولس الرسول هذا كله يف هذا السر حينما قال 
 )26:11كو 1! (» الكأس ختربون مبوت الرب إىل أن جييء
كميثـاق العهـد اجلديـد، وكِسـرِّ اخلـالص الـذي مـن » سـر العشـاء «لقـد اسـتلمت الكنيسـة مـن الـرب 
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مغفـرة «داخله تقوم كل األسرار ويـُْقَبل ويتم فعلها ومثارها حىت جميء الرب، ولكـن أوهلـا وبالدرجـة اُألوىل 
 ».الخطايا

ذبيحــة  أن اهللا لــن يــذكر بعــد خطايانــا بســببإن العهــد اجلديــد يــدور كلــه حــول حمــور هــذه احلقيقــة: 
هــا أيــام تــأيت يقــول الــرب وأقطــع مــع بيــت إســرائيل ومــع بيــت  «ابنــه الــيت قــدمها عــن خطايــا العــامل كلــه: 

 )34و31: 31(إر » أصفح عن إمثهم وال أذكر خطيتهم بعد.عهدًا جديدًا ... يهوذا 
ألن الناموس إذ له ظل اخلريات العتيـدة ال نفـس  «ا العهد القدمي فيقول عنه سفر العربانيني هكذا: أمَّ 

صورة األشياء ال يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنة اليت يقـدمو�ا علـى الـدوام أن يكمِّـل الـذين يتقـدمون. 
ثيــران ه ال يمكــن أن دم ألنــ(أي جمــرد ذكــر اخلطايــا أمــام اهللا فقــط) لكــن فيهــا كــل ســنة ذكــر خطايــا 

عينهـا الـيت ال تسـتطيع  وكل كاهن يقوم كل يوم خيدم ويقدِّم مراراً كثـرية تلـك الـذبائحوتيوس يرفع الخطايا ... 
إلى األبـد عـن واحدة جلس  وأمَّا هذا (الرب يسوع) فبعدما قدَّم عن الخطايا ذبيحةالبتة أن تنزع اخلطية، 

 )9-1: 10(عب » ...األول لكي يثبت الثاين(إذ كان ينبغي أن) ينزع يمين اهللا 
لكــل َمــْن  تــذكار دائــم لخطايــا الشــعب أمــام اهللا،وباختصـار، كانــت ذبــائح العهــد القــدمي عبــارة عــن 

 يقدِّم ذبيحة، إىل أن يأيت َمْن هو قادر أن حيملها عن اخلاطيء.
لكل َمْن يتقـدَّم بذبيحـة  ،غفرانًا دائماً للخطايا أمام اهللافأصبح العهد اجلديد بواسطة ذبيحة املسيح 

 «)، 11:53(إش » وآوـامهم هـو حيملهـا «املسـيح، ألنـه جـاء لكـي حيمـل خطايانـا ويتحمَّـل أوجاعنـا 
 )29:1(يو » هوذا محل اهللا الذي يرفع خطاية العامل.



 221                                                                    املعاين العميقة وراء كلمات الرب وقت العشاء

 

 »اصنعوا هذا لذكري« - 8
 

toàto poie‹te e„j t¾n ™m¾n ¢n£mnhsin 
 

يت فهماً واضحاً سليماً، سوف يضيف إىل ذخريتنـا اإلميانيـة والتقويـة آفاقـاً جديـدة، إن فهم معىن هذا النص اإلفخارس
تسليماً شخصياً من الـرب يسـوع » هذا اصنعوا «وسوف جيعل اإلفخارستيا بليتورجيتها عمالً أو فعالً حمقِّقاً ألمر املسيح: 

 » ملقد تسلَّمُت من الرب ما سلَّمُتك «نفسه، كقول القديس بولس الرسول: 

ربـاط حـب  -بعـد كو�ـا شـركة يف جسـد ودم املسـيح  -جتعـل مـن اإلفخارسـتيا » اصـنعوا هـذا لـذكري «فوصية الـرب: 
مقدس وعهد أمانة شديد الصلة جداً بالرب، كمرياث روحاين غايل الثمن نعود إليه كل يوم، ككنز، ننال بواسطته دخـوالً 

امسه، فنجد رمحًة وجند خالصـاً وجنـد تطهـرياً ونعمـة، ونصـبح وكأننـا علـى إىل اهللا اآلب، ونرتاءى أمامه يف ذبيحة املسيح وب
 مائدة عشاء الرب يوم اخلميس وسط التالميذ نأكل ونشرب سرَّ موته وقيامته.

سـرَّ دميومـة، وجـوهر بقـاء علـى  -كعمل جوهري للمسـيح   -جعلت لإلفخارستيا » اصنعوا هذا لذكري «هذه الوصية 
 رب معنا كل حني، لنرتاءى به أمام اهللا اآلب.مدى الدهور، وحضوراً لل

 »:اصنعوا هذا«مث بعد ذلك  »لذكري«وهنا نفحص معاً أوالً كلمة 
 »:لذكري«أوًال: 

ــارون،  = zikkaronأمــا باللغــة العربيــة فجــاءت  n£mnhsij¢وباليونانيــة، كمــا جــاءت يف الرتمجــة الســبعينية أيضــاً  زِكَّ
 = azkarahيتورجيــة الـــذبائح ويف طقــس خــروف الفصــح بالــذات. وجــاءت أيضـــاً وهــي نفــس الكلمــة الــيت ُتســتخدم يف ل

زِِكْر، وهي قريبة الشبه يف النطق واملعىن مـن مثيلتهـا يف اللغـة العربيـة، إال أننـا جنـدها يف  = zekerأزكاراه، وأصل الكلمة هو 
 العربية تقتصر على االستخدامات الدينية.

يف أجيـــــــالكم تعيدونـــــــه فريضـــــــة  عيـــــــداً للـــــــرب،فُتعيِّدونـــــــه  zikkaronتـــــــذكاراً ويكـــــــون لكـــــــم هـــــــذا اليـــــــوم  «+ 
 )14:12(خر»أبدية.

أخرجـك  بيـد قويـةألنـه  فمـك،لكـي تكـون شـريعة الـرب يف  عينيـكبـني  تـذكاراً و يـدكويكون لك عالمـة علـى  «+ 
 )9:13(خر» الرب من مصر.
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إجنيــل القــديس لوقــا ورســالة كورنثــوس وقــد جــاءت هــذه الكلمــة يف العهــد اجلديــد، خبــالف نصــوص اإلفخارســتيا يف 
)؛ ويف قصة امرأة بيت عنيـا الـيت دهنـت جسـد الـرب بالطيـب، فـاعترب 3:10األوىل، ويف رسالة العربانيني يف نفس املعىن (

 zikkaron» تــذكاراً «؛ كــذلك قائــد املائــة أخــربه املــالك أن صــلواته وصــدقاته صــعدت zikkaron »تــذكاراً «الــرب ذلــك هلــا 
 ).4:10(أعأمام اهللا 

صــلة «حــدوث وتعــربِّ عــن فــي األعمــال التــي تخــص اهللا وهكــذا نــرى علــى وجــه العمــوم أن هــذه الكلمــة ُتســتخدم 
 على وجٍه ما بين اإلنسان واهللا.» شخصية

ضـمري املـتكلم، وهـي » يل «يل ذِِكـْر، حيـث  = le zekerبـنفس اللفظـة الـيت اسـتخدمها الـرب يسـوع » ذكـر اهللا «أمـا 
فهــي كلمــة طقســية كانــت ُتســتخدم يف العهــد القــدمي   » لــذكري «ريبــاً الــيت ُوضــعت كرتمجــة باللغــة العربيــة نفــس اللفظــة تق

امها مـن الالويـني والكهنـة  » ذِِكـر «أو صـالة » ذِِكـر «كليتورجيـا أو خدمـة إهليـة قائمـة حبـد ذاتـا، امسهـا  هلـا أصـوهلا وخـدَّ
 ل اهللا وذكر عجائبه مع تسبيح وشكر:الذين يُعيَّنون عليها. وكانت عبارة عن تالوة أعما

اماً، وألجــل  « - والشــكر وتســبيح الــرب إلــه إســرائيل... وكــان  التــذكيروجعــل أمــام تــابوت الــرب مــن الالويــني ُخــدَّ
آسـاف يصــوِّت بالصــنوج، وبنايــا وحيزيئيــل الكاهنــان بــاألبواق دائمــاً أمــام تــابوت عهــد اهللا... وجعــل داود حيمــد الــرب بيــد 

تحـادثوا لـه، ترنَّمـوا لـه، غنُّـوا يف الشـعوب بأعمالـه، أخبروا بامسه، ادعوا الرب، احمدوا (أي باآلالت): آساف وإخوته 
الــرب وعــزَّه، التمســوا وجهــه دائمــاً، اطلبــوا قلــوب الــذين يلتمســون الــرب، تفــرح باســم قدســه، افتخــروا بكــل عجائبــه، 

 )12-4:16أي1(» عجائبه اليت صنع، آياته وأحكام فمه. اذكروا

تقـوم بـه فرقـة مـن  فـي العهـد القـديم كـان تـالوة أعمـال اهللا وشـكراً وتسـبيحاً معـاً » الـذِكر«أي أن طقس ليتورجيا 
 الالويني والكهنة.

خيـتص باإلنسـان بـأن يَـذكر هلا وجهان: وجه » اصنعوا هذا لذكري «اليت استخدمها الرب يسوع  zeker» زِِكر «والكلمة 
 وعهده. هللا بأن يذكر اهللا عمله أو رمحتهاإلنسان عمل اهللا، ووجه خيتص با

كمـا سـبق   -» الـذِِكرْ  «وكـلٌّ مـن الـوجهني متعلَّـق بـاآلخر بصـورة جوهريـة. فـإذا ذكـر اإلنسـان عمـل اهللا ورمحتـه، حيـث 
عبــارة عــن خدمــة وليتورجيــا يتخللهــا قــراءة أعمــال اهللا وعجائبــه ورمحتــه مــع شــكر وتســبيح، فــإن اهللا يــذكر عهــده  -وقلنــا 
 ه.ورمحت

ــــــــذكاراً كمــــــــا يف خــــــــروف الفصــــــــح. وهنــــــــا املقصــــــــود بالــــــــذكر  كــــــــذلك، فــــــــإن تقــــــــدمي الــــــــذبائح كــــــــان للــــــــذكر أو ت
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أو التذكار الوجهان معاً، أي أن يذكر اإلنسان بالشـكر واحلمـد عمـل اهللا ورمحتـه الـيت عمـل خلـالص الشـعب مـن العبوديـة 
شـريعة الـرب يف فمـك، ألنـه بيـد قويـة أخرجـك الـرب ويكون لك عالمة على يدك وتذكاراً بـني عينيـك لكـي تكـون  «املرَّة 

 «حتى يستديمه ويكمِّله: ). ويف نفس الوقت هو لتذكري اهللا برمحته وخالصه الذي عمله، 9:13(خر » من أرض مصر

 )14:22(خر » تذكاراً فتعيِّدونه عيداً للرب.ويكون لكم هذا اليوم 

لـى وجهـني: هــو تـذكار للشـعب ليــذكر رمحـة اهللا عليـه وعنايتــه أي أن خـروف الفصـح كـان َذْحبُــه يف كـل سـنة تــذكاراً ع
وليشكره عليها ويطلب دوامها، مث هو تذكار بالنسبة هللا، إذ حينما كان ُيسكب دم خروف الفصح أسفل مذبح اهللا كان 

 ذلك كتذكري هللا ليذكر رمحته حىت يكمل عهده ووعده الذي قطعه مع آبائهم.

للشـكر والشـهادة واالعـرتاف بعنايـة اهللا وأمانتـه أمـام العـامل كلـه، ويف » أي ذِْكـراً  «داً وهكذا كان عيد الفصـح يُعتـرب عيـ
نفس الوقت كان يُعترب فرصة مقدسـة لتـذكري اهللا بـذا اخلـالص العجيـب الـذي صـنعه مـع شـعبه حتقيقـاً للعهـد الـذي قطعـه 

 مع آبائهم حىت يكمله هلم.

داً  الــذكر هنــا هــو تــالٍق ألمانــة الشــعب مــعفــأوًال:  أمانـــة اهللا يف ذكــر حتقيــق وعــد وعهــد اهللا، وهــو يُعتــرب تالقيــاً جمـــدَّ
 ومستمراً بني اهللا والشعب.

 هو تالٍق أيضاً جمدَّد ومستمر مع عهد اخلالص الذي بدأه الرب يف مصر ليكمله معهم على طول املدى.وثانياً: 

 عة كلمة اهللا على العامل.هنا الذكر يُعترب كرازة بأعمال اهللا ووسيلة عملية إلذاوثالثاً: 

فـإذا الحظنــا أن الصـلوات الــيت كانـت تُتلــى علــى املائـدة يف مثــل هـذه املناســبات الــيت أقامهـا الــرب، سـواء كانــت هــذه 
اســتطعنا أن نــدرك املناســبات أعيــاداً عامــة أو هامــة للــذكرى، كانــت حتــوي صــالة توســلية حــارة مــن أجــل ظهــور املســيَّا، 

ـ ظهـور واسـتعالن الـرب كاسـتجابة لصـلوات األجيـال س الـرب فيهـا اإلفخارسـتيا باعتبـاره سـر جمـال المناسـبة التـي أسَّ
، وال مــانع مــن 149-148مضــمون الصــالة فقــد ســبق وأن دوَّنَّــاه يف صــفحة  أمــا الســالفة علــى مــدى مئــات الســنين!!

 إعادة كتابته لألمهية:
و ذِكرُنا)، ذِكرنا وذِكـر آبائنـا وذِكـر أورشـليم مـدينتك، أ zikkaron[يا إهلنا وإله آبائنا فليدخل إليك تذكارنا هذا (

لــيقم هــذا الــذِكر أمامــك، وليــأت إلــى حضــرتك، وذِكــر شــعبك إســرائيل، ، »وِذكــر المســيا ابــن داود فتــاك«
ــــــــــــــــــــــــل وُيســــــــــــــــــــــــمع، حتــــــــــــــــــــــــى يصــــــــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــك، ولُينظــــــــــــــــــــــــر ويُقب وليمــــــــــــــــــــــــرَّ أمام
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ا اليـوم الـذي هـو تـذكار (...). اذكرنـا أيهـا يف هـذِذْكِرك، ِذكراً للخالص، للصالح، للنعمة، للرأفـة، للرحمـة، 
وافتقدنا فيه للبركة، وخلِّصنا للحياة بكلمة خالص ورحمة ومعـروف يـدوم، الرب إهلنا يف هذا اليوم للصالح، 

ــنِعٌم وملــك رحــوم]  وهــو الــدعاء الــذي ُيضــاف علــى الربكــة الثالثــة علــى املائــدة  -واظِهــْر فيــه رمحتــك ألنــك إلــه ُم
 .)20F21(للمناسبات

ذا التوسل الذي تضعه الليتورجيا القدمية يف أفواه التمعني من أجل ظهور املسيا، أصبح يف الواقع غـري ذي موضـوع ه
واملسيا جالس يف وسط التالميذ!! خصوصاً وأ�م كانوا قـد أدركـوا متامـاً وآمنـوا أنـه هـو املسـيح الـرب اآليت، حبسـب إعـالن 

 )29:8(مر» أنت املسيح. «منذ سنتني خلتا، حينما أعلن بوضوح وإميان بطرس الرسول مرة وهم جالسون على املائدة 

هذا كله مهَّد متهيداً إميانياً على مستوى الرؤيا احلية، والسر املوضوع أمامهم، أ�م فعـالً إزاء العهـد اجلديـد وأمـام �ايـة 
) وموضـوع ذِكـر كـل األجيـال، 7:2(حجـي » ُمشـتهى كـل األمـم «العهـد القـدمي، وأن املسـيح ُمشـتهى األجيـال القدميـة و

جالٌس يف وسطهم اآلن، وأن الصالة والتوسل هللا من أجل ظهور املسيا ينبغي فعـالً أن تُعـدَّل علـى وضـعها اجلديـد، كـأمٍر 
 !» لذكري...اصنعوا هذا  «قد حدث بالفعل، وأن املطلوب اآلن استمرار عمله!! كما جاءت على فم املسيح نفسه 

)، 7:5كــو1(» ألن فصــحنا أيضــاً املســيح قــد ُذبــح ألجلنــا «الــيت قاهلــا القــديس بــولس الرســول:  فـإذا تــذكرنا الكلمــة
 »ذكــري«بـل اسـتطعنا أن نفهـم عمـق معـىن كلمـة  » لـذكرياصـنعوا هــذا  «اسـتطعنا أن نفهـم أكثـر مـاذا يعـين الـرب مـن 

 وأهدافها القريبة والبعيدة.

ليم كلهــا كانــت يف اخلــارج تعــجُّ مبئــات األلــوف مــن احلجــاج فــالرب وقــت العشــاء كــان يــتكلم يف جــو ِفْصــحي. وأورشــ
اآلتني من كـل أحنـاء العـامل، مـن كـل شـعب ولسـان وأُمـة علـى وجـه األرض، مـن يهـوٍد ودخـالء وزائـرين؛ وَذبْـح اخلـروف مل 

محـل  «حسـاس يتبقَّ عليه إالَّ ساعات، والرب عامل أن ساعته قد جاءت ومنظـر الصـليب أمـام عينيـه، الـرب كـان يـتكلَّم بإ
اخلـروف الــذي ســُيذبح مــرة »: الكثيــرة«الوديـع الــذي يســوقه أبــوه إىل اجللجثـة مــن أجــل خــالص كـل هــذه الشــعوب » اهللا

 واحدة ألجل العامل كله فيتوقف فصح مصر إىل األبد ويُنسى ذكر مصر وخروفها كما تُنسى قصص الطفولة.

ـــــــــرب قـــــــــدَّم جســـــــــده ليؤكـــــــــل كفصـــــــــح حقيقـــــــــي، ودمـــــــــه لُيشـــــــــرب لعهـــــــــد  ـــــــــب عليـــــــــه ال خـــــــــالص أبـــــــــدي، ال ُيطل

 
)21(  Quoted from: The Passover Haggadah, Shocken Books, New York, 1953, p 63. 
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 مزيد، ولن يتوقف تذكاره إىل األبد.

فصــح المســيح الحــي والقــائم » ِذْكــرُ «إنــه ). 25:11كــو1(» لــذكرياصــنعوا هــذا كلمــا شــربتم  «الــرب يقــول: 
مذبوحاً دائماً أمام اهللا، الذي فيه نتالقـى معـه كلمـا أكلنـا مـن جسـده ونتالقـى معـه علـى عهـد أمانـة كلمـا شـربنا مـن 

أكملـه بالـدم علـى الصـليب مـرة واحـدة،  دمه الثمين؛ نتالقى معه في موت وفي قيامة، وفي خـالص مجـدَّد ومسـتمر،
ودخل به إىل اآلب فوجد لنا فداًء وخالصـاً أبـدياً. ولكنـه خـالص يتحقـق وفـداء يتجـدد مبجيئـه إلينـا علـى املائـدة كـل يـوم 

مــة وبــالكرازة إىل أقصــى األرض، ويف رؤيــة جميئــه الثــاين الــذي نتوقعــه نتالقــى معــه بالكل وكأنــه ُذبــح اليــوم لســاعته،لنأكلــه 
 )26:11كو1(» يجيء.مبوت الرب إىل أن  تخبرونفإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز وشربتم هذه الكأس  «بالصرب: 

املكسـور  ومنذ تلك الليلة الـيت قـدَّم املسـيح فيهـا نفسـه فصـحاً ألجـل حيـاة العـامل كلـه، واسـتودع الكنيسـة سـرَّ جسـده
مل يعـد تـذكاٌر لفصـح مصـر!! لقـد توقـف ذبـح اخلـروف التـذكاري عنـد  » اصـنعوا هـذا لـذكري «وسـرَّ دمـه املسـفوك قـائًال: 

 اليهود إىل األبد! ألنه قد جاء موضوع الذكرى الذي كانت كل أعياد الفصح السالفة متهِّد له فقط وتشري إليه!!

علــى مســتوى الرجــاء، أو هـي وصــية َمــن هـو ذاهــب ليمــوت، ولكــن  قيلـت »اصــنعوا هــذا لــذكري«وبـذا ال نــرى أن 
 املسيح الرب باإلفخارستيا لن يزول!!!» ذِكر «الرب قاهلا فكانت، والسماء واألرض تزوالن و

بدايـة  » كرييـاكي « =» يـوم الـرب «إنـه  » عيـدنا اليـومي «وتـذكاره هـو » األبـدي فصـحنا «املسـيح قـد صـار ذكـر إن 
 العامل واستعالن ملكوت اهللا الذي نعيشه.األبدية ودينونة 

 وما هو ذكر املسيح باإلفخارستيا؟

وذلـك باسـتحقاق املسـيح الذبيحـة القائمـة، بها نتقدَّم وندخل بجراءة إلى اآلب، هو صالحية المسيح » ذكر«+ 
يدخل إىل أقداس مصنوعة املسيح مل  «ومصاحلته الدائمة لنا مع اآلب بوقوفه أمام وجه اهللا يشفع بدمه عن كل خطايانا: 

فمــن مثَّ يقـدر أن خيلِّــص إىل التمــام الــذين ليظهــر اآلن أمــام وجــه اهللا ألجلنــا، بيـٍد أشــباه احلقيقيــة، بـل إىل الســماء عينهــا 
). فكل ذِْكـر للمسـيح باإلفخارسـتيا هـو 25:7؛ 24:9(عب» يتقدمون به إىل اهللا، إذ هو حيٌّ يف كل حني ليشفع فيهم

 واسطته وتراٍء أمام وجهه للخالص.دخوٌل إىل اهللا ب

ـــــة، باإلفخارســـــتيا، هـــــو مبثابـــــة المســـــيح » ذكـــــر«+  ورفـــــع وضـــــع يـــــد الخـــــاطئ علـــــى ذبيحـــــة المســـــيح الكفاري



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                    226

العني إىل اآلب السماوي ليذكر اهللا اآلب عهده اجلديد مبقتضى ما صنعه املسـيح يف نفسـه، إذ قـدَّم نفسـه ذبيحـة إمث عـن 
َأصــَفح عــن إمثهــم وال أذكــر  «ن أجــل هــذا التــذكار يســمع اخلــاطئ مــن فــم اآلب: اخلــاطئ وســكب إىل املــوت نفســه. مــ

 )34:31(إر» خطيتهم بعد.

 عن كل آوامنا من ِقَبل اهللا.» مؤكَّد «إذاً، فكل ذِكر للمسيح باإلفخارستيا يقابله عدم ذكر خلطايانا، وصفح 

عهـد أمانـة مـن جهـيت وعهـد الوعـد: دخول في قـوة العهـد الجديـد حسـب باإلفخارستيا، هو المسيح » ذكر«+ 
بــروح أزيل قــدَّم نفســه هللا بــال عيــب دم املســيح الــذي  «دم مــن جهتــه، لنــوال قــوة العهــد اجلديــد وختمــه للتطهــري والتقــديس: 

 )14:9(عب» يطهِّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا اهللا احلي.

 باخلطية ونوال قوة واستحقاق خلدمة اهللا.إذاً، فكل ذكر للمسيح باإلفخارستيا هو تطهري للضمري املثقَّل 

ألن  وسط تسبيح وشـكر وتليـل القديسـني، رؤيا لتجلِّي المسيح في المجد باإلفخارستيا، هو المسيح » ذكر«+ 
وقراءة مستمرة لصك الشراء الذي اشرتانا به املسيح من كل لسـان وشـعب كأس اإلفخارستيا ثمن حريتنا ووثيقة عتقنا، 

 وأمَّة.

 كل ذكر للمسيح باإلفخارستيا هو ليتورجيا شكر واعرتاف وتليل وشركة مع القديسني.إذاً، ف

باإلفخارستيا، هو انتظار حار ملتهب بالصرب ليء الرب حسب وعـده، لُيكمِّـل اخلـالص الـذي المسيح » ذكر«+ 
 بدأ.

 ة اهللا.إذاً، فكل ذكر للمسيح باإلفخارستيا هو قوة للرجاء وعمل للصرب يتناسب مع طول أنا

 لذكري:» اصنعوا هذا«ثانياً: 
اتضــح مــن املعــىن والشــرح أن الــرب يقصــد فعــالً أن يتكــرر هــذا اإلجــراء الســري لكســر » لــذِكري «يف فحصــنا لكلمــة 

اخلبز وشرب كأس الربكة لذكر املسيح، وهو ضمناً وحسب عادته وأسـلوبه تـَـَرك مفهـوم حضـوره معهـم يف كـل مـرة يقيمـون 
حيثمــا  «نيــة، تــرك ذلــك إلميــا�م واســتحقاق كــل مــنهم لرؤيتــه، ولكنــه يف مواضــع أخــرى نبَّــه إىل ذلــك: هـذه املائــدة الروحا

 وهـا أنـا معكـم كـل األيـام إىل انقضـاء الـدهر. «)، 20:18(مـت» اجتمع اونان أو والوة بـامسي فهنـاك أكـون يف وسـطهم

 )20:28(مت»

اء الــــــــــرب وحبســــــــــب التقليــــــــــد القــــــــــديس بــــــــــولس الرســــــــــول إلحساســــــــــه الشخصــــــــــي الشــــــــــديد بأمهيــــــــــة ســــــــــر عشــــــــــ
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وشــكر  «الــذي اســتلمه، أوضــح علــى فــم املســيح ضــرورة أن ُيصــنع هــذا لــذكر املســيح. وكــرر ذلــك مــرة عنــد ذكــر اخلبــز: 
هـذه  «ومرة أخـرى عنـد توزيـع الكـأس:  » اصنعوا هذا لذكريفكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي املكسور ألجلكم 

 )25و24:11كو1(» هذا كلما شربتم لذكري.اصنعوا الكأس هي العهد اجلديد بدمي. 

يوردهـا عنـد اخلبـز فقـط باعتبـار أن كسـر اخلبـز » اصـنعوا هـذا لـذكري «ولكن يف إجنيـل القـديس لوقـا جنـد هـذه الوصـية 
 ميثِّل طقس العشاء كله، وهو التعبري الذي استخدمه القديس لوقا نفسه يف سفر األعمال عند ذكر اإلفخارستيا.

 ص املعىن العميق وراء هذا األمر:واآلن نتقدم لفح
ليسـت مـن الكلمـات العاديـة الـيت تـدخل ضـمن احلـديث أو التعبـري الشخصـي،  toàto poie‹te اصـنعوا هـذا

 ولكنها اصطالح ليتورجي، وذلك حبسب ورودها واستخدامها يف الطقس القدمي:
 )35:29(خر» حبسب كل ما أَمرُتك.هكذا هلرون وبنيه  kaˆ poi»seijوتصنع  « - 1
 )11:15(عد» للثور الواحد... oÛtw poi»seijهكذا تصنع  « - 2
 )9:25(تث» بالرجل الذي ال يبين بيت أخيه. oÛtw poi»sousinهكذا ُيصنع  « - 3

» تكـرار الطقـس«هـي اصـطالح مسـتخدم يف الطقـس للتعبـري عـن » اصـنعوا هـذا «ومن هذا يتبـني بوضـوح أن كلمـة 
 ».قانونيته«وعن 

 النصـــوص العربيـــة املســـتخدمة يف التنظــيم للعبـــادة يف أيـــام املســـيح، وجــدنا هـــذا االصـــطالح يف نصـــوص وبــالرجوع إىل
ــد قمــران، وبالــذات يف ترتيــب املوائــد الطقســية الــيت كانــت تُــدعى موائــد ماســيانية  للصــالة مــن أجــل جمــيء املســيا. وقــد تأكَّ

وقد تعنيَّ للتكـرار، كمـا هـي واردة متامـاً يف  ،»طقس محدد« إشارًة إىل» اصنعوا «بعد كلمة  »هذا«العلماء من أن ورود كلمة 
 اآليات الثالث اليت ذكرناها أعاله.

أي ما هو املوضوع املقصود من التكرار أو مـا هـو الرتتيـب الطقسـي الـذي  » اصنعوا هذا «ولكن ما هو حتديد كلمة 
 يطلب املسيح أن نصنعه؟

كلمـا  «يتضـح أكثـر مـن كلمـة » فعـل كامـل «أو » إجـراء كامـل « تنصـبُّ علـى معـىن» اصـنعْ  «يف الواقـع أن كلمـة 
عنـد توزيـع » كـأمر «). فـأن يوردهـا القـديس بـولس الرسـول 25:11كـو1الـيت أوردهـا بـولس الرسـول يف (» شـربتم

يفيـد أن قصـد  » اصـنعوا هـذا كلمـا شـربتم... «اخلبز املكسور، مث يوردها بـنفس الصـورة عنـد توزيـع الكـأس حيـث يقـول: 
رب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس يف ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العشــاء، بــل ويفيــد ضــمناً أن الــرب قــد أســس ترتيبــاً جديــداً خبــالف مــا كــان متَّبعــاً ســواء مــن جهــة الصــالة أو الرتتيــب يف 
 اصـنعوا «األكل والشرب أو يف أسلوب ومعـىن وشـرح وليمـة هـذا الطقـس. وبسـبب هـذا الرتتيـب اجلديـد أوصـى الـرب أن 

 » هذا لذكري

من غري املعقول إطالقاً أن يكون الرب قد أوصى تالميذه أن يصـنعوا هـذا العشـاء بوضـعه وترتيبـه القـدمي، بـل بوضـعه و 
اجلديــد، ألنــه مــن األمــور احملتَّمــة بــديهياً أن الــرب أوصــى وصــايا وعلَّــم أشــياء وشــرح وصــلَّى يف هــذا العشــاء الســري أشــياء 

لسـر، خصوصـاً وأ�ـا الوليمـة األخـرية والـيت ينبغـي أن يسـلِّم كـل شـيء فيهـا جديدة وبطريقة فائقة جداً، تتناسب مـع هـذا ا
 لتالميذه، وغالباً حنن تسلمناها ككلمات وأعمال ونستخدمها حالياً بتسلسل التقليد، ولكن ال نستطيع أن حندِّدها.

م، حينمـا تقـول 100(تعليم الرسل االوين عشر)، وهـي مـن مـدونات سـنة » الديداخي «وتوجد إشارة إىل ذلك يف 
مث يف صـالة الشـكر األخـرية، تقـول:  التـي أْعَلْمَتنـا بهـا بواسـطة فتـاك يسـوع].بعد شرح كلمات الصـالة علـى الكـأس: [

التـي أْعَلْمتنـا [نشكرك يا أبانا القدوس من أجل امسك الطاهر الذي أحللته يف قلوبنـا، ومـن أجـل املعرفـة واإلميـان واخللـود 
 بها بيسوع فتاك].

كـأس الربكـة الـيت نباركهـا...  «يستشهد القديس بولس الرسول بالطقس الذي تسلَّمه والذي يلخِّصه كاآليت:  وحينما
معـاً. كـذلك يف تكـرار القـديس عمـل وصـالة فهـو هنـا » نصـنعه «إشـارة إىل جممـل مـا أمـر الـرب أن » اخلبز الذي نكسره

اخلبز وعند اخلمـر إشـارة إىل أمهيـة تكـرار كـل شـيء كمـا  عند» لذكرياصنعوا هذا  «بولس الرسول للوصية بنفس كلماتا: 
 سلَّمه الرب لتالميذه متاماً وبدقة.

بعـد الربكـة والشـكر، مث مـزْج » كسـر اخلبـز «واملالحـظ أن اجلـزء السـري مـن العشـاء والـذي خيـتص فعـالً بـالرب وهـو 
كَّـد عليـه الـرب أنـه هـو الـذي ُيصـنع لـذكره. الكأس وتوزيعه بعد الربكة والشكر، كـان هـو اجلـزء السـري مـن الوليمـة الـذي أ

والربهان األكيد على ذلك هو إمكانية فصل اإلفخارستيا بعـد ذلـك عـن وليمـة احملبـة، أي فصـل اجلـزء السـري مـن العشـاء 
 عن بقية الوليمة!!

 هـو أن يقيمـوا هـذا الطقـس السـري مـن الوليمـة الـذي خيـتص باجلسـد» اصـنعوا هـذا لـذكري «وهكـذا يصـبح مفهـوم 
املسـيح الـرب » لـذكر «املكسور والـدم املسـفوك للـرب، حـىت بواسـطة إقامـة هـذه الذبيحـة أمـام اهللا يكـون هلـم هـذا واسـطة 

 لدى اآلب كل حني، إذ بذا الذكر يكون هلم دالة وقبول أمام اآلب وصفح عن اآلوام وغفران اخلطايا.
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ا أكلـتم هـذا الخبـز وشـربتم هـذه الكـأس تخبـرون فإنكم كلم«ثالثاً: تسجيل القديس بولس الرسول لقول المسيح: 
 » اصنعوا هذا لذكري«)، وعالقة ذلك بالنص اإلفخارستي: 26:11كو1» (بموت الرب إلى أن يجيء

فـإنكم كلمـا  «واضـح أن التعقيـب الـذي أورده بـولس الرسـول (كجـزء مـن التقليـد املسـلَّم إليـه) ألهـل كورنثـوس وهـو: 
يقـوم أساسـاً علـى الـنص الـذي أورده القـديس  » لكـأس ختـربون مبـوت الـرب إىل أن جيـيءأكلـتم هـذا اخلبـز وشـربتم هـذه ا

يف حـد ذاتـه، أي الـنص األول وهـذا يـدل داللـة واضـحة علـى أمهيـة  » اصـنعوا هـذا كلمـا شـربتم لـذكري «لوقـا اإلجنيلـي: 
 النص أيضاً!! حىت إن التقليد أخذ على نفسه أن يشرحه من داخل ،»اصنعوا هذا لذكري«أمهية الوصية 

تزيـد مـن » اصـنعوا هـذا لـذكري «الـيت بـدأ بـا التقليـد التعقيـب علـى الـنص » g£rفإنكم «ويالِحظ القارئ أن كلمة 
 التأكيد، فهي حرف تعقيب للتأكيد!

وضــرورته، وبــذا يكــون التقليــد قــد  التكــرارتفيــد تأكيــد  »æs£kijكلمــا «كــذلك يالحــظ القــارئ أيضــاً أن كلمــة 
التعقيـب وجنـح يف أن يوصـل لنـا رسـالة خاصـة مـن الـرب هـي كـاآليت: [إن الـرب قـد أوصـى أن نصـنع  ضـمن تسـجيل هـذا

لكـي يكـون لنـا واسـطة عمليـة مسـتمرة  » كلما شـربتم «هذا الطقس (كسر اخلبز والربكة على الكأس) باستمرار (بقوله: 
العشـاء السـري الـذي للـرب، خنـرب مبـوت الـرب  املسيح، ألن بتتميمنا هذه الوصية، ويف كل مرة نقيم فيها طقس هذا لذِْكر

 وبالتايل نرتاءى أمام اهللا يف هذه الذبيحة].

ففي كل مرة نعلن فيها موت الرب بواسطة اإلفخارستيا، يكون ذلـك  » الربموت  «الرب بـ  »ِذْكر«وهكذا يرتبط 
 له أمام اهللا اآلب يف السماء.» ذِْكراً  «

اإلفخارستيا حضور للمسيح معنا هنـا علـى األرض باجلسـد والـدم، وحضـور مـع حضوٌر، ف -كما قلنا   -» الذِْكر«(و
يف الســماء أمــام اهللا اآلب. هــذا يعــين أن اإلفخارســتيا املقدمــة علــى مــذبح الــرب يف الكنيســة مقبولــة » بالــذكر «املســيح 

 وظاهرة وُمعلنة بآن واحد على املذبح الناطق السمائي).

 نى ذلك؟ولكن كيف نخبر بموت الرب؟ وما مع

 » إىل أن جييء «يلزمنا أن نفحص عالقتها ببقية اجلملة: » خنرب مبوت الرب «لكي نفهم معىن 

إلـى أن الرب، وذلك لغاية مهمة حمددة وداخلة يف صميم اإلفخارسـتيا والـذِكر، وهـي نخبر بموت فالوصية تُلزمنا أن 
 يجيء!!
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يف اللغـــة اليونانيـــة إذا قســناها علـــى آيـــة أخــرى حتـــوي نفـــس  وميكننــا أن نفهـــم الرتكيـــب اللفظــي واملعنـــوي هلـــذه اجلملــة
إلـى أن إن القسـاوة قـد حصـلت جزئيـاً إلسـرائيل  «الرتكيـب اللفظـي واملعنـوي باليونانيـة عنـد القـديس بـولس الرسـول مثـل: 

اء حسب الـنص) يضـع مجيـع األعـد -(حىت إلى أن ألنه جيب أن ميلك  «)، وأيضاً مثل: 25:11(رو» يدخل ملؤ األمم
 )25:15كو1(» حتت قدميه.

أزمنــة حتــى تكمــل وتكــون أورشــليم مدوســة مــن األمــم  «وقــد جــاء أيضــاً هــذا الرتكيــب عنــد القــديس لوقــا يف إجنيلــه: 
 )24:21(لو» األمم.

إذاً، فــنحن يف اإلفخارســتيا نظــل خنــرب مبــوت الــرب إىل أن جيــيء. وال يعــين هــذا أننــا نــذكر حادوــة تارخييــة مضــت، بــل 
الـيت بـدأت مبـوت  eschaton» النهايـة «لـرب كحقيقـة واقعـة هلـا صـلة وعالقـة صـميمية مبـا هـو آٍت، مبسـتقبل نـذكر مـوت ا

 بدأ مبوت الرب، وال يبلغ غايته إالَّ مبجيء الرب!!» اجلديد «الرب، واليت تكمل بانتهاء الكرازة مبوته. فالعهد 

 نصـنع هـذا «ذا ال ميكـن أن يتـأتى عمليـاً إالَّ بـأن ! وهـ» العهـد اجلديـد بـدمي «فـنحن طاملـا خنـرب مبـوت الـرب نعـيش 

أي نقــيم اإلفخارســتيا بــدم املســيح، الــيت فيهــا وفيهــا فقــط نســتطيع أن خنــرب مبــوت الــرب خــرباً عمليــاً. وهكــذا كلمــا نقــيم »
جبسـد  نظـل نعـيش العهـد اجلديـد، وسـنظل نعـيش العهـد اجلديـد» اصـنعوا هـذا لـذكري «اإلفخارسـتيا تنفيـذاً لألمـر اإلهلـي: 

 املسيح ودمه طالبني سرعة جميء الرب، إىل أن جييء الرب!

(تعلـيم الرســل » الديــداخي «تشـرحه وتوضِّـحه  -أي طلــب سـرعة جمـيء الــرب مـن داخـل اإلفخارســتيا  -هـذا املعـىن 
م) إمنــــا يف اختصــــار أشــــد االختصــــار، حينمــــا تقــــول بعــــد تقــــديس اخلبــــز واخلمــــر يف الفصــــل 100ســــنة  -االوــــين عشــــر 

)6:10:( 

[اذكــر يــارب كنيســتك، جنهــا مــن كــل شــر، وكمِّلهــا يف حمبتــك، وامجعهــا مــن األربعــة الريــاح. لــتكن مقدســة مللكوتــك 
ليــت النعمــة تــأتي وليــت هــذا العــالم ينتهــي، أوصــنا (خلصــنا) إللــه الــذي أعددتــه هلــا، ألن لــك القــوة والــد إىل األبــد. 

= تعـــاَل أيهـــا الـــرب يســـوع  )21F22(»مـــاران آثـــا«لك فليتُـــب. فمـــن كـــان طـــاهراً فليتقـــدم، وإذا مل يكـــن أحـــد كـــذداود. 
 آمين...]

 

) ماران آوا 22( Maran atha وقد ظلت تُقال كما هي باعتبارها من التعاليم السرية ». تعال يا ربنا«كلمة أرامية معناها   
يَّا حاراً. فلم ُترتجم إىل معناها باللغات األخرى حىت يظل معناها السري خاصاً. وهي املستخدمة يف اإلفخارستيا استخداماً تقو 

»).أتى«(من ِفْعل » تعالً «أي » أوا«، و»سيدنا«أو » ربنا«أي » ماران«من مقطعني:   
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الــرب كخــرب نتلــوه يف اإلفخارســتيا علــى اخلبــز وعلــى اخلمــر وقــت التقــديس وعلــى اجلماعــة نخبــر بمــوت إذاً، فكوننــا 
الـيت هـي حبـد أيضاً وأمام اهللا، فهو فضـًال عـن أنـه نـص إفخارسـيت تقديسـي، فهـو أيضـاً مرفـوع إىل اهللا اآلب مـع الذبيحـة (

ذاتا استعالن مستمر ملوت الرب)، حىت باخلرب املنطوق مبوت الرب وبالذبيحة الناطقة مبوت الرب يكون تذكار دائم أمام 
اهللا يف السماء، إىل أن يكُمل عمل اخلالص الذي وعد به ويأيت الرب!! وال ننسـى أبـداً أن مـوت الـرب كـان وال يـزال هـو 

 مسرة اآلب.

مع الذبيحـة املقدمـة مـن الكنيسـة، لُريفـع الكـل أمـام  ،»بموته«الدائم للرب، مع اخلرب الدائم » ذِْكرال«وهكذا يلتحم 
 اهللا اآلب كرائحة سرور لتكميل ظهور املسيح واليء اآليت!!

وهذا واضـح أن تصلي بحرارة في نهاية كل إفخارستيا من أجل مجيء الرب. وهكذا استلمت الكنيسة منذ البدء 
 كما أوضحناها، وكذلك يف سفر أعمال الرسل.  » الديداخي «وات اإلفخارستيا املسجَّلة يف جداً يف صل

ولكن ألن جميء الرب يتحقق فعالً يف كل إفخارستيا، لذلك كانت اإلفخارسـتيا يف الكنيسـة األوىل بالنسـبة للمـؤمنني 
كــانوا يتنــاولون اإلفخارســتيا) يف البيــوت وإذ هــم يكســرون اخلبــز (ســر  «احلــارِّين بــالروح ســاعة ابتهــاج قلــيب ال يوصــف: 

 )47و46:2(أع» لدى مجيع الشعب.الطعام بابتهاج وبساطة قلب (قلب واحد) مسبِّحين اهللا ولهم نعمة 

بإقامـة سـر عشـاء الـرب باسـتمرار،  » اصـنعوا هـذا لـذكري «وبذلك، أي بذلك السر املنطـوي يف ممارسـة وصـية الـرب: 
ـدت اجلماعـات األوىل يف جسـد املسـيح وبسـر الفـداء بقـوة وفاعليـة ال توصـف. فكـان  الـرب، »ِذكر«وبالتايل مداومة  احتَّ

). أي أن سـر 47:2(أع» وكـان الـرب كـل يـوم يضـم إلـى الكنيسـة الـذين يخلصـون «الرب من جهته يكمِّـل وعـده: 
 »عمــل«ن وظهــور لـــ اخلــالص كــان يســري يف جســم الكنيســة بقــوة علويــة!! والــذي كــان وال يــزال حبــد ذاتــه مبثابــة اســتعال

 الرب، إىل أن َيستعلن الرب نفسه!
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 »ثم سبَّحوا وخرجوا« - 9
 )26:14(مر

 في ذبيحة اإلفخارستيا» أساسي«التسبيح جزء 
 

بعد الشكر والتناول مـن كـأس الربكـة األخـري، تبـدأ التسـبحة مباشـرًة. وتشـمل هـذه التسـبحة املناسـبات الـيت يف 
 117و 116و 115و 114الـــــذي قصـــــده املســـــيح يف ذاتـــــه): تـــــالوة املـــــزامري دائـــــرة التعييـــــد للفصـــــح (مبفهومـــــه 

أمـا عـدد املـرات الـيت  » هلليلويـا «. مث يتلو أحد التالميذ املزامري بيتاً بيتًا، ويف كل نصف بيت تـردُّ اجلماعـة 118و
 مرة!! 123فهي ال تقل عن » هلليلويا «تردُّ فيها اجلماعة بـ 

لــرب كــان يــتقن جــداً حفــظ املــزامري، واملعتقــد أنــه هــو الــذي كــان يتلــو املزمــور والتالميــذ واملعــروف حبســب التقليــد أن ا
 » هلليلويا «جياوبون 

 .118-114مث بعد التسبحة تـََرأس الرب صالة الشكر يف اخلتام، وصالة الشكر هذه مأخوذة من املزامري 

 صـورة لخوُرس التســبيح بعد العشــاء،
 عليها التسبحة:وعمق المعاني التي تركِّز 

بدأ التسبيح يأخذ من هذه املناسبة الفصحية يف زمن املسـيح لونـاً ماسـيَّانياً ملتهبـاً، وهـذا واضـح جـداً مـن تسـجيالت 
. فأصـــبح لكــل مزمـــور مــن هـــذه املــزامري طـــابع )22F23() املدوَّنـــة يف كتــب اليهـــود وأســفارهم118-114شــروحات املــزامري (

) نبويٌّ. ويتضح هذا مـن جمـرد العنـاوين لـبعض هـذه املـزامري وآياتـا كمـا جـاءت يف (إسخاتولوجي eschatologicalُأخروي 
23F» تلمود أورشليم «و» تلمود بابل «و» املدراش «

24(: 

 
 )23( J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 256 
 )24( The Midrash on Psalms, English version by W.G. Braude, 2 vols., New Haven, Conn., 

1959. 



 233                                                                    املعاين العميقة وراء كلمات الرب وقت العشاء

 
 الدهر اآلتي.: تسبيح الرب يف  2:113عنوان تسبحة مز
 ».أواخر األيام«: صهيون يف  9:113عنوان تسبحة مز
 يام المسيا.أ: اآلالم يف  1:115عنوان تسبحة مز
 وما ينبغي أن تكون عليه صالة إسرائيل للفداء. أيام المسيا،:  1:116عنوان تسبحة مز
 من جهنم.: خالص نفوس األتقياء  4:116عنوان تسبحة مز
 الدهر اآلتي.: قيامة األموات، ووليمة  9:116عنوان تسبحة مز
 ص.وليمة الخال: بركات مائدة داود بعد  13:116عنوان تسبحة مز
 : الدينونة األخيرة. 7:118عنوان تسبحة مز
 : الحرب ضد جوج وماجوج. 12-10:118عنوان تسبحة مز
 : بداية أيام المسيا!! 15:118عنوان تسبحة مز
 : الفداء بواسطة المسيا!! 24:118عنوان تسبحة مز

 يا!!: خوُرس التسبيح باألنتيفونا في زمن استعالن المس 26و25:118عنوان تسبحة مز
 أزمنة الخالص!: اهللا نور  27:118عنوان تسبحة مز
 : مستقبل العالم!! 28:118عنوان تسبحة مز

كأ�ـا صـورة  -علـى أسـاس هـذه املعـاين املعروفـة جـداً آنـذاك  -لذلك تُعترب التسبحة اليت سبَّح با الرب مـع التالميـذ 
 طبق األصل من الواقع!

ـــح مـــدى حساســـية وإهلـــام وحكمـــ ة حكمـــاء إســـرائيل القـــدامى يف شـــرحهم وتـــأملهم يف أقـــوال اهللا وخاصـــة وهـــذا يوضِّ
املزامري، ألن رجاءهم وحبهم وإخالصهم وتـوقُّعهم الشـديد ألزمنـة الفـداء واخلـالص وجمـيء املسـيا، كـان أشـد وأعظـم جـداً 

بأصــبع الرؤيــا والنبــوة  ممــا نتصــوره. فــالنبوة مل تفــارق إســرائيل قــط حــىت جمــيء املســيح، وروح الــرب ظــل يشــري إىل يــوم الــرب
واإلهلام يف قلـوب األنبيـاء والنبيـات، مثـل مسعـان الشـيخ وَحنَّـة النبيـة، حـىت أتـى الـرب وظلـت الرؤيـا الصـادقة تقـود أقـدامهم 
من بيت إىل بيت، حىت وجدوه على صدر مرمي العذراء وهي داخلة به إىل اهليكـل يف صـمت مل حيتملـه الـروح املتـأجج يف 

 كان ميثِّل آخر نبوة يف إسرائيل، فحمله وظل يبارك اهللا حىت ارتاحت روحه وروح مجيع األنبياء فيه!  صدر مسعان، الذي

ــــــــر املــــــــدراش (كتــــــــاب لتفاســــــــري ودراســــــــة املــــــــزامري وبقيــــــــة األســــــــفار عنــــــــد اليهــــــــود) اآليــــــــة  وعجيــــــــب حقــــــــاً أن يفسِّ
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الذي سيُنهي كل العبوديـة » فداءيوم ال«بأن ذلك يعين ، )24F25(»هذا هو اليوم الذي صنعه الرب« 118يف مزمور  24
إىل األبد! أي أنه يوم املسيا للفداء. ومن هذا التفسري ينطلق املفسر ليفسر كل اآليات على هذا املستوى العـايل والـواقعي 

م جداً، مصوِّراً كل حوادث ووقائع األيام األخرية، حباسٍة ال ختطئ!! حىت وصل إىل تصُّور متثيليـة سـيقوم بـا رجـال أورشـلي
 » يوم الرب «من الداخل ورجال يهوذا من اخلارج عند استعالن يوم الفداء هذا، أي 

وننقـــل هنـــا للقـــارئ هـــذه التمثيليـــة الـــيت ختيَّلهـــا حكمـــاء إســـرائيل أ�ـــا ســـتتم عنـــد جمـــيء املســـيا، ليـــدرك مـــدى انطبـــاق 
 احلوادث يف أيام املسيح على التعاليم والشروحات اليت كانت بني أيديهم.

مع رجال  )25F26(يصوِّر بالروح خوُرساً من املسبِّحني من رجال أورشليم يف داخل أورشليم يتجاوبون باألنتيفونا فالشارح
 يهوذا، واملسيا يقرتب من أبواب أورشليم، هكذا:

 الداخلمجاعة أورشليم من 
 

 .25:118مز -نتوسل إليك يا رب اآلن خلِّصنا (أوصنا بالعربي)  :

 نتوسل إليك يا رب، اجعلنا أن نكون اآلن لزمان اإلمثار... : الخارجيرد عليهم رجال يهوذا من 
 .26:118مز -مبارك اآليت باسم الرب  : الداخلمجاعة أورشليم من 

 باركناكم من بيت الرب. : الخارجيرد عليهم رجال يهوذا من 
 .27:118مز -الرب هو اهللا وقد أنار علينا  : الداخلمجاعة أورشليم من 

 الخارجهم رجال يهوذا من يرد علي
 

رتبــوا موكــب العيــد بأغصــان الشــجر الكثيفــة ووبِّتــوا الذبيحــة إىل قــرون  :
 !!)26F27(املذبح

 .28:118مز -أنت هو إهلي وأقدِّم إليك احلمد  : الداخلمجاعة أورشليم من 
 أنت هو إهلي وإين أرفعك. : الخارجيرد عليهم رجال يهوذا من 

اعطـوا شـكراً للـرب : )27F28(للقـدوس تبـارك اسـمهرشليم مع مجاعـة يهـوذا يف تسـبيح واحـد مث بعد ذلك تتحد مجاعة أو 
 ألنه صاحل وأن إىل األبد رمحته.

 
) صارت هذه اآلية هي اللحن املختار املميَّز لطقس تقدمي القرابني يف سر اإلفخارستيا.25(  

) األنتيفونا هي مثل املرابعة اليت يقوم با املسبِّحون اآلن يف التسبحة داخل الكنيسة: مجاعة تقول أربع شطرات لبيتني من 26(
ر، ترد عليها مجاعة أخرى لتقول أربع شطرات أخرى.الشع  

) حبسب الرتمجة الصحيحة من األصول العربية.27(  
) لغة التلمود يف التعبري عن املسيح.28(  
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وهكذا يتصور املـدراش اليهـودي (قبـل زمـن املسـيح مبـدة كبـرية)، هـذا املنظـر الرائـع احلـي يف حلظـة ظهـور املسـيا، كيـف 
ع كهنة اهليكل، يف نفـس الوقـت الـذي يتقـدَّم فيـه رَْكـُب املسـيا امللـك يقف سكان أورشليم على أسوار أورشليم وأبراجها م

نازًال مـن جبـل الزيتـون علـى رأس جوقـات مـن رجـال يهـوذا، وحينئـذ إذ يقـرتب املوكـب مـن أسـوار أورشـليم حييـي كـل فريـق 
 يف تسبحة واحدة:. وبعد ذلك تتحد اجلماعات معاً 118اآلخر بتسبحة األنتيفونا من مزامري داود بكلمات املزمور 

 !» اشكروا الرب فإنه صاحل وأن إىل األبد رمحته «+ 

هذه التمثيلية حبسب تدقيق علماء الكتاب املقدس هي مـن زمـن سـابق علـى زمـن املسـيح، وكانـت متداولـة بـني عامـة 
خـــرج  -والشـــعب يف إحساســـه دائمـــاً دقيـــق ال خيطـــئ  -الشـــعب، حـــىت إن الشـــعب مـــن تلقـــاء ذاتـــه ملـــا أحـــسَّ بامليعـــاد 

الستقبال املسـيح فعـالً عنـد دخولـه إىل أورشـليم يف أحـد الشـعانني مسـتخدماً نفـس هـذه التسـبحة ومـن نفـس هـذا املزمـور 
 !! باعتبار أن ما تعلَّمه كان حقاً نبوة، وكان حقاً ترتيباً رُتِّب بالروح لزمانه احملدد.118

رها شـارح املـزامري يف املـدراش يبـدو عجيبـاً حقـاً، ألنـه ولكن تطبيق هذه التسبحة بكلماتا وبـنفس أوضـاعها الـيت تصـوَّ 
) أن الشــــعب واألطفـــال تلقائيــــاً وبـــدون مــــن يرتــــب 13:12، يــــو9:21، مـــت9:11معـــروف يف األناجيــــل الثالوـــة (مــــر

الـيت هـي اختصـار لآليـة » أوصـنا (خلِّصـنا)، مبـارك اآليت باسـم الـرب «صـفوفهم، خرجـوا مجيعـاً السـتقبال املسـيح قـائلني: 
 .26:118وكل اآلية  25:118

سبق إىل دقة هـذا الوضـع  -ولكن العجيب أيضاً أن يذكر كلٌّ من إجنيل مرقس وإجنيل مىت 
ُ
أن  -رمبا بدون االنتباه امل

ــمت نفســها إىل خــورس ميشــي أمــام املســيح وخــورس ميشــي وراءه!  واجلمــوع الــذين  «اجلماعــة الــيت خرجــت الســتقباله قسَّ
نوا يصـرخون (الواحـد قبالـة اآلخـر) قـائلني: أوصـنَّا البـن داود، مبـارك اآليت باسـم الـرب، أُوصـنا يف كاتبعوا والذين تقدَّموا 
 )!!9:21(مت» األعايل

ــى قــرون «الــيت تقــول يف املــدراش، بــالكالم: » األنتيفونــا «أمــا بقيــة  ــد بأغصــان الشــجر حتــى إل ــوا موكــب العي رتب
قطعوا بالفعل أغصان الشجر وفرشـوها وزيَّنـوا بهـا اإلجنيل أ�ـم فقد أكملها أصحاب هذا املوكب، إذ يقول  ،»المذبح

 الطريق إلى الداخل.

ولكــن الــذي يهمنــا مــن هــذا املوكــب، أنــه جــاء حتقيقــاً للشــرح اإلهلــامي (اإلســخاتوجلي) لشــارح املــدراش الــذي تصــوَّر 
يف املـدراش  118يـة ودقـة شـرح املزمـور أواخر األيام وتصـوَّر موكـب املسـيا وتصـوَّر كيفيـة دخولـه. وهـذا يف الواقـع يثبـت أمه

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحة لوليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح! والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
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 استخدمه الرب ليلة العشاء السري (باعتبار أنه هو نفسه الفصح احلقيقي ألجل حياة العامل).

تشـري إليـه، إذ ال  العالمـات والكلمـات والنبـوات الـيت 118ونالحظ أيضاً أن الرب كان يـرى ومنـذ البدايـة يف املزمـور 
أمـا قـرأمت هـذا  «مشرياً به إىل نفسه!! » هذا هو احلجر الذي رفضه البناؤون الذي صار رأساً للزاوية «ننسى متسُّكه باآلية: 

 املكتـــوب: احلجـــر الـــذي رفضـــه البنـــاؤون هـــو قـــد صـــار رأس الزاويـــة، مـــن ِقَبـــل الـــرب كـــان هـــذا وهـــو عجيـــب يف أعيننـــا.

 )11و10:12(مر»

 118من ذلك أيضاً، فالرب شاء بنفسه أن يُلفت نظر التالميذ واجلموع اليت كانـت تتبعـه إىل هـذا املزمـور بل وأكثر 
مبــارك اآليت تقولــوا ألين أقــول لكــم: إنكــم ال تــرونين مــن اآلن حــىت  «بــل وإىل شــرحه الــذي تعلَّمــوه مــن املــدراش، بقولــه: 

 ).39:23(مت» باسم الرب

هــا لقتلهــا األنبيــاء وهكــذا يصــوِّر لنــا الــرب كيــف أن  أورشــليم الــيت بكــى عليهــا أل�ــا مل تعــرف زمــان افتقادهــا والــيت عريَّ
واملرَســلني إليهــا، كيــف أن اهللا أبقــى فيهــا بــالرغم مــن ذلــك شــهوداً أُمنــاء، وســيرتتب مــنهم خــوُرس تســبيح الســتقبال الــرب 

ث أصـبح أيضـاً دخـول الـرب أورشـليم بـذه الكيفيـة ساعة دخوله فيها للمـرة األخـرية، حتقيقـاً لنبـوة امللَهمـني السـابقني. حيـ
 إشارة قوية وواضحة ليئه الثاين.

م)، وهـو أقـدم وويقـة بقيـت علـى حاهلـا 100سنة  -(كتاب تعليم الرسل االوين عشر » الديداخي «وعندما نعود إىل 
كـانوا يعرفـون متامـاً بالتسـليم وحسـب وهي تصوِّر لنا ترتيب اإلفخارستيا يف الكنيسة، نرى كيف أن مجاعة املـؤمنني األوائـل  

) بـنفس أسـلوب ومعـىن االسـتعالن والظهـور وجمـيء الـرب!! حيـث 25:118(مز» أُوصّنا «التقليد هذه التسبحة وهذه الـ 
 يسوع «خلِّص، واليت منها جاء اسم  = Yesoوهي كلمة أرامية من األصل » خلِّصنا «أو » خلِّص «اليت معناها » أُوصّنا «

«Yesoh بــدأت تأخــذ يف اإلفخارســتيا يف الكنيســة معــىن التهليــل لظهــور املخلِّــص نفســه!! برجــاء الــيء  » خملِّــص «ي أ
 الثاين لكمال اخلالص.

بأســلوب » أوصــّنا «هــذا يعيــدنا مــرة أخــرى ألصــل التقليــد، فــالرب بعــد العشــاء ســبَّح بــذا املزمــور، وهتــف التالميــذ بـــ
إحساســهم أ�ــم إمنــا يوقِّعــون تســبحة اخلــالص الســنوية والتقليديــة علــى خــالص ليتــورجي حــي واقعــي، وكــان يف شــعورهم و 

 حاضر وواقع أمام عيو�م، حيث مجاعة التالميذ متثِّل الكنيسة كلها عندما تلتف حول املسيح يف جميئه الثاين!!

رجـاء يتحقـق سـر خـالص متَّ، بتـاف الفـرح وال» أُوصـنا «ففـي هـذا املزمـور ويف إِنشـاده والتسـبيح بـه باألنتيفونـا ويف الــ 
 وخالص يتمُّ، وخالص سيتم أيضاً، من داخل اإلفخارستيا وحبضور الرب.
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يف ختــام توزيــع كــأس الربكــة، باعتبــار أن هــذه  »هــذه التســبحة«طقــس وهكــذا نتــيقَّن ملــاذا حــرص الــرب بــأن يقــيم 
ميـل حـي يف تـدبري اخلـالص الـدائم، وتعـربِّ التسبحة عموماً هي جزء أساسي يف سر العشـاء، وتأكيـد خلـالص متَّ، وأ�ـا تك

 عن عالقة وويقة وأساسية مبجيء املسيح اآليت الذي هو جزء ال يتجزأ من سر اإلفخارستيا وعمله.

فبهــذه التســبحة الــيت يف ختــام ســر العشــاء تصــري شــركة، ويصــري اتصــال، وتصــري هبــة للكنيســة كمــا صــار للتالميــذ يف 
عشـاء  «يء الثـاين للمسـيح وحـىت اسـتقباله والسـري يف موكبـه واالشـرتاك يف وليمـة األبديـة اخلالص مبعناه الكلي ويف سر الـ

 إفخارستيا كمال كل الدهور. » عرس اخلروف

 



- 238 - 

 
 

 الفصل الثالث

 سر المحبة وسر االتضاع
 »سر اإلفخارستيا«و» عشاء الرب«في صميم 

 

وإمنــا كــان عشــاًء يف مســاء  » وليمــة الفصــح «لقــد رأينــا يف الفصــل الســابق أن عشــاء الــرب مل يكــن 
ألربعـة الـيت أوردهـا اإلجنيليـون ا» لنـا الفصـح لنأكـلأِعـدَّا  «ورأينـا أن كلمـة  » اسـتعداداً للفصـح «اخلمـيس و

كانــت كلهــا   » شــهوة اشــتهيت أن آكــل هــذا الفصــح معكــم قبــل أن أتــأمل «علــى لســان املســيح، وكلمــة 
حممَّلــة بتعبــريات ســرية حتتــاج إىل ذهــن مفتــوح لتقبُّــل معناهــا الســري احلقيقــي، فاملســيح قــد أعــدَّ للفصــح 

اإلفخارسـتيا فصـحاً كانـت   باإلفخارستيا، واإلفخارسـتيا بـدورها كانـت اسـتعالناً لسـر الصـليب، أو بـاحلري
 الصليب. سريّا لفصح الصليب العلين. املسيح ِفْصُحنا الذي ُذبح وقت العشاء وعلى

 المحبة وسر العشاء:
لقد اصطبغت وليمة الرب يف العشاء األخـري باحلـب العميـق الـذي ظـل القـديس يوحنـا الرسـول حيمـل 

إذ   «فرصـة ليكتـب عـن هـذا العشـاء بـدأه بقولـه: صبغته يف قلبه وفكره مخسني سنة، حىت ملَّا سنحت له ال
لقــد كــان ســر  » فحــني كــان العشــاء ... أحــبهم إلــى المنتهــى،الــذين يف العــامل  أحــب خاصــتهكــان قــد 

اإلفخارســتيا الــذي أسســه الــرب يف هــذا العشــاء تعبــرياً عــن أقصــى َدْفقــات احلــب اإلهلــي الــذي كــان ميــأل 
لسـاعة لكـي يكشـف املسـيح لتالميـذه وللكنيسـة كلهـا عـن قلب املسيح طوال أيـام خدمتـه. لقـد حانـت ا

نفســه، نفســه الــيت أحبــت خاصــته الــذين يف العــامل، أحبــتهم إىل املنتهــى، هــذا احلــب الــذي حققــه املســيح 
 بتقدمي ذاته ذبيحة يأكل منها العامل إىل مدى الدهور كلها.

اتـه مـن أشـفية وعجائـب وحتنُّنـات مل تكن كل األعمال واألقوال اليت عملها املسيح وقاهلا كل أيـام حي
وحمبــات كثــرية كافيــًة يف نظــره واعتبــاره اخلــاص أن تكشــف أعمــاق نفســه لتالميــذه وللكنيســة!! أو تقــدِّم 

 صورة حقيقية عن حبه.

واآلن وقـــد حانـــت ســـاعة االنطـــالق إىل اآلب، حانـــت بالتـــايل الســـاعة الـــيت ينبغـــي أن يكشـــف فيهـــا 
 أن تعلن النفس اإلهلية عن حقيقة ذاتا إالَّ باحلب الفادي؟املسيح عن حقيقة نفسه، وهل ميكن 

لقـد كــان العشــاء األخــري �ايـة لكــل أمســيات ووالئــم احلــب، أحـبهم إىل املنتهــى، واملنتهــى هــو منتهــى 
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(يـو » لـيس ألحـد حـب أعظـم مـن هـذا أن يضـع أحـد نفسـه ألجـل أحبائـه! «األيـام ومنتهـى احلـب معـاً: 
اء اخلمــيس قــدَّم كــل شــيء، كــل مــا ميلــك، كــل حياتــه، كــل حبــه، قــدَّم ). ألن املســيح يف عشــ13:15

 نفسه ذبيحة!!

لذلك فقد ارتبط سر اإلفخارستيا بالمحبة رباطاً فائق الوصف. فأصبحت اإلفخارستيا والمحبـة 
سّرا واحدًا ال يستطيع أحد أن يدرك الواحد بدون اآلخر. فكل َمْن أراد أن يأكل مـن الجسـد وكـل 

أن يشـرب مـن الـدم، يلـزم أن يـَْعبُـر علـى المحبـة أوًال يشـرب مـن نبعهـا ويـوفي كـل ديونهـا، َمْن أراد 
 حتى يقبل في حياته سر الجسد المكسور وسر الدم المسفوك.

ولقد تغلغلت احملبة يف اإلفخارستيا طقساً روحياً، فمائدة األغايب حىت بعد فصلها عن تقـديس أسـرار 
ملفهوم اإلفخارستيا األصيل كيف أ�ا وليمة حب. واإلفخارستيا حبد  اإلفخارستيا ظلت حىت اليوم تشهد

ذاتا كشركة يف اجلسد الواحد ال ميكن قيامها إالَّ جلماعة متصاحلة متحابة بالروح واجلسد حباً طاهراً مـن 
 القلب بشدة كوصية املسيح والرسول.

قبِّلـوا بعضـكم بعضـاً “نـداء الشـماس:  أمَّا يف الطقس فال يُقِدم الكاهن على تقديس األسرار إالَّ بعـد
هــذا  ، حــىت يطمـئن الكــاهن إىل وحدانيـة القلــب الـيت للمحبـة، مث يبــدأ يف تقـديس األســرار علـى”بقبلـة مقدَّسـة
 أي على أساس احلب الذي تأسَّست عليه اإلفخارستيا وانسكب من أجله الدم وقام العهد. -األساس 

إذ تصــبح دينونــة خميفــة وقبــول عقــاب ومــوت بــدل غفــران ألن اإلفخارســتيا خطــرٌة هــي بــدون احلــب، 
أيُّ َمْن أكـل هـذا اخلبـز أو شـرب كـأس الـرب بـدون  «وحياة أبدية. أو كما يقول القديس بولس الرسول: 

اســتحقاق يكــون جمرمــاً يف جســد الــرب ودمــه، ألن الــذي يأكــل ويشــرب بــدون اســتحقاق يأكــل ويشــرب 
 مــن أجــل هــذا فــيكم كثــريون ضــعفاء ومرضــى، وكثــريون يرقــدون.دينونــًة لنفســه غــري مميِّــز جســد الــرب، 

 )30-27: 11كو 1(»
اإلفخارستيا نار آكلـة كطبيعـة اهللا تأكـل كـل َمـْن خيـالف طبيعتهـا، أي كـل َمـْن يضـاد احملبـة وحيتقرهـا. 
 يهوذا عاش بسالم متخفياً وراء ظالم أعمالـه وريائـه وخياناتـه كـل األيـام، وأكـل وشـرب مـع التالميـذ ومـع
الـــرب بـــال أي مـــانع أو ضـــرر، إالَّ ســـاعة اســـتعالن ســـر احملبـــة املذبوحـــة يف عشـــاء اإلفخارســـتيا، فحينمـــا 

كان قد قَبِله مـن الـرب، فداخلـه دخلت اللقمة جوفه خرجت النعمة والقوة والسرت، وانُتزع منه الروح الذي 
 الشيطان وعميت بصريته واظلمَّت الدنيا كلها أمامه، حىت شنق نفسه.

اإلفخارســــتيا ذبيحــــة حمرقــــة. اجلســــد حيــــرق العــــداوة، والــــدم حيــــرق اخلطيــــة، واإلحــــراق يــــتم بــــروح ألن 
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 فاجلسد والدم ذبيحة حمبة ُحمرِقة للعداوة بكل معىن وكل حق. -روح اإلحراق  -أزيل 

اإلفخارســتيا مأكــل احلــب وشــراب احلــب بــاحلق. لــو مل حيــب املســيح خاصــته الــذين يف العــامل وحيــبهم 
هــى مــا قامــت اإلفخارســتيا. اجلســد مكســور حبــاّ، والــدم مســفو  حبّــا، هــذا هــو ســر اإلفخارســتيا إىل املنت

 الذي تأسست عليه منذ عشاء اخلميس فصارت حىت اليوم سر شكر من داخل سر احلب!

 آية غسل األرجل وسر العشاء:
سـتعداداً للصـالة والربكـة  رمبا كان ُيكتفى يف األوقات العادية والـوالئم العاديـة بغسـل اليـد قبـل األكـل ا

جعـل السـيد المسـيح غسـل األرجـل كطقس والئم العشاء. ولكن هنا ويف هذه الوليمة اململـوءة أسـراراً 
 آية وعمًال هاماً من داخل اإلفخارستيا.

 ):5و4: 13(يو » ... وابتدأ يغسل أرجل التالميذقام عن العشاء «+ 
أكثـر وجـه تعلـيم ودرس عـن االتضـاع، خصوصـاً وأنـه  قد يبدو ألول وهلـة أ�ـا مسـألة تطهـري أو علـى 

كانــت بيــنهم منازعــة علــى اجللــوس يف املتكــأ املمتــاز وبالتــايل حــول َمــْن هــو أعظــم، ورمبــا أخــذها بطــرس 
ـه علـى اهتمامـه بـذلك).  الرسول على هذا املأخذ حينما ننَّع عن غسل رجليه (ظّنا منه أن الرب إمنـا يوخبِّ

إن كنـــُت ال أغســـلك فلـــيس لـــك معـــي «ذهل الـــذي جعلـــه جيمــد يف مكانـــه: فســمع مـــن الـــرب القـــول املـــ
 )!!8:13(يو » نصيب

إذاً، فاملسألة خطرية إىل هذا احلد؟ وعدم احلصول على الغسـل بيـديِّ املسـيح يعـين حرمانـاً مؤكـداً مـن 
غســـل ملكـــوت اهللا؟! بـــذا الفهـــم وهـــذا اإلميـــان وهـــذا االنـــدهاش ينبغـــي أن نفحـــص عالقـــة اإلفخارســـتيا ب

 األرجل!
كــان الــرب كــل يــوم يأكــل مــع تالميــذه، ولكــن يف هــذا العشــاء فقــ  جعــل مــن األكــل والشــرب ســرّا 
للخالص واحلياة، وكشفاً وإعالناً عـن حبـه الـذي بلـغ املنتهـى والغايـة، فقدَّمـه ألحبائـه ذبيحـة مـن جسـده 

 ودمه!!
مـه. ولكـن يف هـذا العشـاء فقـ ، يغسـلون أيـديهم أما وكان الرب أيضاً كل يوم يغسـل يديـه والتالميـذ

ــذ مــن األمــر آيــة:  صــبَّ مــاًء يف قــام عــن العشــاء وخلــع ييابــه وأخــذ منشــفة واتَّــزر بــا، مث «وألول مــرة، اختَّ
 )5و4: 13(يو » ِمغسل وابتدأ يغسل أرجل التالميذ وميسحها باملنشفة اليت كان متِّزراً با.

أن العمــل ذو  ليب إالَّ عــدة ســاعات قليلــة، أدركنــافــإذا تنبهنــا إلــى أنــه لــم يتبــقَّ وقتئــذ علــى الصــ
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يسـوُع وهـو عـالٌم «أمهية عظمى وهو مشحون بالسـر. يوحنـا الرسـول يلمِّـح للسـر ويشـري إليـه مـن بعيـد: 
، وأَنه من عند اهللا خـرج وإلـى اهللا يمضـى، قـاَم عـن العشـاِء، ”إلى يديه“أن اآلَب قد دفع كل شيٍء 
ـــَع ثيابَـــُه وَأخـــَذ منشـــفًة  واتـَّــزَر بهـــا، ثـــم صـــبَّ مـــاًء فـــي مغســـٍل وابتـــدَأ يغســـل أرُجـــَل التالميـــذ وخل

 )5 -3: 13(يو ”...» بيديه“
دُفع إليهما كل شيء ممـا يف السـماء “وكأمنا القديس يوحنا الرسول يريد أن يقول لنا إن اليدين اللتني 

 احننت هكذا كيديِّ عبد تغسل األرجل ونسحها!!” وعلى األرض
جــل خطــري وإن كانــت تــنعكس آيــاره القريبــة والبســيطة علــى التالميــذ كتطهــري علــى إن ســر غســل األر 

مستوى سّري ودرس هلم يف االتضاع؛ إالَّ أن آياره اإلهلية العميقة واألزليـة تبـدو بـال شـك متعلقـة بذبيحـة 
ـذه امل سـيح حــىت إىل املسـيح!! يوحنـا الرسـول ينبـه بشـدة، وإمنـا باإلشـارة الذكيـة، إىل هـذا التنـازل الـذي اختَّ

وهـو عـامل أن اآلب قـد دفـع كـل شـيء إىل «مسـتوى العبـد، ينحـين ويغسـل أرجـل التالميـذ بيديـه، بقولـه: 
 )3:13(يو »  يديه.

ــه الــذهن املفتــوح إىل أن االتضــاع الــذي مارســة الــرب يف غســل األرجــل خــارج عــن  اإلشــارة هنــا توجِّ
 حدود االحتياج أو اإللتزام أو الضرورة.

أي أنــه قــد وضــع يــده علــى كــل شــيء ممــا يف  »أن كــل شــيء قــد ُدفــع إىل يديــه«علــم نامــاً فاملســيح وهــو ي
 السماء وما على األرض، يف هذا الوقت ويف هذا احلال، قام املسيح يغسل أرجل تالميذه باتني اليدين!!

ــــد، فاليــــدان اللتـــان تتســــلطان علــــى كــــل الســــماء  فاالتضـــاع هنــــا تنــــازل جديــــد، كـــآخر صــــورة للتجسُّ
األرض، تتنــازالن وتغســالن أرجــل البشــر، هــذا إخــالء منتهــى اإلخــالء. إنــه هبــوط بالــذات إىل مســتوى و 

الرتاب وأقل. فاملسـيح جلـس يغسـل الـرتاب عـن أرجـل تالميـذه، ألـيس هـذا هـو إماتـة الـذات؟ أو حبسـب 
 )39:10(مت » َمْن أضاع حياته (ذاته) من أجلي جيدها؟«تعبري املسيح نفسه: 

اهلائـــل الـــذي يريـــد يوحنـــا الرســـول أن ننظـــر منـــه علـــى املســـيح وهـــو مـــنحٍن يغســـل أرجـــل  إن االرتفـــاع
 تالميذه، جيعلنا ننظر يف هذا العمل صورًة حقيقيًة للمسيح وهو ميوت عن نفسه!!

وهكذا نرى أنه كما اصطبغت اإلفخارستيا باحلب، هكذا تصطبغ هنا باالتضاع الذي بلغ أعلى حدٍّ 
 للموت عن الذات!!

ا ارتفـــع القـــديس بـــولس الرســـول بالرؤيـــا كعادتـــه وأراد أن يســـتعلن لنـــا فكـــر املســـيح الـــذي جـــاء حينمـــ
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بــه وكــان حييــا فيــه، مل جيــد أمامــه أروع مــن منظــر املســيح وهــو مــنحٍن يغســل أرجــل تالميــذه كخــادم أي 
ــ ،»عبــد« ــد مبقتضــاه وجــاء ليعــيش وميــوت ويقــوم في ه، فمــن هــذا املنظــر اســتوحى فكــر املســيح الــذي جتسَّ

 لكي حيرِّضنا حنن أيضاً أن نعيش ومنوت بذا الفكر، حيث قال:
فلــيكن فــيكم هــذا الفكــر الــذي يف املســيح يســوع أيضــاً الــذي إذ كــان يف صــورة اهللا (قــارن مــع: «+ 

لكنــه أخلــى نفســه آخــذًا مل حيســب خلســًة أن يكــون معــادًال هللا، ”) ُدفــع كــل شــيء إىل يديــه“
وإذ ُوِجــد فــي الهيئــة كإنســان، وضــع نفســه وأطــاع حتــى نــاس، صــائراً يف ِشــبه ال ،”عبــد“صــورة 

 )8-5: 2(يف »  الموت موت الصليب.
وهــذا الفكــر هــو مــا أراد املســيح أن ينقلــه لتالميــذه، بعــد أن أكمــل غســل أرجلهــم وقــام واتكــأ علــى 

الميـذه ليكـوِّن املائدة قبل بدء التقديس وإعالن األسرار. لقد بدأ فعًال ينقل صورته البسيطة والقريبـة إىل ت
 قانون الجماعـة المسـبِّحة المتقدمـة للسـر اإللهـي:أو  »طقس الشركة«منهجهم املسيحي أو بـاحلري 

أن يغســل «)، و26:22(لــو  »والكبيــر فــيكم لــيكن كاألصــغر«، »يكــون المتقــدِّم كالخــادم«أن 
 )14:13(يو » بعضكم أرجل بعض.

لالتضــاع هـن الكنيســة، وليكــوِّن منـه درســاً عميقــاً لقـد أراد املســيح أن يســجِّل هـذا العمــل اإلهلــي يف ذ
 وإنكار الذات. ولكنه بقي كما هو بسرِّه الكبري إخالًء إهلياً مذهالً وعمالً تواضعياً بشبه املوت!!

لقــد دعَّــم املســيح اإلفخارســتيا باعتبارهــا ذبيحــة احملبــة بــذه اآليــة العمليــة الــيت بلــغ فيهــا االتضــاع حــد 
ىت إن كلَّ َمْن يأكل اجلسد املكسور ويشـرب الـدم املسـفو ، يأكـل ويشـرب مـن سـر اإلماتة أو املوت، ح

احلــب وســر االتضــاع اللــذين كانــا آيــة املســيح دائمــاً كــل أيــام حياتــه ولكنهمــا بلغــا القمــة واملنتهــى يف ســر 
ئيـة اإلفخارستيا حيث صـارا لنـا طعامـاً روحيـاً نغتـذي بـه، لـذلك أصـبح مـن واقـع احلـال أو كاسـتجابة تلقا

أن كــل َمــْن يأكــل مــن هــذا اخلبــز ويشــرب مــن هــذه الكــأس ُخيــرب مبــوت الــرب إىل أن جيــيء!! ألننــا نأكــل 
جسداً مكسوراً ليس فق  وهو على الصليب فحسب، بل وأيضاً مكسوراً اتضاعاً بشـبه املـوت يف غسـل 

 األرجل؛ ومكسوراً ُحباً حىت املوت على الصليب!!
أن ينكــر علــى املســيح تنازلــه إىل غســل الــرجلني، ردَّه املســيح  حينمــا حــاول بطــرس، بانزعــاج صــادق،

)، وهـذا هـو 7:13(يـو »  ولكنـك سـتفهم فيمـا بعـد مـا أنـا أصـنعلسَت تعلـم أنـت اآلن  «بلطف: 
 مستوى الطقس الكنسي.

بـــل  يقـــدِّم لنـــا الطقـــس الكنســـي اهلبـــات الروحيـــة والـــِنعم والطهـــارة والتقـــديس يف صـــورة مبهمـــة غـــري مدركـــة
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(يـو » رجلـيَّ؟! فجاء إىل مسعان بطـرس، فقـال لـه ذا : يـا سـيد أنـت تغسـل«للدهشة وعدم التصديق:  ومثرية
ــل الــرب عملــه يف �ايــة املطــاف وتــنجح كلمتــه فيمــا أُرســلت إليــه، حينئــذ 6:13 ). لكــن عنــدما يكمِّ

 ق!!يدر  اإلنسان معىن العمل اإلهلي الذي كان مغلقاً على العقل والفهم وفائقاً على التصدي
حينمــا أكمــل الــرب إرســاليته وأطــاع حــىت املــوت مــوت الصــليب، مث إذ قــام مــن األمــوات بقــوة وصــعد 
أمـام تالميـذه مبجـد إىل الســماء، حينئـذ حـان الوقــت لـدى بطـرس والتالميـذ أن يــروا يف أعمـال الـرب الــيت 

 -واخلــادم  وعلـى رأســها خدمـة غسـل األرجــل الـيت وقـف املسـيح فيهــا موقـف العبـد -أكملهـا يف اتضـاع 
 حان الوقت أن يروا الصورة الداخلية السرية للصليب!!

مــع الـرب صــار حمفوظــاً ال يتــدنس  »نصــيبه«وحينمـا صــعد الــرب مبجـٍد إىل الســماء، أدر  بطــرس أن 
الذي كان له مبثابـة إشـارة سـرية لالسـتعداد  »غسل رجليه«وال يضمحل يف السموات، إذ قَِبَل من الرب 

 .للموت اإلرادي أيضاً 
الذي قد اغتسل لـيس لـه حاجـة  «وقد نبَّه الرب إىل ذلك بإشارة خفية وعميقة حينما قال لبطرس: 

اإلشـارة هنـا تفيـد أن املسـيح بغسـل أرجـل التالميـذ أعـدَّهم  » بل هـو طـاهر كلـه ”إالَّ إلى غسل رجليه“
 )8:13(يو »  نصيب.” معي“فليس لك ال أغسلك إن كنت  «للموت معه!!! 
ون غســل األرجـــل مســاوياً لتكفـــني اجلســد كلــه، فاإلشـــارة واآليــة هنـــا نــد جـــذورها إىل أمَّــا كيــف يكـــ
فــرأى املســيح يف  ،»مســحت قدميــه بشــعرها«مث » دهنــت بهــا مــريم قــدميَّ يســوع«قـارورة الطيــب الــيت 

باليـدين )، وهكـذا كـان غسـل أرجـل التالميـذ 7و3: 12(يـو  عمًال يساوي تكفـين الجسـد كلـهذلك 
 تطهريياً يساوي تكفني اجلسد كله، وكأنه قد سبق فكفَّنهم بغسل أرجلهم بيديه. اإلهليتني عمالً 

أي أن المســيح أراد أن يصــنع مــن غســيل أرجــل التالميــذ شــركة ســرية فــي المــوت معــه، مــوت 
 يؤول إلى قيامة ومجد ونصيب واحد في ملكوت معدٍّ:

وأنـا أجعـل لكـم كمـا جعـل جتـاريب،  أنـتم الـذين يـََبتُـوا معـي يفكالذي يخـدم،   ولكين أنا بيـنكم «+ 
 )30-27: 22(لو »  لي أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ...
ـــو  ـــوارد يف ل ) قبـــل البـــدء يف 30-27: 22لـــيالِح  القـــارىء أن املســـيح كلَّمهـــم بـــذا الكـــالم (ال

سـلَّمهم اجلســد املكســور العشـاء األخــري مباشـرًة، وإعــالن ســر اجلسـد والــدم للعهــد اجلديـد. لــذلك فحــني 
 -وأعطاهم الدم املسفو  كـان قـد سـبق وأعـدَّهم بـالكالم وبالعمـل السـري اإلهلـي هلـذه الشـركة الـيت ملوتـه 

 بغسل األرجل!
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 الفصل األول

 عشاء الرب كان تقليداً ليتورجياً قائماً بذاته،
 تسلَّمه اإلنجيليون وسجَّلوه في األناجيل والرسائل

 

جـاء يف األناجيـل وحبسـب مـا هـو  حينما ندقق يف كل ما متَّ يف عشاء الرب ليلة اخلميس، حبسـب مـا
ر اإلفخارســتيا يف العشــاء األخــري هــو قــائم يف القداســات اآلن، جنــد أن األســاس الــذي بــىن الــرب عليــه ســ

حبــد ذاتــه تقليــد أخذتــه الكنيســة بالتســليم، ووعتــه، واســتودعته طقوســها بكــل دقــة، وكــان نــواة لصــلوات 
 أوييت  دون أن تثِّرر بشءء عل  ككل النواة األوو  وقوتا وفاعليتها.

ــ» عشــاء الــرب «ولقــد ســرى تقليــد  د حمــدد منتصــل كمــا هــو بيــد الرســل يف مجيــع الكنــائس كتقلي
جـــاء اســتعالناً لكـــل عشـــاء الــرب انتصــاًال تامــاً عـــن كــل طقـــس آخــر ســابق يف العبـــادة اليهوديــة، وألن 

الطقـــوس والعبـــادات الســـابقة وجـــاء مزدمحـــاً باملعـــاين وحمققـــاً لكـــل اإلكـــارات والرمـــوز واملثـــاالت والنبـــوات 
 فيه. ادات والصلوات واإلهلاماتالسابقة، لذلك أصبح من املمكن رؤية كل الطقوس السابقة وكل العب

مــن الســهل أن جنــد قــوًال أو إكــارة أو لتظــاً قالــه الــرب يف العشــاء الســري لــه صــلة بــل وصــالت قويــة 
بطقــوس ســابقة أو صــلوات، ولكــن األمــر الــذي يهمنــا أن ندركــه مجيعــاً، وندركــه بثقــة وتأكيــد، أن عشــاء 

م ومضءء يف الطقوس والعبادات السـالتة، الرب حيوي كل ما هو جليل وكل ما هو حق وكل ما هو مله
 دون أن ينطوي حت  واحدة منها.

 آخر. كتقليد إهلء متكامل يف ذاته منتصل عن كل تقليد» سر عشاء الرب «لقد أخذت الكنيسة 
وحينمــا ســلَّم التالميــذ هــذا التقليــد الســري الــذي هــو علــ  أعلــ  مســتوى مــن اإلهليــات، حــاول كــل 

له كمــا اســتلمه أو كمــا وعــاه يف قلبــه وعينيــه وذاكرتــه، فكــان إذا اســتلمه رســول واحــد أن يســلرمه أو يســجر 
آخــر مل يكــن قــد اكــرتك فيــه مــع الــرب ليلــة العشــاء األخــري مثــل بــولس الرســول، كــان يســتطيع بكــل ِّقــة 

ألين تسلَّم  من الرب ما سلَّمتكم أيضاً أن الـرب يسـوع يف  «وتأكيد أن يقول إنه استلمه من الرب!!! 
). إ  هـذا احلـد بلغـ  الثقـة وبلـغ اليقـني يف تسـلُّم 23:11كو 1(» يلة اليت أوسلم فيها أخذ خبزاً ...الل

 وتسليم تقليد سر اإلفخارستيا.
الـذي يسـتخدمه القـديس بـولس الرسـول هنـا » تسـلَّم  وسـلَّم  «ويلزمنـا هنـا أن نقـف عنـد متهـوم 
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يمـا خيـتص مبـوت ا لـرب وقيامتـه، أي فيمـا خيـتص حبذر فيما خيتص باألسرار، ألنه استخدمه مرة أخـرى ف
وأوعررفكم أيها اإلخوة باإلجنيل الذي بشرتكم بـه وقبلتمـوه وتقومـون فيـه ... فـإنين  «حبقائق اإلميان العليا: 

إلـيكم يف األول مـا قبلتـه أنــا أيضـاً أن املسـيح مـات مـن أجــل خطايانـا حسـب الكتـب وأنـه دوفــن  سـلَّمت
 )5-1: 15كو 1(» الث حسب الكتب وأنه ظهر ... إخل.وأنه قام يف اليوم الث

ـــانيتني » تســـلَّم  وســـلَّم  «هنـــا يســـتخدم القـــديس بـــولس الرســـول أيضـــاً  بـــنتس الكلمتـــني اليون
paradidÒnai, paralamb£nein،  وهــو االصـــطالح الربـــاين املخصـــص يف العبـــادة

باليونانيـــــة  وهـــــء» تســـــلَّم «للتقليـــــد الســـــري الـــــذي يكـــــون علـــــ  أعلـــــ  مســـــتوى. فالكلمـــــة 
paralamb£nein وهء باليونانية » سلَّم «، والكلمةparadidÒnai مها أصـًال بالعربانيـة ،

ويستخدمهما القديس بولس الرسول ليثكرد أن  masar le(قبل من) و  qibbel minويف األدب الرباين 
ون أي انقطـاع أو ما يقوله هو تقليد إهلء، وهو هو الصادر من مصدره األصلء الذي هـو الـرب نتسـه د

 تقطُّع.
ولكــن الــذي نريــد التأكيــد عليــه هــو أن بــولس الرســول يف نقلــه هلــذا التقليــد، ال ينقلــه بكلمــات مــن 
عنـــده، وهـــذا حبســـب أصـــول تقليـــد التســـليم والتســـلُّم، حيـــث ينبغـــء أن يونقـــل بألتاظـــه وحركاتـــه. فبـــولس 

 من الرب بنتس األلتاظ.الرسول ينقل التقليد الذي تسلَّمه من الرسل الذين تسلَّموه 
ـــة أن القـــديس بـــولس يف نقلـــه هلـــذا التقليـــد، ســـواء الـــذي جـــاء خبصـــوص  ـــد علمـــاء اللغـــة اليوناني ويثكر

: 15كـو 1) أو الذي جـاء خبصـوص مـوت الـرب وقيامتـه وظهـوره (25-23: 11كو 1اإلفخارستيا (
ثــال جنــد القــديس )، يســتخدم كلمــات جديــدة مل تــدخل قــط يف أســلوبه الســابق. وعلــ  ســبيل امل1-11

بولس يف مجيع رسائله يتكلَّم عن اخلطية بوصتها املترد ألنه يعتربها قوة مشخَّصـة تسـتمد كخصـيتها مـن 
اإلنسان العتيق ومن الناموس، لذلك يشدرد القديس بولس الرسـول علـ  أن املسـيح أبطـل اخلطيـة بسـتك 

كليهمـا، ومهـا القوتـان اللتـان تشخرصـان   دمه علـ  الصـليب ألنـه أبطـل كـالّ مـن اإلنسـان العتيـق والنـاموس
يرتكز الغتران عل  وحتييان اخلطية، فتء تعاليم بولس الرسول حىت يف متهوم اإلفخارستيا أي اجلسد والدم 

 له. كما ينقل الكلمة هنا عن التقليد املسلَّم» اخلطايا «وليس  »الخطية«أساس إبطال 
) 3:15كـو 1(» خطايانـامـات مـن أجـل  «ينمـا يقـول: لذلك هنا يف نقلـه لصـورة التقليـد اإلميـاين ح

 فهو ال يتكلَّم قط بلسان نتسه.
ليس  من استخدامات القديس بـولس يف الكتابـة، فهـو هنـا ينقلهـا » حسب الكتب «كذلك كلمة 

 حرفياً، كما استلمها كتاهاً.
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جسـد  «ح كتعبـري عـن الرسـل. ومثـل مصـطل» االِّـين عشـر «وكلمـة » اليـوم الثالـث «وكـذلك كلمـة 
إالَّ يف » جسـد املسـيح «كتعبـري عـن جسـم املسـيح اللحمـء، ألن القـديس بـولس ال يسـتخدم » املسـيح

 متهومه العام أي جسد الشركة.
أن التقليد الذي ينقله القـديس بـولس الرسـول بكلماتـه هـو مـن » يواكيم إرميا «بل ويثكرد أيضاً العامل 

اً عل  أن التقليد اللتظـء اإلصـطالحء منقـول مـن نتـس أصل عربي وايح وليس من أصل يوناين، توكيد
األلتــاظ الــيت قاهلــا املســيح ومسعهــا التالميــذ ونقلوهــا كمــا هــء وكمــا َســَرْت يف الكنيســة األوو  يف الوســط 

 .)0F1(املسيحء العربي
ولكـــن ينبغـــء أن ننبرـــه ذهـــن القـــارىء إ  أن التســـجيالت الـــيت متَّـــ  يف األناجيـــل األربعـــة ويف رســـالة 

لقــديس بــولس الرســول األوو  إ  أهــل كورنثــوس مت تســجيلها يف زمــن مــا بعــد تأســيس عشــاء الــرب علــ  ا
مراحــل خمتلتــة ومتباعــدة جــداً. فالقــديس بــولس الرســول وهــو يوعتــرب أول َمــْن ســجَّل التقليــد اإلفخارســيت  

 عشـر ســنوات أو أقــل كتابـًة يف رســالته األوو  ألهـل كورنثــوس، سـجَّله بعــد تأسـيس العشــاء الربـاين حبــوايل
 .)1F2(قليًال، كما تسلَّمه من الرسل الثالِّة بطرس ويوحنا ويعقوب أعمدة كنيسة أوركليم يف الزمن األول

ويأيت بعد ذلك مرقس الرسول الذي يوظن أنه اسـتق  تقليـد صـلوات عشـاء الـرب مـن القـديس بطـرس 
 .)2F3(نة أو أقل قليالً الرسول كشاهد عيان، وسجَّل ذلك بعد عشاء الرب حبوايل ِّالِّني س

الَحـظ أن تسـجيل التقليـد كلمـا تباعـد زمنـه مـن وقـ  
و
كلمـا بـدأ يـدخل أكثـر يف » عشـاء الـرب «وامل

 .)3F4(الصيغة الكنسية املستخدمة آنئذ يف الكنيسة، وكلما بدأت الكلمات تأخذ تتسرياً وترتيباً ليتورجياً 
أي بعــد زمــن تأســـيس  - �ايــة القـــرن األول إ  أن نــأيت إ  زمــن كتابـــة إجنيــل يوحنــا، وهـــو تقريبــاً يف

عشـــاء الـــرب بـــأكثر مـــن ســـتني ســـنة، فنجـــد أن القـــديس يوحنـــا الرســـول ال جيـــد يف وقتـــه ســـبباً لتســـجيل  
احملظور  Disciplina arcaniبصتتها قد أصبح  من تعاليم املمارسات السرية  كلمات العشاء الرباين،

فقــــــــــــط، وأل�ــــــــــــا حمتوظــــــــــــة مــــــــــــن املســــــــــــئولني عنهــــــــــــا إذاعتهــــــــــــا إالَّ للمــــــــــــثمنني املمارســــــــــــني لألســــــــــــرار 

 
 )1( Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 102. 

 )2( Schlatter, Paulus, p. 395. 
 )3( Dix, The Shape of the Liturgy, p. 64. 

 )4( Ibid. 
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 وموستخدمة كل يوم يف الكنيسة، فاكتت  بتوييح احلوادث املالبسة للعشاء فقط.
 اصنعوا هذا لذكري «كذلك جند بعض الكلمات مذكورة يف إجنيل وغري مذكورة يف إجنيل آخر، مثل 

ا يف كــل مــن إجنيــل القــديس مــرقس إذ جنــدها يف إجنيــل لوقــا ويف رســالة بــولس الرســول، ولكــن ال جنــده »
وإجنيــل القــديس مــىت. هــذا يف الواقــع يعــود إ  أ�ــا كانــ  قــد أصــبح  حقيقــة حمتوظــة يف الكنيســة الــيت  
 -كتب هلا القديس مرقس الرسول أو القديس مـىت الرسـول، فـاكتت  كـل منهمـا بسـرد التقليـد األساسـء 

ـــا القـــديس بـــولس  -لتقليـــد الكنســـء املطـــوَّل الـــيت قـــام عليهـــا القـــداس أو ا )4F5(أي الكلمـــات األساســـية أمَّ
الرسول وتلميذه القديس لوقا اإلجنيلء فكل منهما كتب لكنائس كان  يف طور التكـوين ومل يرتسـخ فيهـا 
بعد التقليد اإلفخارسيت مجلـًة، فارتـأى كـل منهمـا أن يويرـح التقليـد بدقـة كمـا تسـلَّمه، وبتكـراره كمـا هـو 

 دمتها.حىت تستقء منه الكنيسة خ
كذلك جند يف إجنيل مىت الرسـول باللغـة السـريانية، أنـه قـد أويـيف علـ  تسـجيل كلمـات العشـاء الربـاين 

واقـع ليتورجيـة ). هذا التسـجيل هـو مـن 28:26(م   »لمغفرة الخطايا«املشرتكة يف باقء األناجيل كلمة 
 ة اإلجنيل وترمجته.اإلفخارستيا يف الكنيسة حبسب التقليد املسلَّم للكنيسة هناك قبل كتاب

. )5F6(وقــد أصــبح  هــذه اإلكــارة اإلجنيليــة أهــم خصــائص اإلفخارســتيا الســريانية منــذ البــدء حــىت اليــوم
 وقد أخذت الكنيسة القبطية بذه العبارة عند تقديس كل من اخلبز واخلمر.

يعطــء كـــلٌّ  هكــذا نــرى أن التقليـــد اإلفخارســيت املوجــود يف الكنيســـة منــذ البــدء واملـــدوَّن يف األناجيــل
كمــا رآه » عشـاء الـرب «منهمـا لآلخـر ويأخــذ حبسـب املصــدر الواحـد الــذي أخـذ منــه هـذا وذاك، أي 

 ومسعه وكارك فيه التالميذ واإلجنيليون.
 العنصر التقليدي الليتورجي في النصوص اإلفخارستية:

 حيــاة وبــاألخص العمــاد واإلفخارســتيا مســارها داخــل الكنيســة، وتأصــل  يف لقــد أخــذت األســرار
املـــثمنني، ورســـخ  تعاليمهـــا واارســـاتا بدقـــة وحرفيـــة ورهبـــة كـــديدة يف مجيـــع الكنـــائس قبـــل أن تكتـــب 
الرسائل أو األناجيل. لذلك أصبح خط التقليـد الليتـورجء السـرائري داخـل الكنيسـة ذا اعتبـار هـام وقـ   

املمارســـات الـــيت متـــ  وقـــ  كتابـــة الرســـائل واألناجيـــل، ألن الليتورجيـــا األوو  تقليـــد أصـــيل ينقـــل صـــورة 
 العشاء السري والكلمات اليت قاهلا الرب بدقة وحرفية لتظية وعملية حبسب التقليد املسلَّم.

 
 )5( Ibid, p. 68. 

 )6( Ibid. 
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لــذلك فبــالرغم مــن الوحــدة األساســية يف النصــوص اإلفخارســتية املشــرتكة بــني األناجيــل، جنــد بعــض 
ذا يويـــح مـــدى تـــأِّري التقليـــد التعـــديالت واإليـــافات واالختالفـــات يف الرتمجـــة بـــني بعضـــها الـــبعض. هـــ

 الليتورجء القائم يف الكنيسة وقتئذ عل  النص اإلجنيلء.
فمــثًال جنــد بــولس الرســول يف ســرده للــنص اإلفخارســيت املســلَّم إليــه يضــيف نصــاً مل يــرد يف األناجيــل 

 «ل هلـم: . فتــء الرسـالة األوو  إ  أهـل كورنثــوس يقـو )6F7(األخـرى، إالَّ بصـورة جزئيـة يف إجنيــل لوقـا فقـط
). 26:11كـو 1(» فإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز وكـربتم هـذه الكـأس ختـربون مبـوت الـرب إ  أن جيـءء

هنـا الكــالم موجَّـه مــن بـولس الرســول إ  أهـل كورنثــوس ولـيس مــن الـرب للتالميــذ، ألن مـا ســجله بــولس 
كورنثـوس أ�ـم    حيـث يثكـد بـولس الرسـول ألهـل » اصـنعوا هـذا لـذكري «الرسـول عـن لسـان املسـيح هـو 

 كلمـا أكلـتم هـذا اخلبـز وكـربتم هـذه الكـأس «كلما أقاموا اإلفخارستيا حبسب التقليد املسلَّم مـن الـرب 
يكونــون بــذا العمــل يف موقــف الــذين خيــربون أو يبشــرون باســتمرار مبــوت الــرب، كــل مــرة، وجــيًال بعــد »

)، وذلــك حبســب وصــية 26:11كــو 1(» ختــربون مبــوت الــرب إ  أن جيــءء «جيــل، حــىت يــأيت الــرب 
هـء يف زمـن املضـارع املسـتمر  kataggšllete(ألن كلمـة ختـربون » اصـنعوا هـذا لـذكري «الـرب: 
اإلخبارية الـيت تتيـد التبشـري حبـدث قـائم أكثـر اـا تتيـد معـىن اإلخبـار بـالكالم عـن  indicativeبالصيغة 

 .)7F8(حادِّة مض  وانته )
ول مـن نتســه، ولكنـه كـان تقليـداً قائمــاً واارسـاً. فتـء تتمــيم  غـري أن هـذا الـنص مل يوِضــْتهو بـولس الرسـ

يف صـميم معـىن الصـعيدة ومركـزاً للصـلوات كلهـا (وهـذه  كل إفخارستيا يتحتم أن يكون موت الرب واقعاً 
الصالة جندها وايحة يف القداس الباسـيلء يف الكنيسـة القبطيـة حيـث يقـول الكـاهن بعـد التقـديس علـ  

ففيمــا نحــن أيضــاً نصــنع ذكــرى آالمــه المقدَّســة “حلــول الــروح القــدس مباكــرة اخلبــز والكــأس، وقبــل 
وصــعوده إ  الســموات وجلوســـه عــن ميينــك أيهـــا اآلب وظهــوره الثــاين اآليت مـــن وقيامتــه مــن األمـــوات 

 ”).السموات املخوف اململوء جمداً، نقدرم لك قرابينك
ها اليونــاين جنــد أن مقابلهــا العــربي هــو يف أصــل» ختــربون مبــويت «وإذا رجعنــا مــرة أخــرى إ  كلمــة 

Higgid  عــن قصـة اخلــروج وقــ  عشـاء التصــح عنــد  اإلخبــاروهـذا التعــل نتسـه جنــده هــو املسـتخدم يف

 
وذلك عل  اخلبـز فقـط. يف حـني أن بـولس الرسـول سـجَّل يف رسـالته إ   » كرياصنعوا هذا لذ «) ما أورده لوقا اإلجنيلء هو 7(

ألنكـم كلمـا أكلـتم مـن هـذا اخلبـز وكـربتم مـن «علـ  كـل مـن اخلبـز واخلمـر مث أيـاف بعـد ذلـك: » اصنعوا هـذا لـذكري«كورنثوس 
 ».هذه الكأس ختربون مبوت الرب إ  أن جيءء
)8(  Kittel, Theol. Dict. of the N.T. 
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 واالنعتاق واحلريـة الـيت متـ  للشـعب آنئـذ يف ذهـن خبر الخالصاألكل من خروف التصح لرتسيخ 
دث اخلــروج مــن عبوديــة مصــر (تــث أي اإلخبــار حبــوا Higgadi، وهــذا الطقــس يســم  )8F9(األجيــال

6: 6-9.( 
وهكــذا يتضــح لنــا مــن هــذا التقليــد الــذي ســجَّله لنــا بــولس الرســول عــن األصــل الليتــورجء املســتخدم 

(عملياً بتقدمي اجلسد والدم، ولتظيـاً بـذكر اإلخبار بموت الرب، عملياً يف اإلفخارستيا يف كورنثوس، أن 
ا اإلفخارســـتيا هـــو بشـــارة مســـتمرة خبـــرب اخلـــالص الـــذي متَّ لنـــا أخبـــار آالم الـــرب)، يف كـــل مـــرة تقـــام فيهـــ

 بذبيحة املسيح.
سـجله لنـا بـولس الرسـول يف هو أن النص اإلفخارستي الـذي والذي نريد أن ننبه ذهن القارىء إليـه 

فإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز وكـربتم هـذه الكـأس ختـربون مبـوت الـرب  «الرسالة األوو  إ  أهل كورنثوس 
هو يف الواقع نـص ليتـورجء أخـذه بـولس الرسـول مـن صـميم املمارسـة العمليـة لإلفخارسـتيا » أن جيءء إ 

 داخل الكنيسة وسلَّمه كما هو ألهل كورنثوس.
ولكـــن عـــادت الكنيســـة بعـــد ذلـــك وأخـــذت هـــذا الـــنص اإلفخارســـيت املضـــاف وأدخلتـــه برومَّتـــه كـــنص 

 عل  كل من اخلبز واخلمر: ليتورجء قائم بذاته حيث يقول الكاهن بعد التقديس
[ألن كــل مــرة تــأكلون مــن هــذا اخلبــز وتشــربون مــن هــذه الكــأس تبشــرون مبــويت وتعرتفــون بقيــاميت 

 وتذكرونين إ  أن أجءء].
وهنــا اعتــربت الكنيســة هــذا الــنص الــذي أتــ  علــ  لســان بــولس الرســول أنــه أصــًال أتــ  علــ  لســان 

 اصــنعوا هــذا لــذكري «جتنبــاً للحقيقــة، فاملســيح قــال: املســيح نتســه، وهــذا لــيس خروجــاً عــن الواقــع أو 
 وذكر املسيح يشمل حتماً موته وقيامته وجميئه الثاين.»

النصـــوص  وهنـــا جنـــد صـــورة وايـــحة لتـــأِّري الليتورجيـــا املتوطنـــة يف الكنيســـة، قبـــل تـــدوين األناجيـــل، علـــ 
اإلفخارسيت املدون يف  تأِّري النصاإلفخارستية اليت تسجل  يف األناجيل والرسائل. والعكس أيضاً، أي مدى 

 األناجيل عل  صياغة الليتورجيا بإيافات إجنيلية عليها باستمرار وعل  طول الزمن.
ونقــدرم هنــا مقارنــة بســيطة بــني التســجيالت لنصــوص اإلفخارســتيا وبــاألخص كلمــات التقــديس علــ  

 
 )9( D. Jones, “¢n£mnhsij in LXX and the Interpretation of 1 Cor. XI. 25”, J.T.S. (Journal of 

Theolog. Stud.), 1955, p. 188 f. 
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 اخلبز واخلمر اليت جاءت يف األناجيل والرسائل:
 نص اإلفخارستي لكلمات التقديس على الخبز والخمر الواردة في األناجيل:صلة الليتورجيا بال

الرسالة اُألولى ألهل  
 كورنثوس

 إنجيل لوقا
 

 إنجيل مرقس
 

 إنجيل متى
 

 أن الرب يسوع
 يف الليلة اليت
 أوسلم فيها
 أخذ خبزاً 
 وشكر
 وكسر

 
 وقال

 و
 
 

 أخذ خبزاً 
 وشكر
 وكسر

 وأعطاهم
 قائالً 

 وفيما هم يأكلون
 
 

 ذ خبزاً أخ
 وبارك
 وكسر

 وأعطاهم
 وقال

 وفيما هم يأكلون
 
 

 الخبز يسوعأخذ 
 وبارك
 وكسر

 التالميذوأعطى 
 وقال

 الكأس أيضاً كذلك 
 بعدما تعشُّوا

 
 
 
 قائالً 

 أيضاً الكأسوكذلك 
 بعد العشاء

 
 
 
 قائالً 

 الكأسمث أخذ 
 
 وككر
 وأعطاهم

 فشربوا منها كلهم
 وقال هلم

 وأخذ الكأس
 
 وككر
 وأعطاهم

 
 قائالً 

وايح من هذا العـرض للنصـوص اإلفخارسـتية كمـا وردت يف اإلجنيـل ورسـالة بـولس الرسـول إ  أهـل  
كورنثــوس، أن التقليــد األساســء واألول الــذي أخــذ عنــه اإلجنيليــون الثالِّــة وبــولس الرســول، واحــٌد ونتــس 

ذا بسـبب أن كـل  الشءء، فالعبارات تكاد أن تكون واحـدة، حـىت وإن ظهـرت فيهـا متارقـات طتيتـة. فهـ
كاتــب (اــن مل يعــاينوا عشــاء الــرب) إمنــا كــان يســجل التقليــد املســلَّم إليــه حبســب الليتورجيــا القائمــة يف 

 الكنيسة اليت يعي  فيها واليت اكرتك هو بنتسه يف الصالة با.
وهلـذا جنـد التقـارب يظهــر بشـدة بـني النصــوص الـواردة عنـد القـديس بــولس الرسـول والنصـوص الــواردة 

 د القديس لوقا اإلجنيلء، أل�ما كانا ملتزمني بليتورجية واحدة.عن
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كــذلك جنــد التقــارب يظهــر أكــد بــني الرســولني مــرقس ومــىت أل�مــا أصــًال ملتزمــان بليتورجيــة كنيســة 
 أوركليم حيث عوقد عشاء الرب.

ل والرسـالة ولكن الذي نريد أن نوجه نظر القارىء إليه هو أن كل هذه النصوص املسـجَّلة يف األناجيـ
أي منطوق العبارات التي تُتلى في التقديس على الخبز إ  كورنثوس هء يف الواقع نصوص ليتورجية، 

 وهذا وايح جداً من مطلع التسجيل الذي يقدرمه بولس الرسول:والخمر. 
يف الليلة اليت أوسلم فيها أخذ خبـزاً وكـكر وكسـر، هـذا نـص ليتـورجء يوقـال يف  »إن الرب يسوع« -

مل تــــرد قــــط داخــــل حــــديث إخبــــاري يف  »الــــرب يســــوع«مــــة التقــــديس. فاســــتخدام كلمــــة خد
ألنــك إن اعرتفــ   «إميــاين كمـا جــاءت قبــل ذلـك » اعتــراف«األناجيـل، وهــء هنـا تأخــذ كـكل 

 )9:10(رو » يسوع وآمنت بقلبك ...” بالرب“بفمك 
ورجيـا، فـالقول ال يتعلـق بتحديـد يشـري أيضـاً إ  روح الليت » يف الليلة اليت أوسلم فيها «كذلك قوله   -

زمن إخباري، وإمنا يربط العمل بـذكرى رهيبـة، ليعطـء اخلدمـة هيبتهـا ووقارهـا، خصوصـاً أن كلمـة 
املبـين للمجهـول إ  إرادة اهللا اآلب الـذي أسـلمه، فـرتبط الـذهن  تشـري يف صـيغتها» أسـلم فيهـا «

جـة صـامتة أمـام جازيهـا فلـم يتـتح فـاه كشـاة تسـاق إ  الـذبح وكنع «املتأمل بكالم إكـعياء النـيب 
 )10و7: 53(إش » ... أمَّا الرب فسورَّ بأن يسحقه باحلزن.

، يكشــف عــن االلتــزام ”كســر“و” كــكر“و” أخــذ“كــذلك فــإن إيــراد األفعــال الثالِّــة متتاليــة:   -
 كـكر «بالشكل الليتورجء، ألن يف األصل اإلخباري هناك وقتة زمنية طويلة يتخللها عمـل بـني 

 تتيد تالوة صالة خاصة للشكر عل  اخلبز.» ككر «ألن كلمة  » كسر «و»

كـذلك فــإن انتــراد القـديس بــولس الرســول أوًال ومـن بعــده القــديس لوقـا اإلجنيلــء يف تســجيل كلمــة   -
علــ  اخلبــز، هــو يف الواقــع حماولــة لتســجيل أول اجتــاه ليتــورجء جــاء  »بــارك«بــدل كلمــة  »شــكر«

وتـرتجم إ  ” Berak“يهـودي، ألن الكلمـة العربيـة األصـلية هـء للخروج من حت  نري الطقـس ال
(وهـء  eÙcariste‹n، فتحويلهـا إ  متهـوم الشـكر eÙloge‹n» بارك «اليونانية إ  

فعــًال حتتمــل هــذا املتهــوم) هــو عمــل مبكــر جــداً مــن أعمــال الليتورجيــا يف الكنيســة املســيحية عنــد 
 األمم.

لنا أول صورة لليتورجيا يف الكنيسة املسيحية وهـء حتـوُّل متهـوم  والقديس بولس الرسول هنا إمنا ينقل
وبــــالتعبري اليونــــاين مــــن  ،»شــــكر«إ  طقــــس » بركــــة«مــــن طقــــس » عشـــاء الــــرب «ومضـــمون 
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 ».اإلفخارستيا«إ   »األولوجيا«
) حيــث بــدأت تســمية عشــاء الــرب، بعــد ذلــك 19و7: 22وقــد أخــذ القــديس لوقــا عنــه ذلــك (

 «أي طقس الشكر. ألننا جند بعـد ذلـك القـديس مـرقس يسـتخدم كلمـة » ارستيااإلفخ «بقليل، تصري 
)، ووردت أيضــاً يف ســتر 36:15)، وكــذلك القــديس مــىت (16:8(» بــارك «بــدل » كــكر

). وقــــد بــــدأ 23و11: 6)، وقــــد اســــتخدمها أيضــــاً القــــديس يوحنــــا الرســــول (35:27األعمــــال (
 ).1:10؛ 1:9استخدامها رمسياً داخل الكنيسة يف الدسقولية (

 ”Barek“» بـارك «وهنـا جيـدر بنـا أن نشـري إ  التغيـري اهلـام الـذي حـدث يف اسـتخدام التعـل 
بالعربيـــة. فاألصـــل يف هـــذا التعـــل حينمـــا يوقـــال علـــ  الشـــءء ال يقبـــل متعـــوًال بـــه ” Berak“باألراميـــة و

فأصـبح  » علـ  الشـءء وبـارك اإلنسـان اهللا «إطالقاً، ألنه فعل مضـمر حيـث املتعـول بـه هـو اهللا وأصـله 
 هذا الشءء موبارَكاً، أي أخذ بركة إهلية فوق صتاته املادية.

(أي بــارك اهللا اآلب) مث كســر األرغتــة وبــارك ورفــع نظــره حنــو الســماء  «وهــذا وارد يف إجنيــل مــرقس 
وكـان معهـم قليـل مـن صـغار السـمك فبـارك (أي  «)، 41:6(مـر » وأعطـ  تالميـذه ليقـدموا إلـيهم

 )، حيث اسم اهللا ال يوذكر عادة.7:8(مر » اآلب) وقال أن يقدرموابارك اهللا 
ولكــن ملـَّـا امتــدت البشــارة خــارج فلســطني أصــبح عســرياً علــ  التكــر اليونــاين واألاــء بوجــه عــام أن 
يستســيغ أن يبــارك اإلنســان اهللا علــ  كــءء دون ذكــر اهللا كمتعــول بــه ظــاهراً ومباكــراً، فابتوــدئ يســتخدم 

ـــدوني العـــرب  Berakفعـــل  اهللا كمتعـــول بـــه، وحـــلَّ بـــدل اهللا كمتعـــول بـــه الشـــءء ذاتـــه، لـــذلك نســـمع  ب
مث   وبــاركهنَّ فأخـذ األرغتـة اخلمسـة والسـمكتني ورفـع نظـره حنـو السـماء  «القـديس لوقـا يقـول يف إجنيلـه: 

العربيـة ). وهذا يوعترب خروجاً عل  املنطق اللغـوي للغـة 16:9(لو » كسَّر وأعط  التالميذ ليقدرموا للجمع
علــ   Berak” بــارك“وعلــ  التكــر العــربي بوجــه عــام فــيم خيــتص بــاألمور العاديــة، ألنــه إذا وقــع التعــل 

وهـذا حيتـاج إ  إجـراءات طقسـية  )9F10(متعول به غري اهللا، صار هذا املتعول به (أي هذا الشـءء) مقدَّسـاً 
 كـــكر «بالتعـــل  (افلـــوجني)» بـــارك «أي  Berakومســـح بالـــدم. لـــذلك فرتمجـــة التعـــل وكهنوتيـــة 

مـع االحتتـاظ  » بـارك «(افخارستني) تعترب حماولة للخـروج مـن القيـود اليهوديـة الطقسـية امللزمـة للكلمـة »
 .)10F11(بكثري من املعاين

 
)10(  Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 175. 

 )11( H. Schürmann, “Semitism in Mark & Luke”, Z.K.Th. 73, (1951), p.74. 
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هــــء يف الواقــــع  ،»وكــــذلك الكــــأس أيضـــاً «وأيضـــاً يف اســــتخدام القـــديس بــــولس الرســـول لكلمــــة  -
ابلـــة متســـاوية (كـــذلك أيضـــاً) بـــني تكشـــف عـــن ويـــع ليتـــورجء كمحاولـــة لعمـــل مطابقـــة أو مق

يف  التقـديس علــ  اخلبــز والتقــديس علـ  اخلمــر، خصوصــاً وأن القــديس لوقـا اســتخدمها كمــا هــء
 تسجيله للنص اإلفخارسيت يف إجنيله.

أمَّــا الــنص اإلفخارســيت الــذي أورده كــل مــن القــديس مــرقس والقــديس مــىت، فنجــد أنــه يبتــدىء جبملــة 
ولكــن بنظــرة واحــدة إ   » وفيمــا هــم يــأكلون ... أخــذ خبــزاً  «للمعــىن  إيــافية اختــريت لتكــون مناســبة

بدايات النصوص األخـرى الـواردة يف بقيـة األناجيـل، وهـء واحـدة يف اجلميـع، يظهـر بويـوح أن القـديس 
مــرقس الرســول نقــل هــذه الكلمــات عــن الــنص الليتــورجء الــذي تســلَّمه، وعنــه أيضــاً أخــذ القــديس مــىت 

 فخارسيت الذي هو من واقع الليتورجيا اليت تسلمها وكان ميارسها.الرسول نتس النص اإل
وهكـــذا فـــإن الكلمـــات األوو  الـــيت أيـــافها كـــل مـــن القـــديس مـــرقس والقـــديس مـــىت كشـــت  لنـــا مـــرة 

بأمجعــه الــوارد يف اإلجنيلــني هــو هــو بعينــه الــنص الليتــورجء التقليــدي  واحــدة عــن أن الــنص اإلفخارســيت
   تدوين األناجيل.املستخدم يف الكنيسة وق

وبــذلك يتضــح لنــا حبســب اجلــدول الســابق لكلمــات التقــديس الــيت أوردهــا اإلجنيليــون الثالِّــة وبــولس 
الرســـول يف رســـالته إ  كورنثـــوس، أ�ـــا هـــء منطـــوق كلمـــات الليتورجيـــا الـــيت كانـــ  توقـــدرس بـــا الكنـــائس 

أي خدمـة اإلفخارسـتيا يف الكنيسـة، وقتئذ. وهذا من كأنه أن يزيد من أصـالة ويقـني كـل مـن الليتورجيـا، 
منذ البدء، كما يلقء يوءاً كبرياً عل  وحدة األصل واملنبع لإلفخارستيا كما سجلها اإلجنيليـون والقـديس 

 بولس الرسول.
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 انفصال األغابي (وليمة المحبة) عن طقس عشاء الرب
 وتأثير ذلك على النص اإلفخارستي كما جاء في األناجيل

 

كـان أصـًال وليمـة عشـاء أقامهـا الـرب مـع تالميـذه بسـبب احملبـة الروحيـة، » اء الـربعش «معروف أن 
مثــل والئــم كثــرية ســابقة أكــل فيهــا مــع تالميــذه. ولكــن مــن خــالل طقــس هــذا العشــاء التقليــدي، أســس 

 ».بعد العشاء«الرب سر اإلفخارستيا بتقديس اخلبز قبل العشاء وتقديس الكأس 
كجـزء مــن وليمـة احملبــة أو مـن مائــدة يشـرتك فيهــا األحبــاء   »إلفخارســتياســر ا«ولكـن تســلَّم التالميـذ 

 املثمنون بالرب.
ولكــن كمــا نقــرأ يف رســالة بــولس الرســول إ  أهــل كورنثــوس أن هــذا الويــع، أي أن تكــون هــذه 
األســرار اإلهليــة يــمن وليمــة عشــاء، أصــبح حيمــل معــه خطــورة االســتهانة باألســرار املقدَّســة بشــكل 

ألن كل واحد يسـبق  ،”عشاء الرب“ني جتتمعون معًا ليس هو (عل  مستوى) ألكل فح «فايح: 
يف األكــل، فالواحــد جيــوع واآلخــر يســكر، أفلــيس لكــم بيــوت لتــأكلوا فيهــا  ”عشــاء نفســه“فيأخــذ 

وتشـــربوا، أم تســـتهينون بكنيســـة اهللا؟ ... إذاً، يـــا إخـــويت، حـــني جتتمعـــون لألكـــل انتظـــروا بعضـــكم 
ـــة.بعضـــًا، إن كـــان أحـــد  -20: 11كـــو 1(» جيـــوع فليأكـــل يف البيـــ  لكـــء ال جتتمعـــوا للدينون

 )34و33و22
وبـذلك جنــد أن بـواكري حركــة انتصــال اإلفخارسـتيا عــن وليمــة األكـل (احملبــة) العامــة قـد بــدأت مبكــرة 
جــداً، وذلـــك بســبب عـــادات الشــعوب (األمـــم) الــيت ال تنســـجم مــع تقـــديس اهللا علــ  الطعـــام، وكـــذلك 

ملـــثمنني يف والئـــم احملبـــة بصـــتتهم أصـــدقاء أو ذوي واليـــة ورئاســـة، اـــا جعـــل تتمـــيم بســـبب دخـــول غـــري ا
 اإلفخارستيا أمراً عسرياً.

م، حىت كان  اإلفخارستيا يف معظم الكنائس يف العـامل قـد 100وما أن أت  �اية القرن األول سنة 
 يف مصــر، فقــد ظلــ  وليمــة أخــذت طابعهــا اإلنتصــايل الســرائري املنتــرد عــن وليمــة احملبــة (األغــايب)، إالَّ 

األغــــــــايب متصــــــــلة باإلفخارســــــــتيا بصــــــــورة كــــــــديدة حــــــــىت القــــــــرن اخلــــــــامس يف كــــــــل بقــــــــاع مصــــــــر مــــــــن 
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مـن   )11F12(اإلسكندرية إ  طيبة (األقصر)، حيـث كـان املثمنـون جيتمعـون وهـم صـائمون يـوم السـب  مسـاءً 
أسـقف الناحيـة أو الكـاهن، كل أسبوع، سواء صـيتاً أو كـتاًء، وعلـ  مـدار السـنة يف وليمـة حمبـة حبضـور 

 .)12F13(وبعد الوليمة يتقربون إ  األسرار املقدَّسة يف وقار وهيبة عظيمني
وكان  هذه هء احلال أيضاً يف األديـرة يف أيـام القـديس مقـاريوس الكبـري كمـا يصـتها مـار إسـحق يف  

 كتبه: (الكتاب األول، التصل األول، امليمر األول).
اهري القديسني أن هذا الويع كـان ويـعاً فريـداً ايـزاً جـداً ملقـدار تأصُّـل ويعترب املثرخون القدام  ومش

 .)13F14(التقليد اإلفخارسيت يف مصر وأِّره عل  احلياة العامة واإلميانية
ولكن مصر تقف يف هذا الال اإلفخارسيت وقتة فريدة، ألن األغايب كمـا قلنـا بـدأت تـتقلَّص يف كـل 

فخارستيا حىت قبل �اية القرن األول، فالقديس يهوذا الرسول يذكرها الكنائس األخرى وتتقد صلتها باإل
 ).12مبتردها يف رسالته (عدد 

ولكــن كمــا نعلــم، فــإن اإلفخارســتيا (تقــديس اخلبــز واخلمــر) ليســ  جــزءاً مــن وليمــة األغــايب، حبيــث 
س علــ  خبــز ميكــن فصــله عنهــا بــدون التــأِّري علــ  ترتيــب الصــالة والتقــديس. فالوليمــة تبتــدىء بالتقــدي

اإلفخارستيا وتنتهء بالتقديس عل  كأس اإلفخارستيا. أي أن اإلفخارستيا يف األصـل كانـ  �ايـة تغطـرء  
كل الوليمة. فاملسافة الزمنية بني تقديس اخلبز وتقديس الكأس ال تقل يف املتوسط عن ساعة تنقضـء يف 

 العشاء من املأكوالت (األغايب).
بولس الرسول للتقليد اإلفخارسيت الذي تسلَّمه من الرب، أي من  هذا ما نلحظه بسهولة يف تسجيل

م، ويتضـح منـه أن هـذا التسـليم هـو مـن واقـع ليتـورجء 50الرسل، وسلَّمه إ  أهل كورنثـوس حـوايل سـنة 
كـذلك الكـأس أيضـاً  «(أي خدمة كنسية عملية)، قائم عل  أساس إفخارسـتيا مـن داخـل وليمـة أغـايب: 

). ومعـروف أن هـذا كــان 25:11كـو 1(» هـذه الكـأس هـء العهـد اجلديــد بـدمء قـائًال: بعـدما تعشـوا
 طقس كنيسة كورنثوس يف البداية.

 
) والسب  مساًء هو يف الواقع يشري إ  بدء يوم األحد، أي أول األسبوع حبسب التقومي الزمين الكنسء يف مصر (العشـية 12(

 تتبع اليوم الذي يليها).
 .Hippolytus, Apost. Tr., 28. 1أمَّا صومهم يف يوم السب  فهو قبل أن حتررم الكنيسة صوم السب . انظر: 

 )13( Sozom., H.E., VII, 19; Socrate, H.E., V, 22.      
 )14( Augustine, Epist. ad Januar, I, 5; Dict. of Antiq., I, p. 41. 
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يف إجنيله، فإنه يسجرل تقليداً إفخارستياً قائمـاً علـ  أسـاس ليتورجيـا  القديس لوقاكذلك يف تسجيل 
). وهـذا التقليـد 20:22لـو (» وكـذلك الكـأس أيضـاً بعـد العشـاء... «فيهـا اإلفخارسـتيا واألغـايب معـاً: 
 م تقريباً.70ميثل فرتة زمنية ما قبل سنة 
جنــد التسـجيل اإلفخارســيت فيهمـا ميثــل لنــا  القــديس مـرقس والقــديس متــى،ولكـن يف كــل مـن إجنيــل 

ليتورجيا قائمة عل  إفخارستيا منتصلة �ائياً عن وليمة األغايب، حيث يذكر تقديس الكأس بعد تقديس 
(م  » أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسَّر وأعطاهم ... مث أخذ الكأس وككر وأعطاهم ... «اخلبز مباكرًة: 

م، وإجنيـــل مــىت كوتـــب بعــد إجنيـــل 70). وإجنيــل مــرقس ميثـــل لنــا فـــرتة زمنيــة مـــا قبــل ســنة 27و26: 26
 مرقس.

ولقـد أخـذ انتصـال األغـايب عـن اإلفخارسـتيا صـورتني، فتـء بعـض املنـاطق كانـ  وليمـة األغـايب توقـام 
أوًال، مث بعـــد انتضـــاض املــــدعوين الـــذين كــــان يوجـــد عــــادًة بيـــنهم أصــــدقاء غـــري مــــثمنني، كـــان املثمنــــون 

 -) 14F15(كمـا كـان يف أِّيوبيـا مـثالً   -األخصَّاء املدعوون للشركة جيلسون ويقيمون اإلفخارستيا وحدهم سـرّا 
، وكمــا نقــرأه مبكــراً ”.Apos. Trالتقليــد الرســويل “يف ” هيبــوليتس“ويف ” الدســقولية“وكمــا نقــرأه يف 

وهــء  =وكـانوا يواظبـون علـ  تعلـيم الرسـل (فصـول للقـراءة) والشـركة (كينونيـا  «جـداً يف سـتر األعمـال: 
(أع » طقـــس االكـــرتاك معـــاً يف مائـــدة الـــرب) وكســـر اخلبـــز (اصـــطالح ســـر اإلفخارســـتيا) والصـــلوات.

42:2( 
ول األوو  إ  أهـل كورنثـوس خبصـوص كذلك فإن نتس اإلكارة الواردة يف رسالة القديس بولس الرس

بوجـه عـام هـء أصـًال بسـبب أن مائـدة األغـايب كانـ  » عشـاء الـرب «عدم اللياقة اليت ظهرت يف اارسة 
قد انتصل  عن اإلفخارستيا وصار تقدميها يف األول فرصـة لألكـل الكثـري والشـرب الكثـري. لـذلك اقـرتح 

 «وتم قبـل أن جيتمعـوا لألغـايب واإلفخارسـتيا، حـىت يكـون بولس الرسول أن يـأكلوا وميـألوا بطـو�م يف بيـ
 له وقاره اإلهلء.» عشاء الرب

ألن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نتسه يف األكل، فالواحد جيوع واآلخر  «ويوالَحظ يف قول الرسول: 
جة هو يف الواقع يشري إ  أن األغايب اليت كان  توقام قبل اإلفخارستيا، قد وصل  إ  در » يسكر

). 21:11كو 1اإلحنالل (

 
 )15( Epistula Apostolorum, Ethiopic Text, published by L. Guerrier, Patrologia Orientalis 9:3. 
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 تقليد الكنيسة بخصوص الصوم من يوم خميس العهد
 إلى وقت إقامة اإلفخارستيا ليلة عيد الفصح 

 وعالقة ذلك بالنص اإلفخارستي
 

أن يوصـــام األســـبوع ” تعـــاليم الرســـل“منـــذ أيـــام الرســـل وهـــذا التقليـــد الكنســـء قـــائم، إذ يـــأمر كتـــاب 
ــا مــن بعــد إفخارســتيا مخــيس العهــد (ميعــاد عشــاء املخصــص لتــذكار آالم الــرب بــاخل بز واملــاء القــراح، وأمَّ

 الرب) وحىت إفخارستيا العيد فال يوذاق كءء البتة.
للوعـد أو العهـد الـذي أقامـه » اسـتجابة حمبـة «يف الواقـع إن هـذا التقليـد الرسـويل الكنسـء املبـارك هـو 

شـرب مـن نتـاج الكرمـة حتـى يأكلـه ويشـربه لـن يأكـل ولـن يالرب عل  نتسه وق  العشاء األخـري أنـه 
 )!!29:26(راجع م   جديدًا في ملكوت اآلب

لقــد احتتظــ  الكنيســة بــذا التقليــد اإلفخارســيت أوًال مــن جهــة االمتنــاع �ائيــاً عــن األكــل والشــرب 
وذلـك إيقاف طقس إقامة اإلفخارستيا جملًة من بعد إفخارستيا الخميس، بالنسبة لكافة الشعب، مث 

ابًة وتوافقــاً مــع الــرب يف صــومه أو امتناعــه باعتبــار أن عــودة الكنيســة لإلفخارســتيا يف منتصــف ليلــة اســتج
 التصح هو يف الواقع كركة جديدة مع الرب يف ملكوته.

جديـداً يف ملكـوت اهللا،  معنـاأي أن إفخارستيا ليلة التصح هء حتقيـق لوعـد الـرب أن يأكلـه ويشـربه 
 امللكوت املوعود الذي يكمول مبجيئه الثاين. باعتبار أن القيامة حقق  بدء

العـريس لذلك كان  الكنيسة األوو  تسهر صائمة حىت منتصف ليلـة التصـح يف رجـاء وانتظـار جمـءء 
 الذي تثمن الكنيسة، حبسب تقليد قدمي، أنه سيأيت يف منتصف الليل يف ليلة من ليايل التصح.

ل يف الكنيسة منذ إقامـة أول فصـح بعـد قيامـة املسـيح هـو ولقد كان التقليد الكنسء الليتورجء املتأصر 
 السبب يف تنبيه بعض اإلجنيليني لتسجيله، فقد كتب القديس لوقا البشري بدقة يف إجنيله:

ال آكـل وقال هلم كهوًة اكتهي  أن آكل هذا التصح معكم قبل أن أتأمل، ألين أقول لكم إين  «+ 
ـــــي ملكـــــوت اهللا، ـــــل ف ـــــى ُيكَم ـــــد حت ـــــه بع كأســـــاً وكـــــكر وقـــــال خـــــذوا هـــــذه  تنـــــاول مث من
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(لـو » إني ال أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت اهللا.واقتسموها بينكم، ألين أقول لكم 
22 :15-18( 

م، أي أن الكنيســـة كانـــ  قـــد عيَّـــدت للتصـــح 70وحنـــن نعلـــم أن القـــديس لوقـــا كتـــب إجنيلـــه ســـنة 
ليتورجء الكنسء وقتئـذ سـبباً يف تسـجيل هـذا الـنص املسيحء أكثر من ِّالِّني مرة. وهكذا كان التقليد ال

اإلفخارسيت واالحتتاظ به، ألن القديس لوقا كان دقيقـاً للغايـة يف تسـجيل كـل مـا احتتظـ  بـه الكنيسـة 
قصــة فــي األمــور المتيقنــة عنــدنا كمــا إذ كــان كثــريون قــد أخــذوا بتــأليف  «عــن املســيح حســب قولــه: 

رأي  أنا أيضاً إذ قد تتبَّع  كـل كـءء مـن  معاينين وخداماً للكمة،سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء 
 )3-1: 1(لو » أن أكتب عل  التوايل... بتدقيقاألول 

 يالَحظ هنا بكل اهتمام أن الصوم دخـل فـي طقـس اإلفخارسـتيا مقابـل األغـابي علـى وجـه مـا!!
حـد) التصـح، صـوماً ذا قيمـة ويف احلقيقة يوعترب صوم الكنيسة مـن عشـاء اخلمـيس حـىت منتصـف ليلـة (األ

واعتبــار كــديدين ألنــه أعطــ  ويعطــء دائمــاً لإلفخارســتيا صــورتا امللكوتيــة. فعشــاء اخلمــيس أقامــه الــرب 
وهو يف صورة عبد مويـوعاً يف هيئـة إنسـان يغسـل أرجـل النـاس، وختمـه يف جثسـيماين بـالعرق والـدموع، 

لقيامـة حيضـره الـرب معنـا، بـل يقيمـه، بـل يقدرسـه وحقَّقه عل  الصـليب بـاآلالم وعـار املـوت. ولكـن بعـد ا
ويرفعه معنا لآلب اآلن وهو قائم عن ميني اآلب يف جمده كابن اهللا الوحيد وقد دوفع له كل سلطان اـا يف 

 السماء وعل  األرض.
وينبغــء أن نســجرل هنــا فكــر الكنيســة األوو  مــن جهــة عــدم تعييــدها التصــح املســيحء مــع التصــح 

جعلته دائماً يف األحد األول بعد التصح اليهـودي، ال كرهـاً يف اليهـود كمـا تقـول األجيـال اليهودي، بل 
ــد اليهــود  املتــأخرة يف العصــور املظلمــة، ولكــن حماولــة مــن الكنيســة األوو  أن تكــون صــائمة وقــت تعيي

ــة خاصــته المشــتتة التــي رفضــته عــن جهــل وعــدم معرفــة ويردَّهــا عــن التعييــد  ــى بقي لينظــر الــرب إل
 وهذا هو دليلء عل  ذلك، قول القديس إبيتانيوس:الخاطيء لفصح بائد!! 

 )15F16([وبينما هم يعيردون، عليكم أنتم أن تنوحوا صائمني من أجلهم.]
وباملسيح إ  اآلب، من اخلميس إ  األحـد دائمـاً  مع المسيح،نعم، ينبغء أيضاً أن تصوم الكنيسة 

 وه.وكل عام من أجل الذين أت  من أجلهم ورفض

 
)16(  Epiphanius, Panarion, 10. 11. 3. 
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 محاولة الحفاظ على التعاليم السرية لإلفخارستيا
 وتأثير ذلك على تسجيل نصوص اإلفخارستيا

 في األناجيل والرسائل
 

لقــــد عانــــ  الكنيســــة أكــــد املعانــــاة وتعــــذَّب  أكــــد التعاذيــــب بســــبب إكــــاعة األخبــــار الكاذبــــة عــــن 
مـواد أسـرارها أو كيتيـة اارسـتها أو  اإلفخارستيا يف الدوائر احلكوميـة وبـني رعـاع الـوِّنيني، سـواء مـن جهـة

 ماذا حيدث يف االجتماعات أِّناءها.
ــــذحبون األطتــــال ويشــــربون الــــدم ويوتســــدون  فقــــد ذاعــــ  اإلكــــاعات أ�ــــم يف اجتماعــــاتم الســــريَّة ي
ــام ويثــري  األخــالق ويــدبررون املــثامرات ويقــاومون الســلطات، وكــل هــذا كــان يســبرب القلــق الشــديد للحكَّ

 لرعاع القتحام االجتماعات.حب استطالع ا
 م، يشري إ  هذا:112إ  اإلمرباطور تراجان سنة » خطاب بليين «واخلطاب الرمسء املشهور املسمَّ  

[إنــه بعــد امتحانــه للمســيحيني قــد اتضــح لــه أنــه ال خطــر وال يــرر مــن الطعــام الــذي يشــرتك فيــه 
 )16F17(هثالء املسيحيون يف اجتماعاتم.]

 سول يشري إ  هذه الظروف بقوله:وكذلك القديس بطرس الر 
ميجرـدون  فيمـا يفتـرون علـيكم كفـاعلي شـر،وأن تكون سريتكم بني األمم حسـنة لكـء يكونـوا  «+ 

 )12:2بط 1(» اهللا يف يوم االفتقاد من أجل أعمالكم احلسنة اليت يالحظو�ا.
انكم كأنــه أصــابكم أمــر أيهــا األحبــاء ال تســتغربوا البلــوى احملرقــة الــيت بيــنكم حادِّــة ألجــل امتحــ «+ 

مت باسم املسيح فطوىب لكم.  )14و12: 4بط 1(» غريب ... إن عورير
والواقــع أن هــذا كــان بســبب الســرية املطلقــة الــيت كانــ  متارســها الكنيســة يف اارســتها لألســرار ســواء 

دمون لإلميـان كـان املعمودية أو اإلفخارستيا، فال يوسـمح ألقـرب املقـرَّبني أن يعرفـوا كـيئاً عنهـا، وحـىت املتقـ
تـــ  عـــنهم كـــل التعـــاليم، حـــىت الصـــالة  ـــا الـــذي يف الســـموات «خيو ـــالوث، وقـــانون  » أبان واإلميـــان بالث

 
 )17( Pliny, Letters, X, 96. 
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اإلميان، وما جيري يف العمـاد، أو مـا هـو سـر اإلفخارسـتيا ومـا جيـري فيـه، كـل ذلـك كـان حمظـوراً أن يعرفـه 
 املتقدرم لإلميان وإ  يوم عماده!!
لتــاظ الــيت كانــ  تســتخدمها الكنيســة يف اإلكــارة أو التعبــري عــن األســرار  كــذلك فــإن األســلوب واأل

كان  كلها رموزاً واصـطالحات وإكـارات سـرية، وهـذه كانـ  حتـرير غـري املـثمنني وجتعلهـم يظنـون الظنـون 
 ويتهمون أموراً خاطئة مهولة ومشوَّكة عن األسرار املسيحية وما جيري فيها.

ختاذ هذا األسلوب خوفاً من الوِّنيني، ويف نتس الوق  كان  تعاين وقد كان  الكنيسة مضطرة إ  ا
بسببه. فالتقليد الكنسء كله تسليم وتسلُّم كتاهء ويقوم عل  سريرة مطلقـة، ألن املعرفـة باألسـرار كانـ  
 «توعتــرب أيضــاً ســر اهللا، واملســيح أكــار إ  هــذا النــوع مــن املعرفــة الــيت كانــ  رأمســال الكتبــة والتريســيني: 

” متتـاح املعرفـة“). هنـا كلمـة 52:11(لـو » أخذمت متاتيح املعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم
 تشري إ  اخلزانة املغلقة!

حـــىت القـــرن  )17F18(منهجـــاً رمسيــاً يف الكنيســـة Disciplina Arcaniوقــد ظلـــ  هـــذه التعــاليم الســـرية 
لسرية عل  ورقة أو يف رسالة أو يف كتاب، وكان الثاين، فكان حمظوراً عل  أي كاتب أن يسجرل التعاليم ا
 حمظوراً عل  أي مسئول أن يسلرم التقليد ألكثر من واحد.

ـذ هـذا األسـلوب:  فقـال هلـم: قـد  «ولكن هذا كله ليس باألمر املستغرب، فالسيد املسـيح لـه الـد اختَّ
(مـر » مثال يكون هلـم كـل كـءء.وأمَّا الذين هم من خارج فباأل تعرفوا سرَّ ملكوت اهللا،أوعطء لكم أن 

11:4( 
تظ يف طء الكتمان أو يف متهومها السري مثل اآليت:  وكان  هناك أمور يهتم الرب جداً أن حتو

 أنه هو المسيا: -1
فــانتهرهم كــي ال وأنــتم َمــْن تقولــون إين أنــا؟ فأجــاب بطــرس وقــال لــه: أنــ  املســيح (املســيا)،  «+ 

 )30و29: 8(مر » يقولوا ألحد عنه.
 أخبار آالمه وموته: - 2

ومل يوـــرِد أن يَعلـــم أحـــٌد، ألنـــه كـــان يعلرـــم تالميـــذه (ســـراً) ويقـــول هلـــم إن ابـــن اإلنســـان (التعبـــري  «+ 

 
: [الــذي .Aboth. II. 17، وهــو مــن بدايــة القــرن األول املســيحء يف »رايبر مسعــون«) يقــول أحــد حكمــاء اليهــود وهــو 18(

 يكتب الصلوات خيطءء كأمنا هو حيرق التوراة]، وهو يقصد بذلك أنه جيعل الكالم املقدَّس يف متناول أيٍد جنسة.
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السري عن املسيا) يوسلَّم إ  أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يوقتل يقـوم يف اليـوم الثالـث. وأمَّـا هـم 
 )32-30: 9(مر » فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه.

 نبوات آخر األيام: - 3
ســأله بطــرس ويعقــوب ويوحنــا وأنــدراوس علــ  انتــراد: قوــل لنــا مــىت يكــون هــذا ومــا هــء العالمــة  «+ 

 )23و3: 13(مر » عندما يتم مجيع هذا؟ ... فانظروا أنتم ها أنا قد سبق  وأخربتكم بكل كءء.
 ية بقوله:وكان السيد املسيح دائماً يشري إ  التعاليم اخلاصة أو السر 

 )،9:13؛ 15:11(م  » َمْن له أذنان للسمع فليسمع «+ 
 )،27:10(م  » الذي تسمعونه يف األذن (أي يف السر) نادوا به عل  السطوح «+ 
 )،26:10(م  » ليس مكتوٌم لن يوستعلن «+ 
 )،6:7(م  » ال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا دورركم قدَّام اخلنازير «+ 
 )،26:15(م  » أن يثخذ خبز البنني ويوطرح للكالبليس حسناً  «+ 
 )14:13(مر » ليتهم القارىء. «+ 

تــء حقــائق إرســاليته وعودتــه إ  اآلب يف قالــب القصــة واملثــل الــذي حيتــاج إ   كــذلك كــان الــرب خيو
 ذكاء وإعمال التكر.

ووكـالء سـرائر  خـدام املسـيح «والقديس بولس الرسول حيتظ نتس الطريقة، فهو يعترب نتسه والرسل 
). وهو وإن كان يتكلَّم ويكتب للجميع ولكن ال يزال عنده من أقوال احلكمـة الـيت ال 1:4كو 1(» اهللا

لكننــا نــتكلَّم حبكمــٍة بــني الكــاملني، ولكــن حبكمــة  «ينبغــء أن يــتكلَّم بــا للجميــع بــل لألخصَّــاء جــداً: 
نــتكلَّم بحكمــة اهللا فــي يوبطَلــون، بــل  ليسـ  مــن هــذا الــدهر، وال مــن (أقــوال) عظمــاء هــذا الــدهر الــذين

الــيت ســبق اهللا فعيَّنهــا قبـل الــدهور لــدنا، الــيت مل يعلمهـا أحــد مــن عظمــاء هــذا  سـر، الحكمــة المكتومــة
 )8-6: 2كو 1(» الدهر.

وهو إمنا يعطء أهل كورنثوس (وهم أهل حكمة أفالطون وأرسطو) جمرد لنب كغذاء يتناسب مـع يـعف 
تهم اجلسـدية!! أمَّــا الغـذاء الكامـل فأبقـاه وأختــاه للكـاملني بـالروح! الـذين ميكــن أن قـدرتم الطتوليـة وحكمـ

)، هــثالء ميكــن أن توكشــف هلــم األســرار املختيــة 10:2؛ 1:3كــو 1! (» أعمــاق اهللا «يبلغــوا إ  معرفــة 
أن  واملكتومــة، فــإن كــان هــذا بالنســبة ملســيحيء كورنثــوس الــذين هلــم يف املســيح عــدة ســنوات، فكــم ينبغــء

 يكون الكالم للمبتدئني والذين مل يوعمَّدوا والذين ليسوا مبسيحيني؟
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كذلك يرى القـديس بـولس الرسـول أن كـل مـا خيـتص بـدقائق األسـرار واارسـتها ال ينبغـء أن يكتبهـا 
ــا األمــور الباقيــة فعنــدما أجــءء  «يف رســالة بــل ينبغــء أن يوبقــء عليهــا مكتومــة حــىت يســلرمها كــتاهاً:  وأمَّ

 )، وهذا بالنسبة لرتتيب إقامة اإلفخارستيا.34:11كو 1(» تبهاأور 
كذلك كل ما خيتص بكشف أسرار املسيح ورموزه يف العهد القدمي، وخصوصاً فيمـا خيـتص بتجسـده 

(حمتــوظ للتســليم  لننطــق بــهالــذي مــن جهتــه الكــالم كثــري عنــدنا وعســر التتســري  «واتضــاعه وارتتاعــه: 
املســامع، ألنكــم إذ كــان ينبغــء أن تكونــوا معلمــني لســبب طــول الزمــان  الشــتاهء) إذ قــد صــرمت متبــاطئء

 حتتـاجون أن يعلرمكـم أحـد مـا هـء أركـان بـداءة أقـوال اهللا، وصـرمت حمتـاجني إ  اللـنب ال إ  طعـاٍم قـوي.
 )12و11: 5(عب »

لــذلك جنــد القــديس بــولس الرســول يف مويــع آخــر جيمــع كــل هــذه احلقــائق يف مجلــة واحــدة مقتضــبة 
عظـيم هـو سـرُّ وباإلجمـاع  «ية االقتضاب، عن قصد وايـح وإحجـام متعمَّـد عـن الشـرح أو التتسـري: غا

التقوى اهللا ظهر يف اجلسد، تربر يف الروح، تراءى ملالئكة، كورز به بني األمـم، أووِمـَن بـه يف العـامل، روفـع يف 
 )16:3يت 1(» الد.

 نطَـق بهـا وال يسـوغ إلنسـان أن يـتكلَّم بهـا.ال يُ مسع كلمـات  «ويف مويع آخر يقول صراحة إنه: 
 )4:12كو 2(»

كذلك يَعترب القديس بولس الرسول يف رسالته إ  العربانيني أن بعض التعـاليم الـيت توقـدَّم للمـثمنني يف 
البدايـة، ينبغـء أن توقـدَّم مبتردهـا، وعلـ  أكثـر حتقيـق توقـدَّم كـتاهاً، ولـذلك رفـض تسـجيل كـءء عنهـا يف 

 قسَّمها بولس الرسول إ  ِّالِّة أقسام: رسالته. وقد
 ) التوبة من األعمال امليتة، ( أ
 اإلميان باهللا، (ب)

(ج) تعلــيم املعموديــة وويــع األيــادي (يســاوي اآلن مســحة املــريون)، والقيامــة مــن األمــوات والدينونــة 
ا اإلجنيليـون جـداً ومل اآلتية (احلديث عن القيامة، وأغلبه عل  الشيطان، كان مـن األمـور الـيت يـتحتَّظ فيهـ

 يقدرموا دقائق أسرارها).
 ويالَحظ هنا عدم ذكر اإلفخارستيا باعتبارها تعليماً خاصاً ال يوقدَّم للمبتدئني.

بــذا التكــر وعلــ  أســاس مــا قــدمناه مــن اجتــاه اإلجنيليــني والرســل يف رســائلهم، مــن جهــة إختــاء هــذه 
اً ومبهمــــة أحيانـــاً بصـــورة كــــديدة، يتضـــح لنـــا ملــــاذا احلقـــائق أو حماولـــة صـــياغتها يف ألتــــاظ مقتضـــبة جـــد
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ارتأى القديس يوحنا الرسول أن ال يكتب كيئاً عن العشاء السري خبصوص اارسة السّر نتسه، واكتتـ  
بشرح كل التعاليم اخلاصة به يف األصحاحات األوو  من إجنيله!! وكرح القديس يوحنا الرسول هذا لسـر 

ن العلمـاء اآلن، بـديًال مقصـوداً عـن احلـديث السـري ليلـة اخلمـيس علـ  العشـاء اإلفخارستيا يعتربه كثري مـ
 السري.

كذلك فاإلقتضاب الشديد جـداً يف سـرد أخبـار عشـاء الـرب واإلكتتـاء بويـعه يف الصـيغة الليتورجيـة 
 الــدم،» شــرب«الجســد و» أكــل«ويف أيــيق ألتاظهــا، هــو عمــل مقصــود مــن اإلجنيليــني! ألن مســألة 

كانـ  وقـ  كتابـة األناجيـل نقطـة حساسـة وخطـرة للغايـة بالنسـبة لليهـود » املذبح «و» بيحةالذ «وكلمة 
واألايني عل  السواء، وال ننس  أن بعـض التالميـذ القـدام  تركـوا املسـيح ومل يعـودوا يسـريون معـه بسـبب 

لكالم صعب فقال كثريون من تالميذه إذ مسعوا: إن هذا ا «هذا األكل وهذا الشرب من ا جلسد والدم: 
 )60:6(يو » َمْن يقدر أن يسمعه.

مــن أجــل هــذا جنــد يف تســجيل كــلٍّ مــن القــديس بــولس الرســول والقــديس لوقــا اإلجنيلــء حماولــة لعــدم 
إبراز كرب الدم بصورة وايحة، فجاء الشـرب مـن الـدم عنـد بـولس الرسـول بصـورة موضـَمرة غـري مباكـرة: 

ــا 25:11كــو 1(» هــذا كلمــا كــربتم لــذكريهــذه الكــأس هــء العهــد اجلديــد بــدمء، اصــنعوا  « )، أمَّ
هـذا هـو  «القديس لوقا الرسول فجعل األكل من اجلسـد والشـرب مـن الـدم عمـًال يوتهـم بـدون أن يـوذكر: 

هــذه الكــأس هــء  كــذلك الكــأس أيضــاً بعــد العشــاء قــائالً:» جســدي الــذي يوبــذل عــنكم اصــنعوا هــذا لــذكري
). االختصــار هنـا مقصــود ووايـح، وتضــمني 20و19: 22لـو (» العهـد اجلديـد بــدمء الـذي يوســَتك عـنكم

 يدركها غري املثمن!! الكلمات للمعاين العملية وايح أيضاً، ولكن يف صورة خمتية ال ميكن أن
أنـه جيعـل لإلفخارسـتيا  -وهو من تسجيالت القديس لوقـا اإلجنيلـء  -كذلك جند يف ستر األعمال 

ألن اإلفخارســتيا تبــدأ  » كســر اخلبــز «إلفخارســتيا وهــو اصــطالحاً بســيطاً ولكنــه يكشــف عــن طبيعــة ا
بكسر اخلبز. وهذا االصـطالح ال يوتيـد معـىن والئـم احملبـة، ألنـه يـوذكر دائمـاً باإليـافة إليهـا، والقصـد مـن 

 هذا االختصار هو عدم ذكر كرب دم املسيح.
نات القـرن األول الذي اكتوشـف حـديثاً، وهـو مـن مـدور ” تعاليم الرسل“أي ” الديداخء“ويف كتاب 

ويتضـــمن تعـــاليم مـــن الرســـل، يتضـــح مـــن تركيبهـــا وترتيـــب موايـــيعها مكانـــة ســـرر اإلفخارســـتيا والليتورجيـــا 
 اخلاصة با بالنسبة لقامة املثمن ودرجة نضوجه:

صــص للمعموديــة، بعــد ذلــك تبــدأ أقــوال عــن 7) تعــاليم املبتــدئني، واجلــزء (6-1فــاألجزاء مــن ( ) خيو
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) 10و9) نظـام الكنيسـة وتعاليمهـا، واجلـزءان (15-8!، األجـزاء (» أبانـا « صـالة الصـوم والصـالة، مث
نظــام األغــايب. ويف �ايــة اجلــزء العاكــر تبــدأ تعــاليم اإلفخارســتيا بعــد كــل خــدم الليتورجيــا، ولكــن بــدون 
وصــف لإلفخارســتيا وبــدون ذكــر الكلمــات أو املمارســات أو الصــلوات الــيت يوــتمَّم بــا الســر، حيــث يف 

تعـاَل  «حبروفهـا اآلراميـة السـرية، أي » مـاران آثـا«) ينتهـء الكتـاب مباكـرًة، وفجـأة عنـد كلمـة 6:10(
 آمني.» أيها الرب يسوع

هــذا االقتضــاب الشــديد والســررية يف كشــف تعــاليم ســر اإلفخارســتيا كــان تقليــداً لــه رهبتــه واحرتامــه 
نـــــا، فمنهـــــا األســـــباب الروحيـــــة باعتبـــــار وتدقيقــــه منـــــذ أيـــــام الرســـــل، واألســـــباب كثـــــرية ومتعــــددة كمـــــا قل

اإلفخارستيا سر األسرار مجيعـاً وهـو آخـر مـا ميكـن أن يولقَّـن للمـثمن الكامـل، ومنهـا األسـباب السياسـية 
ومنهـا األسـباب العقائديـة  باعتبار أن السر يـتم يف اجتمـاع عـام وأن فيـه عبـادة وايـحة لغـري آهلـة امللـوك،

علــ  عامــة لعقائــد املخالتــة، ومنهــا األســباب الدينيــة اخلالصــة الــيت متنــع حــىت ال توســلَّم املمارســات لــذوي ا
 الشعب التعرُّف عل  خصائص الليتورجيا حىت حتتتظ برهبتها وكرامتها وأِّرها يف القلوب.

وحىت اآلباء األوائل املدافعون عن العقيدة، مثل القديس يوستني الشهيد، حينما بدأ يـرد علـ  مـزاعم 
تومهوه من اارسات يف سر اإلفخارستيا، كان  ردوده مقتضبة أيضـاً، ومل حيـاول أن  الوِّنيني خبصوص ما

يزيــد علــ  نصــوص اإلفخارســتيا أو يشــرحها إالَّ بالقــدر الــوارد منهــا يف اإلجنيــل، حــىت ال يكشــف أســرار 
 الليتورجيا وخصائصها باعتبارها عبادة سرية!

تحــذير أن ال يبــوح بأســرار كنيســته أو عقيدتــه ولقــد ورث الشــعب كلــه عــن طريــق التعلــيم والتلقــني وال
 لغري املعمَّدين، وكان يتعهد بذلك أِّناء العماد.

ومن أروع ما وصلنا عن استخدام لغة الرموز واإلكارات السرية للتعبري عن سر اإلفخارستيا، النقوش 
ايــة القــرن يف �” هريابــوليس“، وهــو أســقف ملدينــة ”Aberciusأبريكيــوس “الــيت ووجــدت باســم كاتبهــا 

م لصــاحبها 216الثــاين املــيالدي. ومــن أعجــب الصــدف أن ووجــدت كتابــة أخــرى مــذكور تارخيهــا ســنة 
والـنق  الـذي تركـه بامسـه. لـذلك فـإن تـاريخ نقـوش » أبريكيـوس «ذََكـَر فيهـا ” هريابـوليس“إسـكندر مـن 

 أبريكيوس صارت معتمدة للغاية.
بالتاتيكـان، وهـء ” الالتران“غرى، وهء اآلن يف بآسيا الص” فرجييا“هذه النقوش ووجدت يف إقليم 

ســنة وتــوىف قبــل �ايــة القــرن  72بيتــاً يصــف فيهــا أبريكيــوس حياتــه وأعمالــه، وقــد كتبهــا وعمــره  22مــن 
الثــــــاين. وأعظــــــم مــــــا ســــــجله هــــــو رحلتــــــه إ  رومــــــا، والكــــــالم كلــــــه رمــــــوز، واألســــــلوب ســــــرري تصــــــويف 
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Mystical احلياة املسيحية بشـرط أن أي قـارىء مهمـا بلـغ مـن  للغاية. فهو يكتب كل كءء عن أسرار
احلذق ال ميكنه أن يتهم أن كاتبها رجل مسيحء، وحـىت العلمـاء كـكُّوا يف بـادىء األمـر، ولكـن حينمـا  
ـــا كانـــ  عليـــه الكنيســـة مـــن حـــذر وحـــذق  كوشـــف الســـر عـــن الكلمـــات ظهـــرت وايـــحة وهـــء تعـــربر عمَّ

 نا بعض سطورها:كديدين يف إختاء حياتا وأسرارها. وننقل ه
[باالســم أنــا أبريكيــوس، تلميــذ للراعــء الصــاحل! ... لقــد علَّمــين التقــوى بكتاباتــه! ... أرســلين إ  

ـــ  بالـــذهب، ... ذهبـــ  يف كـــل  النـــواحء، رومـــا ألطَّلـــع علـــ  اململكـــة وأرى امللكـــة بلباســـها املوكَّ
أينمـا سـرت، ووويـع  باإلميـانورأي  الشعب الذي عليـه اخلـتم العظـيم، وكـان بـولس معـء رفيقـاً يقـودين 

عـذراء بـال دنـس وأعطتهـا  مـن الينبـوع، عظيمـة، وطـاهرة، كانـ  قـد اصـطادتا» مسكـة «أمـامء طعـاٌم 
 لألصدقاء ليأكلوا منها عل  الدوام!! مع مخر حلو، وكأس ازوج، مع خبز.

ــل أنــا أبريكيــوس الواقــف اآلن أمــرت أن توــنق  هــذه الكلمــات، ويف احلــق أنــا يف طريقــء ألك مر
 )18F19(اِّنني وسبعني سنة. فَمن يتهم هذا ويثمن بالذي كتب ، عليه أن يصلرء من أجل أبريكيوس!!]
 ويوعترب هذا احلجر الذي محل هذه النقوش أقدم أِّر يف العامل يتحدَّث عن اإلفخارستيا هكذا:
يم هـــم الراعـــء الصـــاحل هـــو املســـيح، امللكـــة املوكـــاة بالـــذهب هـــء الكنيســـة، الشـــعب ذو اخلـــتم العظـــ

املثمنون املعمَّدون. وأينما سار وجد كنيسة وتناول فيها من األسرار من اخلبز والكأس املمزوج، فالسمكة 
، والعذراء الطاهرة الـيت اصـطادتا هـء العـذراء الـيت حبلـ  بالكلمـة، )ICQUS()19F20هء املسيح (إخثوس 

 أمَّا بولس رفيق الستر فهو الرسائل اليت كان يتعزَّى با.
عــن املعموديــة  23م) يف التصــل 215(ســنة ” التقليــد الرســويل“تس يقــول صــراحًة يف كتابــه وهيبــولي

 واإلفخارستيا بذا القول القاطع:
 )20F21([إنه لن يبوح بذا الكالم إالَّ للمثمنني.]

هــذه هــء الصــورة الكاملــة لســرية املمارســات داخــل الكنيســة وبــاألخص اإلفخارســتيا، فاحللقــة حمكمــة 
حـــــول التقليـــــد الســـــرائري ســــواء يف اإلجنيـــــل حيـــــث االختصـــــار واالكتتـــــاء بالعناصـــــر مــــن كافـــــة اجلهـــــات 

 
 )19( J. Quasten, I, p. 172. 

كـة وحروفهـا هـء يف الوقـ  نتسـه تكـورن احلـروف اليونانيـة األوو  مـن جمموعـة كلمـات تعـين: يسـوع ) كلمة يونانية تعين مس20(
 املسيح ابن اهللا املخلرص.

 )21( Hippolytus, Ap. Tr., 23. 14. 
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دون التطـرُّق إ  أي تويـيح يف املمارسـة، أو سـتر األعمـال حيـث يسـري  األساسـية املنطوقـة يف الليتورجيـا
 عل  نتس املنوال، وخيتص كرح اإلفخارستيا للبالغني يف اإلميان.

التعاليم دائماً للتسليم الشـتاهء يـماناً لنقـاوة التعلـيم وعـدم إذاعـة يوبقء بقية  والقديس بولس الرسول
 أسراره.

 وستر العربانيني يَِعْد بأنه سيعود لشرح وتوييح هذه املواييع إمنا خارج الرسالة.
 ال تدخل يف تتصيالت أو حىت كرح املمارسة للسر.” الديداخء“مث 

يتـة، مث ميتنـع صـراحًة عــن تقـدمي أي تعلـيم عــام، وينقـل إلينـا هيبـوليتس قــوانني الرسـل مـع إيــافات خت
 وجيعله وقتاً عل  املثمنني وجهاً لوجه.

 أبريكيوس أسقف هريابوليس يرفع السر إ  مستوى الِشْترة!!
اإلفخارستيا تنتصل عن وليمة احملبة كلّيا، يماناً لبقـاء األسـرار لألخصـاء مـن املـثمنني املوِّـوق بـم جـداً 

نـع حيث ال يوسمح لغري ا املوعوظـون مـن ملعمَّـدين حـىت حبضـور اارسـة (عشـاء الـرب) سـّر اإلفخارسـتيا، مث ميو
 حضور وليمة احملبة أيضاً لضمان االنتقال من وليمة احملبة إ  اإلفخارستيا بدون خوف.

والقديس يوحنا الرسول يف هذا اجلـو السـري العجيـب عنـدما طولـب إليـه أن يكتـب إجنيلـه يف �ايـة القـرن 
الهوتيــاً يف ارتــأى أيضــاً أن ال يتعــرض ملمارســة الســر حبــد ذاتــه، واكتتــ  بشــرح كــل مــا يتعلَّــق بالســر  األول

 أصحاحاته األوو ، حبيث ال يستطيع أحد أن يودرك صلتها باإلفخارستيا إالَّ املثمنون فقط!!
سـتقراره يف وبذلك نرى أن اارسـة سـر اإلفخارسـتيا يف وقـ  سـابق علـ  كتابـة األناجيـل والرسـائل، وا

الكنيســــة كليتورجيــــا ذات تقليــــد مســــلَّم وصــــلوات حمتوظــــة ومســــلَّمة، ودخولــــه يف دائــــرة التعــــاليم الســــرية 
الكنســية الــيت تتبــع أصــوًال دقيقــة يف اإلختــاء واحملافظــة والتســليم، جعلــ  تســجيل النصــوص اإلفخارســتية 

صـــلتنا بعـــد ذلـــك. ولكـــن اتتـــاق يف أيـــيق حـــدودها ســـواء يف اإلجنيـــل أو الرســـائل أو بقيـــة الكتـــب الـــيت و 
التقليد الكنسء الليتورجء مع التقليد اإلجنيلء املكتوب يويرح لنا حقيقة عظيمة ومهمة للغايـة، وهـء أن 
هناك جمرى واحداً لتقليد إفخارسيت واحد استق  منه الكنيسة بالتسليم فمـاً لتـم ويـداً ليـد، واسـتق  منـه 

إلهلــام، وأن الصــلوات الــيت توقــال قبــل التقــديس وبعــد التقــديس، أي اإلجنيليــون والرســل بالرؤيــا وبــالروح وبا
مضــمون الليتورجيــا األساســء، لــيس هــو زيــادة أو إيــافة علــ  النصــوص اإلجنيليــة، بــل هــو جــزء ال يتجــزأ 
مـــــن التقليـــــد األساســـــء، إمنـــــا ظـــــلَّ حمصـــــوراً يف دائـــــرة الليتورجيـــــا فقـــــط مبقتضـــــ  تقليـــــد التعـــــاليم الســـــرية 

Disciplina Arcani.ومل يسجَّل إالَّ يف العصور األخرية ، 
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 الفصل الثاني

 بقية التسجيالت اإلنجيلية لنصوص اإلفخارستيا
 مقارنة بين هذه النصوص كما وردت
 في األناجيل والرسالة إلى كورنثوس

 

 عندنا مخسة نصوص إفخارستية مسجَّلة كاآليت:
 م.57ُكتبت يف ربيع سنة   26-23: 11الرسالة اُألوىل إىل أهل كورنثوس  - 1
 .)0F1(م. ولِّ  األاا  اددثثة ضعه  مبِّررا  دّدا 67ُكتب قبل   25-22: 14إجنيل مرقس  - 2
 م.67ُكتب بهد سنة   29-26: 26إجنيل مىت  - 3
 م.61ُكتب بهد سنة   20-15: 22إجنيل لوقا  - 4
 م.100ُكتب سنة   71 -51: 6إجنيل ثوحنا  - 5

 

 أوالً: مقارنة بين النصوص ذات االتجاه اُألخروي (اإلسخاتولوجي)
 ميل اإلفخارستيا في الملكوتأي تك

 لقد اهت  بذا االجتاه كل م  القدثس مرقس والقدثس مىت والقدثس لوقا والقدثس بولس:
 

 إنجيل مرقس
25:14 

 إنجيل متى
29:26 

 إنجيل لوقا
 18و16: 22

 رسالة بولس
 26:11كو 1

ادــــــــق أقـــــــــول لِّـــــــــ  إين ال 
م  نتاج الِّرمة  بعدأشرب 

إلـــــى ذلـــــك اليـــــوم حينمـــــا 
يدًا في ملكـوت أشربه جد

 اهللا.

ال  اآلنوأقول لِّ  إين مـ  
أشـــــرب مــــــ  نتـــــاج الِّرمــــــة 

إلى ذلك اليوم حينما هـذا 
أشـــربه معكـــم جديـــداً فـــي 

 ملكوت أبي

ألين أقـــــول لِّـــــ  إين ال  .أ 
بعـد حتـى ُيكَمـل آكل من  

 في ملكوت اهللا.
ألين أقـــــــول لِّـــــــ  إين  .ب 

ال أشــرب مــ  نتــاج الِّرمــة 
 حتى يأتي ملكوت اهللا.

لمـــــا أكلـــــت  هـــــذا فـــــإنِّ  ك
اخلبــز وشـــربت  هــذه الِّـــأس 

إلـى أن ُختربون مبـوت الـرب 
 يجيء.

 
 .30صفحة ” كتاب: شرح إجنيل القدثس مرقس“انظر للمؤلرف:  )1(
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 وهنا جند أن ضسجيل إجنيل لوقا ثتميز ع  ضسجيل كل م  إجنيل مرقس وإجنيل مىت يف نقطتني:
إذ ثُظِهــر إجنيــل لوقــا الصــورة اُألخروثــة يف بداثــة التقــدثس قبــل أن ثبــارك الــرب  األولــى: فــي الترتيــب،

أو الِّـــأس، يف حـــني أن القدثَســـْني مـــرقس ومـــىت ثـــؤخران هـــذه الصـــورة اُألخروثـــة إىل مـــا بهـــد علـــى اخلبـــز 
 التقدثس يف �اثة الوليمة قبل اخلتام مباشرة .

فإجنيـل لوقـا ثقـدرم لنـا الـرب وهـو ثِّـرر الصـورة اُألخروثـة للوليمـة اآلضيـة مـرة عنـد  الثانية: في التكـرار،
 األكل ومرة عند الشرب.

واضــحة دـدا  أن القــدثس لوقـا إمنــا ثتبـع منهجــا  خاصـا  قائمــا  بذاضـ  ثقــوم يف ادقيقـة علــى  وهنـا عالمـة 
كثــري مــ  الدقــة أو التــدقيق ال خيتلــف قــط عــ  ضقليــد كــل مــ  القدثَســْني مــرقس ومــىت، ولِّــ  ثستقصــي 

 ظروف  وكلماض  بأكثر ضدقيق.
ميـل اإلفخارسـتيا يف امللِّـوت اآليت) ففي ادقيقة ثتبنيَّ لنـا أنـ  ثودـد مـ  دهـة الصـورة اُألخروثـة (لتِّ

ضقليـــد واحـــد ثســـري يف اجتـــاهني: اجتـــاه خمتصـــر ثتبهـــ  كـــل مـــ  الرســـولني مـــرقس ومـــىت، واجتـــاه مطـــوَّل أي 
 .)1F2(مستقصى بتدقيق ثربط املواقف وثوضرح األصول واألسباب، وثتبه  لوقا اإلجنيلي

التســـجيل ســـواء اللغـــوي ادـــريف أو  والهجيـــب أن هنـــاك اضفاقـــا  كـــامال  بـــني علمـــاء اللغـــة علـــى أن كـــل
التهبــــريي الهــــام يف كــــل مــــ  األناديــــل الثالثــــة فيمــــا خيــــتص بالصــــورة اُألخروثــــة (ضِّميــــل اإلفخارســــتيا يف 

نتـــاج «امللِّـــوت) إمنـــا ثســـتمد أصـــول  مـــ  اللغـــة الهربثـــة واألراميـــة وعـــادات فلســـطينية خالصـــة. فألفـــاظ 
كمبـين للمجهـول، باعتبـار أن الفاعـل هنـا   »ُيكمَّـل«و» الملكوت اآلتـي«وللتهبري ع  اخلمر،  »الكرمة

هو اهللا اآلب بدون أن ثُذكر امس ، هو يف ادقيقة أسلوب ضقليدي للتهبـري عـ  عمـل اهللا السـري! وكـذلك 
هـو ضهبـري سـري عـ  جمـيء اهللا نفسـ ، ألن إعطـاء صـفة ادركـة مللِّـوت اهللا هـو  » حىت ثأيت ملِّوت اهللا «

جمـده وجمـد  «ك اهللا! وهـو بالتـايل إشـارة إىل جمـيء الـرب الـذي سـيأيت يف كناثة وإضمار خشوعي عـ  حتـرُّ 
)! كــل ذلــك مــع ضرضيــب ادركــة يف األخــذ والهطــاء والِّــالم، إمنــا ثتبــع أصــوال  عربثــة 26:9(لــو » اآلب

 .)2F3(وأرامية وعادات فلسطينية

 
)2(  a- Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 161. 

    b- W. Goossens, Les origines de l'Eucharistie (Gembloux, Paris 1931), pp. 105, 194. 
    c-  Bultmann, Tradition, pp. 266, 276, 279. 

    d- C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom, London, 1936. 
 )3( J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 162; Dalman, Jesus-Jeshua, p. 182. 
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 ثانياً: من جهة الكلمات الواردة في األناجيل
 على الخبز والكأسالتي قالها الرب بعد البركة 

 

واملقارنــة هنــا ستعــ  إجنيــل ثوحنــا باعتبــاره ثقــدرم شــرحا  وافيــا  ومستفيعــا  عــ  مهــىن اخلبــز ومهــىن اخلمــر 
 يف اإلفخارستيا، إمنا يف صورة ضفسريثة خاصة متقدرمة على ميهاد املمارسة يف الهشاء.

 توافق الهام بني التسجيالت اخلمسة:وم  هذا اجلدول الذي سنقدرم  ثتبنيَّ للقارىء مدى اإلنسجام وال
 ( أ ) الشرح على الخبز:

 

 26:26مت  22:14مر  51:6يو  19:22لو  24:11كو 1

 هذا هو
 املِّسور جسدي
 p rط = ألجلكم

 اصنهوا هذا
 لذكري

 هذا هو
 الذي ثُبذل جسدي

 p rط = عنكم
 اصنهوا هذا

 لذكري

 هوالذي أنا أُعطي  الخبز
 الذي أبذل  جسدي
 حياة الهامل. p rط من أجل

 

 هـــذا هـــوخـــذوا كلـــوا، 
 جسدي.

هـــذا هـــو خـــذوا كلـــوا،
 جسدي.

م اخلبز ومه  ضفسـريه قـائال :  هـذا هـو «واضح م  اجلدول أعاله أن اجلميع ثشهدون أن الرب قدَّ
 »!جسدي

 أمَّا اإلضافات فتنحصر في اآلتي:
وهـي معـافة يف » ُكلـوا «(ال ثودـد يف الـنص اليونـاين كلمـة » خـذوا«القـدثس مـرقس ثعـيف  - 1

 الرتاد ).
 ».خذوا كلوا«القدثس مىت ثعيف  - 2

واإلضــافتان أصــيلتان، أل�مــا مــ  واقــع ادــال، فودودـــا أمــر ببيهــي، وحــذفهما ال ثفيــد ييابمــا، إذ 
 ثُهترب النص بدو�ما كامال  أل�ما ُمعَمران فهال .

» ألجــل«الرتمجــة الهربيــة دــاءت يف ، »عــن« كــلٌّ مــ  القدثســني بــولس ولوقــا وثوحنــا ثعــيف  - 3
 ».من أجل«و» عن«و
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 Øp r Ømîn » ألدلِّ  «فبولس الرسول ثسجلها 
 Øp r Ømîn » ألدلِّ  «ولوقا اإلجنيلي ثسجلها 
 Øp r tÁj toà kÒsmou zwÁj »:جل حياة العالمأل«وثوحنا الرسول ثسجلها 

وقد ثبدو ألول وهلة أ�ا يري مودودة يف إجنيل كلٍّ م  مرقس ومىت، ولِّ  ادقيقة أ�ا ذُكرت فيهمـا 
 ث أدل كثري م   «أو » م  أدل «أخريا  على الِّأس، باعتبار أن اجلسد ُكِسَر والدم ُسِفَك، كليهما مها  

 إالَّ أن لوقا اإلجنيلي ذكر التقليد مِّررا  كهادض  يف الوضهني: وضع اخلبز ووضع الِّأس. »
وميِّننا أن نقول إن التِّرار يف ضقليد لوقا اإلجنيلي هو دائمـا  بقصـد ادفـاظ علـى قداسـة حـدود السـر 

جتــاه احملــاوالت اجلاهــدة الــيت دــدا  دــدا  وارضبابــ  مهــا  قــوال  وفهــال ، خبــزا  ومخــرا ، دســدا  ودمــا  مهــا ، وذلــك 
ظهرت يف أثام  لتجزئة السر أو التخرثج من ، كالتقدثس على اخلبز فقط بدون اخلمر، الذي حـد  بهـد 

 ذلك لدى كثري م  اهلرابقة.
ولِّــ  الــذي ثلــزم التنبيــ  إليــ  هــو أن لوقــا اإلجنيلــي ال ثوســع التقليــد مــ  ذاضــ ، وإمنــا التــزم بتقليــد قــائ  

 افة إمنا هي َسْهي من  أكثر يف استقصاء حقائق مودودة أكثر.ومسلَّ ، فِّل إض
كمــا ثلـــزم التفرثـــق بـــني مـــا أورده القدثســـان مـــرقس ومـــىت (وموبنهمـــا فلســـطني) مـــ  قـــول الـــرب علـــى 

ـــرين«الِّـــأس  ومـــا أورده كـــلٌّ مـــ  القدثَســـْني لوقـــا وبـــولس (وموبنهمـــا األمـــ ) علـــى اخلبـــز  ،»ألجـــل كثي
ذات أصـل عـربي واضـح، » ألجـل كثيـرين«أثبت أن  )3F4(صول الِّلمةفالبحث اللغوي يف أ ».ألجلكم«

ـــــا  فهـــــي ليســـــت ذات أصـــــل عـــــربي علـــــى  »ألجلكـــــم«وهـــــي مفهـــــوم ثهـــــودي ثفيـــــد اليهـــــود واألمـــــ ، أمَّ
، وهـي ضركيـب ثونـاين صـرف، ممـا ثنبهنـا أ�ـا ضقليـد ليتـوردي مـرتد  ثناسـب األمـ  كمخابـب )4F5(اإلبالق

 مباشر أخذ ب  القدثس لوقا مباشرة .
لذلك جند أن يف ضقليد كنيستنا القبطية يف ليتورديا اإلفخارستيا ثقول الِّـاه  اجلملتـني االثنتـني مهـا  و 

وهـذه إحــدى احملـاوالت الِّثـرية والهجيبــة للحفـاظ علـى أصــل التقليـد وقداســت  ، »عـنكم، وعـن كثيــرين«
 بِّل أوضاع  ويف كل موابن .

مِّــــــررة علــــــى اخلبــــــز واخلمــــــر،  »اصــــــنعوا هــــــذا لــــــذكري«القــــــدثس بــــــولس الرســــــول ثعــــــيف  - 4

 
 )4( Dalman, Jesus-Jeshua, p. 144 f. 

 )5( Schürmann, Einsetzungsbericht, pp. 24-26. 
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وثقتصـــرها القــــدثس لوقـــا اإلجنيلــــي علــــى اخلبـــز فقــــط، ولِّـــ  ثرتكهــــا كــــلٌّ مـــ  القــــدثس مــــرقس 
 والقدثس مىت، فما هو السبب أو السر يف ذلك؟

ـــالري  مـــ  أننـــا ســـنهود ونفـــرد فصـــال  خاصـــا  بـــذه اجلملـــة اهلامـــة دـــدا ، ولِّـــ  ثلـــزم أن نقـــول هنـــا  وب
الرب على اإلفخارستيا باعتبار أنها ذبيحة مقدَّمة هللا في شخصه باعتبـاره إنها جملة قالها باختصـار 

ومهــــروف يف الطقــــس اليهــــودي الليتــــوردي جلميــــع الــــذبائح  ».حمــــل اهللا الــــذي يرفــــع خطيــــة العــــالم«
والتقدمات أن كل ذبيحة أو ضقدمة إمنا ضُقدَّم ضذكارا  أمام اهللا! فاجلملة يف حد ذاتا ضسجيل إفخارسيت ملا 

  الــرب، ولِّنهــا ليســت الزمــة ليتورديــة أساســية أو مقولــة ضابهــة بالعــرورة للطقــس ثلتــزم الِّــاه  بــأن قالــ
 ثنطقها، فهي كهنوان أو أمر أو نظام أو وصية لهمل. فطاملا الهمل قائ  فهي قائمة بالتايل وبالعرورة.

إلفخارستيا قائمـة  وألن كّال م  القدثس مرقس والقدثس مىت ثسجل منطوقا  ليتورديا (خدمة عملية)
باعتبـــار أن وقتئـــٍذ، دون أن حتـــوي الليتورديـــا القائمـــة وقتئـــٍذ هـــذه اإلشـــارة التفســـريثة، فلـــذلك مل ثـــذكراها 

 .)5F6(تكميل الطقس بحد ذاته هو بالتالي تكميل ألمر هذه الوصية
ك  كــذلك فــإن كــالّ مــ  القدثَســْني مــرقس ومــىت ثــدرك متامــا  أنــ  ثِّتــب عــ  بقــس مفهــوم وقــائ ، لــذل

 لتوضيح . كانا ثِّتفيان بتقدمي النص بدون األمر أو الوصية اخلاصة ب 
فنصوص اإلفخارستيا املذكورة اآلن يف األناديل كلها ويف رسالة بولس الرسـول ضنقسـ  يف ادقيقـة إىل 

 ثالثة أقسام:
 إفخارسيت،نص ( أ ) 
 إفخارسيت،أمر (ب) 

 إفخارسيت.شرح )  (ج
 » خذوا ُكُلوا هذا هو دسدي « بالنص:ائما  القدثسان مرقس ومىت ثِّتفيان د

ألنـ  ثِّتـب لألمـ   » اصـنهوا هـذا لـذكري «األمـر: القدثس لوقا ال ثِّتفي بالنص، إمنـا ثعـيف عليـ  
 الذث  ال ثهرفون هذا األمر.

 
)6(  Max Thurian, The Eucharistic Memorial, I, p. 17; Benoit, Revue Biblique, 48, 1939, p. 

386. 
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فـإنِّ  كلمـا أكلـت   «ألهـل كورنثـوس مهـىن هـذا األمـر:  يشـرحمث  النص واألمرالقدثس بولس ثقدرم 
)، فألنــ  هــو الــذي 26:11كــو 1(» بت  هــذه الِّــأس ُختــربون مبــوت الــرب إىل أن جيــيءهــذا اخلبــز وشــر 

ســلَّمه  اخلدمــة الليتورديـــة لإلفخارســتيا عمليــا ، أصـــبح مســئوال  عـــ  شــرح كــل التقليـــد وأصــول  ومفهومـــ  
 القدمي واددثث.

قامــــة كــــذلك ثنبغــــي أن نــــدرك أن مــــا قدَّمــــ  كــــلٌّ مــــ  القــــدثس مــــرقس والقــــدثس مــــىت كــــاٍف دــــدا  إل
الليتوردية وضِّميل السر! ولِّ  ما قدَّم  كلٌّ م  القدثس لوقا والقدثس بولس مه  دـدا  لتِّميـل التهلـي  
والهقيــدة وادفــاظ علــى أصــوهلا وهيبتهــا وقداســتها، ألن مــا قدَّمــ  كــلٌّ مــ  القــدثس لوقــا والقــدثس بــولس 

ســـ  ثســـوع أمـــام اهللا (حســـب وصـــية ثفـــتح أعيننـــا علـــى حقيقـــة قيـــام اإلفخارســـتيا كذبيحـــة إهليـــة ضُقـــدَّم با
كمـا ثفـتح أعيننـا علـى حعـور   -) 23:16ثـو » كل ما بلبت  م  اآلب بامسي ثهطـيِّ  ... «املسيح: 

 املسيح ادقيقي يف اإلفخارستيا.
لـــذلك فـــنح  مـــدثنون دـــدا  هلـــذا الوضـــع املتمـــاثز يف األناديـــل، ألن القـــدثس مـــرقس والقـــدثس مـــىت 

القـدثس لوقـا ثفـتح أعيننـا ملفهـوم الـنص  قانونيـة الِّافيـة دـدا  إلقامـة السـر.حيدردان لنا الـنص يف حـدوده ال
يف أصل  التقليدي الذبائحي القدمي، فريفع اإلفخارستيا يف إدراكنـا وعقيـدضنا إىل مسـتواها السـري كذبيحـة 

ة يف إهليـــة مقدَّمـــة باســـتمرار أمـــام اهللا، وثـــأيت القـــدثس بـــولس الرســـول بشـــرح  فـــريبط هـــذه الذبيحـــة اإلهليـــ
 وضهها اداضر املستمر الِّفاري بوضهها املستقبلي كذبيحة رداء حي بالرب نهيش في  إىل أن ثأيت!!

 (ب) كلمات الشرح التي قالها الرب على الكأس:
وهنا الوضع خيتلف ع  حالـة اخلبـز مـ  دهـة الوضـع الليتـوردي لإلفخارسـتيا، ألن هنـا ختـام الوليمـة، 

الِّلـي والنهـائي علـى الوليمـة، وهـذا ثهـربر عنـ  كـلٌّ مـ  القدثسـني بـولس  وختام الوليمة حيمل مهىن الشِّر
اليمـىن وثرفهـ  مقـدار حيـث ميسـك الـرب كـأس الربكـة بيـده  » بهـد الهشـاء «الرسـول ولوقـا اإلجنيلـي بِّلمـة 

إذ تكـون عينـاه مرفـوعتين  وعيناه علـى الكـأس، بعكـس حالـة الخبـزشرب واحد فوق املائدة حسب الطقس 
 وهذا واضح أثعا  يف القداس اآلن عند الِّهنة ذوي االستالم املتق . اء،نحو السم

واسب الطقس التقليدي يف زم  املسيح فإن رئـيس املتِّـأ ثقـول الربكـة علـى الِّـأس بـثال  صـلوات 
 قصرية!

 بركة اهللا م  أدل إبهام  اخلليقة بالنهمة والرمحة. اُألولى:
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 وعد.شِّر اهللا م  أدل مريا  أرض امل الثانية:
 بلبة م  أدل الرمحة للشهب وألورشلي  وصهيون وبيت الرب واملذبح. الثالثة:

هــا متامــا  وقــال مــا ثتناســب مــع  وال نــدري مــاذا قــال الــرب يف هــذه الصــلوات الــثال ، وال بــد أنــ  يريَّ
ذبيحــة نفســ  ومــا ثتناســب مـــع اخلــالص ونهمــة الههــد اجلدثــد وملِّـــوت اهللا، كمــا ســلَّمها للرســل وكمـــا 

 موها لنا.سلَّ 
وكل ما ورثت  ليتورديا اإلفخارستيا يف الِّنيسة اآلن م  هذه الربكات الثال  أ�ا اعتربتا ثالثة أفهـال 

 وشــِّر، وبــارك، وقــدَّس «متتاليــة متــت علــى كــل مــ  اخلبــز واخلمــر: الشــِّر، مث الربكــة، مث التقــدثس: 
 «. واداضـرون حينمـا ثقولـون (حسـب اجلـدول التـايل). وسـيأيت الِّـالم عنهـا يف موضـهها مـ  القـداس»

 ثِّونون بدوره  قد اشرتكوا يف الربكة! » آمني
 

 28و27: 26مت  24و23: 14مر  20:22لو  25:11كو 1
 

 هذه الكأس
 هي العهد الجديد

 بدمي
 
 

 اصنهوا هذا
 كلما شربت 

 لذكري.

 
 هذه الكأس

 هي العهد الجديد
 بدمي

 الذي ُيسفك
 عنكم

 
 
 

  ،منها كله ، وقال هل فشربوا
 هذا هو

 الذي للعهد (الجديد)
 دمي

 الذي ُيسفك
 من أجل كثيرين.

 
 
 

 منها كلِّ ، اشربواقائال : 
 ألن هذا هو

 الذي للعهد (الجديد)
 دمي

 الذي ُيسفك
 من أجل كثيرين

 
 

 .)6F7(ملغفرة اخلطاثا

 التوافق كامل يف النص األساسي لإلفخارستيا خبصوص أن الِّأس أو اخلمر الذي يف الِّأس هو بهد
 الربكة، ويف وضه  اجلدثد يف ثد املسيح، هو دم املسيح الذي للههد اجلدثد.

 
) ُثالَحـــظ أن القـــدثس مـــىت الرســـول هـــو الوحيـــد الـــذي ثنبرـــ  علـــى أن الـــدم ملغفـــرة اخلطاثـــا، ومل ثقـــل ذلـــك علـــى اجلســـد ألن 7(

 الذبيحة يف املاضي (ذبيحة الفصح) كان دمها للتِّفري ع  اخلطاثا، وأكل دمها للشركة.
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يري أن  يف حني أن كالّ م  القدثَسْني مرقس ومىت ثشري مباشرة  إىل الِّـأس باعتبـار أن مـا فيهـا  - 1
يـري مودـودة يف األصـل اليونـاين يف كـل مـ  إجنيـل » اجلدثـد «املسـيح الـذي للههـد اجلدثـد (» دم «هـو 

كأس الههد اجلدثـد  رقس وإجنيل مىت)، جند أن كالّ م  القدثَسْني بولس ولوقا ثشري إىل الِّأس أ�ا هيم
بالدم، دم املسيح الذي ُثسفك م  أدل كثريث . وكالـا ثربط اإلفخارستيا بالصليب ربطا  مباشرا  بقولـ : 

 » ُثسفك «
ـ  النظـر إليهـا، أن الواضـح هـ و أن مـا كـان ثـدور يف ذهـ  هـؤالء اإلجنيليـني وادقيقة اليت ثنبغي أن نودر

وه  ثسجرلون هذه النصوص، هـو أن دم املسـيح يف كـأس اإلفخارسـتيا هـو هـو دم املسـيح املسـفوك علـى 
الصليب، كما أحسـوا ذلـك مـ  قـول املسـيح. فالهامـل الـزمين واإلحسـاس التـارخيي مرفوعـان هنـا مـ  هـذا 

 ُثسفك عنِّ  «الِّأس دم  الذي ثسفِّ  على الصليب. فِّلمة الفهل اإلهلي السري. فاملسيح ثقدرم يف 
بالفهـل املعــارع وهــو ال ثــزال بهيــدا  عــ  الصــليب مبقــدار ثــوم كامــل ضِّشــف عــ  هــذا اإلحســاس الفــائق »

 للزم  الذي كان يف فِّر املسيح وفِّر اإلجنيليني على السواء.
شــرب «لــة واضــحة إلخفــاء عمليــة ولِّــ  الــنص الــذي أورده كــلٌّ مــ  القدثَســْني بــولس ولوقــا فيــ  حماو 

الــيت ضتـوارد إىل الــذه  عنـد مســاع الــنص ألول وهلـة، والواضــحة يف قـراءة كــلٍّ مـ  القدثَســْني مــرقس  »الـدم
 » اشربوا منها كلِّ  ألن هذا هو دمي الذي للههد اجلدثد «ومىت: 

اثـة، نفـس الـنص وهنا جنـد كـّال مـ  القـدثس بـولس والقـدثس لوقـا ثنقـل لنـا، بِّـل دقـة وكـل أمانـة وعن
هـذه الكـأس هـي « » شـرب دم «اإلفخارسيت ولِّ  يف وضع ال ثُفه  منـ  بوضـوح أنـ  ثودـد فيـ  عمليـة 

حيـث رحَّـال كلمـة الشـرب إىل آخـر  » اشـربوا منهـا «وقـد جتنَّبـا يف البداثـة لفظـة  ،»العهـد الجديـد بـدمي
 » اصنهوا هذا كلما شربت  لذكري «النص 

مـ  ذكـر  م  القدثَسْني مرقس ومـىت فبقـدر مـا حتمَّـال عـبء الهثـرة الشـِّلية وقتيـا   أمَّا النص الذي أورده كلٌّ 
 شرب الدم علنا  وبوضوح، بقدر ما حفظا للنص األصيل إىل األبد رهبت  ومجال  وقدسيت  الفائقة!!

كذلك نودر  نظر القارىء إىل أن هناك فرقا  آخر بني الـنص الـذي أورده القـدثس مـرقس والـذي   - 2
مث أخــذ الِّــأس  « ده القــدثس مــىت فيمــا خيــتص بالشــرب. فبينمــا جنــد القــدثس مــرقس الرســول ثقــول:أور 

 «جند القدثس مىت الرسول ثقـول:  » منها كله  وقال هل : هذا هو دمي... ”فشربوا“وشِّر وأعطاه  
بفيفــة هـذه املفارقــة بينهمـا ضظهــر أ�ـا » منهــا كلِّـ ...” اشـربوا“وأخـذ الِّـأس وشــِّر وأعطـاه  قــائال : 

دـــــــــــــدا ، إذ أن مــــــــــــــىت الرســـــــــــــول ثنقــــــــــــــل الِّــــــــــــــالم إىل صـــــــــــــيغة املخابــــــــــــــب مباشـــــــــــــرة قبــــــــــــــل كلمــــــــــــــة 
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ألن املالَحظ أن هذا هو أسـلوب القـدثس مـىت يف مواضـع   -» شربوا «بدل » اشربوا «فصارت » شرب «
؛ ولِّـ  بشــيء مـ  التــدقيق نوادـ  حقيقـة هامــة: إذ جنـد أن القــدثس مـرقس ثســتخدم )7F8(كثـرية مـ  إجنيلــ 

 » خذوا كلوا... «لوب املخاَبب يف حالة اخلبز!! نفس أس
هنــا يف الواقــع نهثــر بواســطة ضِّــرار األمــر لألكــل والشــرب يف نــص إجنيــل مــىت الرســول، علــى أســاس 

الذي ثِّون مبثابة أمر. واألمـر هنـا  »أسلوب التوزيع«قاعدة يف بقس ليتورديا اإلفخارستيا، هي قاعدة 
 ). 19:30(ضث » اخرت ادياة لِّي حتيا «ر حياة: ل  صفة الربكة، فهو أمر بركة أو أم

إ�ا صفة هامة سرثة م  صفات ليتورديا اإلفخارستيا هي أن نقبل ادياة يف اجلسـد والغفـران يف الـدم  
فـاخلالص نأخـذه  السـر جنبـاً إلـى جنـب.» مـع«الكلمة اإللهية هنا فعَّالة كأمر يسـري مفعولـه كـأمر. 

 هبة ادياة األبدثة مع اجلسد احمليي والدم الغافر.هنا باإلميان بطاعة الِّلمة الوا
يف ليتورديـا اإلفخارسـتيا،  »سر التوزيع«حن  هنا مدثنون للقدثس مىت الرسول الذي فتح أعيننا على 

 الذي ثدعر  السر بسلطان الِّلمة كأمر إهلي.
ـــة األرثوذكســـية منتبهـــة إىل هـــذا الســـر، فهـــي ضِّـــرر األمـــر علـــى اخلبـــز  وعلـــى الِّـــأس الِّنيســـة القبطي

 »...خذوا اشربوا«، »خذوا كلوا«
 العهد (الجديد) لمغفرة الخطايا: - 3

أي أن الـدم الـذي ُثسـفك عـ   » الههـد «ثشـرتك اإلجنيليـون الثالثـة مـع بـولس الرسـول يف ربـط الـدم بــ
 كثريث  هو دم عهد.

فيصـري » الههـد «علـى  »الجديـد«ولِّ  ميتاز ضقليد كلٍّ م  القدثَسْني بولس ولوقـا يف ضسـجيل كلمـة 
 ».العهد الجديد«

وهذه الِّلمة بدورها ضفتح أعيننا على أن ضقليد كـلٍّ مـ  بـولس الرسـول ولوقـا اإلجنيلـي ثشـري يف ادـال 
إىل حــدثث البــد قــد أدــراه الــرب عنــد ضوزثــع كــأس الربكــة خبصــوص هــذا الههــد. إذ أنــ  واضــح دــدا  مــ  

لمغفـرة «م  امتيـاز ضقليـد مـىت الرسـول يف ضسـجيل  مث ،»الجديد«ضسجيل القدثَسْني بولس ولوقا لِّلمة 
هاضــان اإلضــافتان ضوضرـــحان أن ادــدثث الــذي دار كـــان عــ  حتقيــق نبـــوة إرميــا، وهــي النبـــوة ، »الخطايــا

ـــــــــوة هـــــــــذه الســـــــــاعة  ـــــــــيت ميِّـــــــــ  أن ضِّـــــــــون موضـــــــــوع حـــــــــدثث هـــــــــذه الســـــــــاعة، أل�ـــــــــا نب ـــــــــدة ال الوحي

 
 .66و15و1: 26؛ 33:21؛ 1:18؛ 9:17؛ 22:16؛ 25و15: 15؛ 10:13؛ 10:12؛ 2:3) انظر مت 8(
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خـروف الفصـح مـ  اهللا مـع شـهب إسـرائيل، علـى دم لفظا  ومهىن  وروحا . فهي ضقارن بـني الههـد الـذي أبر 
 غفران الخطايا!!!آخر ثِّون على أساس  في مصر، وبين عهد جديد

لـيس كالههـد  ”عهـدًا جديـداً “ها أثام ضأيت ثقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومـع بيـت ثهـوذا  «+ 
عـوا عهـدي، حـني نق أمسـكتُهم بيـدهم ُألخـرجهم مـن أرض مصـر،الذي قطْهُت  مع آبائه  ثوم 

فرفعــته  ثقــول الــرب. بــل هــذا هــو الههــد الــذي أقطهــ  مــع بيــت إســرائيل بهــد ضلــك األثــام، ثقــول 
الرب، أدهل شرثهيت يف داخله  وأكتبها على قلوب ، وأكون هل  إهلا  وهـ  ثِّونـون يل شـهبا ، وال 

فونين مــ  ثهلرمــون بهــد كــل واحــد صــاحب  وكــل واحــد أخــاه قــائلني اعرفــوا الــرب أل�ــ  كلهــ  ســيهر 
: 31(إر » ألنـي أصـفح عـن إثمهـم وال أذكـر خطيـتهم بعـد.صغريه  إىل كبريه ، ثقول الـرب، 

31-34( 
وهِّــذا ثشــرتك كــلٌّ مــ  ضقليــد القدثَســْني لوقــا وبــولس مــع ضقليــد القــدثس مــىت يف مجــع شــتات التقليــد 

دَّمـ  املسـيح وقـت األول يف نصٍّ إفخارسيت متِّامل، هو يف ادقيقة نفـس ادـدثث ونفـس الشـرح الـذي ق
الهشاء يف �اثة الوليمة وقت ضوزثـع الِّـأس األخـري الـذي بـ  فـكَّ رمـوز نبـوَّة إرميـا الهجيبـة، فِّـان بالفهـل 

 بداثة الههد اجلدثد ملغفرة اخلطاثا!!
ــد اهللا دــدا  مــ  أدــل عمــل الــروح القــدس يف إهلــام هــؤالء اإلجنيليــني، لِّــي  إن اإلنســان ليتهجَّــب وميجر

 هوا هذا التقليد كالّ مبفرده، حىت ثنقلوه إلينا متِّامال !!!ثستقصوا وجيم
علــى الِّــأس بهـد أن ذكرهــا علــى  »اصــنعوا هـذا لــذكري«القـدثس بــولس الرسـول ثهــود فيِّــرر  - 4

اخلبز. التقليـد الـذي ثنقلـ  بـولس الرسـول مـ  دهـة هـذا التِّـرار حيمـي الرتكيـب الليتـوردي مـ  الهبـث، إذ 
ٍز متِّامـل مـ  دهـة الذبيحـة الواحـدة املرفوعـة خبـزا  ومخـرا ، دسـدا  ودمـا ، كـالّ جيهل اجلسد والدم علـى ضـوا

ت عـ  ذلـك إحـدى القسـ  السـرثانية يف قوهلـا: [أؤمـ  أن هـذا  منهما مساٍو لآلخر ومِّمرل لـ . وقـد عـربَّ
 اجلسد هلذا الدم، وهذا الدم هلذا اجلسد].

صنه  هو، بل إن  ضقليد ليتوردي ضسلَّم ، ل   فالتقليد التِّراري الذي ثقدرم  بولس الرسول ليس م 
قيمت  التارخيية الهظمى يف حفظ التقليد اإلفخارسيت، مث إن  حيمل صورة التدقيق يف الطقس الذبائحي 
الذي ثشري إىل قيمة كل حركة وكل كلمة، وهو ال ثستثقل التِّرار، وذلك لتوضيح املهىن والقوة السرثة 

والدم كلٌّ بدوره، وكلٌّ بقوض ، وكلٌّ مبهناه وسره!!املختفية يف الذبيحة: اجلسد 
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 ثالثاً: الخصائص العبرانية في النص اإلفخارستي
 بحسب إنجيل القديس مرقس

 

ــــاألخص علمــــاء  ــــة األخــــرية، وب ــــل القــــدثس مــــرقس انتبــــاه الهلمــــاء مجيهــــا  يف األزمن لقــــد اســــرتعى إجني
ثــة الدقــة مشلــت اُجلَمــل والِّلمــات وادــروف، أن اإلفخارســتيا، إذ اعُتــرب بهــد فحــوص علميــة ولغوثــة يف يا

 إجنيل مرقس ثقدرم أقرب صورة للتقليد اإلفخارسيت اَألول، أي لهشاء الرب.
ومــ  ضــم  املميــزات املدهشــة إلجنيــل مــرقس متسُّــِّ  الشــدثد برتمجــة النصــوص والِّلمــات وادــروف 

فية يف ياثة الدقة، ايث أن جمرد قراءة النص واالصطالحات الهربانية واآلرامية إىل اللغة اليونانية ضرمجة حر 
اليوناين يف ضركيبـ  الـذي ثقدرمـ  القـدثس مـرقس الرسـول جيهـل القـارىء املـتهلر  أن ثـدرك يف ادـال أنـ  نـصٌّ 

 عرباين أو أرامي مرتَد  بدقة.
الـذي سـجَّل  وقد مجع الهلماء املدققون ثالثة وعشرث  اصطالحا  عربانيا  وأراميا  يف الـنص اإلفخارسـيت 

 القدثس مرقس يف إجنيل .
ــلنا إىل حقيقــة وهــي: أن مــرقس الرســول ثســلرمنا يف  وهــذا الِّشــف الهلمــي البــالغ الدقــة واألـيــة ثوصر

 إجنيل  ضقليدا  بلغت  الهربانية، أي بصورض  اُألوىل ادرفية كما ضسلَّم  الرسل م  الرب.
أن نوضرـــــــح للقـــــــارىء هـــــــذه  -علـــــــى قـــــــدر اإلمِّـــــــان وبِّـــــــل اجلهـــــــد  -وحنـــــــ  هنـــــــا ســـــــنحاول 

 االصطالحات الهربانية:
 

 فيما يختص بالكالم على الخبز -أ 
 

 :22:14مرقس  - 1
، مـع أن التسـجيل اإلفخارسـيت مقالـة قائمـة …kaالهطف ” واو“مرقس الرسول ثبدأ ضسجيل  ارف 

 ».وفيما هم يأكلون أخذ خبزًا وبارك«بذاتا ال صلة هلا ادثث سابق: 
يف بداثـــة الِّـــالم بـــل ويف كـــل مقطـــع مـــ   …kaر اســـتخدام مـــرقس الرســـول للحـــرف ولِّـــ  ال ثقتصـــ
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املقابع وكل مجلة م  اجلمل. وهذا يف الواقع صفة م  صمي  صفات اإلنشـاء اللغـوي الهـربي الفلسـطيين 
ـــا …kaعلـــى مـــدى التـــارثخ، فمـــ  ســـفر التِّـــوث  حـــىت ســـفر املِّـــابيني ضبـــدأ كـــل بادئـــة كـــالم اـــرف  ، أمَّ

 .dšللغة اليونانية فمهروف أن البادئة ضِّون دائما  اإلنشاء يف ا
يف ” الـواو“أمَّا القدثس لوقا اإلجنيلي فإننا جنده حيتفظ أحيانا  بشِّل اإلنشاء الهربي فيحتفظ ارف 

يف  dš، بينما القدثس مىت الرسول حيورل اإلنشاء الهربي دائما  إىل إنشـاء ثونـاين فيسـتخدم …kaالبداثة 
 .)ka…)8F9البداثة بدل 

كـــذلك جنـــد أن القـــدثس مـــرقس الرســـول ثســـتخدم ضركيبـــا  عربثـــا  خاصـــا  يف كـــل فهـــل مـــ  أفهـــال   -2
 النصوص اإلفخارستية، فإذا مجهناها مها  ضظهر كاآليت:

kaˆ 

e � 
kaˆ 

œdwken 
kaˆ 

œklasen 
 22:14 

 kaˆ 

œpion 
kaˆ 

œdwken 
 23:14 

  kaˆ 

e � 
 24:14 

 وضرمجتها كاآليت:
 عطى  وقالوكسر ... وأ

 وأعطى ... وشربوا
 وقال

 .)9F10(هذا الرتكيب الفهلي يف املاضي البسيط، بإضافة حرف الهطف، هو ضركيب إنشائي عربي صميمي
هــذا اصــطالح عــرباين ثشــري إىل حركــة مهينــة  :)10F11(»وأخــذ الخبــز وبــارك«) 22:14(مــر  - 3

لـ  حركـة ضقليدثـة مهينـة، إذ حيمـل اخلبـز ثقوم با رئيس املتِّأ عند الربكة، فاألخذ هنا عندما ثِّون للربكـة 
هـي » أخـذ «على ثـده اليسـرى وثـردرده مث ثبـارك عليـ  بـاليمىن. الرتدثـد هنـا يف حركـة الرفـع، أي أن كلمـة 

 
 )9( J. Wellhausen, cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 174. 

 )10( M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford, 1954, p. 51. 
الهربيــة). وثُهتــرب  ) ثُالَحـظ أن مــرقس الرســول مل ثــذكر اســ  ثســوع (كمــا دــاء يف األصــل اليونــاين خبــالف اإلجنيــل املــرتد  إىل اللغــة11(

 هذا دقة من  يف نقل الرتكيب التقليدي كما هو، بدون أن حيسر  في ، وأن الرتكيب الذي نقل  كان الفاعل في  مهروفا  ضمنا .
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 .)11F12(عبارة ع  رفع وضردثد مها  للتِّرثس أو التقدثس

 
 )12( Goetz cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 174. 
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 دمة الهملية).أي أن األخذ هنا كلمة اصطالحية ضفيد عملية بقسية ضدخل يف صمي  الليتورديا (اخل
 )26:29(خر » ضأخذه ... وضردرده ضردثدا  أمام الرب فيِّون لك نصيبا . «+ 
 )20و19: 6(عد » وثأخذ الِّاه  ... وثردردها الِّاه  ضردثدا  أمام الرب. «+ 

هو رفع الشيء وضقدمي  هللا، وهو جيوز على األشـخاص أثعـا ، فـيمِّ  ضردثـد » الرتدثد «وثالَحظ أن 
 هللا عند ضقدمي  للخدمة:الشخص أمام ا

 )11:8(عد » وثردرد هارون الالوثني ضردثدا  أمام الرب... فيِّونون ليخدموا خدمة الرب. «+ 
لـــذلك، فـــإن مـــا قدَّمـــ  لنـــا مـــرقس الرســـول بواســـطة هـــذا االصـــطالح الليتـــوردي كمـــا هـــو يف وضـــه  

ــد لنــا مقــدا »أخــذ، وبــارك«الطقســي الهــربي الــذبائحي والِّهنــويت  ر مــا احتفظــ  لنــا مــ  الشــِّل إمنــا ثؤكر
 الطقسي للتقليد الذي ضسلَّم .

والهجيب أن كنيستنا القبطية ال ضزال حتتفظ بذه ادركة الطقسية يف ضقليدها الليتوردي لإلفخارسـتيا، 
 «فالِّـاه  قبـل أن ثنطـق الربكـة املثلثـة علـى القربانـة ثرفههـا بيـده اليمـىن وثعـهها علـى ثـده اليسـرى، أي 

 ام اهللا.أم» ثردردها
ال ثأخـذ مفهـوال   Barekوباألراميـة  Berakهذا الفهل يف الهربي  eÙlog»saj »وبارك« - 4

بـــ ، وثســـتهمل  مـــرقس الرســـول اســـب األصـــول الهربثـــة بـــدون مفهـــول بـــ . يف حـــني أن القـــدثس لوقـــا مل 
 ليونانيني.ثستطع أن ثسجرل  يف إجنيل  بدون مفهول ب  ألن ذلك كان ثبدو يرثبا  ددا  على مسامع ا

ومهروف يف الهربثة أو األرامية أنـ  إذا  » وباركه َّ  «لذلك قال يف مهجزة اخلبزات اخلمس والسمِّتني 
على مفهول ب  يري اهللا فـإن هـذا الشـيء ال ثِّـون فقـط للربكـة بـل للتقـدثس إذ ثصـري  Barekوقع الفهل 

 الشيء مقدَّسا  هللا!
مـ  القدثَسـْني بـولس ولوقـا ثتخلَّصـان مـ  الصـيغة الهربثـة  أمَّا يف النصوص اإلفخارستية فنجـد أن كـالّ 

ـــارك«للفهـــل  وهـــي  eÙcarist»saj »وشـــكر«وثرتمجا�ـــا برتمجـــة دانبيـــة  eÙlog»saj» وب
 ثونانية خالصة.

 :œklasen kaˆ œdwken» وكسر وأعطى«) 22:14(مر  - 5
 أعطـى «مـة هنـا للتوزثـع، فهـي مـع كل» كسـر «لغـرض يـري األكـل،  »كسـر«هنـا أثعـا  كلمـة 

 (كسر وأعطى) ضشِّرل اصطالحا  بقسيا ، حيث هنا التِّسري ل  أصول دقيقة.»
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فاخلبزة يف وضهها اإلفخارسيت ال ثنبغي أن ضزثد استدارتا ع  حج  راحـة اليـد، وال ثزثـد ُمسِّهـا عـ  
نــة ُمســك راحــة اليــد، ميســِّها الــرب باليــد اليســرى وثِّســر منهــا كــل مــرة قطهــة ال ضزثــد عــ  حجــ  الزثتو 

، وأخـريا  ثأخـذ هـو لنفسـ ! والطقـس القـدمي حيـتر  علـى كـل واحـد أن ثظـل )12F13(وثهطيهـا لِّـل واحـد بـدوره
حمتفظــا  بِّســرض  يف ثــده إىل أن ثنتهــي الــرب مــ  التوزثــع وثبــدأ ثأكــل نصــيب ، وحينئــذ ضِّــون هــذه إشــارة 

 .)13F14(للجميع ليبدأوا ثأكلون مجيها  مها  
ة اُألوىل أن بقــس وليمــة األيــايب كــان ثتبــع فهــال  هــذا النظــام، واملهــروف يف الطقــس القــدمي يف الِّنيســ

 .)14F15(أي ثسلَّ  لِّل متناول يف ثده
 basaاليت ثقدرمها لنا القدثس مرقس الرسول م  األصل الهـربي  œklasen »كسر«كلمة   - 6

. )15F16((قصـع)، هـو اصـطالح بقسـي خـاص فقـط بِّسـر اخلبـز للربكـة قبـل األكـل kasaواألصل األرامي 
 .)16F17(فهو ثُهترب اصطالحا  يرثبا  ع  ادياة اليونانية عامة  » كسر اخلبز «ا يف وضه  اليوناين املرتد  بـأمَّ 

 ُمِّسَّـر «أو » مِّسـور «أي » kl£smaكلزمـا  «اآلبـاء الِّنسـيون األوائـل كلمـة  وقـد اسـتخدم
 للتهبري ع  اخلبز.»

ـز عليهـا الـنص، أل�ـا اـد ذاتـا ركيـزة اخلبـز الـيت » كسـر «وثنبغـي علـى القـارىء أن ثنتبـ  إىل أـيـة  ثركر
اخلبـز ثأخـذ دـزءا  هامـا  يف » كسـر «هامة م  ركـائز التقـدثس، وسـوف ثـرى يف شـرحنا للقـداس كيـف أن 

 الذي ل  أثعا  أصول .» القسمة «الليتورديا وثسمَّى بـ
رهكَ  «كمـا ُثالَحـظ أن بـولس الرسـول حينمـا ضِّلَّـ  عـ  اخلبـز يف اإلفخارسـتيا شـرح كيـف  » َسـ

 
مة مـ  الفتافيـت قبـل التوزثـع، مث ثبـدأون ثوزعـون ) ُثالَحظ يف هذه األثام أن بهض الِّهنة ثِّسرون اخلبزة (اجلسد) إىل كو 13(

منهــا، وهــذا وضــع شــائ  دــدا  بالنســبة للجســد، ويــري بقســي بــاملرة، وال ثتبــع أي ضســلي ، وخطــر أثعــا ، إذ ميِّــ  اركــة خابئــة أن 
د التقسي  ال ثصح ضتناثر هذه القطع خارج الصينية. والوضع الطقسي حسب التسلي  التقليدي أن  بهد جتميع القربانة (اجلسد) به

 ضفرثقها مرة أخرى وإمنا ثؤخذ منها وهي يف مِّا�ا وثُهَطى منها للمتناولني دزءا  دزءا .
)14(  Dalman, Jesus-Jeshua, 139. 

 :35) قوانني الرسل الباب 15(
دـزءا  مـ  اخلبـز، [إذا قسَّ  األسقف اخلبز ثذوق  أو ثأكل مع اإلخوة املؤمنني الذث  مه ، فيتناولون م  ثد األسـقف دـزءا  

 قبل أن ثِّسر كل واحد اخلبز الذي أمام . ألن هذا هو بركة (أولودية) وليس هو قربانا  مثل دسد الرب].
)16(  Dalman, Jesus-Jeshua, p. 136. 

)17(  T. Schermann, cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 176. 
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كـو 1(» اخلبـز الـذي نِّسـره أَلـيس هـو شـركة دسـد املسـيح؟ «ثهطـي مهـىن الشـركة أو سـر الشـركة: 
16:10( 

 :kaˆ œdwken aÙto‹j» وأعطاهم«) 22:14(مر  - 7
ليس ل  مفهـول بـ  (بـارك اهللا علـى اخلبـز)، أي أن اخلبـز لـيس مفهـوال  » بارك «ثالَحظ هنا أن الفهل 

بـالهطف عليـ ، لـيس لـ  مفهـول بـ  » بـارك «وهـو ضـابع لــ  » أعطـاه  «فهـل مث هنـا ال » بـارك «بـ  لــ 
 وزَّع «أو » مـرَّر علـيه  «مبهـىن » œdwkenأعطـى  «مباشـر اسـب التحليـل اللغـوي، لـذلك هنـا 

 ).9:14، قعاة 6:3بدون مفهول ب  مباشر، وهو ضركيب عربي (انظر ضك »
 

 فيما يختص بالكالم على الكأس -ب 
 

 labën pot»rion» وأخـــــذ الكـــــأس وشـــــكر«) 23:14(مـــــر  - 8

eÙcarist»saj: 
النسـبة للِّـأس هلـا ضرضيـب ب labèn »أخـذ«هذه هـي أثعـا  كلهـا مجلـة اصـطالحية بقسـية. فهنـا 

الِّـأس » رفـع «ضسـتلزم  »أخـذ«بالنسـبة للخبـز. هنـا » أخـذ«خـاص كمـا ودـدنا عنـد دراسـتنا لِّلمـة 
مبثابـة ضردثـد الِّـأس أمـام اهللا، وبـذلك ثتعـح أن فهـل هـو » الرفـع «مبقـدار شـرب عـ  املائـدة، حيـث هنـا 

 ثفيد عملية ضِّرثس وضقدثس اد ذاض !! وثهّد الِّأس ملقولة الربكة. »أخذ«
والهجيـــب أن هـــذه ادركـــة الطقســـية حتـــتفظ بـــا الِّنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية حـــىت اآلن يف التقليـــد 

املثلثـة علـى الِّـأس ثرفهـ  فهـال  مبقـدار شـرب فـوق الليتوردي لإلفخارستيا، فالِّاه  عند وقت ضـالوة الربكـة 
الِّرســي (أو الصــندوق املوضــوع علــى املــذبح)، مث ثــردرده الِّــاه  أمــام اهللا علــى شــِّل صــليب يف اجتــاه 

 النواحي األربع شرقا  ويربا  ومشاال  ودنوبا .
 :eÙcarist»sajوشِّر  - 9

اس  واحد ضُقـال قبـل الوليمـة وبهـد الوليمـة، وهـي ال ضهرف اللغة الهربثة وال األرامية إالَّ صالة واحدة ب
بـــارِْك، وضُـــرتد  بِّلمـــة واحـــدة ثونانيـــة  Barekبِـــراْك، وباألراميـــة  Berakوضُنطـــق بالهربثـــة  » بـــارك «

eÙloge‹n ولِّ  استخدام كلمـة .eÙcarist»saj  حمتملـة، وقـد دـازت كرتمجـة مهـىن أكثـر
 يت ضُقال على الِّأس هي عبارة ع  شِّر اهللا.منها ضرمجة لفظ، باعتبار أن الربكة الثانية ال

ولِّــ  الــذي ثســرتعي انتباهنــا هنــا هــو أن القــدثس مــرقس ثســتخدم هــذه الِّلمــة بــدون مفهــول بــ ، 
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 .)17F18(وهذا أثعا  ضركيب عرباين
 »:وشكر وأعطاهم« - 10

ول هلـا مفهـ» أعطـاه  «وال » َشَِّر «هنا مجلة ذات اصطالح عربي كما سبق، ولِّ  املالَحظ أن ال 
 ب  مباشر، وهذا وضع عرباين أثعا .

 

 كلمات الشرح على الخبز والكأس  -ج 
 

 :tÕ sîm£ mou» جسدي« )22:14(مر  - 11
أمَّـا مـا هـي  » اجلسـد «للِّلمـة الهربثـة الـيت ضفيـد مهـىن  ، هـي الرتمجـة األصـليةsîmaهنـا كلمـة 

 bašarيح، فقـد اضفـق الهلمـاء علـى أ�ـا الِّلمة الهربثة اليت ضفيد متاما  مهىن اجلسد اليت كان ثقصدها املس
 .)18F19((ِبْشرة) bišra(الهربثة) وهي باألرامية 

ولِّ  الذي ثوضرح باألكثر أن االصطالح الذي ثقدرم  مرقس الرسول عربي كلية ، هو وضع العـمري 
)، ال ثُهــرف إالَّ يف 24:11بهــد االســ ، ألن وضــع العــمري قبــل االســ  كمــا دــاء يف رســالة كورنثــوس (

 ليونانية فقط.ا
 :tÕ aŒm£ mou» دمي«) 24:14(مر  - 12

يف  هنــا جيــيء الــدم مبفــرده منفصــال  عــ  اجلســد. هنــا إشــارة بقســية إىل عمــل الــدم اخلصوصــي، كمــا هــو
 التقليد القدمي، وهذا وضع عربي صمي . كذلك أثعا  ودود العمري بهد االس  ثؤكرد أن األصل عربي.

 :kcunnÒmenon™» الذي ُيسفك«) 24:14(مر  - 13
إهـراق؟؟) وهــي كلمـة ال ُضســتخدم إالَّ يف  -(ههــراه  heerahهنــا أصـل  الهـربي » ُثســفك «الفهـل 

التهبــري عــ  ســفك دم الذبيحــة: ال ُضســتخدم يف القتــل أو الــذبح الهــادي. وموضــهها الرمــزي الوحيــد الــذي 
واملسـيح قاهلـا  » نفسـ  أنـ  سـِّب للمـوت «): 12:53ثشري إشارة مطلقة هلرق دم املسيح هو إشهياء (

 «وهــو ثشــري إشــارة خفيــة بإصــبه  إىل نبــوة إشــهياء النــيب. مث ثنظــر بهــني الرِضــا إىل الصــليب، ألن كلمــة 
ضهـــــين متامـــــا  عنـــــد املســـــيح مـــــا هـــــو نـــــوع املـــــوت الـــــذي ســـــيجوزه والـــــذي ســـــيجهل اجلســـــد » ُثســـــفك

 
)18(  Schürmann, Paschamahlbericht, p. 55; Schlatter, Lukas, p. 137. 

)19(  A. Wünsche, J. Bonsirven, cited by J. Jeremias, The Eucharistic Words, p. 199 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     286

 وحده والدم وحده!
دـاء يف اليونانيـة، فهـو اسـب املهـىن ادـريف يف كمـا » الـذي ُثسـفك «أمَّـا الرتكيـب اللفظـي للِّلمـة: 

19F» دمي الذي سُيسفك سرثها   «اللغة الهربثة ُثرتَد  كاآليت: 

كـل  ، حيث اإلشارة هنا للصليب واضـحة)20
الوضــوح. فــالربط بــني اإلفخارســتيا والصــليب ثتخلــل الِّلمــات واالصــطالحات واملهــاين القرثبــة والبهيــدة 

 على السواء!
 يف وضه  اليوناين ثشري إىل أصل عربي واضح. » الذي ُثسفك «اء أن االصطالح والذي ثؤكده الهلم

 :Øpšr »من أجل =عن » «ُيسفك« - 14
بوضـه  الـذي دـاء بـ  يف إجنيـل مـرقس كاصـطالح إفخارسـيت مسـلَّ  » Øpšrم  أدل  «اصطالح 

  كما هو يف هذا الوضع هو ضرمجة حرفية يري مهروفة يف القواعد اليونانية، فهو ثشري إىل أصل عربي مسلَّ 
اخلــاص، يف حــني أن مــرقس الرســول يف مواضــع أخــرى يــري ضقليدثــة اســتخدم يــري هــذا االصــطالح (انظــر 

 .» فدثة ع  كثريث  « - 45:10
 :rabbim، بالهربثة …pollo »كثيرين« - 15

جنـد أن  » ِّـلال «ولِّـ  لـيس » الِّثـرة «ضشـري يف الهربيـة كمـا يف اليونانيـة إىل » كثـريث  «بينمـا كلمـة 
(الِّـل) الـذي حيـوي الِّثـريث !! هـذا الوضـع االحتـوائي أو » المـوع «حيتمل مهـىن  rabbimأصلها الهرباين 

ال ضفيد مهىن الِّل الِّلـي » كل «الشمويل للِّلمة ثهود إىل أن يف كل م  اللغة الهربثة واللغة األرامية كلمة 
 وباآلراميـة kolبالهربثة ضُنطـق » الِّل «أو اللغات األخرى. فـالشامل الذي نهرف  يف اللغة الهربية أو اليونانية 

لذلك فالِّلمة ضودد دائما  مفردة وليس هلـا مجـع.  » الِّل «ولِّ  ليس  » الموع «ضفيد مهىن  kollaضُنطق 
 » مجهوٌر م  األم  «مثال  و » كل اجلماعة «فهي ضهين 

يف مهناها الهربي األصلي ثنصـبُّ علـى مشـول   Øpšr مع pollîn» كثريث  «هلذا فإن كلمة 
 كل األفراد.

ألنـ  إن كـان خبطيـة  «): 15:5ولهل أوضح اسـتخدام هلـذه الِّلمـة هـو مـا دـاء يف رسـالة روميـة (
كلمـة عـادزة يف الرتمجـة بسـبب أصـلها » الِّثـريون «هنـا  » …oƒ polloواحـٍد مـات الِّثـريون 

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادز 

 
 )20( C. F. Burney, The Aramaic Origin of The Fourth Gospel, Oxford 1922, p.94; H. Odeberg, 

Short Grammar of Galilaean Aramaic, Lund-Leipzig, 1939, p. 101. 
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 « » الِّثـريث  «ولـيس » الِّـل «أن ضِّـون  -كـان مـ  الوادـب مـ  دهـة املقارنـة   يف الهـربي، إذ أنـ 
وم  دهة الواقع أثعا  ألن ليس الِّثريون ماضوا خبطية آدم بـل الِّـل!  » بالِّل «ثُقاَرن دائما  » فالواحد

 وهذا ما ضهني  الِّلمة فهال .
الواحــد (آدم) ُدِهــل ألنــ  كمــا مبهصــية اإلنســان  «كــذلك ثظهــر عجزهــا بهــد ذلــك يف وضــع آخــر: 

)، هنا مهروف أن  بسبب خطية آدم مشلت اخلطية كـل النـاس ولـيس 19:5(رو » الِّثريون خطاة ...
هنـا عجـزت الِّلمـة األصـلية  » ُدهـل الِّـل خطـاة «أكثره ، لذلك كان م  الوادب أن ثِّون الِّـالم 

pollîn - rabbim  يـري أ�ــا يف  » ريث الِّثـ «عـ  إفـادة مهـىن الِّـل، وضُرمجـت كمـا هـي يف الهربثـة
 » الِّثرة «م  داخل منطوق » كل واحد «املفهوم الهربي ضشمل يف نفس الوقت مهىن 

لذلك فاستخدام مرقس الرسـول هلـذه الِّلمـة كمـا هـي يف الهربثـة، ثشـري إىل أنـ  ثنقـل إلينـا اصـطالحا  
 » كل واحد م  داخل منطوق الِّثرة «ضقليدثا  عربثا  أصيال ، أي ثفيد الشمول 

الـذث  ثشـري إلــيه  مـرقس الرسـول؟ فقـد ســبق الِّـالم عنـ  يف فصــل » كثـريث  «مَّـا َمـْ  هـ  هــؤالء الــأ
 ».المعاني العميقة في كلمات الرب وقت العشاء«

 :tÕ ™kcunnÒmenon Øp r pollîn» ُيسفك من أجل كثيرين« - 16
 �اثة الرتكيب للجملة ال ثتبع األصول اليونانيـة، فهـو هنا وضع شب  اجلملة م  حرف اجلر والرور يف

ــا البــاقون كمــا  ضرمجــة حرفيــة مــ  الــنص الهــربي األصــلي. وهــذا الوضــع ال ثســتخدم  إالَّ مــرقس الرســول، أمَّ
 داء يف إجنيل مىت وإجنيل لوقا فإ�  متحررون م  الوضع الهربي.

 
 كلمات الرب يسوع عن امتناعه عن األكل والشرب  -د 

 الحق (آمين) أقول لكم: إني ال أشرب بعد من نتاج الكرمة«
 )25:14(مر » إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديداً في ملكوت اهللا.

 

، لوقــا  d) قلبهــا إىل مــا ثقابلهــا يف اليونانيــة 29:26مــىت الرســول ( - m»n¢» آمــين« - 17
 .g£r =) 18:22لمة أخرى حملها (الرسول استغىن عنها �ائيا  وأضى بِّ

يف كــل مواضــهها » آمــني «وعلــى الهمــوم فإنــ  ال ثبقــى مــ  اإلجنيليــني مجيهــا  َمــْ  أبقــى علــى كلمــة 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     288

بهنــاٍد وإصــرار إالَّ مـــرقس الرســول، فهــو هنـــا ويف كــل موضــع ثنقلهـــا كمــا ودــدها وكمـــا مسههــا يف نطقهـــا 
. وهــذا ثفيــد مقــدار )20F21(املــرة الثانيــة عشــرة مــرة، وهنــا هــي 13األصــلي الــذي اســتلم ، وقــد اســتخدمها 

 انطباق النص اإلفخارسيت على أصول  اُألوىل الهربثة حرفيا .
 »بعد«أشرب » ال«إني ) 25:14(مر  - 18

no more, by no means. oÙkšti oÙ m¾ p…w: 
لية، فهــو هــذا الرتكيــب الــذي ضتــزاح  فيــ  أدوات النفــي ال ثودــد وال ُثســتخدم يف اللغــة اليونانيــة األصــ

21F» لغـة بربرثـة «ثُهترب لدى القارىء اليوناين املـتهلر  

، أي أ�ـا عبـارة عـ  ضرمجـة حرفيـة الصـطالح عـربي. )22
وهذا ما فهل  مرقس الرسول لينقل نفس اللهجة ونفس النربة والتهبري وادروف اليت نطقهـا املسـيح يف هـذا 

ا ثزثــد مــ  ثقيننــا أن مــرقس الرســول كــان املوقــف، ألنــ  كــان ذا وقــع خــاص كههــٍد قطهــ  علــى نفســ . وهــذ
 ثنقل لنا ضقليدا  حّيا ثتناقل كما هو حرفيا  يف أفواه الناس.

 :k toà gen»matoj tÁj ¢mpšlou™ »من نتاج الكرمة«) 25:14(مر  - 19
ال ُثسـتخدم يف اللغـة اليونانيـة إالَّ  k™ » مـ  «هذا االصطالح كل  ثهـربر عـ  أصـل عـربي، فـادرف 

مــ  األواين. هنــا ثســتخدم  مــرقس الرســول يف يــري أصــول  اليونانيــة ليهــربر عــ  املفهــوم الهــربي كمــا  للشــرب
 » م  « mn هو، فادرف الهربي ضقرثبا  كما هو يف الهريب 
هو ضهبري ليتوردي عـرباين » اخلمر «بدل كلمة » نتاج الِّرمة «كذلك استخدام مرقس الرسول لِّلمة 

 ة على كأس الوليمة سواء قبل أو بهد الهشاء!حمدد، ُثستخدم وقت الصال
 :wj tÁj ¹mšraj ™ke…nhj‹اليوم » ذلك«حتى  - 20

ال ثقع هنا موقها  الزما  يف اجلملة اليونانية، فهو مـرتد  حرفيـا   ke‹noj™» ذلك «اس  اإلشارة: 
ن املســـيح حيـــب مـــ  موضـــه  األصـــلي الهـــربي، وهـــو ثُهتـــرب مـــ  األلفـــاظ الهربثـــة املألوفـــة دـــدا ، والـــيت كـــا

 ).21:14استخدامها (رادع مر 
 :n tÍ basile…v toà Qeoà™في ملكوت اهللا  - 21

ليســت يف مهناهــا اليونــاين املهــروف، فــامللِّوت ضهبــري مِّــاين حمــدد، » ملِّــوت اهللا «هنــا كلمــة 

 
 )21( J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 163,182. 

 )22( P. Benoit, cited by J. Jeremias in The Eucharistic Words of Jesus, p. 182. 
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 استهالن حِّ  اهللا، كوضع روحي وكقوة عاملة. =ولِّ  داءت يف مهناها الهربي 
االصطالحات الهربثة اليت التـزم بـا القـدثس مـرقس يف إجنيلـ  واملتزامحـة يف الـنص وبالري  م  كل هذه 

مـ   اإلفخارسـيت أكثـر مـ  بـاقي إجنيلـ ، جنـده ثسـتهلها جبملـة ثونانيـة صـرف، وهـي اجلملـة الـيت أضـافها
 » نوفيما ه  ثأكلو  «عنده، بلهجت  اليونانية اخلالصة، لِّي ثبدأ با ضسجيل التقليد. هذه اجلملة هي: 

مع الرتكيب الهربي أو األرامي السابق. وهـذه املفارقـة  -لغوثا   -ولذلك داءت يف ضركيبها يري منسجمة 
ضزثـد مــ  ثقيننـا أنــ  التـزم فيمــا خيـتص بــالنص اإلفخارسـيت بالتقليــد ادـريف املســلَّ  إليـ ، أمَّــا فيمـا عــدا ذلــك 

مـرقس الرسـول كـان متهلمـا  ومتعـلها  يف اللغـة فِّان حرّا يف انتخاب االصطالحات اليونانية اللغوثة، ألن 
 اليونانية.
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 رابعاً: خالصة المقارنة بين النصوص اإلفخارستية

 في األناجيل وعند بولس الرسول
 

لقــد ودــدنا ممــا ســبق أن املصــدر الــذي ثســتقي منــ  مــرقس الرســول، بــالري  مــ  أنــ  لــيس هــو أوًال: 
وقــا اإلجنيلــي، إالَّ أن التقليــد الــذي ثظهــر يف االثنــني املصــدر الــذي ثســتقي منــ  كــل مــ  بــولس الرســول ول

ـــا واحـــدا !! لدردـــة أدهشـــت الهلمـــاء املـــدقرقني.  لـــيس فقـــط متشـــابا  بـــل ومتطابقـــا  إىل حـــد ميِّـــ  اعتباـر
 ”:هانس ليتزمان“وإليك ضصرثح للهاِمل األملاين اإلفخارسيت الذائع الصيت 

أن بـولس ثسـتخدم نفـس التقليـد الـذي اضبهـ  مـرقس  [إن  نتيجة  للبحو  اليت قمنا با، حنـ  نؤكـد
 )22F23(م  دهة الهشاء األخري للرب ثسوع.]

 .)24F25(”فاثنجان“و  )23F24(”دثبليوس“وكذلك وبنفس التصرثح ثؤكرد ذلك الهاملان 
إذا ، ثتحقـق لــدثنا أنــ  ثودـد ضقليــد واحــد لإلفخارسـتيا اســتقى منــ  اإلجنيليـون مجيهــا ، وبــولس الرســول،  

ـــد حقيقـــة وأصـــالة هـــذا التقليـــد الواحـــد أن كـــالّ مـــ  كـــل مـــا ســـجَّلوه  يف األناديـــل والرســـائل. والـــذي ثؤكر
النصَّــني، الــنص املرقســي يف إجنيلــ  املنفــرد والــنص الــذي ثشــرتك فيــ  كــلٌّ مــ  القدثَســْني بــولس ولوقــا املنفــرد 

 .)25F26(بذاض  أثعا ، كلٌّ منهما حرٌّ م  اآلخر مل ثأخذ من  وال ابَّلع علي 
ذا التقليد الواحد الذي أخذ من  اجلميع فهو (كما حتقَّقنا م  خصـائص النصـوص اإلفخارسـتية أمَّا ه

 نصٌّ أصيل ُضُسلر  باآلرامية وبالهربثة. -يف إجنيل مرقس) 
أمَّا النص الذي قدَّم  بولس الرسول فقدَّم  بتهبـريات وضركيبـات ثونانيـة ضتناسـب مـع الـذث  كـانوا  ثانياً:

ارسون اإلفخارستيا على ثدث ، فِّل ما كان ثلتبس على األم  فهم  م  االصطالحات ثستمهون إلي  ومي
ُثسـفك عـ   «الهربانيـة واآلراميـة كـان القـدثس ثقرربـ  إىل أذهـان سـامهي  يف كلمـات ثونانيـة مفهومـة. مـثال  

هـذه  «صـارت » هـذا دمـي « » شـِّر «صـارت و » بـارك «و  » ألدلِّـ  «صـارت » (مـ  أدـل) كثـريث 
 » سالِّأ

 
)23(  Lietzmann, Mass and Lord's Supper, p. 185. 

 )24( Dibelius, From Tradition to Gospel, pp. 206, 211. 
 )25( Finegan, ـberlieferung,  p. 66 f. 

 )26( Lietzmann, op. cit.,  Goossens, Les Origines, pp. 345-352. 
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ولِّ  مـ  األمـور املؤكـدة واملتيقنـة لـدى الهلمـاء أن بـولس الرسـول مل ثغـرير ومل ُثِعـْف شـيئا  مـ  عنـده، 
بل الذي حتقَّق لدى الهلمـاء بـالفحص الهلمـي الـدقيق أنـ  ثتبـع ضقليـدا  دـاهزا  اسـتلم  كمـا هـو مـ  الرسـل 

 سـلَّمت مـ  الـرب مـا سـلَّمتِّ  أثعـا  ألنـين ض «، كمـا ثقـول يف رسـالت : )26F27(الذث  سبقوه وسلَّم  كما هـو
). ولِّـــ  الـــذي جيهـــل التقليـــد الـــذي اســـتلم  بـــولس الرســـول وســـجَّل  يف الرســـالة إىل  23:11كـــو 1(»

إذ أن بـولس الرسـول كتبـ  يف  » عشـاء الـرب «كورنثـوس ذا اعتبـار هـام وخـاص، أنـ  أول مـا ضسـجَّل عـ  
عمليـا  هـذا التقليـد الليتـوردي يف بداثـة رحلتـ   . يري أن بولس الرسول كان قد سـلَّمه )27F28(م54ربيع عام 

م، مث إشــارض  إىل أنـ  ضســلَّم  مــ  الـرب، ضفيــد أنــ  49التبشـريثة إىل كورنثــوس، وذلـك كــان يف خرثــف عـام 
 .)28F29(م45استلم  يف وقت سابق على هذا، رمبا ثِّون أثناء ودوده يف أنطاكية عام 

مــ  القــدثس لوقــا اثالثــاً:  ــا الــنص الــذي ثقدر إلجنيلــي، فهــو ثستقصــي الــدقائق الــيت وراء التقليــد الــذي أمَّ
استلم  بولس الرسول، فِّل ما قال  وكتب  بولس الرسول كان يف ثـدْي لوقـا اإلجنيلـي، حينمـا كـان ثبحـث 
ــب وثستقصــي مــ  كــل األشــخاص الــذث  كــانوا مهــاثنني للــرب. فِّــان ثعــيف علــى مــا قالــ  بــولس  وثنقر

 الرسول ما ثتأكَّد م  صحت .
حني أن مرقس الرسـول ثـذهب إىل أبهـد مـ  لوقـا اإلجنيلـي بسـبب حصـول  علـى نـصٍّ حيمـل نفـس يف 

 األلفاظ اليت قيلت وقت الهشاء.
 لذلك ثُهترب نصُّ مرقس الرسول صورة لفظية وضهبريثة ببق األصل للتقليد اَألول.

 وثُهترب نص لوقا اإلجنيلي مِّمرال  لتقليد بولس الرسول.
 لرسول أمانة ضسلي  وضسلُّ  م  الرب َعْرب الرسل.وثهترب نصُّ بولس ا

 أمَّا نصُّ مىت الرسول فهو صورة ثونانية للنص الذي سجَّل  مرقس الرسول.
 أمَّا نصُّ ثوحنا الرسول فيقف منفردا  بذاض  إمنا قرثبا  م  بولس الرسول.

 
 )27( Otto, Kingdom of God & Son of Man p. 326. 

 )28( F.J. Foakes & K. Lake, The Beginnings of Christianity, I, vol. 5, London, 1933, pp. 445-447. 
)29(   Schlatter, «Lukas», p. 421; Héring, Le Royaume de Dieu et sa venue, p. 227.  
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 خامساً: ما هي اللغة التي قدَّس بها الرب

 على سرِّ العشاء األخير؟
 ية كانت أم عبرية؟آرام

 

إن الِّلمــات الــيت وردت يف األناديــل ضســمح لنــا حــىت يف ضرمجتهــا اليونانيــة أن نقــرر، اســب أاــا  
 الهلماء املتخصصني، أن الرب كان ثتِّلَّ  باآلرامية والهربثة.

سـت الـيت علَّمهـا الـرب للتالميـذ ضردـع يف أصـوهلا إىل اآلراميـة ولي» أبانـا الـذي يف السـموات « فمـثًال:
الـيت ضُرمجـت  »ايفـر لنـا مـا علينـا «يف  Hobaحوبـا  =» الدَّْث  «الهربثة، ألن فيها ثهربر ع  اخلطية مبفهوم 

وهو مهىن آرامي وليس عربثا  (وهذا املهىن هو الذي أخذت ب  اللغة القبطيـة  çfe…lhmaإىل اليونانية 
 .» أبانا الذي «أثعا  يف ضرمجة 

مجــة كـــل النصـــوص اإلفخارســـتية الــيت وردت يف إجنيـــل مـــرقس وإجنيـــل لوقـــا وقــد قـــام الهالَّمـــة داملـــان برت 
ورســــالة بــــولس الرســــول إىل أهــــل كورنثــــوس، إىل اللغــــة اآلراميــــة. أي أعــــاد الــــنصَّ اإلفخارســــيت إىل أصــــل  

، مث ألـَّف كتابـا  قيرمـا  يف األدروميـة اآلراميـة اسـب زمـ  )29F30(اآلرامي، فبدت النصوص واضحة ومنسـجمة
 .)30F31(رح فيها كثريا  م  هذه النصوصاملسيح ش

ولِّــ  ثهتقــد داملــان نفســ  أن الربكــة الــيت قاهلــا الــرب علــى اخلبــز والِّــأس ُحيتمــل أ�ــا كانــت بالهربثــة 
. وضودـد اصـطالحات كثـرية 31F32( Lingua Sacra(أو اللغـة املقدَّسـة» لغـة األسـرار «باعتبارهـا أ�ـا كانـت 

 ال ُثشك أثعا  يف أ�ا كانت عربثة، مثل:
هنـا إضـافة املصـدر للفهـل للتأكيـد هـو أسـلوب عـربي حمـض ال ضهرفـ  اللغـة  » شـهوة  اشـتهيت « - 1

 .)32F33(اآلرامية

 
)30( G. Dalmann, Jesus-Jeshua, pp. 126, 129, 158, 182, 140 f., 145, 159, 160 f., 171, 181. 

 )31( G. Dalmann, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch, Leipzig, 1905, reprint 
Darmstadt, 1960 

)32(  M. Black, Aramaic Approach, p. 268 f. 
 )33( Ibid, p. 269. 
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هو عرباين حمـض ويـري مهـروف يف » ُثِّمل «هنا اصطالح  » يف ملِّوت اهللا” ُثِّمل“حىت  « - 2
أو ُثِّمـل ، أي التِّميـل، mille» مـلء «اآلراميـة، ألن االصـطالح الهـرباين يف هـذا املهـىن هـو 

 .» ملء الزمان «حىت امللء (كما ثُقال يف الِّتاب املقدَّس: 
 ثقـوم «أي (قيـام السـاعة) ِمـْ   it kayyam» إضقيـام «أمَّـا االصـطالح اآلرامـي يف هـذا املهـىن فهـو: 

 على ردلي .»
ــــا وهِّــــذا فاملهتقــــد أن األحادثــــث أو األلفــــاظ الهادثــــة قاهلــــا الــــرب باآلراميــــة، أي اللغــــة الداردــــة، أ مَّ

، وكلمات الههد  -التقدثس   فقد قاهلا بالهربانية باعتبارها اللغة املقدَّسة. -أي الربكة، وشرح السرر
 فهما متقاربان يف النطق يف كل م  الهربانية واآلرامية على السواء:» دسدي ودمي «أمَّا كلمتا 

 هِّذا:» هذا دسدي. وهذا دمي «فباللغة الهربانية ضُنطق 
 .Zeh bésari, Zeh idmiه دامي زِه بيصاري زِ 

 وباللغة اآلرامية ضُنطق هِّذا:
 Den bisri, Den damiدن بيصري دن إدمي 

 » الدم «ومماثل يف » اجلسد «أي » البشرة «الِّلمة الهربية  والنطق يف االثنني قرثب م 
أااثـ  الطوثلـة املعـنية علـى كلمـات اإلفخارسـتيا يف أصـوهلا وثقدرم لنا الهامل ثـواكي  إرميـا شـهادة بهـد 

 اليونانية والهربانية واآلرامية هِّذا:
[حن  عندنا كل األسباب لِّي نقرر أن صمي  التقليد اإلفخارسيت كما داء يف عشاء الرب بِّل 

عتمـادا  ما قال  الرب ثسوع على الهشاء األخري، قد ُحفظ كامال  ووصل إلينا بشِّل ثُهتمـد عليـ  ا
 )33F34(دوهرثا !!]

 

 
 )34( J. Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 203. 
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 الفصل األول
 المفهوم الالهوتي لسر العشاء

 وتسليمه كعمل إيمان وأساس عقيدة
 

حينمــا يســرد املؤرخــون والُكتَّــاب الكنســيون يف العهــد اجلديــد أخبــار الكنيســة، جنــد اإلفخارســتيا حتتــل 
ــل ـــدوَّااتم. ولكــن لألســف الشــديد  حيــاول الُكتَّــاب داممــا  وخصوصــا  يف القــرون داممــا  ـكااــا  ااـــا  يفـ 

مــا  ــه إالَّ عنــد املختصــني بــه،ـ  اُألوىل إضــفاء الســرِّية علــى ممارســة الســر، عــن قصــد، حــىت ال يُــدَرك ـفهـو
 سبق وقلنا.

ن بـه  ـان يعـيش فيـه ويــؤ ولكن ـن خالل اذا التاريخ ينكشف دامما  االجتاه الفكري واإلمياين الذيـ 
نيــ ــل حقبــة ـز ََ بــا اــذا أصــحابـ  ااــ  الســرية الــ  يُعــا همــاـ  ــان الشــُّ  ـو ة يتعــرَّ  ـــا املــؤر،، ـهمــاـ 

ان دامما  أبدا  يضع يف اعتباره، بل وحيمل يف وعيـه الـالإرادي، أن يوصِّـل احلـق  السر. فالكاتب الكنسيـ 
اـال .  إىل األجيال اآلتية توصيال  صحيحا  واقيا ـ 
ـــان ســـر اإلفخارســـتيا ـنـــذ أول يـــو  م تأســـس فيـــه، خـــالل العشـــاء ليلـــة اخلمـــيس، ـعتـــَربا  أاـــه ســـر لقـــدـ 

هم يف احلاضــر ورجــاءام يف  لهـا الــذي سيضـب  إميــامم بــا  وحيـاتم يف املســيُّ وسـلـو األجيـال القادـــةـ 
املستقبل. اكـذا رأى املسـيُّ، واكـذا صـمَّم ودبـَّر وأسـس اـذا السـر، لـذلك وجـداا يف الفصـول السـابقة  

لما  الـرب الـ  أسـس بـا سـر اإلفخارسـتيا ـتفقـة متاــا  ــع أعمالـه الـ  ـلها، وسنجد دامما  أ بدا ، أنـ 
 بانسجام يفوق الوصف.عملها قبل ذلك وبعد ذلك 

وتــــه ال ميكــــن  وتــــه ال ميكــــن فهمــــه إالَّ حبياتــــه، وحياتــــه ـو فحيـــاة الــــرب ال ميكــــن فهمهــــا إالَّ مبوتــــه، ـو
 إعالمما إالَّ باإلفخارستيا.

عاديـا  حـىت إن ـوتـه وحياتـه حيفظهمـا التـاريخ بـاإلجالل واإلــرام فحسـب، بـل إن  واو مل يكـن بشـرا  
ــا  باجلســد علــى ـســتوى  إلــهاملســيُّ إلــه عــاش باجلســد علــى ـســتوى  إذا ، لــزم وحتــتَّم أن اـــذا  إلــه.ـو

 على ـستوى الواقع ويعلنه!! لالهوتهاإلـيني البد أن يشهد » بدـه وحلمه «اجلسد اإلـي 
ان، و  اكذا يكون، جسد ودم علـى املـذبُّ يشـهدان بصـورة داممـة لالاـو  املسـيُّ علـى ـسـتوى واكذاـ 

اإلميــان والقــوة واحليــاة. فــالالاو  لــن يســتنفذ اإلفخارســتيا شــرحا  يف يــوم ـــن األيــام، بــل اإلفخارســتيا اــي الــ  
 عصور.تُلقي النور واحلق واحلياة باستمرار يف القلوب والعقول لفهم الاو  املسيُّ على ـدى ال
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مة والصلب واملو  وحىت أخبار  ـَّا احلوادث ال  عرباا املسيُّ إذا اُظَر  تارخييا  وحسب، ـثل احملـا أ
تعثـرا   ـان عسـريا  ـو ضـمون العهـد اجلديـد فيهـاـ  القياـة، فإن فهم التالـيذ ــا ــن جهـة الاـو  املسـيُّ ـو

الم املسيُّ بعد القياـة لتلميذين ـن التالـيذ  :جدا . واذا اوـ 
ـان ينبغــي أن املســيُّ  «+  أيهـا الغبيَّــان والبطيئــا القلـوب يف اإلميــان جبميـع ـــا تكلَّــم بـه األابيــاء، أـــاـ 

ـن مجيـع األابيـاء يفسـر ـمـا األــور املختصـة بـه  يتأمل بذا ويدخل إىل جمده؟ مث ابتدأ ـن ـوسى ـو
 )27-25: 24(لو » يف مجيع الكتب.

ــان عاملــا  بــب ء القلــ وب يف اإلميــان علــى ـســتوى احلــوادث وثقــل اآلذان يف الســمع ولكــن ألن الــربـ 
والفهم على ـستوى األخبار وشـرحها، وضـع يف تـدبريه اـذا السـر بعمقـه اإلــي وأسسـه ــم ليلـة العشـاء 
ااوا مل يفهموه آائٍذ، إالَّ أمم  األخري ليكون او بذرة اإلميان احليَّة الباقية ـم إىل ماية الداور، حىت وإنـ 

ــل األقــوال  علــى ــل احلــوادث، بــلـ  ـــدى األيــام اســتطاعوا ـــن خــالل اــذا الســر وممارســاته أن يشــرحواـ 
(يــو » لســ  تعلــم أاــ  اآلن ـــا أاــا أصــنع، ولكنــك ســتفهم فيمــا بعــد. «واألعمــال الــ  قــال وصــنع! 

7:13( 
يَّـة، جلـس وعلى افس ـامدة العشاء السري ال  أـلوا عليها ـع الرب الوليمـة األخـرية، ويف افـس العل

ـل شـيء! ألن  ـل شـيء! اعـم، فهمـواـ  روا وتـذـَّروا وفهمـواـ  التالـيذ بعد القياـة وبعد الصعود ـرارا  وتذـا
وا اآليت ــن السـماء  سر اإلفخارستيا أضاء ـم فعال  طريق احلياة واخللود، وخبز السماء فـتُّ أعيـنهم ليـدـر

ـل أسـرار السـماء:  مـا. فاافتحـ  أعينهمـا.فلمـا اتكـأ ـعهمـا أخـذ خبـزا  وبـا «ــعـ  سَّـر وااـو (لـو » رك ـو
 )31و30: 24

ــــوا ـعـــــىن الصــــليب وعمـــــق الصـــــليب ودم  لمـــــا  العشــــاء األخـــــري، أدـر فمــــن خـــــالل اإلفخارســــتيا ـو
مث ااعكس اور اجللجثة إىل الوراء على جلسة العشاء األخري، فأضاء ـعاين الكلما  الـ  قاــا  الصليب،

 هم سر اإلفخارستيا، سر العهد اجلديد بدم املسيُّ.الرب واستوضُّ سراا، فااكشف أـاـ
ـوا سـر القياــة باجلسـد الـ  قاـهـا املسـيُّ  ـذلك أيضا  فمن خـالل اإلفخارسـتيا واجلسـد املـأـول أدـر

عنااا. وا عدم املو  الذي أحس وه بإميامم، وذاقوا عمق احلياة األبدية ـو  وأدـر
يُّ أـام عيومم عاد  فألق  اوراا أـثر فأـثر علـى سـر وبالتايل فإن القياـة باجلسد ال  قاـها املس

ــوا يف دم اإلفخارســتيا دواء  وا يف أـــل اجلســد احلــي واحمليــي قــوة القياـــة واحليــاة، وأدـر اإلفخارســتيا، فــأدـر
وا عمق احلياة األبدية وصدَّقوا اليء الثاين وترجَّوه.  عدم املو ، وأدـر
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ـة وثقيلـة جـدا  لقد بـد  أحاديـث املسـيُّ عـن املـو  وقـ   العشـاء األخـري ـسـاء اخلمـيس غـري ـفهـو
ـْن  ـَ ااـ  قـد تعلَّقـ  بشخصـه أشـد التعل ـق، فهـل املـو  إذا  سيفصـل بيـنهم وبـني  جدا  علـى قلـوبم الـ ـ 

 » أحبهم إىل املنتهى «أحبوه و
ا شـيء ـما بد  ـم أقوال الرب وأحاديثه عن القياـة وامللكو  اآليت، يف ـسـاء اخلمـيس أيضـا ، أمـ

ااــ  أحاديــث بااتــة  مــا قالــ  ـــرمي أخــ  لعــازر، لقــدـ  خيــتص بــاليوم األخــري انــاك يف املســتقبل البعيــدـ 
 جدا  زاد  اإلحساس مبو  الرب ثقال  على ثقل يف اذه الليلة.

ثـريا   ولكن املسيُّ واو عامل أن القياـة قاممة وعلى األبواب، وأن امللكو  ران الصعود، مل يكـرتثـ 
 قلوبم: حلزمم وثقل

ألين قلـ  لكـم اـذا قـد ــأل احلـزن قلـوبكم؟ ... أاـتم سـتحزاون ولكـن حـزاكم يتحـول إىل فـرح  «+ 
وفـــي ذلـــك اليـــوم ال  وال ينـــزع أحـــد فـــرحكم ــــنكم، لكنـــي ســـأراكم أيضـــاً فتفـــرح قلـــوبكم... 

 )23و22و20و6: 16(يو » تسألونني شيئاً.
لـرب وحبضـور الـروح القـدس ـصـدر فـرح ال وفعال  صار  اجتماعاتم حـول اإلفخارسـتيا بعـد صـعود ا

ـــل  ـــوا بـــهـ  يوصـــف بســـبب إحساســـهم حبضـــور الـــرب، وبســـبب النـــور الـــذي أضـــاء قلـــوبم وأذاـــامم وأدـر
وذاقـوا قـوا   «شـيء! لقـد ذاقـوا ــن خـالل اإلفخارسـتيا لـيس فقـ  ـعـاين احليـاة وامللكـو  واخللـود، بـل 

ن والتاريخ. )، ذاقوا املسيا بالروح واحلق5:6(عب » الدار اآليت  وعاشوا أياـه جمدَّدا  إمنا فوق الـز
ولكــن لــوال اإلفخارســـتيا الــ  مجعـــتهم يف املســيُّ وجعلـــ  ـــن اجتمـــاعهم جســما  حيّـــا ـتحــدا  بـــالروح  

ا اسُتعلن شيء ـن أعمال الرب. القدس اسُتعلن فيه املسيُّ واسُتعلن بواسطته، نيسة ـو اا ـ   ـاـ 
باإلفخارســـتيا، وبوحـــدة بعملـــني متَّ اســـتعالن املســـيُّ للعـــامل: لـــذلك اســـتطيع أن اقـــول بيقـــني، إاـــه 

فباإلفخارستيا اسُتعلن سر اجلسد والدم! وبوحدة التالـيذ  التالميذ الروحية في جسد المسيح السري.
الروحيــة يف اإلفخارســتيا اســُتعلن املســيُّ بــالروح وُحفظـــ  مجيــع أقوالــه وتعاليمــه يف قالــب واحـــد، أي يف 

مــا الكنيسـة الـ  بو  افـة أعمـال الـرب وصـفاته اإلـيـة بـرأي واحـد وفكـر واحـد ـتحـدـ  اسـطتها اسـُتعلن ـ 
 رأيناه يف األااجيل والرسامل.

ـَّـا وحـدة التالـيـذ بـالروح يف جسـد  إذا ، ميكن أن اقول إن اإلفخارستيا حقق  وجود املسيُّ احلـي، أ
ـَّنـــــــــ  الكنيســـــــــة ضـــــــــد اخلالفـــــــــا  واآلراء الفرديـــــــــة والنظر  يـــــــــا  والـــــــــذاتيا  بالنســـــــــبة املســـــــــيُّ فقـــــــــد أ
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نيسة الرسل!!  للكنيسة اُألوىل األم، أيـ 
رازي ـا  نذ أول اجتماعـ  أي ـنذ أول ممارسة ـا لوصية الـرب، أن  -لقد جنح  الكنيسة اُألوىل، ـو

ل ـا قاله املسيُّ ليلة العشاء، وذلـك حينمـا  -» ُخترب مبوته « جنح  يف الشهادة للمسيُّ على ـستوىـ 
فلـيعلم يقينــا  مجيـع بيـ  إسـراميل أن ا  جعــل يسـوع اـذا الـذي صــلبتموه  «رسـول يقـول: وقـف بطـرس ال
سيحا   ). انـا شـهادة ــن عمـق اإلفخارسـتيا. الصـليب انـا فهمـه بطـرس الرسـول 36:2(أع » أاتم ربّا ـو

ســرة املســيُّ. أَمل يســبق املســيُّ ويقــدِّم لبطــرس جســده ـكســورا  ودـــ مشــيئة اآلب ـو ه بصــورته اإلراديــةـ 
ا  قبل الصليب يف ـساء اخلميس على العشاء؟  ـسفـو

ــان ال ميكـن بــدون  إذا ، فالصـليب رسـالة وطريــق السـتعالن ربوبيتــه وواسـطة حتميـة لإلميــان باملسـيا!!ـ 
ـُْســـَبقا  وقبـــل الصـــليب أن يـــدرك بطـــرس  اـــذا ســـر عشـــاء الـــرب وتقـــدمي اجلســـد املكســـور والـــدم املســـفوك 

 وي ملفهوم الصليب اإلرادي ورسالة الصليب الكرازية لإلميان باملسيَّا!اإلدراك العايل واإلـي واُألخر 
ــارزة مبجــد الصــليب ومبــو  الــرب الكفَّــاري وعمــل الــدم للمغفــرة  اكــذا خرجــ  الكنيســة اُألوىلـ 

ااـ   -والتطهري واملصاحلة والفداء ـن وراء خلفية قوية صلبة  أي اإلفخارستيا يف عشاء اخلميس ال ـ 
ل اذا جب جرأة النيب الذي يتكلَّم عن املستقبال  وعيناه تريان احلقيقة!!تشرحـ   رأةـ 

وقلـُ  لكـم اآلن قبـل أن يكـون حـىت ــىت   «لقد مت قول الـرب الـذي قالـه علـى ـامـدة العشـاء الربـاين: 
نــون ). اعــم، قــد حتقــق اــذا علــى ـســتوى أـثــر ـــن الكــالم، فــدم اإلفخارســتيا 29:14(يــو » ـــان تـؤ

جعـل  »هـذا هـو دمـي المسـفوك عـنكم لمغفـرة الخطايـا«لتالـيـذه يف الكـأس قـامال : الذي قدَّـه الرب 
ون قـــــوة وفعـــــل الـــــدم الـــــذي ُســـــفك علـــــى الصـــــليب (ــــــان يســـــتحيل فهـــــم ذلـــــك بـــــدون  التالـيـــــذ يـــــدـر

 اإلفخارستيا):
ل خطية. «+   )،7:1يو 1(» دم يسوع املسيُّ ابنه يطهِّراا ـنـ 
 )،24:2ب  1(» لى اخلشبة.الذي محل او افسه خطايااا يف جسده ع «+ 
 )،20:1(ـو » عاـال  الصلُّ بدم صليبه. «+ 
 )،9:5(رو » ـتربرون اآلن بدـه. «+ 
 )،7:1 (أف» لنا الفداء بدـه. «+ 
 )،5:1(رؤ » غسلنا ـن خطايااا بدـه. «+ 
 )9:5(رؤ » اشرتيتنا   بدـك. «+ 
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به املســيُّ علــى الصــليب اــي ـنظــورة ـــن إن اــذه الرؤيــا العاليــة واملبهجــة لقــوة الــدم وفعلــه الــذي ســك
اذا او دـي املسفوك عنكم ملغفرة  «خالل اإلفخارستيا ـن شهادة املسيُّ والكأس يف يديه واو يقول: 

ـأس اإلفخارسـتيا  » اخلطايا ا  يف سـرـ  لقد َسَرْ  فـيهم فعـال  قـوة وفعـل دم املسـيُّ الـذي قدَّــه ــم ـسـفـو
وادث علـى ـسـتوى النبـوة الـ  مل يفهمواـا أوال  ولكـن ملـَّا حتققـ  قبل الصليب!! فكان ــم قـوة لرؤيـة احلـ

وقع احلوادث! ان ـو ـن عٍل، ـن فوق، ـن فوق الـز  أـام أعينهم على الصليب صاروا ـا شهودا  
فلســــفة  نظريــــة فكريــــة أوـ  املســــيُّ مل يشــــرح لتالـيــــذه الفــــداء والكفــــارة بالــــدم واخلــــالص بالصــــليبـ 

سرٍّ وقـوة روحيـة تسـري فـيهم ــن خـالل اجلسـد املكسـور  الاوتية، ولكنه قدَّم ـم الفداء والكفارة بالدمـ 
وبالدم املسفوك الـذي قدَّــه ــم يف   كحق يؤكل اآلن ويُفهم غدًا،الذي قدَّـه ـم يف اخلبز لالشرتاك فيه 

ذلك. حق ُيشَرب اآلن ويُفهم غدا ـ  ة ليشربوا ـنهـ   ـأس الـرب
لــــ  قــــدَّـها ـــــم يف اــــذا الســــر اإلـــــي الرايــــب ليلــــة اخلمــــيس، أي أي أاــــه بذبيحــــة افســــه الطوعيــــة ا

الفــداء  الــذي بــه يســتطيعون أن يشــرحوا اظريــة »المنطــق اإللهــي الســري«تــرك الــرب لتالـيــذه اإلفخارســتيا، 
جسد املسيُّ السري، ل ـلهما  العهد اجلديد!! والكفارة، واخلالص، وجمد الصليب، والكنيسةـ   ـو

لتالـيذه يف العشاء األخـري، واـذا ــا سـلَّمه التالـيـذ بالفعـل للكنيسـة، فكـان وال اذا ـا سلَّمه الرب 
ـل أسـرار املسـيُّ  ـل احلـق ـو يزال سر اإلفخارسـتيا املأــل احلـق واملشـرب احلـق الـذي ُيسـتعلن ــن خاللـهـ 

 والكنيسة والدار اآليت.
متاـــا   ا الســر ـــن الرســل بــذا املعــىناــذا يبــدو واضــحا  جــدا  يف تعبــريا  اآلبــاء الرســوليني الــذين اســتلموا اــذ

ي الذي اسُتشهد حوايل عام  حيث اقرأ للقديس  م. تعليما  واضحا  بذا الشأن:110إغناطيوس األاطـا
 )4، فيالدلفيا:2:7، تراليا 2:5(الرسالة إىل أفسس [إن الكنيسة هي موضع الذبيحة.] 
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 الفصل الثاني
 عالقة وليمة األغابي بسر اإلفخارستيا

 وكيف انفصلت عن اإلفخارستيا واستقلت تماماً 
 

لقد استلمت الكنيسة من الرسـل طقـس عشـاء الـرب كـامًال كوليمـة حمبـة (أغـايب) تبـدأ وتنتهـي بالسـر 
يتخللهــا عشــاء أو غــذاء املقــدَّس (اإلفخارســتيا)، أي تبــدأ بســرِّ كســر اخلبــز، وتنتهــي بســرٍّ كــأس الربكــة، و 

 عادي من مجيع األطعمة واألشربة يشرتك فيه مجيع احلاضرين.
ولكــن مل يــُدم هــذا الطقــس طــويًال، ففــي بعــض الكنــائس كمــا يف كورنثــوس وغريهــا مــن بــالد الغــرب، 

: 11كـو 1م (70انفصلت وليمة األغايب كغـذاء عـادي عـن سـر اإلفخارسـتيا مبكـراً جـداً رمبـا قبـل سـنة 
20-22.( 

ـن نقــرأ عــن وليمـة أغــايب قائمــة ـــد ذاتـا، أي منفصــلة عــن ســر اإلفخارسـتيا يف رســالة يهــوذا (آيــة  ـو
ويف رسـالة بطـرس  ،n ta‹j ¢g£paij Ømîn™ »في والئم المحبة التـي لكـم«): 12رقم 

 م.80م وعام 60وهذه الرسائل مكتوبة فيما بني عام  ».والئم معكم«): 13:2الرسول الثانية (
، إالَّ وكل الكنائس  )0F1(لك من الكنائس مل تُدم أكثر من القرن األول، فلم يأِت القرن الثاينويف غري ذ

كانـت قــد جعلــت لألغــايب طقــس صــالة خاصــاً ولإلفخارســتيا طقــس صــالة آخــر، مــا عــدا مصــر فظلــت 
 «وليمة األغايب متصلة باإلفخارستيا حىت القرن اخلامس. وقد جاء ذكرها يف التـاريخ الكنسـي لكـل مـن 

)، حيث ذُكر أن املصريني (األقباط) كانوا حىت القـرن 22:5(» سقراط «)، و19:7(» سوزومني
اخلـامس ال يزالـون يقيمــون األغـايب يف كثـري مــن الكنـائس مــع اإلفخارسـتيا يف كـل مصــر، مـن اإلســكندرية 

فكانــت  حـىت طيبـة، وكــانوا ال يزالـون حمــافظني علـى طقــس العشـاء كمــا اسـتلموه مــن مـار مــرقس الرسـول،
اإلفخارســتيا تُقــدم يف املســاء. كــذلك كــانوا ال يزالــون حمتفظــني بــالتقومي التقليــدي اليهــودي القــدمي معتــربين 

 «يـوم الـرب أن مسـاء السـبت، أي السـبت لـيًال ولـيس صـباح األحـد هـو بدايـة أول األسـبوع، أو مبـدأ 
 » كريياكي

، إذ أن رفـــع البخـــور يف مســـاء الســـبت [وال يـــزال هـــذا التقـــومي معمـــوًال بـــه يف الكنيســـة حـــىت اليـــوم
 

 )1( Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 77. 
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يُعتــرب عشــية خلدمــة صـــالة األحــد. وقــد اســـُتعيض عنــه برفــع البخـــور يف العشــية عــن اإلفخارســـتيا 
الليلية كبداية ليوم الرب، ونُقلت اإلفخارستيا لتكـون صـباح األحـد وذلـك بسـبب تشـدُّد الكنيسـة 

مر الذي معه ميتنع ممارسته يوم السبت بعد ذلك يف االلتزام بالصوم تسع ساعات قبل التناول، األ
 ألن الكنيسة بدأت حترِّم الصوم أيام السبت].

أمَّــا وضــع الكنيســة القبطيــة يف احتفاظهــا بالتقليــد الرســويل القــدمي يف اجلمــع بــني األغــايب واإلفخارســتيا يف 
 .)1F2(العاملمناسبات كثرية، فقد اعتربه القديس أغسطينوس استثناًء خاصاً دون كافة الكنائس يف 

ولكن ليس معىن بقاء وليمة األغايب مع اإلفخارستيا يف مصر، أ�ما كانا مائدة واحدة ـسب طقس 
الــرب يف العشــاء الســري، ولكــن كانــت اإلفخارســتيا تُــتمَّم أوًال وبالكامــل، وبعــد ذلــك مباشــرًة تبــدأ وليمــة 

 األغايب.
 «بــني األغــايب واإلفخارســتيا، عنــد فحــص وســوف يتضــح لنــا متامــاً االنفصــال الــذي متَّ مبكــراً جــداً 

م)، حيـث جنـد فيهـا أنـه بعـد أن يسـتنفذ الكاتـب  100عـام  -(تعلـيم الرسـل االثـين عشـر » الديـداخي
كل طقس وليمة األغايب، يعود مرًة أخرى ويبدأ يف وصـف طقـس آخـر لإلفخارسـتيا، وكـل طقـس منهمـا 

 قائم بذاته.
، )2F3(م باللغــة القبطيــة1919كُتشــفت حــديثاً يف مصــر ســنة ومــن الوثــائق اهلامــة جــداً الوثيقــة الــيت ا 

وهـي مــن األبوكريفــا،  » الرسـالة الرســولية «م، باسـم 170ســنة  -م 140وهـي مــن مـدوَّنات ســنة 
 اإلفخارستيا قبل وليمة األغابي.واملعتقد أ�ا مدوَّنة يف مصر، حيث يصف الكاتب 

 اإلفخارستيا بعد وليمة األغابي.كاتب ، فيذكر ال)3F4(أمَّا يف النص األثيويب لنفس الوثيقة
واملعــروف ـســب البحــوث الدقيقــة أن قيــام وليمــة األغــايب قبــل اإلفخارســتيا هــو الوضــع األســبق زمنيــاً 
حســـــــب التقليـــــــد، والـــــــذي تطـــــــور ـكـــــــم اللياقـــــــة الكنســـــــية وقداســـــــة ســـــــر اإلفخارســـــــتيا إىل أن تكـــــــون 

 
)2(  Augustine, Epist ad. Jan., 1:5. 

 )3( Epistula Apostolorum, Coptic & Ethiopic texts with a German transl., by H. Duening, 
Bonn, 1925. 

 )4( Epistula Apostolorum, English tr. in G. Horner, The Statutes of the Apostles, London, 
1904. 
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 .)4F5(اإلفخارستيا هي األسبق
 بعــد مــا تعشــواكــذلك الكــأس أيضــًا  «ورده بــولس الرســول: فــنحن ال ننســى الــنص الــذي أ

ــح أن تكميــل ســر اإلفخارســتيا (أي الشــكر علــى الكــأس) جيــيء يف 25:11 كــو1(» )، الــذي يوضِّ
 ختام وليمة األغايب.

، واملسـمَّى يف Apostolic Tradition of Hippolytusهليبـوليتس ” التقليـد الرسـويل“ويف كتـاب 
ــــَرب أســــاس معظــــم الليتورجيــــات، يبــــدأ الكــــاهن (أو ” لكنســــي يف مصــــرالنظــــام ا“املخطوطــــات بـــــ  واملعت
 ».فلنشكر الرب«مث ، »ارفعوا قلوبكم«مث ، »الرب مع جميعكم«األسقف) بقوله: 
أو بصالة الشكر، وهذا يشري إىل أنه قبل ذلك كانت وليمة  بالشكر» اإلفخارستيا«هنا تبدأ صالة 

 سقف بصالة اإلفخارستيا (على الكأس).األغايب، واليت ملَّا انتهت بدأ األ
فقـط، ولكنهـا كانـت » فلنشـكر اهللا «وصـالة الشـكر علـى الكـأس (اإلفخارسـتيا) ال تعـين أن نقـول 

 ).Nebarek Baruk» نبارك بركة «تعين أصًال أن نصلِّي صالة للشكر (واألصل العربي 
أن تبـدأ صــالة «قاعــدة ت وقـد أخـذت مجيـع الليتورجيــات بدايـة القـداس هــذه عـن هيبـوليتس، فصـار 

 مع أن صالة الشكر أصًال كانت آخر ما يُقال يف طقس العشاء كله. ،»اإلفخارستيا بالشكر
ولـــذلك فـــإن الليتورجيـــات أعـــادت صـــياغة صـــالة الشـــكر هـــذه الـــيت كانـــت تُقـــال أصـــًال علـــى وليمـــة 

اإلفخارستيا أي (القداس)، األغايب واإلفخارستيا معاً من أجل الطعام يف النهاية، حىت تتناسب مع بداية 
وصــار لكــل ليتورجيــا بدايــة شــكر خاصــة. ولكــن عمومــاً صــار مضــمون الشــكر مــن أجــل اخلليقــة كلهــا 

 واخلالص.
وعلــى العمــوم فــإن اإلفخارســتيا بــالرغم مــن التحامهــا باألغــايب يف كثــري مــن كنــائس مصــر يف القــرون 

ـــة حمـــددة، وال حيضـــرها إىل املؤمنـــون اخلمســـة اُألوىل، إالَّ أ�ـــا كانـــت ذات طقـــس حمـــدد قـــائم بذا تـــه وبداي
ــدون الــذين جــرت تــوبتهم علــى يــدي األســقف أو الكــاهن. وكانــت إقامــة اإلفخارســتيا بعــد األغــايب  املعمَّ
تقتصر على مناسبات معينة، أمَّا يف املناسبات الرمسية األخرى فكانت اإلفخارستيا تُقام وحدها بطقسـها 

 ف أو الكهنة، ويف أيام األحاد.الرمسي اخلاص، مثل رسامة األسق

 
)5(  J. Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 116. 
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وانفصــال اإلفخارســتيا طقســياً عــن األغــايب مــن األصــل، ســهَّل انفصــاهلا بعــد ذلــك �ائيــاً مــن حيــث 
الزمان واملكان والرتتيبات. فلم تعد األغايب إالَّ والئم حمبة قائمة بذاتا ملناسبات وأعيـاد القديسـني وموالـد 

ملــآمت أو األفــراح، أو تكــريس الكنــائس، أو بعــد رســامة األســاقفة (أي تــذكار يــوم استشــهاد) الشــهداء، وا
 والكهنة، أو يف كنائس القرى النائية حيث ال مفر من إطعام املسافرين.

وظلت والئم األغايب حمتفظـة بطقسـها األول الوقـور، كمـا اسـتلمتها الكنيسـة مـن الـرب نفسـه، حيـث 
حضـور الكـاهن، ولكـن لـيس داخـل الكنيسـة بـأي حـال ال حيل إقامتها إالَّ بـأمر األسـقف أو ـضـوره أو 

والمـع الثالـث بقرطاجنـة يف مشـال أفريقيـا عـام » الودكيـا «مـن األحـوال، وذلـك مبقتضـى قـوانني جممـع 
م الـــذي فيـــه ُحـــتِّم الصـــوم قبـــل التنـــاول، ونُقـــل بالتـــايل ميعـــاد اإلفخارســـتيا مـــن املســـاء إىل الصـــباح 391
 ي على اخلبز واخلمر يف األغايب إالَّ الكاهن.). وال يكون املصلِّ 45و44(قانون 

وقد انقطعت هذه الوالئم من مصر مـن مـدة طويلـة، ولكـن ظلـت باقيـة يف األديـرة بنظامهـا وميعادهـا 
حـىت �ايـة القـرن الرابـع، مث اسـتقرت بعـد ذلـك  )5F6(أي بعد اإلفخارستيا مباشرًة يـوم السـبت مسـاًء (قـدمياً)

 حىت إىل زمن قريب.لتكون يف يوم األحد صباحاً 
بسـتان  «وكان منوطاً برئيس الدير، أن يكون هو املصـلِّي علـى األغـايب، ويكـون هـو القـارىء لكتـاب 

 على املائدة ويكون هو القائل الربكة (الشكر) أوًال وأخرياً.» الرهبان

 
 اجلزء األول. -) كتاب مار إسحق 6(
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 دراسات دقيقة لكلٍّ من العاِلم ليتزمان وريتشاردسن
 ي كلٍّ من مصر والحبشةتُلقي أضواء جديدة على األغابي ف

 

 يقول العاِمل ليتزمان:
املصدر األساسي لوصف هذا العمل (األغايب) هو النظام الكنسي (لكنيسـة مصـر) هليبـوليتس. {

وتقدمــه النســخة الالتينيــة يف أقــدم وضــع لــه. ولكــن النســخ الشــرقية هلــا قيمتهــا البالغــة أل�ــا تقــدم 
 ارسها كنائس الشرق.إضافات أساسية متفقة مع املمارسات اليت مت

كانــت ال تُقــام أصــًال يف   6F7( de‹pnon kuriakÕn(”عشــاء الــرب“األغــايب وتســمَّى 
، أي يف بيــــت شــــخص خــــاص كُمضــــيف يبعــــث دعــــوة للوليمــــة )7F8(الكنــــائس ولكــــن يف البيــــوت

 ويتحمل مصاريفها.
بدون ل االحتفا وعادًة يرأسها أسقف ويف غيابه كاهن أو مشاس يؤدي عمله، ولكن ميكن أن يُقام
 إكلريوس، ولكن يف هذه احلالة ال يكون هلا طابع الليتورجيا وُحتتسب وليمة فقط.

 جيلس املؤمنون (املعمَّدون فقط) على املائدة، أمَّا املوعوظون فيقفون.
+ ويف بداية الوليمة يأخذ األسقف أو َمْن ميثله (لـيس علمانيـاً بـأي حـال) خبـزة ويقـول عليهـا 

قسِّـمها ويوزعهـا بـني املـؤمنني الـذين يسـتلمو�ا مـن يـده (يف قـانون ، وبعـد ذلـك ي)8F9(الشكر
من قوانني هيبوليتس يف النص الصـعيدي يقـول إ�ـم يسـتلمون مـن يـد األسـقف جـزء  47
 )9F10(قبل أن يكسر أحٌد خبزه الذي أمامه.) kl£smaاخلبز 

 
)7(  Cena dominica, Hauler p. 113.5; Cf. also the Canons of Hippolytus, can. 32 = Riedel, p. 

221; Horner p. 321; Dix, p. 46. 
)8(  Ut ingrediatur  sub tecto eius, Hauler, p. 113.8. 

 صور املخطوطات).) انظر  صالة الربكة اليت تُقال على األولوجية يف األغايب (ملزمة 9(
 )10( The Sahidic text, Funk II, 112; see also Horner, p. 321 and G. Dix, The Apostolic 

Tradition, p. 45. 
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 بعد الصالة عليه. eÙlog…a + هذا اخلبز ُيسمَّى األولوجية
أي خبـز ” خبز االسـتحالف“ظون فمحرَّم عليهم هذا اخلبز، وبدًال عنه يأخذون + أمَّا املوعو 

 يصلِّي عليه األسقف خاصًة هلم ليكون مبثابة إعالن جلحد الشيطان.
وكل مشرتك يف الوليمة له كأس خاص به أمامه يقول عليـه الشـكر (النسـخة الصـعيدية 

وإنه حمتَّم على “هليبوليتس):  48نون توضِّح جداً أن اجلميع ملتزمون أن يقولوا الربكة كقا
عليــه  eÙcariste‹nاجلميـع قبــل الشــرب أن يأخــذ كــل واحـد كأســه ويقــول الشــكر 

 ”.يطهِّرون أنفسهمويشربه مث يأكل وبذا 
 صاحب الوليمة بالشكر والتمنيات.” يذكر“وعليه قبل أن يشرب أو يأكل أن 

ــــر“+ وهـــذه الصـــلوات  طان وأفكــــاره الشـــريرة ومـــن اخلطايــــا الـــذي يصـــلِّي بــــا مـــن الشـــي ”تطهِّ
 .gioj¤ ”قديس“الصغرية، وهكذا يشرتك يف االحتفال وهو ـال الطهارة أو 

أن يســلكوا بلياقــة وترتيـب وال يكــون بيــنهم  ”الضــيوف الحاضــرين“+ ويف أثنـاء األكــل، علـى 
شوشرة أو نزاع أو عدم نظام. حىت إذا تكلَّـم األسـقف ميكـن أن يسـمعه اجلميـع يف صـمت 

 واحرتام.
أن يف النظـــام الكنســي هليبــوليتس يوجــد أيضـــاً احتفــال أغــايب مــن هـــذا  )10F11(+ ولكــن قــد رأينــا

 النوع داخل الكنيسة.
 ”قـانون هيبـوليتس“+ وتوجد نسخ شرقية حمفوظة حىت اآلن يف الكنـائس الشـرقية يعطـي فيهـا 

ات يعطـــي مواصـــف -األقـــدم منـــه ” النظـــام الكنســـي“الـــذي هـــو اســـتخراج قـــوانني مـــن  -
 .)11F12(أخرى لألغابي بطريقة أخرى مختلفة تماماً 

ووليمــة  kuriakÕn de‹pnonواالخـتالف قــائم بـني نــوعني: أغـايب تســمَّى 
 من أجل الراحلني. n£mnhsij¢أخرى ُتسمَّى أنامنيسيس 

أمَّا وليمـة عشـاء الـرب حسـب قـوانني هيبـوليتس فهـي تبـدأ قبـل املغـرب يف نفـس الوقـت الـذي  +

 
 )11( Can. 47, Funk II, 112. 

)12(  Text in K. Riedel, Kirchenrechtsquellen, pp. 220 ff., Can. 32-35, and Achelis, TU VI, 4, 
pp. 103 ff. (following Haneberg); also Duchesne, Origines (3rd edition), p. 536. 
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  التقليد اليهودي القدمي. وتستمر الوليمة حىت بداية دخول الظلمة.تنص عليه قوانني
+ ويف وقــت إشــعال النــور (إيقــاد املصــباح)، الــذي هــو مــن وظيفــة الشــماس، يكــون األســقف 

 واالنصراف يكون قبل دخول الظالم الكامل. حتماً.موجود 
يُعطَــى  ” دايــة األســرارويف ب“ويوجــد َمــن يرتمجهــا ”) لعشــاء الــرب“+ ويف بدايــة األغــايب (الــيت 

 ”.اإلفخارستيا“كل املشرتكني 

ضيف صاحب الوليمة.” الضيوف احلاضرين“+ يصلِّي األسقف من أجل 
ُ
 ومن أجل امل

 + وينتهي االحتفال بالتسبيح باملزامري.

 .)12F13(+ أمَّا وليمة التذكار فهي هلا نفس املالمح ولكن ال تُقام يوم األحد (أو السبت)
اول املشــرتكون اإلفخارســتيا وهــم وقــوف، وطبعــاً مــن كــال الســرَّين (دائمــاً يُقــال: ويف البدايــة يتنــ +

، وهنا الرتمجة خاطئة ألن املقصود هو سر اخلبز وسر اخلمـر أي السـرَّان ولـيس ”من األسرار“
. فكلمــة  األســرار، ولكــن لــيس يف اللغــة اليونانيــة وال القبطيــة املســتخدمة يف الكنيســة مثــىنَّ

 ”).السرَّين“تُطَلق على اإلفخارستيا خاطئة وتصحيحها: من  اليت” األسرار“

+ بعــد توزيــع اإلفخارســتيا علــى املــؤمنني، يبــارك األســقف علــى خبــز خــاص آخــر ويوزِّعــه علــى 
 ”.خبز االستحالف“املوعوظني وُيسمَّى 

 م.+ وكل واحد من املؤمنني بعد ذلك جيلس وتبدأ الوليمة ويتحتَّم أن تكون بسلوك موقَّر ونظا
 وكل التعليمات هنا تتطابق مع ما جاء يف نظام الكنيسة هليبوليتس.

 37أمَّا يف الرتمجة األَثيوبية من النظام الكنسي هليبـوليتس، فبعـد التوجيهـات الالحقـة لقـانون 
واملطابقة للنص الالتيين تبدأ مباشرًة إضافات أخرى تتقارب يف نقاط كثـرية مـع قـوانني هيبـوليتس، 

صــميمة تشــهد بقــدمها  م شــكًال آخــر جديــداً لألغــايب، فيهــا تظهــر مالمــح مصــريةولكنهـا تقــدِّ 
 وأصالتها.

 + ـو املساء يبدأ االحتفال.

 
 ) وهذا هو أصل وجوب عدم صالة الرتحيم يومي السبت واألحد.13(
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 عند وصول األسقف يستحضر الشماس مصباحاً ويوقده.
 -” ومـــع روحـــك أيضـــاً “ -” الـــرب مـــع مجـــيعكم“األســـقف مـــع الشـــعب يتلـــون احلـــوار: 

 ”.مستحق وعادل“ -” فلنشكر الرب“
 احملفوظة فقط لإلفخارستيا.” ارفعوا قلوبكم“ه خيلو من ولكن

واألســقف يقــدِّم الشــكر مــن أجــل موهبــة النــور إىل املســاء، كــال النــورين: النــور للعــني والنــور 
 للعقل.

 + وتبـدأ الوليمـة العاديــة، ويف �ايتهـا يقـف كــل واحـد مـن مقعــده حيـث يبــدأ األطفـال مـن

 ري استعداداً للنهاية األخرية للوليمة.البنات وأوالداً بتالوة صلوات املزام

يف أيديهما على التـوايل وكـل منهمـا يتلـو  ”كأس الذبيحة“+ يأخذ كل من الشماس والكاهن 
 حيث يرد املشرتكون بلِّلويا.” اهللِّلويا“مزموراً من مزامري 

ــ مه + مث يبــدأ األســقف أيضــاً بعــد أن يقــدِّم الكــأس كالواجــب، يقــول الشــكر علــى اخلبــز ويقسِّ
 ويوزِّعه. وبذا تنتهي الوليمة.

وجبوار هذه النصوص الواردة يف النظـام الكنسـي هليبـوليتس، نقـدِّم مـا سـجَّله ترتليـان يف دفاعـه 
 ، الذي به ينفي االدَّعاءات عن اجتماع املسيحيني:39/16رقم 

 بالفقراء من املؤمنني. -وتسمَّى وليمة احملبة أيضاً  -+ ختتص الوليمة باألكثر 
 + تبدأ الوليمة بصالة تُقال واجلميع وقوف.

 + مث جيلس اجلميع ليأكلوا ويشربوا باعتدال. ويتحادثون فيما خيص الوليمة.
 .)13F14(لغسل األيدي -كالعادة   -+ يف �اية األكل يدورون باملاء 

 + ُتضاء الشموع.
 + يتسابق احلضور يف تقدمي األعمال الروحية.

ر ويـــر ِّ املـــزامري ويقـــدِّم الـــد هللا بكلمـــات خاصـــة مـــن عنـــده أو + يتقـــدم القـــادر لقـــراءة األســـفا
 بأشعار (ترانيم) يؤلِّفها هو.

 
) هنـا واضـح أن غسـل األيـدي يعـين انتهـاء العشـاء لبـدء العمـل السـري. وينبغـي أن يكـون هـذا هـو مفهـوم غسـل األيــدي 14(

 قس.الط» أصل«يف اإلفخارستيا من جهة 
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 + تنتهي الوليمة بعظة مث الصالة.
» غـذاء جمـاعي«وهكذا حينما نفحـص مجيـع هـذه التقـارير بدقـة جنـدها تـتلخص مجيعهـا يف 

ة. وذلــك كنــواة يرافقــه طقــس خــاص لكســر الخبــز واألكــل مــن رغيــف واحــد تقــدَّس بالصــال
 أساسية في جميع هذه الطقوس.

 ولكن ميكن متييز طقسني:
قـــــوانين “و” بنظـــــام الكنيســـــة لهيبـــــوليتس“طقـــــس يخـــــتص مـــــن هـــــذه النصـــــوص:  األول:

 قبل األكل.” كسر اخلبز“وفيه يتم ، ”هيبوليتس
 .بعد األكل من الوليمة” كسر اخلبز“طقس آخر هو طقس احلبشة (أثيوبيا)، وفيه يتم والثاني: 

ولألســف فــإن ترتليــان ال يعطينــا أيــة معلومــات عــن هــذه النقطــة. كــذلك فإننــا نــرى أن طقــس 
 هليبوليتس حيث:” النظام الكنسي“هو يف احلقيقة تطور عن طقس قوانين هيبوليتس 

 اشتراك في اإلفخارستيا! = ”كسر الخبز“) أصبح 1(
ضيف اليت كان يقوهلا كل واحد مب2(

ُ
فرده أصبح يقوهلا األسقف ) وصالة الشكر من أجل امل

 عن اجلميع.
 مل تعد ُحتسب كأصل األغايب.” قوانني هيبوليتس“لذلك فإن 

، فإنه يتصل اتصـاًال وثيقـاً ”السبت“أمَّا االحتفال اليهودي الذي كان حيدِّد الدخول إىل يوم 
ــن سنكتســب معرفــة أعمــق إذا مــا فحصــنا املقارنــة بــني هــذه  بــذه األشــكال املتعــددة لألغــايب. ـو

 النصوص.
قــدوش “املســمَّاه ” بتحديــد الــدخول يف يــوم الســبت“أمَّــا طقــس الصــالة االحتفاليــة اخلاصــة 

واليت تُقام مساء اجلمعة (بعـد السادسـة مسـاًء واملعتـربة أ�ـا هـي  Sabbath Kiddush”: السبت
 الساعات اُألوىل ليوم السبت) فهي ـسب كتب الصلوات اليهودية كاآليت:

ص الربكــة علــى اخلمــر يف االجتمــاع املقــدَّس، والتحــذير مــن أجــل عــدم تنــاول تعليمــات خبصــو 
 أي شيء قبل أن يباركها املتناول منها:

 وكان مساء وكان صباح. بصوت منخفض:
 اليوم السادس (اجلمعة)بصوت مرتفع: 
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 واكتملت السماء واألرض وكل جندها،
 ويف اليوم السابع أكمل اهللا كل عمله الذي عمل،

 ح يف اليوم السابع من كل عمله الذي عمل،واسرتا 
وبارك اهللا اليوم السـابع وقدَّسـه، ألنـه اسـرتاح فيـه مـن كـل أعمالـه الـيت عملهـا اهللا 

 وخلقها.
 هذا هو إميان معلمينا وكل الربيني وكل السلطات.

ــعلى الك  مبارك أنت أيها الرب إهلنا ملك الدهور الذي خلق مثر الكرم.أس: ـ
الرب إهلنا ملك الدهور يا َمْن قدَّستنا بوصاياك وأنعمت علينا،  مبارك أنت أيها

الـيت كانـت منـذ  كـذكر الخليــقةومبحبتك ونعمتـك ورَّثتنـا سـبتك هــذا املقـدَّس، 
ذكــر اخلــروج مــن  ،”االجتماعــات المقدَّســة“ألن هــذا اليــوم هــو بــدء البــدء. 

مبحبتـــك فـــوق مجيـــع الشـــعوب وجعلتنـــا  اخترتنـــا وقدَّســـتنامصـــر، ألنـــك أنـــت 
 ونعمتك وارثني لسبتك املقدَّس.

 مبارك أنت يا رب الذي قدَّست السبت.
 ).”رغيفين خبز“(وبعد هذا القدوش، تقال الربكة على ز: ـــلى الخبــع

وعنــد كســر الرغيــف األســفل: مبــارك أنــت أيهــا الــرب إهلنــا ملــك الــدهور الــذي 
 أخرجت اخلبز من األرض.

 وبعد األكل يقول:
14F» ب س  صهيون، حينئذ امتأل فمنا فرحـاً ولسـاننا تلـيالً عندما رد الر  «

. ويقولـون الربكـة )15
 على الكأس ويسبحون التسابيح.

بتتبـــع تطـــور قـــداس الســـبت يف عصـــر التلمـــود، أي يف  )15F16(وعنـــدما قـــام البحَّاثـــة ج. إلبـــوجني

 
) نفس الكلمـات الـيت ال تـزال تُقـال يف الطقـس القبطـي يف �ايـة اإلفخارسـتيا كلهـا، ممـا يكشـف عـن عمـق جتـذر الطقـس 15(

 القبطي يف التقليد العربي القدمي.
)16(  Festschrift zu Israel Lewy's 70. Gerburtstag, publ. by M. Brann and J. Elbogen (1911) 

pp 179ff. 
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خر يـــوم القـــرنني األول والثـــاين املســـيحي، وجـــد أن الوليمـــة كانـــت تبـــدأ بعـــد الظهـــر يف وقـــت متـــأ
اجلمعة، حىت إنه أثناء الوليمة ينتشر حجاب الظلمة ويبتدىء يوم السبت (بعد السـاعة السادسـة 
مســاء) وحينئــذ يتحــتم حتيــة الســبت (بالربكــة علــى الكــأس). وتكــون الوليمــة يف البيــت واملشــرتكون 

 ”.حبوراه“جيمعهم طقس أخوي 
 يقول: م)150أن رايب عوص بن قلفطا (حوايل  )16F17(وينص تلمود بابل

[إنــه مــن املعتــاد أن ُيشــرتك يف الوليمــة حــىت تــدخل الظلمــة وحينئــذ ُميــأل الكــأس األول وتقــال عليــه 
 ”].بركة اليوم“الربكة، بركة الطعام، وعلى كأس آخر تُقال 

مث يكتب مالحظة يقول فيها (إن هذا القـانون اخلـاص بـرايب عـوص هـو خـاص بأيـام السـبوت 
 ).وأيام األعياد ولكن ليس الفصح

تقال مث تقـال بعـدها بركـة اخلمـر (الطعـام) أمَّـا مدرسـة ” بركة اليوم“مدرسة شماي إن  وتقول
 ”.بركة اليوم“هلليل فتقول إن بركة اخلمر تقال أوًال وبعدها تقال 

 وقد تغلبت مدرسة هلليل وصارت هي القانون السائد.
دء الــدخول يف ســاعات ومــن هــذا النقــاش احلــاد يتبــني كيــف كانــت تتوقــف الوليمــة يف حالــة بــ
ونـرى مـن ذلــك ، )17F18(يـوم السـبت اُألوىل لكـي تُقـال (صــالة الشـكر) مـردات بركـات يـوم الســبت

بــل يف بعــض احلــاالت كانــت  أن بركــة الســبت لــم تكــن تقــال فــي أي حــال فــي بدايــة الوليمــة
 تـُْرَجأ حىت �اية الوليمة.
لسـبت، الـذي كـان يف أصـله أن هذا االحتفال اخلـاص بقـداس ا” إلبوجني“وقد أوضح العامل 

مث كيــف أنــه إزاء  كيــف انقلـب وصــار أثنــاء ســبي بابــل خدمــة داخـل المجمــع،شـعبياً خالصــاً، 
يف املكان الذي تقام فيه الوليمـة، ” القداس“االحتجاج الذي قام للدفاع عن ضرورة جعل تالوة 

الوضـع وصـار حيـث تطـور هـذا  حجرة مجاورة للمجمع يقدم فيها الطعـام،أن اضطر إىل إقامـة 
 ق.م) على األكل أيضاً بالنسبة للمسافرين. 254يقال القداس يف المع (

 
 )17( Pesachim 102 a (Cf. Tos. Ber. VI. 2). 

) يالحظ أن صالة الشكر يف تقدمي احلمل ال تقال يف بدء اخلدمة بعكس مجيع طقوس الكنيسة القبطية مما يكشف عن 18(
 صلتها الوثيقة بالطقس العربي القدمي.
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وعلـــى أي حـــال فمـــن هـــذه األــــاث يظهـــر أن شـــكل هـــذا الطقـــس املســـمَّى بقـــداس الســـبت 
Sabbath Kiddush  بكل لغته يف وضعه القدمي أيام الس  قبل امليالد ظل ميـارس كمـا هـو عنـد

 هر بوضوح أن بركة اخلبز تأيت دائماً يف البداية:اليهود حىت اآلن. حيث يظ
 ويقول التقليد اليهودي:

ألي سبب؟ ألنـه مكتـوب يف خـر  -[يف السبت (مساء اجلمعة) يلزم أن يُباَرك على رغيفني خبز 
مــن (مــن املــن الــذي كــان ينــزل ” مث كــان يف اليــوم الســادس أ�ــم التقطــوا خبــزاً مضــاعفاً : “2:16

 فقط].” السفلى“قد أخذ خبزتني ولكن كسر الواحدة ” هابانا“أينا رايب السماء). ولكن ـن ر 
 وهكذا فإن التميز اخلاص لوليمة السبت يف مباركة اخلبز هو أنه يتم على رغيفني.

عنــدما ُفطــم  8:21ويف املــدراش اليهــودي يف شــرح تــأملي أخــروي علــى مــا جــاء يف التكــوين 
 إسحق وهو صغري:

(نبـوة عـن املســيح) سـوف يعـد وليمــة األسـرار يف اليـوم الــذي  -المســه التسـبيح  -” املبـارك“[إن 
” كــأس الربكــة“فيــه ســيعلن رمحتــه لذريــة إســحق: فبعــد أن يكونــوا قــد أكلــوا وشــربوا، ســيقدمون 

ألبينــا إبــراهيم لكــي يقــول عليــه الربكــة ولكنــه ســريد علــيهم: ال أســتطيع أن أقــول الربكــة ألنــه مــين 
ده (أُعطيت الكـأس إىل) إسـحق مث يعقـوب مث موسـى مث يشـوع، ومن بع -خرجت ذرية إمساعيل 

الكــل اســتعفى. كــذلك وأخــرياً أعطــى الكــأس لــداود فهــذا أخــذه وقــال هــذه الكلمــات: ســأنطق 
(مــز » كــأس اخلــالص آخــذ وباســم الــرب أدعــو «الربكــة وإنــه ليليــق يب أن أفعــل هــذا فقــد قيــل 

13:116.[( 
دمة قدميًا تعكس بالضرورة صورة هـذه الوليمـة وهكذا فالوليمة األرضية اليت كانت مستخ
يف آخر الوليمة حيـث تقـال عـن ” كأس الربكة“السمائية، اليت فيها تأيت الربكة على الكأس 

مجيع اجلالسني على املائدة. وكان الكأس حسب مدونات اآلثار العربيـة ورسـومها ُيصـنع مـن 
 .)18F19(الزجاج

ــــا أن نقــــارن بــــني صــــورة الوليمــــة كمــــ ا رأيناهــــا يف طقســــها اليهــــودي القــــدمي يف التلمــــود واآلن علين

 
(رئـيس بعثـة اآلثـار األملانيـة) ) لقد عثرنا أثناء قيامنا ـفريات دير القديس أنبا مقار حتـت إشـراف العـامل األثـري جرومسـان 19(

مصـــلحة اآلثـــار املصـــرية)، حتـــت أرضـــية اهليكـــل، علـــى كـــأس  -والعـــامل عبـــد الـــرمحن عبـــد التـــواب (مـــدير اآلثـــار اإلســـالمية والقبطيـــة 
 لصور).با نقوش بارزة تدل على أ�ا غارقة يف القدم (راجع الصورة يف ملزمة ا -وصينية من الزجاج الثقيل  -زجاجية سليمة وكاملة 
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 وبني الوصف الذي متدنا به خمطوطة النظام الكنسي هليبوليتس عن األغايب يف العصر املسيحي.
 ويف احلقيقة جند يف احلال أن املالمح األساسية املميزة هي واحدة يف االثنني:

تُــوزَّع الكســـر علــى احلاضــرين علـــى يف بــدء الوليمــة تــتم الربكـــة علــى اخلبــز. وُيكســـر رغيــف. و 
 املائدة. ولكن كل واحد يقول الربكة لنفسه على الكأس. وبعد ذلك تبدأ الوليمة.

) خبصــوص أن األســـقف 47وحــىت مــا جــاء يف النســخة اليونـــاين والقبطــي الصــعيدي (قــانون 
ــمه ْن يقــول الربكــة ، جنــد أن التلمــود نظــريه متامــاً: [إن َمــ)19F20(يلتــزم أن يــذوق اخلبــز الــذي باركــه وقسَّ

 عليه أن يذوق].
يف �ايـة الوليمـة. أفـال يُعتـرب هـذا اختالفـاً أساسـياً » كـأس الربكـة «ولكن يف هيبـوليتس ال جنـد 

 }عن الطقس اليهودي؟
 انتهى كالم العاِمل ليتزمان عن األغايب

Lietzmann, Mass and Lord's Supper, pp. 161-171. 
الرســويل ـســب هيبــوليتس كــأس الربكــة مــن طقــس األغــايب �ائيــاً (الــرد مــن عنــدي: لقــد رفــع التقليــد 

هـذه  -وأضافها إىل سر اإلفخارستيا بعد العشاء بعد أن قدَّسـها املسـيح وجعلهـا كـأس دم العهـد اجلديـد 
 بديهية، وأنا منذهل كيف تفوت على رجل عظيم مثل هذا!)

 ويعود العاِمل ريتشاردسن معقِّباً:
الصـطالح هـام ورد يف طقـس مائـدة النسَّـاك يف وادي  K. G. Kuhnاِمل [لقـد لفـَت انتباهنـا العـ

من اخلبز واخلمـر ” ملء الفم“، وهي تعين أول لقمة reshit” راشيت“القمران: خبصوص كلمة 
معاً اليت يأخذها الكاهن املرتئس على املائدة يف طقس مجاعة القمران وهي تشري يف العهد القدمي 

مــن الذبيحــة الــذي كـان يوضــع علــى جانــب ” النصـيب األول“أو ” تصاجلـزء املختــار املخــ“إىل 
  )20F21(.[)21F22( حىت يأيت الوقت ليأكلها الكاهن

 ويف شرحه لألغايب يف طقس وادي القمران يقول نفس العاِمل:

 
 )20 ( A.C., ed. Funk II p. 112. (Horner 321, Dix 45). kl£saj d  p£ntwj geÚetai. 

 ) ُيالَحظ عالقة هذا الطقس، بالسباذيكون (ذسبوتيكن) يف الطقس القبطي، وسيأيت احلديث عنه بالتفصيل.21(
)22(  R.D. Richardson, Supplementary Essay in H. Lietzmann, Mass and Lord`s Supper, 

Leiden, 1953-1974, p. 351. 
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هــذه الرســالة باعتبارهــا قيِّمــة  K. G. Kuhn[وعنــد ـــث األدراج الــيت اكُتشــفت قــدَّم لنــا العــاِمل 
ألصــول اإلفخارســتيا املســيحية. وقــد أعطانــا ترمجــة دقيقــة إلحــدى صــفحات هــذه للغايــة بالنســبة 

الـذي » Manual of Disciplineدليـل التلمـذة  «املخطوطات اخلاصـة بـالقمران وهـي املسـمَّاة: 
 يصوِّر مسيَّا إسرائيل وكأنه حاضر:

وحينمـا  ليشـربوا اخلمـر،” Communal table“وعندما يتالقون مجيعاً على مائدة الشـركة  «
تصري مائدة اجلماعة معدَّة واخلمر ممزوجاً للشرب، ليس مسموحاً ألحد أن ميـدَّ يـده ــو النصـيب 
اَألول مــن اخلبــز أو اخلمــر قبــل الكــاهن، ألنــه هــو الــذي يقــول الربكــة علــى اجلــزء اَألول مــن اخلبــز 

 واخلمر وميد يده أوًال للخبز.
ي سيمد يده إىل اخلبز، وبعد ذلك يقـول كـل ولكن سيكون فيما بعد أن مسيح إسرائيل هو الذ

22F» .كل واحد بحسب رتبته (بالترتيب)أعضاء اجلماعة الربكة 

23( 
وهذا القانون يسري على كل وليمة ال يقل احلضور فيها عـن عشـرة رجـال. ويعلِّـق علـى ذلـك 

 قائًال: K. G. Kuhnالعاِمل 
ز واخلمـر حتـدث يف بدايـة الوليمـة واآلن يتبني لنا يف هـذا الطقـس أن بركـة الكـاهن علـى اخلبـ «

يتبـع التعلـيم السـرِّي عنــدهم  ”طقسـاً خاصـاً “ويـأيت اخلمـر بعـد اخلبـز مباشـرًة. وهـذا يشـكِّل أمامنـا 
Disciplina arcani  َّعنـد أعضـاء اجلماعـة الداخلـة يف النظـام، وال جيـوز أن  الـذي ال يُعـرف إال
 )23F24(]» ُيكَشف للخارجني

 ويعلِّق ريتشاردسن قائًال:
بالنسبة للكـاهن يف اَألول أو بالنسـبة ألعضـاء اجلماعـة ليسـت هـي مسـألة  ”مد اليد“[إن مسألة 

علـى اخلبـز واخلمـر. ولكـن أي سـرِّية يف هـذا الطقـس أو يف هـذا ” لعمـل الربكـة“تناول الطعام بل 
  )24F25(الرتتيب؟]

 أمَّا تعليقنا على اعرتاض ريتشاردسن فهو:

 
موا «) الِحــظ العالقــة بــني هــذا التعبــري وبــني نــداء الشــماس يف �ايــة تقــدمي احلمــل 23( موا تقــدَّ  ¦kat حســب الترتيــبتقــدَّ

trÒpon .«.إذاً فهو نداء تقليدي عريق يف الِقَدْم 
)24(  K. G. Kuhn, op. cit., p. 71 f. 

)25(  R.D. Richardson, op. cit., pp. 353, 354. 
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يُقال وفيمـا كـان يُعتقـد، وخصوصـاً بالنسـبة لـربط هـذه املائـدة باملسـيا. الواقع أن السرية هي فيما كان 
أي أن احلضــور واالشـــرتاك يف هــذه املائـــدة كـــان حيمــل بيـــنهم ســـر جمــيء املســـيَّا، وهـــذا كــان ســـر األســـرار 

 )7:26(أع » باجلهد كانوا يعبدون الليل والنهار. «عندهم الذي من أجله 
نطبقـاً علـى العشـاء األخـري إالَّ يف مضـمونه الروحـي ويف مـن حيـث الطقـس نفسـه فهـو لـيس م ولكـن

 عمقه الرؤيوي وحسب.
أمَّــا الفــارق اجلــوهري بــني مائــدة األســينيني ومائــدة الــرب، أن يف األوىل الــرب غائــب، وأمَّــا يف الثانيــة 

 فهي مائدة الذين كانوا ينتظرونه.
رب، ومائـــدة الـــرب حتقيـــق وحضـــور مائـــدة األســـينيني رمـــز ونبـــوة وظـــالل يف األقـــوال ويف األكـــل والشـــ

 ومأكٌل حقٌّ ومشرٌب حقٌّ.
مائدة األسينيني خبز الدموع والتوسُّل والشقاء ومخر املرارة من طول اجلفاء واالنتظار، أمَّا مائدة الرب 

 فخبز احلياة النازل من السماء ومخر العهد دم املسيا املسكوب على الصليب خلالص العامل.
م القــدمي بطقوســه ليطعِّمــه بشــيء جديــد أو بقــول جديــد، ولكنــه أخــذ النظــام املســيح مل يأخــذ النظــا

 القدمي ومن خالله ألغى كل النظام القدمي!!! وبفصحه أُلغي الفصح.
العشاء األخري بعد استعالن املسيح فيه من خالل نفس اخلبز ونفس اخلمر، أصبح ال ميتُّ بأي صلة 

ــــز واخلمــــر إىل موائــــد األســــينيني أو اليهــــود أو أي شــــيع ــــوع اخلب ة مهمــــا تطابقــــت األوصــــاف واألقــــوال ون
 وترتيبهمـا. ألن يف العشـاء األخـري مل يـَُعـد خبـز ومل يـَُعـد مخـر ومل تـَُعـد الربكـة مبفهومهـا القـدمي وال عـادت

كـــل املطلوبـــات يف كـــل الصـــلوات القدميـــة، بـــل صـــار جســـد ودم وبركـــة حيـــاة ال تـــزول وطلـــب شـــركة يف 
 أعضاء اجلسد وتأيت النعمة ويزول العامل!! السماء وصلوات لكي تلتحم

وحينما  حينما كان املسيح يكلِّمهم عن امللكوت بصيغة احلاضر كان يصفه كما يراه ماثًال فيه هو نفسه، 
كان يتحدث عن امللكوت بصيغة املستقبل كان يصفه كما سرياه املؤمنون عندما ينفتحون عليه.
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 ِعظم قيمة وليمة األغابي
 »لقمة البركة«الطقس ممثَّلة في  وبقايا هذا

 

ويهمنـــا أن نـــدرك قيمـــة األغـــايب كوليمـــة حمبـــة بـــني املـــؤمنني، فهـــي كانـــت ختـــدم ــــد ذاتـــا روح احملبـــة،  
كعنصـــر أساســـي يف ســـرِّ اإلفخارســـتيا، لكو�ـــا تـــربط فعـــًال بـــني القلـــوب واألشـــخاص والطبقـــات، لـــذلك  

كميـل وحدانيــة الــروح يف اجلسـد الســري للمســيح كانـت ذات نفــع عظــيم يف الكنيسـة لتقــارب املــؤمنني وت
باإلفخارســــتيا، وخصوصــــاً بــــني املتناقضــــات: الفقــــراء واألغنيــــاء، األســــياد واخلَــــَدم، اخلصــــوم واألصــــدقاء. 
فاألغايب، كلقمة حمبة وبركة وفرصة للتعليم وشرح الكتب والوعظ، كانـت جـزءاً هامـاً يف اإلفخارسـتيا، بـل 

 .ويف العبادة املسيحية عموماً 
وال تــزال الكنيســـة القبطيــة األرثوذكســـية حتـــتفظ ببقايــا طقـــس األغــايب كجـــزء حـــي مــن صـــميم جســـم 

حيــــث ” اإلمســــه“خطــــأ وصــــحتها لقمــــة ” القســــمة“اإلفخارســــتيا. فلقمــــة الربكــــة، الــــيت ُتســــمَّى لقمــــة 
ذه ، هـ”األولوجيـة“، وهي نفسـها باليونـاين أيضـاً تسـمَّى ”الربكة“أي  Cmou` ” اإلمسو“هي ” اإلمسة“

اللقمة هي بقايا طقس وليمة األغايب. حيـرص الكـاهن حاليـاً علـى أن يوزعهـا بيديـه لتصـل إىل كـل بيـت، 
 وخصوصاً للمرضى والضعفاء والذين تعذَّر حضورهم للتناول من اإلفخارستيا.

وبقايا هذا الطقس القائم اآلن يف توزيع لقمة الربكة هو جزء أساسي يف طقس ليتورجيا اإلفخارسـتيا، 
شارًة إىل وحدة وليمة األغايب مع اإلفخارستيا قدمياً وتكميًال ملفهوم الوحدة بني املؤمنني باجلسد والروح، إ

ويتحـــتَّم توزيعهـــا بعـــد التنـــاول متامـــاً، ألن األغـــايب موضـــعها أصـــًال بعـــد اإلفخارســـتيا، حيـــث كانـــت كـــل 
 منها هذه الوليمة.البكورات والقرابني وعطايا الشكر (اإلفخارستيات) ُجتمع حيث تُعمل 

كذلك فتوزيع لقمة الربكة حمدد ميعاده يف صميم الطقس بوقت تالوة الربكة (األولوجيا) األخـرية بعـد 
 القداس، فهي لقمة بركة بسبب هذه الربكة اليت يتلوها الكاهن عليها يف �اية القداس.
ة علـــى يديـــه أمـــام ومـــن املناســـب بـــل ومـــن الضـــروري أن حيمـــل الشـــماس الطبـــق الـــذي فيـــه خبـــز الربكـــ

 الكاهن وهو يتلو هذه الربكة األخرية، لكي حتمل اللقمة هذه الربكة إىل أصحابا ويف منازهلم.
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ويف شــرح قانونيــة خــروج لقمــة الربكــة مــن الكنيســة لتوصــيلها إىل منــازل املرضــى واملتغيبــني الــذين تغيَّبــوا 
هـــا. ولكـــن هـــذا اخللـــط ناشـــىء مـــن أن عـــن ضـــرورة، جنـــد بعـــض القـــوانني حترمهـــا وبعـــض القـــوانني ال متنع
ــــوتهم، ــــون إلــــى بي وذلــــك عنــــدما كــــان الطقــــس يف توزيــــع  اإلفخارســــتيا نفســــها كــــان يأخــــذها المؤمن

اإلفخارسـتيا يســهِّل ذلــك، ألنــه كــان يُعطَــى لكــل متنـاول جــزء اجلســد يف يــده وهــو ـريتــه يضــعه يف فمــه، 
يأخذونــه معهــم إىل بيـــوتم. فلمــا حرَّمـــت مــن هنــا كـــان املؤمنــون حيتفظــون جبـــزء مــن اجلســد يف أيـــديهم و 

الكنيســة هــذا الوضــع بقــوانني مشــدَّدة (ســوف نعــرض هلــا يف موضــوع اإلفخارســتيا)، جــاء يف ســياق هــذه 
القوانني أنه ممنوع أخذ األولوجية خارج الكنيسـة، حيـث يُقصـد باألولوجيـة اإلفخارسـتيا نفسـها ألنـه كـان 

 ئٍذ.ال يوجد أي فارق يف الكلمة ومضمو�ا آن
من هنا التبس األمـر علـى الشـرَّاح الـذين أتـوا يف وقـت متـأخر وظنـوا أن األولوجيـا املقصـودة هـي لقمـة 
الربكة العادية اليت توزَّع يف �اية القداس، يف حني أن األولوجيا احلالية متثِّل بقايا عطايا الشعب من قرابني 

يف ضـيقاتم)، وهـي كانـت تـوزَّع غالبـاً علـى  وهدايا وإفخارستيات (أي نذور شكر على استجابة اهللا هلـم
 الفقراء وتُرسل هلم إىل بيوتم.

ــــن ننقــــل للقــــارىء هنــــا نــــص القــــانون الــــذي وضــــعه البابــــا ثــــاؤفيلس بطريــــرك اإلســــكندرية الثالــــث  ـو
والعشــرون (يف عــداد بابــاوات اإلســكندرية)، والــذي يتضــح منــه أن بعــد كمــال التنــاول كــان يتبقَّــى عطايــا 

، والـيت ُأخـذ ”أوشـية القـرابني“ورهم ونذورهم ومخرهم اليت قـدَّموها، والـيت صـارت مـن أجلهـا الشعب وبك
 منها اخلبز واخلمر الالئقني للذبيحة:

 Eucharist[وعلى الكهنة والشـعب (املتنـاولني) أن يقسِّـموا فيمـا بيـنهم كـل قـرابني اإلفخارسـتيا 
of Oblations  ُســمح ألي موعــوظ أن يأكــل أو يشــرب بعــد أن يكونــوا قــد تنــاولوا. ولكــن ال ي

 )25F26(]منها.
وواضح أن األولوجية احلالية تقوم اآلن موضع اإلفخارستيا قدمياً، اليت حيملها الشعب معه إىل منازله، 

 وهي تُؤخذ على أ�ا خبز مقدَّس.
 

 
(26) Theophilus bishop of Alexandria, cited by Bingham V, p. 472. 
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 الفصل الثالث
 المراحل الكنسية التي عبرت عليها وليمة األغابي

 

 أو تعليم الرسل االثني عشر” الديداخي“أوًال: في 
 

اآلن أقـــدم الوثـــائق الـــيت وصـــلت إىل أيـــدينا وحيمـــل نصوصـــاً  «didac ”الديـــداخي“يُعتـــرب كتـــاب 
هلــذه الوثيقــة البدائيــة  )Bryennios”)0F1براينيــوس “إفخارســتية مــن القــرن اَألول. وكــان الكتشــاف العــاِمل 

ت كثــرياً جــداً مــن االجتاهــات العلميــة مــن حنــو التقــدير العلمــي  جــداً ضــجة يف الوســط العلمــي، فقــد غــريَّ
 ، واليت حتمل نصوصاً إفخارستية كثرية.”تعاليم الرسل وقوانينهم“لوثيقة أخرى مناظرة هلا، وهي 

 من علماء اإلفخارستيا يف العامل كله.وقد بدأت هاتان الوثيقتان حتظيان باهتمام بالغ 
 .)1F2(وقد الَحظ العلماء أن لغة هذه الوثيقة هي لغة الرسل أنفسهم أو اآلباء الرسوليني على وجه أدق

، ومها من مدوَّنات أوائـل القـرن الثـاين سـنة ”الراعي هلرماس“وكتاب ” برنابا“كما ُيالَحظ أن رسالة 
 ”.الديداخي“م اات صلة بذه 125

، )2F3(”هرمـاس“و” برنابـا“أقـدم مـن رسـائل ” الديـداخي“أيهما أخذ من اآلخر؟ يف يقيننا أن  ولكن
أل�ا تستخدم اصطالحات أكثر احنداراً إىل اليهودية، وكاتبها يُعتقد أنه من رجال الكنيسة اَألوائل الذين 

ســـتخدم يف ، فهـــو ينقـــل لنـــا اصـــطالحات ليتورجيـــة نصـــفها مـــن امل)3F4(صـــاروا مســـيحيني مـــن بعـــد يهوديـــة
صــلوات اـــام  اليهوديــة ونصــفها مــن أنفــاس العهــد ادديــد. فهــي بــذا تنقــل لنــا التقليــد الرســويل البــدائي 

 لألغايب ولليتورجيا اإلفخارستيا.
ـــة بالكتـــاب الســـاب  مـــن ” الديـــداخي“و بيـــد كليمنـــدس ” كتـــب الرســـل وتعـــاليمهم“اات صـــلة قوي

 
مــــدير الكليــــة اإلكلرييكيــــة اليونانيــــة يف القســــطنطينية. وقــــد صــــار فيمــــا بعــــد مطــــران ” فيلوثيئــــوس براينيــــوس“هــــو العــــاِمل  (1)

م. وهـي خمطوطـة بيـد 1873م بالقسـطنطينية سـنة نيقوميديا. وقـد اكتشـف هـذه الوثيقـة ضـمن جمموعـة وثـائق هامـة يف ديـر أورشـلي
 م.1056املوافق  6564، وعليها التاريخ حبسب خلقة العامل سنة ”اخلاطيء ليون“

(2) M.B. Riddle., ANF vol. VII, p. 373. 
(3) Ibid. p. 374. 
(4) Ibid. p. 375. 
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قـد استشـهد بـا القـديس أثناسـيوس الرسـويل يف رسـالته أيضـاً. و ” نظـام الكنيسـة“وبكتاب هيبـوليتس يف 
، ومسَّاهـا أيضـاً ”الطـريقني“ومسَّاهـا بــ” الديـداخي“، واملؤرخ روفينوس أيضاً يتكلَّم عـن 39الفصحية رقم 

م، 215وكــذلك اســتخدم كــلٌّ مــن العالَّمــة كليمنــدس اإلســكندري الــذي تنــيح ســنة ”. أحكــام بطــرس“
م؛ كـلٌّ منهمـا اسـتخدم االصـطالحات الـواردة بالديـداخي 202هد سـنة والقديس إيرينيئوس الـذي استشـ

. كمــا أشــار إليهــا صــراحًة القــديس أثناســيوس )4F5(”الديــداخي“ـــا يفيــد أن كــالّ منهمــا كــان اا معرفــة بـــ
 ولكن النافعة للتعليم.” غري القانونية“الرسويل باعتبارها كتاباً من الكتب 

ليم وقــوانني الرســل لكليمنــدس لــنفس تعــاليم الديــداخي وإيــراده وإن اســتخدام الكتــاب الســاب  مــن تعــا
بيــد  » تعــاليم الرســل «صــفحات كاملــة منهــا إمنــا يــدل علــى أقدميــة وأصــالة الديــداخي بالنســبة لكتــاب 

ــــدس ولــــو أ�ــــا مــــن مــــدوَّنات مــــا بعــــد ســــنة  كليمنــــدس، مــــن حيــــث التــــأليف. ومعــــروف أن كتــــب كلمن
 ليداً رسولياً من القرن األول.، إالَّ أ�ا حتوي تعاليم وتق)5F6(م300

ضــمن جمموعــة كتــب الباترولوجيــا، أن تــاريخ ” الديــداخي“املخــتص بفحــص » ردل «العــامل  ويقــرِّر
م ولكنـه يعـود ويقـرر أن مـادة الديـداخي 120الديداخي ال ميكن أن يكـون إالَّ يف حـدود سـنة  ”تدوين“

 تشري إىل تاريخ أسبق!
ضــد أي حماولـة لإلدِّعــاء بــأن الوثيقــة نتيجــة االخــرتاع أو التزويــر،  وبسـاطة الديــداخي تقــف ســّدا منيعــاً 

هي لغة أهل الكنيسـة األتقيـاء جـداً واَألوائـل جـداً الـذين ميكـن حتديـد زمـا�م بالعصـر ” الديداخي“فلغة 
. وهي ختلو خلواً تامـاً مـن أي احنـراف عقيـدي أو أي هرطقـة أو أي ختـريج مـن )6F7(ما بعد الرسويل مباشرة

يم اإلجنيلي اَألول، فهي تُعربِّ عن احلياة املسـيحية أكثـر ــا تعـربِّ عـن التعلـيم، وهـذا طـاب  العصـر بعـد التعل
 الرسويل مباشرًة، أو حىت الرسويل نفسه يف أواخره.

بقبـــول األنبيــاء املعلِّمـــني املتنقلـــني، وهـــذا ميثِّـــل نشـــاطاً   -ضـــمن مـــا توصـــي  -توصـــي ” الديــداخي“و
و طـــاب  الكنيســـة يف �ايـــة القـــرن األول وبدايـــة القـــرن الثـــاين مث انقطـــ  �ائيـــاً منـــذ كنســـياً حمـــدوداً كـــان هـــ
 منتصف القرن الثاين.

مـــن مـــدوَّنات ” الديـــداخي“وقـــد قـــام مـــؤخراً مجاعـــة مـــن العلمـــاء اإلجنليـــز واألمريكـــان يرجِّحـــون أن 

 
(5) Ibid. p. 374. 
(6) Ibid. p. 374. 
(7) Ibid. p. 375. 
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اآلبـاء “(نقـًال عـن كتـاب  )8F9(م40، بل ويعتقد العاِمل األملاين شريمان أ�ا من مدوَّنات سنة )7F8(م80سنة 
لبنــان). وهــذا يكشــف لنــا عــن مــدى  -منشــورات النــور  -ترمجــة البطريــرك إليــاس معــوض  -” الرســوليون

 أمهية هذه الوثيقة الكنسية املمتازة.
 (رمبـــا يف اإلســـكندرية)، وهنـــا ينتفـــي )9F10(مدوَّنـــة يف مصـــر” الديـــداخي“ويـــرجِّح بعـــض العلمـــاء أن 

كاتــب خبصــائص أرض مصــر عنــدما قــال إن القمــح يُــزرع علــى الــتالل، ألن االعــرتاض خبصــوص معرفــة ال
وهـذا بـدوره نرجِّحـه ”. األسـينيون“هذه هـي طبيعـة األراضـي املتامخـة لإلسـكندرية والـيت كـان يعـيش فيهـا 

كتـب “اات صلة كـربى بـالطقس والتقليـد الكنسـي يف مصـر مثـل نظريتـا ” الديداخي“حنن أكثر، ألن 
كليمنــدس وكتــاب هيبــوليتس. وهــذا أيضــاً يرجِّحــه العــاِمل األملــاين ليتزمــان يف كتابــه عــن ل” الرســل الثمانيــة

 اإلفخارستيا حيث يقول:
[وإن ليتورجيــة ســريابيون (صــديق أنطونيــوس وأســقف متــي األمديــد مبصــر) تســتخدم نفــس عبــارة 

نـا عالقـة وهـذا يؤكِّـد ل الصالة (األوشية) من أجل وحدة الكنيسة كما جاءت يف الديـداخي ...
ويف اعتقادنـا أن خـروج الليتورجيـة  ثابتة بين الليتورجيا القديمة في مصـر وليتورجيـة الديـداخي!

وهــذا اخلــروج صــار إحــدى ـيــزات الليتورجيــة  -عــن احلــدود الــيت وضــعها هيبــوليتس متامــاً  القبطيــة
 )10F11(مأخوا من الديداخي (كمصدر أقدم).] -القبطية 

 
(8) Ibid. p. 375. 
(9) Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, Paderborn, 1915. 
(10) M.B. Riddle., ANF vol. VII, p. 375. 
(11) Hans Lietzmann, Mass and Lord`s Supper., Fase 4., p. 194. 
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 النصوص الخاصة
 األغابي واإلفخارستيابالحدود بين 

 ”الديداخي“كما وردت في 
 

 :9فصل 
 أمَّا خبصوص اإلفخارستيا فاشكروا هكذا: -1[

الـــيت  المقدَّســـة، )11F12(كرمـــة عبـــدك داودنشـــكرك يـــا أبانـــا مـــن أجـــل “أوًال علـــى الكـــأس:  -2
 ”.لك اـد إىل دهر الدهور ».فتاك«يسوع أعلنتها لنا بواسطة 

نشكرك يا أبانـا مـن “فهكذا:  kl£sma ي اخلبز املكسور)(أ ”المكسور“أمَّا خبصوص  -3
 ”.لك اـد إىل دهر الدهور ».فتاك«يسوع أجل احلياة واملعرفة اليت أعلنتها لنا بواسطة 

(أي اخلبـز املكسـور) مبعثـراً فـوق الـتالل مث ُمجـ  معـاً وصـار  »المكسـور«وكما كـان هـذا “ -4
ألن  )12F13(ن أقاصـي األرض إلـى ملكوتـكتجتمـع معـاً مـواحداً، هكـذا اجعـل كنيسـتك أن 

 ”.لك اـد والقوة باملسيح يسوع إىل دهر الدهور
باســم  اعتمــدواإالَّ الــذين  ”يشــرب مــن إفخارســتيتكم“أو ” يأكــل“ولكــن ال جتعلــوا أحــداً  -5

 الرب، ألن بذا اخلصوص قد قال الرب أيضاً: ال تعطوا القدس للكالب.
 :10فصل 

 ):1:10) اعطوا شكراً هكذا (فإاا امتألمت (أي شبعتم -6
اســـمك القـــدوس الـــذي جعلتـــه مـــن أجـــل  )13F14(اآلب القـــدوسحنــن نشـــكرك أيهـــا “( أ ) 

عــدم ومــن أجـل املعرفـة واإلميــان، ومـن أجـل فـي قلوبنـا، (يصـن  لنفسـه خيمــة)  )14F15(يسـكن
 ).2:10” (لك اـد إىل دهر الدهور ،»فتاك«يسوع هذه اليت أعلنتها لنا بواسطة  الموت،

 
 كرمة داود شرحها كليمندس اإلسكندري كما سيأيت.  (12)
 )52:11(يو » جيم  أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد.«وردت بذا املعىن يف إجنيل يوحنا:  (13)
 ).11:17هذه ادملة مل تأِت قط يف مجي  أسفار العهد ادديد إالَّ يف إجنيل يوحنا ( (14)
 )12:7(إر » موضعي الذي يف شيلوه الذي أسكنت فيه امسي.«هذا التعبري وارد يف نبوة إرميا:  (15)
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أنــت الســيد املقتــدر الــذي خلقــت كــل شــيء مــن أجــل امســك، وأنــت الــذي تُعطــي ) “(ب -7
ــا لنــا فقــد أعطيتنــا جمانــاً  "الطعــام والشــراب" لإلنســان للمســرة حــىت يقــدِّموا لــك الشــكر، أمَّ

 ).3:10” (»فتاك«بواسطة يسوع وحياة أبدية "طعاماً روحياً وشراباً" 
 ).4:10” (لك اـد إىل دهر الدهورنشكرك ألنك مقتدر. و  قبل كل شيء،وحنن، “ -8
ااكر يا رب كنيستك. جنِّها من كل شر واجعلهـا كاملـة يف حمبتـك وامجـ  مشلهـا مـن “(ج)  -9

ألن لـك القـوة واــد إىل دهـر لملكوتـك الـذي أعددتـه لهـا، الرياح األرب  لتكون مقدَّسة، 
 ).5:10” (الدهور

 ”.ليت النعمة تأيت، وليت العامل ينتهي“ -10
 ”.أوصنَّا إلله داود“ -11
. )15F16(كل َمْن هو طاهر فليتقدَّم، والـذي لـيس طـاهراً فليتُـْب. مـاران أثـا (أي تعـاَل يـا ربنـا)  -12

 ).6:10آمني (مرد الشعب) (
 )]7:10ولكن امسحوا لألنبياء أن يقدِّموا صلوات شكر بقدر ما يشاءون! ( -13

 : بدء حدود سر اإلفخارستيا:14فصل 
]1- kat¦ kuriak¾n d  Kur…ou  وكـل يـوم (أحـد) “وترمجتهـا حبسـب املعـىن

 ”...الذي للرب
خبطايــاكم حــىت  بعــد أن تعترفــوا” اإلفخارســتيا“وصــلُّوا  ،”واكســروا الخبــز“اجتمعــوا معــاً  -2

 ذبيحتكم طاهرة.تكون 
ىت يتصاحلا معاً، ولكن ال تسمحوا ألحد أن يكون يف خالف م  أخيه أن جيتم  معكم ح -3

 لئالَّ تتنجس ذبيحتكم.
موا ألن يف كـل مكـان ويف كـل وقـت  «ألن هذه هي الذبيحة اليت قال عنها الرب:  -4 قـدِّ

: 1(مـال » ابيحـة طـاهرة ألين ملـك كبـري، يقـول الـرب، وامسـي عجيـب بـني األمـم.لـي 
 )14و11

 :16فصل 
، أناســــاً ودعـــــاء، غــــري حمبـــــني أقيمــــوا ألنفســــكم أســـــاقفة ومشامســــة يكونـــــون الئقــــني بـــــالرب -1

 
 ».آمني«) والك م  املرد املقابل، أي 20:22(رؤ » تعاَل أيها الرب يسوع«هذا النداء وارد يف سفر الرؤيا:  (16)
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 لكي يقيموا هم أيضاً لكم خدمة األنبياء والمعلِّمين.للمال، مؤمتنني وخمتربين، 
 وال حتتقروهم، بل ليكونوا مكرَّمني مثل األنبياء واملعلِّمني أيضاً ...]. -2
 مالحظة:

ل ملهمــني بــالروح (هنــا بــدء عصــر االنتقــال مــن خدمــة الليتورجيــا واإلفخارســتيا يف الكنيســة مــن رجــا
خمتارين ومعيَّنني من ِقَبل اهللا بواسطة املواهـب والـِنَعم الـيت تـزكِّيهم، إىل خـدَّام رمسيـني خيتـارهم الشـعب بعـد 

 أساقفة ومشامسة). -تزكية واختبار وفحص وتدقيق 
هذه النصوص بوضعها هذا تكشف لنـا طقـس وليمـة األغـايب يف الفصـلني التاسـ  والعاشـر، أي علـى 

 وهو طقس عشاء على ما يبدو داخل البيوت ينتهي بإفخارستيا. 13-1ألرقام من مدى ا
ــا الفصــل الرابــ  عشــر ببنــوده األربعــة والفصــل الســادس عشــر ببنديــه اَألول والثــاين، فهمــا خيتصــان  أمَّ

حيـث يقـوم باخلدمـة األسـقف  ،”يوم الـرب“بوضوح بسر اإلفخارستيا داخل الكنيسة ويف اليوم احملدد له 
 لكهنة والشمامسة.م  ا

وهنا يشدِّد الكاتب على أن التقدمة هي ابيحة، ويذكر الك ثالث مرات مؤكِّداً كالمه بآية مالخـي النـيب 
 ).116اليت استشهد با القديس يوستينوس أيضاً للداللة على أن اإلفخارستيا ابيحة طاهرة (حوار 

ملصـــاحلة الكاملـــة لكـــي تكـــون وحـــدة كمـــا يشـــدِّد الكاتـــب علـــى ضـــرورة االعـــرتاف قبـــل التنـــاول، مث ا
 الكنيسة وطهارة املؤمنني سبباً لقبول اإلفخارستيا كذبيحة طاهرة.

وإن كانت قد حصلت منازعة علميـة قدميـة بـني علمـاء اإلفخارسـتيا فيمـا إاا كانـت النصـوص الـواردة 
ة وعلــى رأســها العــامل تشــري أيضــاً إىل اإلفخارســتيا، وقــد احنــازت أوًال املدرســة األملانيــ 10و9يف الفصــلني 

إىل القول إ�ا تشري إىل اإلفخارستيا فعًال بسبب االصطالحات املستخدمة مثل كلمة ” ليتزمان“األملاين 
طعـام روحـي ومثل قوله عن اخلبـز والكـأس أنـه  عدم اشتراك غير المعمَّدين،ومثل شرط  ”اإلفخارستيا“

، وكــذلك ”دوشــني“و” بــاتيفول“علــى رأســهم إالَّ أن علمــاء اإلفخارســتيا الكاثوليــك و  وشــراب روحــي؛
العـامل األجنليكـاين، قـالوا بـأن  )16F17(”جرجيـوري دكـس“، وشـاركهم ”هارنـاك“بعض األملان السـابقني مثـل 

 يف الفصلني التاس  والعاشر هي عن وليمة أغايب منفردة.” الديداخي“نصوص 

 
(17) Greg. Dix., op. cit., p. 91, citing Duchesne, Batiffol, Harnack. 
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اثـه عـن اإلفخارسـتيا حـديثاً وقـرر مـ  الـدقيق واملشـهور يف أحب )17F18(”دبليوس“وأخرياً قام العامل األملاين 
أن نصــوص الديــداخي تشــري إىل أغــايب مرتبطــة بإفخارســتيا بعــدها، وهــذا طبعــاً واضــح  )18F19(علمــاء آخــرين
من هذه النصـوص. وقـد حبَّـذ هـذا الـرأي العـاِمل يـواكيم إرميـا والعـاِمل املشـهور اليتفـوت  12من البند رقم 
Lightfootبِّذه أيضاً.. وهذا ما نوافق عليه حنن وحن 

 أمَّا سبب اخلطأ الذي وق  فيه األملان القائلون بأن هذه إفخارستيا وليست أغايب، فهو كاآليت:
فاملمارســات الــيت تســردها الوثيقــة هــي مــن القــرن اَألول، ورمبــا يف  أوًال: عــدم أخــذهم بِقــَدم الوثيقــة،

ــــت األغــــايب أيضــــاً هلــــا نفــــس  ــــيت الربــــ  األخــــري مــــن القــــرن األول، حيــــث كان الصــــبغة الســــرية اخلالصــــة ال
لإلفخارســتيا حبكــم التقليــد اليهــودي املتــوارث، والصــلوات والكلمــات واألفعــال الــيت كانــت تســتخدم فيهــا 
منقولـــة مـــن صـــلوات اإلفخارســـتيا نفســـها، أو بعبـــارة أدق هـــي نفـــس الصـــلوات والكلمـــات الـــيت كانـــت 

. وهــذا واضــح أشــد الوضــوح يف )19F20(القــدمي ُتســتخدم يف املوائــد الرمسيــة الطقســية حســب التقليــد اليهــودي
صالة الشكر على الكأس حيث تسجِّل لنـا الديـداخي نفـس االصـطالح املسـتخدم يف الطقـس اليهـودي 

 ”.عبدك (فتاك) المسيا“و” كرمة داود“القدمي 
رفعهــا يف احلــال مــن  ”المقدســة“فعنــدما وصــفها الكاتــب بكلمــة  كرمــة داود،أمَّــا خبصــوص  ثانيــاً:

إلــى ودي ال يصــلح إالَّ للعهــد القــدمي إىل اصــطالح مســيحي ســرِّي للغايــة. فهــو هنــا يشــري اصــطالح يهــ
أنـا هـو  «. واإلشـارة هنـا إىل قـول الـرب عـن نفسـه يف اإلجنيـل: )20F21(المسيح رأساً وربما تخصيصـاً لدمـه

 )1:15(يو » احلقيقية وأيب الكرَّام. الكرمة
ـــة الكائ ـــا تشـــري إىل املســـيح وإىل احملب ـــربط المـــؤمنين نـــة يف مفهـــوم وليمـــة األغـــايب فالكـــأس هن ـــي ت الت

 بالمسيح.
” بركـة“فينبغي أن نشري إىل أ�ـا جمـرد ترمجـة لكلمـة ، »اإلفخارستيا«ثالثاً: وأمَّا عن استخدام كلمة 

بـنفس املعـىن. فوليمـة ” إفخارسـتيا“أو إىل ” أولوجيـا“العربية القدمية، الـيت كانـت تُـرتجم هـي نفسـها إىل 
ــــة هــــي وليمــــة بركــــة، وهــــي نفســــها إفخارســــتيا أل�ــــا شــــكر. األغــــايب أو ا ــــى حملب ــــأتي بهــــذا المعن ــــد ت وق

 
(18) M. Dibelius, “Die Mahlgebete der Didache”, ZNW 37 (1938), pp. 32-41. 
(19) T. Zahn. (1884), Quasten, Bultmann, Audet, cited  by J. Jeremias, op. cit., p. 118. 
(20) Greg. Dix., op. cit., pp. 90-93. 

 إن اإلفخارستيا عند العالَّمة كليمندس اإلسكندري هي هكذا: [إن كرمة داود معناها السري دم املسيح]. (21)
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 أو ذاك وال يفرِّق االثنين إالَّ نوع الصلوات، أي التقديس واالستدعاء.
كفعـل علـى   ”إفخارسـتين“باليونانيـة  ”يشـكر“وُيالَحظ أيضاً أن بولس الرسـول كـان يسـتخدم كلمـة 

يف ســر ادســد  ”أولوجيــا“الســوق، ويف نفــس الوقــت يســتخدم كلمــة الطعــام العــادي الــذي ُيشــرتى مــن 
 ”.يبارك“ أي” Berak“كلمة واحدة فقط   فهيوالدم. أمَّا أصل الكلمتني يف الليتورجيا العربية 

وســوف نــرى يف تقليــد هيبــوليتس الليتــورجي املــأخوا واملســلَّم مــن تعلــيم الرســل كيــف يضــ  يف مائــدة 
األخــــرى بــــدون متييــــز واضــــح: [فــــإاا مل يوجــــد أســــقف أو كــــاهن ليبــــارك  األغــــايب الكلمتــــني كــــالّ موضــــ 

ـــــــــز فكـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن الشـــــــــعب ادـــــــــالس يشـــــــــكر ” eÙloge‹n إفلـــــــــوجني“ إفخارســـــــــتني “اخلب
eÙcariste‹n ”[21(لنفســــهF22(  ــــا ُيالَحــــظ أن درجــــة ــــارك “(هن أعلــــى مــــن درجــــة ” إفلــــوجني -يب

 وهذا حبسب الطقس القدمي).” إفخارستني -يشكر “
قـــديس يوســـتني جنـــد أن الكلمتـــني تتبـــادالن االســـتعمال بـــني الطعـــام العـــادي وبـــني ســـر وحـــىت أيـــام ال

للتعبــري عـن مائــدة األغــايب، مث يسـتخدمها أيضــاً يف ســر ” إفخارســتيا“اإلفخارسـتيا، فهــو يســتخدم كلمـة 
علــى  ” إفخارســتيا“الشــكر. ففــي األغــايب يقــول بوضــوح: [وإن املســيحيني يعبــدون اهللا بصــلوات وشــكر 

 .)23F24(”الشكر“.مث يعود ويستخدم نفس الكلمات عند وصف سر اإلفخارستيا )22F23(طعمة]كل األ
هو قبل العشاء وقبل كسر اخلبز، وهذا هو  2:9فصل ” الديداخي“َوْض  الكأس املذكور يف رابعاً: 

وضــ  األغــايب يف الطقــس حبســب التقليــد القــدمي والــذي ظــل قائمــاً باســتمرار. فوليمــة األغــايب تبــدأ دائمــاً 
وليس بكسر خبز (يالَحظ أن الكأس اُألوىل اليت اكرهـا القـديس لوقـا اإلجنيلـي يف الـنص  )24F25(داً بكأسأب

اإلفخارسـيت يف إجنيلــه عــن ليلـة العشــاء هــي أيضـاً كانــت كــأس احملبـة قبــل العشــاء، وقـد اســتثناها الــرب ومل 
 ).بعد العشاءاألخير يَُذْق منها، ومل جيعلها حتمل سر الدم، بل أبقى تأسيس السر للكأس 

ويقرر العاِمل جرجيوري ديكس أنه يستحيل حبسـب الطقـس والتقليـد وحبسـب واقـ  تـاريخ اإلفخارسـتيا  
 .)25F26(كله يف مجي  مراحله، أن تأيت كأس اإلفخارستيا قبل خبز اإلفخارستيا

) مل يكـن شـكراً 3و2: 9ُيالَحظ أن الشكر على الكأس وعلى اخلبـز يف الديـداخي (فصـل  خامساً:

 
(22) Hippolytus, Apost. Trad., XXVI, 13. 
(23) Justin, Apol., I, 13. 
(24) Ibid., I, 66. 
(25) Louis Bouyer, Eucharist, p. 80. 
(26) Greg. Dix, op. cit., p. 88. 
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بركــة للكــأس أو للخبــز كمفعــول بــه (كمــا حيــدث يف تقــديس اخلبــز واخلمــر يف القــداس)، أي مل يـَُبــاَرك أو 
أي تقـدمي الشـكر هللا ولـيس علـى  -الكأس ومل يبارك اخلبز، بل كان الشكر موجَّهـاً هللا. (وهـذا األسـلوب 

ديـداخي هـو خبـالف مـا هو حدود بركة األشياء فقط وليس تقديسها). إااً، ما اُكـر هنـا يف ال -األشياء 
حيــدث حبســب التقليــد الــذي أخــذت بــه الكنيســة يف تقــديس اإلفخارســتيا منــذ البــدء، فــإن الربكــة تكــون 

). وهـذا كـان يف التقليـد اليهـودي القـدمي 16:10كـو 1(» كـأس الربكـة الـيت نباركهـا «موجَّهة ملادة السر 
يبــارك اهللا علــى األشــياء، نســان يســتطي  أن اا اعتبــار كبــري جــداً، ألن الفــرق بينهمــا كبــري للغايــة. فكــل إ

الـذي يبـاِرك وهنا تصري األشياء ُمبارَكة فتؤكل أو ُتشرب أو ُتستخدم كأ�ـا بركـة مـأخواة مـن يـد اهللا، أمَّـا 
ال ميكـــن إالَّ أن يكـــون كاهنــاً، واألشـــياء تتقـــدَّس وتصــري إهليـــة (أي ُقْدســـاً)، والـــذي األشــياء ذاتهـــا فهـــو 
فهو إمنا يأكل الُقْدس أو يأكل اإلهليات. فإاا كانت أدوات أو مالبس فيسـتحيل  يأكلها أو يشرب منها

بعد بركتها، أي بعد تقديسها، أن يسـتخدمها اإلنسـان يف حياتـه اخلاصـة بـل يقصـر اسـتخدامها علـى مـا 
 خيصُّ اهللا فقط، أي يف كنيسته وال خترج عن الكنيسة.

على الكـأس وعلـى اخلبـز قبـل الكسـر هـو طقـس  كشكر هللا” الديداخي“لذلك فإن النص الوارد يف 
أغــايب بالدرجــة اُألوىل، وهــو يكشــف يف الواقــ  عــن درايــة وحــذق يف معرفــة الطقــس وأصــول الليتورجيــا يف 
أعماقهــا اُألوىل، ـــا يكشــف عــن أصــالة وقِــَدم الطقــس، ويف نفــس الوقــت يكشــف عــن هويــة شخصــية 

 د.مسيحية بآن واح -الكاتب أ�ا اات صبغة يهودية 
الشكر الذي ُخيتم به يف الوليمة، هو يف احلقيقة جيم  كل مقومـات الشـكر التقليـدي القـدمي  سادساً:

لوالئم األغايب (احملبة) يف زمن املسيح، وإن كان ال يتب  ترتيبها أو نص كلماتا، ولكن ما يهمنا جـداً أنـه 
ـــا الشـــكر مـــن أجـــل  يشـــري إىل جســـد املســـيح ودمـــه أو إىل آالمـــه وموتـــه، ال بتصـــريح وال ال بتلمـــيح. أمَّ
أعـاله) الـذي خـصَّ بـه املسـيحيني  7أي الفقـرة رقـم  3:10(فصـل ” الطعام الروحي والشراب الروحي“

يف األكل والشرب من مائدة األغايب فهذا هو طاب  وروح العهد ادديد عمومـاً، الـذي عـربَّ عنـه القـديس 
ألن كــل  مــن المــؤمنين وعــارفي الحــق،” لشــكربا“أطعمــة قــد خلقهــا اهللا لُتتنــاول  «بــولس الرســول: 

: 4يت 1(» ألنـه يتقـدَّس بكلمـة اهللا والصـالة” الشـكر“إذا ُأخـذ مـع خليقة اهللا جيدة وال يُرفض شـيء 
ال يعين أن يقوهلا اإلنسان ككلمة، بل كصالة، واملفروض أن تكـون صـالة » الشكر «)، حيث هنا 4و3

 طقسية أيضاً وهي على الطعام العام.
 مقوِّمات الشكر على األغايب هكذا:” الديداخي“عت وقد مج

 ( أ ) الشكر من أجل طعام األرض الذي لكافة الناس.
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 (ب) الشكر من أجل الطعام الروحي والشراب الروحي الذي صار للمسيحيني (بالصالة).
 ) الصالة من أجل الكنيسة. (ج

ــولكــن خلــوَّ الشــكر األخــري مــن اكــر ادســد والــدم  (وهــو أساســي يف مفهــوم  ذكارومــوت الــرب كت
عشــاء الــرب الســري) ومــن وجــود كــأس اإلفخارســتيا األخــري، هــذا كلــه حيــتِّم بوضــ  هــذه النصــوص حتــت 

 طقس األغايب وليس اإلفخارستيا.
وهذا الشكر (اإلفخارستني) ال خيـرج يف مضـمونه الروحـي أو السـرائري عـن أي شـكر علـى أي شـيء 

ن الشــكر مــن أجــل نــور املســاء كمــا جــاء يف مقدمــة الليتورجيــا الــيت باســم املســيح. فهــو مــثًال ال يفــرتق عــ
 يقدِّمها األسقف يف الطقس األثيويب، يف طقس الربكة على املصباح هكذا:

 قانون:
 )26F27([نشكُرك يا اهللا، بابنك يسوع املسيح ربِّنا، ألنك قد أضأَت علينا باستعالن النوِر غري الزائل.]

 مالحظة:
ـــا أصـــل هـــذا القـــانو  الثالـــث بيـــد كليمنـــدس، ضـــمن املخطوطـــة ” قـــوانني الرســـل“ن فهـــو يف كتـــاب أمَّ
ـــاريس األهليـــة، يف الورقـــة ”النوموكـــانون“املشـــهورة املعروفـــة باســـم  . 284B، وهـــي احملفوظـــة يف مكتبـــة ب

 ونص هذا القانون:
ليقـــدِّم الشـــماس ســـراجاً يف عشـــية األحـــد واألســـقف حاضـــر، ويقـــف  ألجـــل تقريـــب الُســـُرج:[

املــؤمنني احلاضــرين ويشــكر قــائًال: الــرب معنــا. وليقــل احلاضــرون: ومــ  روحــك؛  األســقف وســط
نشـكر الـرب، وليقـل الحاضـرون: مسـتحق وعـادل. ألن ذلـك ارفعوا قلوبكم، هي عند الرب، 

ــال علــى القربــان وعلــى غيــر هــذا،  ــا،  مث يقــول:يُق نشــكرك اللهــم، بفتــاك يســوع المســيح ربن
هـا قـد أكملنـا النهـار وأتينـا إىل مبـدأ الليـل (مـودِّعني) ك الخالـد، ألنك أنرتنا وَأْسـَكْنَت فينـا نـور 

النور النهاري الذي َخَلْقَت لنعمتنا، واآلن (نستقبل) نوراً مسـائياً ألجـل نعمتـك. نسـبِّحك بفتـاك 
يســوع املســيح ربنــا الــذي لــه معــك اـــد والعــز والكرامــة مــ  الــروح القــدس اآلن وإىل دهــر الــدهور 

 ب: آمني].آمني. يقول الشع
وأخــرياً، كيــف ميكــن اعتبــار وليمــة أ�ــا إفخارســتيا وصــلواتا ختلــو �ائيــاً مــن اكــر مــوت الــرب وقيامتــه؟ 

 ومن اكر جسد املسيح ودمه؟

 
(27) K. Völker, Mysterium und Agape, p. 135. 
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ــدين يف وليمـــة األغــايب الــيت تـــنص عليهــا الديـــداخي يف  ســابعاً: خبصــوص النهـــي عــن شــركة غـــري املعمَّ
أن املوعـوظني وكافـة غـري املعمَّـدين ال يكـون ” يبـوليتسه“)، فنحن نعلم من قوانني الرسل حبسب 5:9(

ـــز “هلـــم شـــركة يف كـــل مـــن األغـــايب الـــيت تقيمهـــا الكنيســـة ويف اإلفخارســـتيا علـــى الســـواء، باعتبـــار أن  خب
جيــدة وال ألن كــل خليقــة اهللا  « خبــزًا مقدَّســاً قــد جــرى عليــه بركــة وصــالة باســم الــرب فصــار  ”األغــابي

 )4و3: 4يت 1(» ألنه يتقدَّس بكلمة اهللا والصالة. ”م  الشكر“يُرفض منها شيء إاا أُخذ 
شيء آخر، فـاَألول خبـز  ”ُقدساً “شيء، وخبز اإلفخارستيا الذي صار  األغابي المقدَّسولكن خبز 

 والثاين جسد إهلي.
) باعتبـار 6:7(مـت » ال تعطـوا القـدس للكـالب «قـول الـرب: ” الديـداخي“مـن أجـل هـذا تسـتعري 

فهـو ينصـبُّ علـى » للكالب«أمَّا قول الـرب:  بي قد تقدَّس بالكلمة والصالة والشكر.خبز األغاأن 
أي األمـم حبسـب االصــطالح اليهـودي، الــذين مل يـدخلوا يف عهــد اهللا ويصـريوا مــن  ،»غيـر المختــونين«

ن مل وهـذا قـد انتقـل يف التقليـد املسـيحي لينصـبَّ علـى غـري املعمَّـدين الـذي » الـذين بـال إلـه «شـعبه، أي 
وملَّـــا صـــعد بطـــرس إىل  «يـــدخلوا يف عهـــد املســـيح ومل يصـــريوا مـــن شـــعب اهللا، أي أعضـــاء يف الكنيســـة: 

أورشـليم خاصـمه الـذين مـن أهـل اخلتـان (أي املتنصِّــرون مـن اليهـود) قـائلني إنـك دخلـت إىل رجــال اوي 
أ�م صحيح رجـال )، وهنا ابتدأ بطرس حيامي عن نفسه 3و2: 11(أع » وأكلت معهم (أغابي)ُغْلَفٍة 

ـــروح القـــدس علـــيهم!! وهكـــذا ألغـــت  ـــذين أكلـــُت معهـــم، ولكـــنهم اعتمـــدوا وحـــلَّ ال اوو غلفـــة هـــؤالء ال
 املعمودية صفة الُغْلَفة وحلَّت حمل اخلتان!

باليونانيــة جيــد أن يف الــنص كلمــة ُوضــعت ” الديــداخي“والقــارىء الباحــث املــدقِّق إاا رجــ  ألصــول 
تعطــوا      ال ”أيضــاً “يء ضــمين إا تقــول: [ألن بــذا اخلصــوص قــال الــرب لــيس جزافــاً ولكــن لتــدل علــى شــ

يف اهـن   -غـري خبـز األغـايب  -تشري إىل وض  آخـر  ”أيضاً “)]. فهنا كلمة 6:7القدس للكالب (مت 
أكثـــر اعتبـــاراً وأســـبق يف األمهيـــة، وهـــو اإلفخارســـتيا، فكمـــا أن يف اإلفخارســـتيا ال ” الديـــداخي“كاتـــب 

 يسري قول الرب على خبز األغايب! أيضاً،كالب، هكذا بذا اخلصوص يُعَطى القدس لل
) السماح لألنبياء بأن يقدِّموا صلوات شكر على املائـدة 13أي الفقرة رقم  7:10( خبصوص ثامناً:

 يف (األغايب) بقدر ما يشاءون.
ـــا كاتـــب  ـــواردة يف الفصـــ” الديـــداخي“هنـــا يف الواقـــ  ينبِّهن لني التاســـ  أن هـــذه الوصـــايا وخصوصـــاً ال

والعاشــر هــي خاصــة مبمارســات الشــعب أي العلمــانيني ولــيس للكهنــة، ألنــه عنــدما جيــيء بعــد الــك إىل 
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اكر ليتورجيا اإلفخارستيا اليت هي خاصة باألسقف أو الكاهن يتوقف مرة واحدة عـن اكـر أي نصـوص 
تــدخل يف صــميم خاصــة مبمارســة صــميم الســر، علــى حــني أنــه فيمــا خيــتص بكــل ترتيبــات األغــايب الــيت 

رئــيس واجبــات العلمــانيني، فهــو يــذكرها بتــدقيق وتفصــيل وبــنفس كلمــات الصــالة الــيت ينبغــي أن يقوهلــا 
 املتكأ يف وليمة األغايب حمددة حتديداً، أي نفس الكلمات اليت ينبغي أن يقوهلا الشعب على الوليمة.

نا صورة ألقدم طقس لألغـايب، إا تقدِّم ل” الديداخي“وينبغي أن ُنالِحظ من خالل هذا الرتتيب أن 
والشـــكر علـــى العشـــاء ينـــادي  ”األكـــل حتـــى الشـــبع“ســـر اإلفخارســـتيا حيـــث يف �ايـــة قبـــل نـــراه يُـــتمَّم 

الشــماس [َمــْن كــان طــاهراً فليتقــدَّم، والــذي لــيس طــاهراً فليُتــب]. وهــذا متهيــد للــدخول يف طقــس التنــاول 
 بعد األغايب. ”من الجسد والدم“

هو نفس الرتتيب عينه الذي يكشفه لنا القديس بولس الرسول يف رسالته اُألوىل إىل  املالَحظ أن هذا
أهــل كورنثــوس، حيــث يقــول للشــعب الــذي اعتــاد أن جيلــب معــه مخــراً كثــرياً وأطعمــة فــاخرة للتبــاهي بــا 

 ويأكلها وحده ويسكر يف الكنيسة قبل التقدُّم لسر اإلفخارستيا هكذا:
يســة) معــاً لــيس هــو ألكــل عشــاء الــرب ألن كــل واحــد يســبق فيأخــذ فحــني جتتمعــون (يف الكن «+ 

إن كـان عشاء نفسه يف األكـل ... إااً يـا إخـويت حينمـا جتتمعـون لألكـل انتظـروا بعضـكم بعضـاً، 
وأمَّــا األمــور الباقيــة فعنــدما أجـــيء  أحــد يجــوع فليأكــل فــي البيــت كـــي ال تجتمعــوا للدينونــة،

 )34و33و21و20: 11كو 1(» أُرتبها.
 لقد أمدَّنا العاِمل ريتشاردسن بأحباث حديثة عن الديداخي رأينا أن نلخِّصها هنا ألمهية هذا البحث:و 

 عنوان املخطوطة اليت وجدها براينيوس هي كاآليت:
Didac¾ Kur…ou di¦ tîn dèdeka ¢postÒlwn to‹j 

œqnesin 
 وترمجتها: تعليم الرب بواسطة االثين عشر رسوًال لألمم.

ان له صلة حبقيقة أخرى وإن كانت ختتلف عن مضمون العنـوان، ولكـن عنـد التحقُّـق منهـا وهذا العنو 
جنـد أ�ـا تضـ  مــ  هـذا العنـوان توضـيحاً قاطعــاً ملركـز الديـداخي. هـذه احلقيقــة هـي التـأثري املباشـر للصــالة 

) 1:11(لـو » صـلِّييـا رب علِّمنـا أن ن «الربانيـة: أبانـا الـذي يف السـموات، الـيت علَّمهـا الـرب للتالميـذ: 
يف الديــداخي، وقــد وجــد آخــرون أنــه ال يــزال يوجــد يف هــذين الفصــلني آثــار للصــالة  10و9علــى فصــل 

 .)27F28(الربانية

 
(28) Notably R.M. Woolley, in the Liturgy of the Primitive Church, p. 51 f. 
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صــفحة “ أعــاله 11إىل  6أي الفقــرات  6-1:10ولنأخــذ الكلمــات يف الفصــل العاشــر مــن الديــداخي (
 : وهكذا تبتديء الديداخي:وبفحصها جند أ�ا عبارة عن مقابل للصالة الربانية”) 320و319

28F

 P£ter ”أيهـا اآلب القـدوس“ =(بدايـة الصـالة الربانيـة)  »أبانـا الـذي فـي السـموات« -1*

¤gie  أو كمــا ”يــا أبـــَّا“(بدايــة صــالة الديــداخي): نفــس التعبــري الــذي كــان يقولــه املســيح ،
أيهـا  «: 17بدأ املسيح صالته لـآلب بعـد اإلفخارسـتيا ويف صـميم موضـوعها يف إجنيـل يوحنـا 

لـآلب هـو ” القـدوس“وإضافة كلمـة ). 11:17(» أيها اآلب القـدوس «)، 1:17(» اآلب
 ).(الربكة الثالثة يف جمموعة الثمانية عشر بركة يف الليتورجيا اليهوديةوضع ليتورجي 

وهي ”. الذي جعلته يسكن قلوبنااسمك القدوس نشكرك من أجل = “ »ليتقدَّس اسمك« -2*
احفظهم  « ،»أنا أظهرت اسمك«: 17للمسيحيني بصالة املسيح يف يو  أول استجابة متت

 » عرَّفتهم اسمك وسُأعرِّفُهمأنا  « » يف امسك
وهـي امتـداد ” = عـدم المـوتومن أجل  المعرفة واإليمانومن أجل = “ »ليأِت ملكوتك« -3*

واآلن  « » كيعرفــو وهــذه هــي احليــاة األبديــة أن  «ونتيجــة مباشــرة ملعرفــة وتقــديس اســم اهللا: 
 » يكونون معي حيث أكون أناأريد أن هؤالء  « » علموا وآمنوا

خلقـت  أنـت أيهـا السـيد املقتـدر = “ »لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض« -4*
حتــى وأنــت الــذي تعطــي الطعــام والشــراب لإلنســان للمســرة  مــن أجــل اســمك، كــل شــيء

 ”.يقدِّموا لك الشكر
طعاماً روحياً وشراباً أمَّا لنا فقد أعطيتنا جماناً = “ »أعطنا اليوم (للسبت) خبزنا الذي للغد« -5*

علمــاً بــأن الطلبــة تنصــبُّ هنــا علــى طلــب خبــز ”. روحيــاً وحيــاة أبديــة بواســطة يســوع فتــاك
الســبت (خبــز الغــد)، علمــاً بــأن خبــز الســبت أفضــل جــداً مــن خبــز اليــوم، ألن خبــز اليــوم هــو 

ــا خبــز ا  اخلبــز احلــي النــازل مــن الســماء «، أو ”خبــز الراحــة“لســبت فهــو خبــز الشــقاء. أمَّ

 للتقديس، جسد يسوع املسيح السري (طعام روحي وحياة أبدية بواسطة يسوع).»
تعترفـوا بخطايـاكم، بعـد أن = “...  »واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا« -6*

معـاً حـىت  يتصـالحاجيتمـ  معكـم حـىت  مـ  أخيـه أن فـي خـالفوال تسمحوا ألحد أن يكـون 

 
، وأمــا مــا هــو “  ”، والــنص الــذي مــن الديــداخي هــو مــا بــني القوســني املــزوجني: «  »وســني: اآليــات هــي مــا بــني الق ) * (

 خالف هذه األقواس فهو الشرح املقدَّم من عندي.
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 ”.ابيحتكمال تتنجَّس 
نجِّهــا مــن كــل أاكــر يــا رب كنيســتك = “ »وال تــدخلنا فــي تجربــة لكــن نجنــا مــن الشــرير« -7*

 ”.شر
ألنــك مقتــدر ولــك  وحنــن قبــل كــل شــيء نشــكرك= “ »ألن لــك الُمْلــك والقــوة والمجــد« -8*

لملكوتـك الرياح األرب  لتكـون مقدَّسـة  امج  مشل كنيستك من”. “المجد إلى دهر الدهور
 ليـأِت ملكوتـك «وهـذا شـرح ملعـىن  ،”لتأِت نعمتك ولينتِه هذا العالم“؛ ”الذي أعددته لها

«29F

29(. 
(ابــــن داود هــــو رب داود حبســــب تفســــري ”: خلِّصــــنا يــــا إلــــه داود“ = »بالمســــيح يســــوع«[ -9*

عتبـــار أن امللكـــوت أيضـــاً )، هتـــاف واقعـــي ــــيء املســـيح يف ملكوتـــه با35:12املســـيح: مـــر 
 )30F30(حاضر معنا باإلفخارستيا.]

[ولكــن مــن األشــياء الــيت توجــب االلتفــات أن كلمــات الفصــل العاشــر مــن الديــداخي، لــو أُخــذت 
 )31F31(]» كأس  -كسر خبز  «أي » شراب -طعام  «مبفردها تعطينا طقس 

اه السـرائري اخلفـي باسـتعماهلا كما يُالَحـظ أن لغـة الديـداخي يف وصـف الربكـة علـى الكـأس متيـل إىل االجتـ
ـه النظـر إىل ”. كرمة داود“تعبري  أي  حقيقـة كرمـة داود،” اسـتعالن“وهـذا يعطينـا انتباهـاً إىل أن الكاتـب يوجِّ

الحيـــاة الســـتعالن املـــرادف اســـتعالن المســـيح هنـــا لـــيس مخـــراً بـــل  مـــا يرمـــز إليـــه الكـــأس، فـــالخمرحقيقـــة 
شـرحه قـائالً:  يمنـدس اإلسـكندري مـا تقصـده الديـداخي مـن هـذا عنـدماوهنـا يكشـف لنـا العالَّمـة كل والمعرفة!!

 وهكذا يشري كليمندس إىل املوهبة ادوهرية اليت حتتويها هذه الكأس!”. فالخمر هو دم كرمة داود“
ال ُتظهـر كأنـه أول َمـْن يضـ  هلـا كالمـاً، بـل كَمـْن ” اإلفخارسـتيا“ولكن إشارة مؤلـف الديـداخي إىل 

 ”.فاشكروا هكذا... أمَّا بخصوص اإلفخارستيا“ترتيباً آخر سابقاً أو طقساً آخر سابقاً يعرِّف ويكمِّل 
 وباألخص من مجلة أصوهلا احلقيقية. )32F32(دائماً بإسرائيل» الكرمة «ويف العهد القدمي تُفسَّر 

ــرت الكرمــة أ�ــا ” صــعود إشــعياء“ويف كتــاب   الــزرع الــذي زرعــه“وهــو أبوكريفــا مــن القــرن األول ُفسِّ
 )21:14 - 13:3” (رسل احملبوب االثنا عشر.

 
بأنــه يــوم جمــيء الــرب وأنــه ُحيســب أنــه �ايــة  »األحــد«للقــديس بطــرس البابــا خــامت الشــهداء قــول يصــف فيــه يــوم الــرب  (29)
 .Ibid., p. 298، والبابا ألكسندروس يكرر نفس الصيغة وكأن الديداخي أمام عينيه. انظر ANF VI, p. 281العامل، انظر 

(30) Richardson, op. cit., pp. 368-374. 
(31) Ibid., p. 375. 

 .H.J. Gibbins, JTS XXXVI, p. 375. راج : 8:80، مز 6:17، حز 21:2، إر 5إش  (32)
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ــا اصــطالح   ”.ملكــوت المســيَّا“فهــو أصــًال اصــطالح رمــزي اســُتخدم للتعبــري عــن  ”كرمــة داود“أمَّ
أي  ،”إسرائيل الحقيقي“وعندما استخدمه اليهود املسيحيون اَألوائل، فإ�م كانوا حتماً يقصدون بذلك 

، حيـث اسـُتعلنت طبيعـة الكرمـة باملسـيح ”رة أهـل بيـت اهللاشـج“إسـرائيل املسـيح يسـوع، أي شـعب اهللا 
الثمرة اليت توَّجت كـل معـىن ومفهـوم الكرمـة (يف العهـد القـدمي)، والشـرب مـن الكـأس أصـبح حيمـل أعلـى 

 .18:22معىن للتطلُّعات اُألخروية كاليت عربَّ عنها املسيح يف إجنيل لوقا 
حيـث بـه يُفتـتح العشـاء الرمسـي لبدايـة ” القـدوش بكـأس“هنا فـإن دخـول الكـأس يف البدايـة لـه صـلة 

 .)33F33(األسبوع املسيحي
مـن  القدوش) -(كأس متتد بالقيمة اهلامة هلذه الكـأس  -والديداخي بشكلها احلايل على أي حال 

 ».طعام الروح«الوجهة السرائرية م  القيمة الفعلية املماثلة للخبز ليكوِّنا معاً 
من الديداخي، فهو أصـًال لكـي يفـي  10وفصل  9يتوسط بني فصل  أمَّا فيما خيتص بالعشاء الذي

 met¦ tÕ أي شــــبعتم =” ومــــىت امــــتألمت“حباجــــة ادســــد وينتهــــي باالصــــطالح: 

™mplhsqÁnai -  وشـبعَت، فمىت أكلـَت «وهي بذا تتصل اتصاًال وثيقاً بالتقليد اليهودي القدمي
). كـذلك تتصـل أيضـاً مبـا مياثـل الـك 10:8(تـث »  ألجل األرض اديدة الـيت أعطـاكتُبارُك الرب إهلك 

» قـال لتالميـذه امجعـوا الِكَسـر شبعوافلمـا «ادديد يف إجنيل يوحنا يف بداية احلديث عن اإلفخارستيا  يف العهد
 )12:6(يو 

علـــى املســـتوى الرمـــزي (أي ” وشـــبعتم“ولكـــن هنـــا يف الديـــداخي يســـتخدم املؤلـــف هـــذا االصـــطالح 
املعـىن املــادي  لقـدمي والعهــد ادديـد). وأيضـاً تعـود قـوانني الرســل يف الكتـاب السـاب  فرتفـ مشـرياً للـنص يف العهـد ا

 .)met£lhyij)34F34” مىت اشرتكتم“وجتعلها ” مىت شبعتم“من الكلمة عندما تغريِّ الكلمة 
 أمَّا من جهة زمان تأليف الديداخي فيقول العلماء:

 
نشكرك يا أبانا من أجل كرمة عبدك داود املقدَّسة اليت أعلنتهـا : «9يداخي فصل ُيالَحظ أن املقط  اآليت يف صالة الد (33)

اليت تُقال علـى الكـأس. وهـي الـيت علـى أساسـها قـال الـرب يف إجنيـل  -” قدوش السبت أو أي عيد“هو جزء هام من صالة » لنا
، ومل يكـن باقيـاً »صـالة اليـوم«كـأس كانـت ألن الصـالة علـى هـذه ال ».ال أشرب من نتاج الكرمة حتى يـأتي ملكـوت اهللا« لوقا:

هـذه «أمام الرب إالَّ أيام. ألن قبل أن تغرب مشس هذا اليوم ادمعة كان قد ُصلب بالفعل، فكيف يبارك هذا اليوم الذي قال عنه 
جنيــل لوقــا إىل الكــأس اَألول يف إ» كــأس اليــوم«؟ إااً، فقــد حــوَّل عـن عْمــد وعــن معرفــة الربكــة مــن علـى »سـاعتكم وســلطان الظلمــة

صالة مـن أجـل انتظـار جميئـه يف ملكوتـه ومل يشـأ أن يشـرب منهـا، هـذا مـن جهـة نفسـه، أمَّـا مـن جهـة تالميـذه فقـال هلـم أن يشـربوا 
لست أطلب أن تأخذهم من العامل بل أن حتفظهم من الشـرير... هـؤالء هـم يف «حاضر:  -كما قال هلم هو   -منها، ألن يومهم 
 )13و11و15: 17(يو » ا لست بعد يف العامل ... وأنا آيت إليك.العامل ... أمَّا أن

(34) Richardson, op. cit., pp. 376-377. 
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 م.70 - 50ت حوايل سنة أن الديداخي من مكتوبا J.P. Audet[يقرر العامل 
 م.100فريى أن الديداخي من مكتوبات حوايل سنة  B.H. Streeterأمَّا العامل 

 ].أخذت عن الديداخي -م 300وهي من مكتوبات عام  -ومعلوم أن الدسقولية 
إمَّا أن تكون الديداخي هي املنب  البدائي للتقليـد العـام املشـرتك الـذي أخـذت عنـه  [وبذلك نقول

متـأخرة عـن األسـفار   -وهذا هـو األكثـر احتمـاًال  -، أو أن تكون )35F35(لعهد ادديد كلهاأسفار ا
 كلها وأخذت منها مجيعاً!

ـــدينا هـــو القـــرن الثـــاين  F.E. Vokesولكـــن بعـــد حتقيقـــات العـــاِمل  ـــاريخ املعَتمـــد ل يكـــون الت
 )36F36(]وبالتحديد قبل الرب  األخري منه.

، وهـــو قـــرن تعـــدد األنـــواع واختالفهـــا ســـواء مـــن جهـــة [وبوضـــعنا الديـــداخي يف حمـــيط القـــرن الثـــاين
 النصوص أو الطقوس، نسأل هل هناك عوامل أخرى حتبِّذ كو�ا ليتورجية أصيلة؟

للرد على الك نقول: إنه يوجـد علـى األقـل ليتورجيتـان مـن القـرن الرابـ : الـيت لسـريابيون والـيت 
مــن الديــداخي. وهلــذا الســبب  الكتــاب الســاب ، وكــل منهمــا تســتخدم عناصــر -لقــوانني الرســل 

 صار هناك اعتقاد سائد أ�ا إفخارستيا.
ـــارات مـــن الديـــداخي واضـــحة ومشـــهورة ( ـــه عـــن 4:9وكـــون ســـريابيون يســـتخدم عب ) يف روايت

العشـــاء األخـــري فإنـــه بـــذا التصـــرف يكـــون قـــد أضـــعف ســـلطان ليتورجيتـــه إاا مل تكـــن الديـــداخي 
 إفخارستيا أصيلة.

: ملــــااا عمــــد مؤلِّــــف القــــوانني الرســــولية إىل إدخــــال كــــل )Streeter)37F37وباملثــــل يســــأل العــــاِمل 
إاا مل تكــن فصــول الديــداخي هــذه معَتــربة اات ســلطان  10و9صــلوات الديــداخي تقريبــاً فصــل 
 تستمده من أقدم املمارسات؟]

[على أن رواية العشاء األخـري الـيت يقـدِّمها سـريابيون حبسـب حتقيقـات ليتزمـان مـأخواة عـن أصـل 
 .)38F38(أقدمسابق 

 
(35) Rendel Harris, The Teaching of The Apostles (London, 1887). 
(36) Richardson, op. cit., pp. 378-379. 
(37) Streeter, The Primitive Church, p. 285. 
(38) Lietzmann, op. cit., pp. 159, 193 f; also pp. 29 ff., 47,62 f, 125,153 ff. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     332

فــإاا كــان هــذا هــو الطــاب  العــام لليتورجيــة ســريابيون فتكــون ادُمــل الــيت اســتعارها مــن الديــداخي اات 
  )39F39(أمهية أكرب، ألن هذا يُلقي ضوءاً على صفات الليتورجيا فيما قبل سريابيون.]

القيمــة [ويف وســط تــزاحم االصــطالحات الــيت قــدَّمها لنــا كليمنــدس اإلســكندري الــيت تُعتــرب عاليــة 
املعتــَرب قاعــدة نفــس ترتيــب يوســتين مــن ادهــة الليتورجيــة وهامــة للغايــة ألن ترتيبهــا يطــابق بشــدة 

 للطقس الليتورجي يف القرن الثاين، وهذا ما كنَّا نتوقعه متاماً، حيث يقول كلميندس اإلسكندري:
للبــر،  باالســتماععلــى كــل حــال، (صــالة الشــكر األُوىل)  حيــث يعطــي اإلنســان الشــكر هللا“

 (الوعظ)، والقراءة اإللهية، والبحث عن الحق
 (تقدمي الذبيحة)، وبالصعيدة المقدَّسة

 (صالة التقديس)، والصالة المباركة
 (ختام اإلفخارستيا)، والتسبيح

 .)40F40(”(التناول) وإعطاء البركة
أن نقتبسـه  ال نُعدم من وسط هذه التشبيهات والتعليقات الكثرية املتناثرة الـيت لكليمنـدس مـا ميكـن

لكي يتضح أمامنا ما جـاء يف الديـداخي خبصـوص كـأس الربكـة املعـروف. كـذلك فـإن كليمنـدس، وهـو 
العاِمل الرائد لنصوص الكتاب املقدَّس، مل خيفق يف أن يعترب اخلبز واخلمر جسداً ودماً للمسيح، غري أنه 

نــــد كليمنــــدس اإلســــكندري يف لإلفخارســــتيا. فاإلفخارســــتيا ع” الذبائحيــــة“مل ينتــــِه إىل وجهــــة النظــــر 
األصــل عشــاء مقــدَّس يـُغَــذِّي باإلميــان واحملبــة واملعرفــة وعــدم املــوت النفــوس الــيت بلغــت باملعموديــة إىل 
الطهــارة ومغفــرة اخلطايــا. وهــذه االجتاهــات اإلفخارســتية اات الصــلة األكيــدة بالديــداخي وبإفخارســتية 

 )41F41(يوستني هي يف الواق  رائعة وعظيمة للغاية.]

[أمَّا يف سوريا فعندنا الدسقولية الـيت مـن القـرن الثالـث ولـو أ�ـا تـتالمس مـ  اإلفخارسـتيا بصـعوبة 
 مدينة أيضاً للديداخي في نواٍح عدة.ولكن باهتمام، وتبدو 

وأمَّــا األقطــار األخــرى غـــري مصــر وســوريا فـــإن الطقــوس الضــائعة لكـــل مــن أنطاكيــة وأفســـس 
كانـــــت علــــى نمـــــط لليتورجيـــــة أداي ومــــاري يف فــــارس فقــــد  وقيصــــرية، والصــــور اُألوىل البدائيــــة

 
(39) Richardson, op. cit., p. 379. 
(40) Clement of Alex., Stromata, VI, 14; ANF II, 506. 
(41) Richardson, op. cit., p. 380. 
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 )42F42(]الديداخي.

[كذلك نستطي  أن نلمح من ليتورجية هيبوليتس تطابقاً م  أفكار الديـداخي أيضـاً خصوصـاً يف 
يف الديــداخي هــو الــذي يســكن يف املــؤمنني، صــار يف ” اســم اهللا“نصــفها الثــاين: فبــدل أن كــان 

وأن ادميـ   ”الطعـام الروحـي“بـدل ” الطعام السـمائي“كل من بسبب األ ”روح اهللا“هيبوليتس 
” يجتمعـــون ويصـــيرون واحـــداً “بـــدل أن كـــانوا يف الديـــداخي  ”متحـــدين“يف هيبـــوليتس يصـــريون 

 املشاركة يف هذا الطعام. بسبب
 كسـر اخلبـز «كذلك نلمح يف تقليد هيبوليتس يف اإلفخارسـتية اخلاصـة باملعمَّـدين اصـطالح 

 هو واضح أنه تقليد الديداخي.أو املكسور، و »
ـــا وإغنـــاطيوس الشـــهيد  علـــى أن صـــلوات الديـــداخي باســـتخدامها اصـــطالحات إجنيـــل يوحن

، عــدم gnîsij ، املعرفــةzw¾ a„èniojاحليــاة األبديــة “اخلاصــة باإلفخارســتيا مثــل: 
إمنــا تعطـي انطباعـاً إفخارسـتياً ملضــمو�ا الكلـي خصوصـاً وأن عنــوان  ”qanas…a¢ املـوت 
ـــا مـــن جهـــة اإلفخارســـتيا“هـــو  11و10لني الفصـــ  perˆ d\e tÁj” أمَّ

eÙcarist…aj. 
وإن كانت هذه الرباهـني الـيت تثبـت أن الديـداخي إفخارسـتيا أصـيلة وأ�ـا مـن مؤلفـات الشـرق 

إالَّ أن الغـــرب أيضـــاً » املكســـور«املســـمَّى فيهـــا » اخلبـــز«يف أصـــوهلا ومرتكـــزة بالدرجـــة اُألوىل علـــى 
، 14و11و10ولكــن مــؤخراً ولــيس مــن الفصــول اخلاصــة باإلفخارســتيا  اقتــبس مــن الديــداخي

، وهــذا مــا كنَّــا نتوقعــه يف حبثنــا، ألنــه عنــدما ”بــالطريقني“ولكــن ِمــْن الفصــول التعليميــة األُوىل اخلاصــة 
إفخارسـتيته حـول كلمـات  )43F43(أخذت الديداخي طريقها إىل الغرب، كان الغرب قد انتهى من تطـوير

 )44F44(]وخاصة بالنسبة للكأس. التأسيس التقديسية
أن  39جند أثناسيوس وهو املعاصر لسريابيون يقرِّر يف خطابه الفصحي  -يف الزمن  -[فإاا تقدمنا قليالً 

  )45F45(الديداخي هي من الكتب القانونية وإن كانت غري داخلة يف أسفار الكتاب املقدَّس.]

 
(42) Ibid., p. 380, 381. 

 تغيري. تغيري ألن هذا يف احلقيقة متسُّك شديد بالقدمي دون أي تطور أولقد أخطأ ريتشاردسن يف زعمه أن هذا تطور و  (43)
(44) Ibid., p. 381. 
(45) Ibid., p. 382. 
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وعمل مؤلف الديداخي هـو أن يغـريِّ بشدة أن من صميم قصد  )F.E. Vokes )46F46[ويؤكِّد العاملِ 
مناب  (صلوات هذا الطقس) وأن يقتـبس منـاب  أخـرى ويبحـث وراء اصـطالحات بـدل الكلمـات 

، وقــد اســتخدم إجنيــل يوحنــا ”أغــايب“يف األناجيــل هــو  إطعــام الجمــوعالعاديــة. فمــثًال كمــا كــان 
اخلبز، كذلك استخدم  ) على بركة املسيح اُألوىل على 11:6(يو » وشكر «اصطالح إفخارستيا 

ليغــريِّ مــا كــان  10و9حبريــة يف الفصــلني ” الشــكر“أي ” اإلفخارســتيا“كاتــب الديــداخي كلمــة 
 ”).إفخارستيا“(إىل طقس كنسي باسم ” األغايب“معروفاً باسم 

باســــم الطقــــس األصــــيل  14علــــى أن الديــــداخي تشــــري إىل اإلفخارســــتيا األصــــلية يف فصــــل 
 )47F47(”]كسر اخلبز.“

 أيضاً أن قداس مرقس الرسول أخذ من الديداخي:وقد وجدنا 

 قدَّاس القديس مرقس الديداخي 
 من أقاصي املسكونة إىل أقاصيها اجعل كنيستك جتتم  معاً من أقاصي األرض +
 امسك القدوس هو الذي نقوله من أجل امسك القدوس الذي جعلته (يسكن) +
تعطـي الطعــام والشــراب للمسـرة حــىت يقــدِّموا  +

 لشكرلك ا
إمـــأل  تعطـــيهم طعـــامهم يف حينـــه احلســـن،

 قلوبنا فرحاً ونعيماً 
 األواشي ااكر يا رب كنيستك +
 ما أعددته يا رب ملكوتك الذي أعددته هلا +
 سوتيس (خلِّصنا) أوصنَّا +
  كل َمْن كان طاهراً فليتقدَّم +

 بقوله: Vokesوهنا يعلِّق ريتشاردسن متهكِّماً على شرح العاِمل 
وهذا يكون مـن  -ا ميكن أن يكون صحيحاً إاا كان مؤلف الديداخي يقصد من عمله هذا [هذ

أن يكتب حمتجاً ضد تطور يهدف إىل إنشاء طقسـني يف حـني أنـه كـان  -الغرابة إىل حد ادنون 
 ال يوجد سابقاً إالَّ طقس واحد].

 
(46) F.E. Vokes, The Riddle of the Didache, pp. 115, 197. 
(47) Richardson, op. cit., p. 384. 
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صميم الواق ، فقد نشأ بالفعـل  ونرد حنن على ريتشاردسن أن ما اعتربه جنوناً ليس هو يف احلقيقة إالَّ 
يف القرن اَألول ومنذ البدء بسبب حتوُّل العشاء إىل خدمة مجهورية صـباحية، طقسـان لإلفخارسـتيا، وهنـا 

وليكــون وهــو األصــل ملتحمــاً باألغــايب.  ليكــون الطقــس اَألوليف الديــداخي حماولــة لتنظــيم الطقســني: 
أغــايب أي لــيس فيــه عشــاء بــل يكــون علــى أثــر اجتمــاع وهــو املتطــور عــن اَألول: بــدون  الطقــس الثــاني

 ومصاحلة واعرتاف باخلطايا لتقدمي ابيحة طاهرة هللا.
 ويستطرد العاِمل ريتشاردسن:

حبـث قدَّمـه حـديثاً يشـرح بـه بصـورة جديـدة رأيـاً هـو ال شـك صـحيح مـن  J.P. Audet[وللعـاِمل 
ـــة شـــركة“جهـــة اعتبـــاره األغـــايب  تطـــور متـــأخر نوعـــاً مـــا... وإن  أخـــذت صـــورتا هـــذه ك ”ليتورجي

كلمــات التأســيس الــواردة يف أســفار العهــد ادديــد تشــري إىل الطقــس األساســي حيــث جتــيء فيــه  
اإلفخارســــتيا “كلمــــات التأســــيس لتــــربهن علــــى الــــك. وعليــــه، ينبغــــي أن يســــمَّى هــــذا الطقــــس 

ارســتيا (ُيالَحــظ أن القــديس أثناســيوس يســمِّي صــالة اإلفخ Eucharistie Majeure ”الكبــرى
، وأن هــذا الطقــس الكبــري أو هــذه اإلفخارســتيا الكــربى كــان يســبقها يف القــرن )48F48(بــذا االســم)

 وما جاء أيضاً يف الديداخي. 11كو 1يشهد به ما ورد يف  ”عشاء عام“األول 
) فإنـه ال بـد أنـه كـان يوجـد سـابقاً 21:11كـو 1(» كـل واحـد «ولكن بينما يربز هنا تعبـري 

  )49F49(].10و9، وهو ما تصفه الديداخي يف فصلي ”خارستيا صغريةإف“طقس مصغَّر أو 
 يقول العاِمل ريتشاردسن:

ـــــــــف أن كلمـــــــــة ـــــــــدرجيياً حمـــــــــل ” يشـــــــــكر“ eÙcariste‹n [وحنـــــــــن نلحـــــــــظ كي حلَّـــــــــت ت
أصـــبح حيمـــل  eÙcariste‹n . كـــذلك فـــإن فعـــل الشـــكر eÙloge‹n”يبـــارك“

تقــديم «وهكــذا فــإن  .eÙloge‹nمضــمون التقــدمي الــذي هــو غــري موجــود يف مفهــوم كلمــة: 
كان هو بدايـة الفكـر املسـيحي خبصـوص الذبيحـة. وبـذا مل يكـن ـكنـاً أن يوقـف تيـار » الشكر

ـــــادة املســـــيحية متخـــــذاً االســـــم اليونـــــاين ـــــاره مركـــــز العب  الفكـــــر املســـــيحي خبصـــــوص العشـــــاء باعتب
eÙcarist…a  عــــن فعــــل الربكــــة العــــربياملتطــــور eÙlog…a  لتشــــبُّعه باملضــــمون التقديســــي

 واحد. الذبائحي والسرائري بآنٍ و 

 
 يف عظة له للمعمَّدين اددد” الصالة الكربى“ (48)

PG 26, 1325, cited by Srawley, The Early History of the Liturgy, p. 49. 
(49) Richardson, op. cit., pp. 385. 
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ـــــا يف الديـــــداخي فصـــــل  (  eÙcaristoàmen فـــــإن كلمـــــة: إفخارســـــتومني 10و9أمَّ
(نبـارك)، وأن طقـس الديـداخي هـو عبـارة عـن  eÙlogoàmenنشكر) تأيت مبعين افلوجـومني 

تــالوة بركــات، وهــذا يعــين أن الديــداخي منبثقــة حتمــاً مــن طقــس كنيســة القــرن اَألول الــيت بــدأت 
  )50F50(]لتوِّها تتخلَّى عن حظرية اليهود.

ــــدين فقــــط. يقــــول ” َمــــْن كــــان طــــاهراً فليتقــــدَّم“ورداً علــــى قــــول بعــــض العلمــــاء إن كلمــــة  تفيــــد املعمَّ
 ريتشاردسن:

تعـين شـيئاً أكثـر ” فليتقـدَّم طـاهراً  e‡ tij إن كـان أحـد“[ومـا جـاء يف الديـداخي يف القـول 
قديســني) هــم بالتأكيــد معمَّــدون وأعضــاء يف الكنيســة، مــن العمــاد. فبــالرغم مــن أن األطهــار (ال

ولكـــن مـــن املهـــم والالئـــق أن يُـــذكَّروا باحلاجـــة إىل مـــا جيـــب أن تكـــون عليـــه الـــنفس حـــىت تتقـــدَّم 
) حـىت يشـرتكوا يف العبـادة بـذا الطقـس 6(عـب » جتديـدهم للتوبـة «لإلفخارسـتيا، وحلـثِّهم علـى 

تعـاَل أيهـا  «أي » مـاران أَثـا «. أمَّـا )51F51(يـة الـدهورالـذي هـو شـركة يف اسـتعالن جمـيء الـرب و�ا
 فهي تكشف عن خطورة الدعوة لإلستعداد. » آمني «مث » الرب يسوع

مـــــن  10و9عمـــــا جـــــاء يف الفصـــــلني  14علمـــــاً بـــــأن العامـــــل الوحيـــــد وادديـــــد يف الفصـــــل 
” ا اخلبـزاكسـرو “أمَّا الكلمات ”. اجتمعوا معاً يف يوم الرب“الديداخي هو التعليمات خبصوص 

كعمــل إفخارســيت. لــذلك فــإن   10و9فهــي متصــلة متامــاً مبــا جــاء يف فصــلي ” قــدِّموا الشــكر“و
... ومـن اخلطـأ أن نظـن أنـه مبـا  10و9هو يف احلقيقة نفس ما جاء يف فصلي  14طقس فصل 

أن الديداخي تنص على إفخارستيا موضوعها حفظ يوم الرب، فهـذا يعـين أن تكـون اإلفخارسـتيا 
ليســت إفخارســتيا بــل تكــون أغــايب ألنــه مــن غــري املعقــول أن يــذكر املؤلــف اإلفخارســتيا الســابقة 
 مرتني.

ال يكــرر  14ولكــن احلقيقــة هــي أن الديــداخي مل تــذكر طقــس اإلفخارســتيا مــرتني، ألن يف فصــل 
إالَّ اكـــر اإلفخارســـتيا ولكـــن ال يُعطـــي تعليمـــات خبصـــوص صـــلواتا، ولكنـــه يهـــتم فقـــط مبناســـبة يـــوم 

 
(50)  Ibid., p. 389. 

وُيالَحظ يف خطابـات القـديس أثناسـيوس الرسـويل الفصـحية أنـه يـذكر دائمـاً يف �ايـة الرسـالة: أن احفظـوا العيـد يف أول  (51)
 دهر اآلتي.(األحد)كمثال لليوم من األسبوع 
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 )52F52(.]10و9واالجتماع فيه زيادة عمَّا اكره يف فصلي الرب 
عن االعتقاد السائد بـني العلمـاء أن الديـداخي موطنهـا األصـلي هـو  F.E. Vokes[يداف  العاِمل 

علـى الجبـال مـع مصر، (معرتضاً علـى اعتمـاد العلمـاء علـى ادملـة اخلاصـة بـالقمح الـذي ينبـت 
ــخلــو مصــر مــن الجبــال المنزرعــة  )53F53(ك بــأن هــذا التشــبيه هــو جمــرد تشــبيه رمــزي)، وهــو يتمسَّ

حيــث اخلــروف الضــال بالنســبة للكنيســة كــان تائهــاً علــى ادبــال،  2:18مــأخوا مــن إجنيــل مــىت 

 
(52) Richardson, op. cit., pp. 393-394. 

والرد على ذلك من عندي هو أن هذين هما بالفعل طقسان متميزان جداً جدًا، وأن الديداخي تريد أن تحـدِّد طقسـين 
جتمــاع بليتورجيــا (أي خدمــة قــراءة وتســبيح ووعــظ) بعــد ا والثــانيبــدون ليتورجيــا وبعــد أكــل وامــتالء وعشــاء، واضــحين: األول 

 يف يوم األحد.والثاني يف أي يوم األول صباحي.  والثاني مسائياألول واعرتاف ومصاحلة وتطهري. 
على أن كاتب الديداخي يعلم متام العلم أن تقدمي اخلبز والكأس مهـا علـى مسـتوى العشـاء الربـاين متامـاً أي جسـد ودم، وأ�مـا 

اخلالص وغفران اخلطايا واحلياة األبدية. ولكن الذي من  مؤلف الديداخي  يشكِّالن مفهوم الذبيحة. واهلدف الوحيد من الك هو
ولـم يكـن عليـه. من اكر كل هذه ا حلقائق الالهوتية هو أن التقليد اإلفخارسيت كان ضيقاً ومن العسري االمتداد بـه أكثـر ــا تعـوَّدوا 

ونصـوص اإلفخارسـتيا شـاقاً  جعـل الفصـل بـني نصـوص األغـايب كذلك من املعروف أن الذي  العشاء (الرباني) موضع تعليم الهوتي أبداً،
 وُمربكاً للعقل عند العلماء هو اختالط االصطالحات والتعبريات بني األغايب واإلفخارستيا يف العصور األُوىل.

 كـذلك اعتبـار األغـايب  ،»شـراب روحـي«و» طعـام روحـي«كانت ُتطلق على كال االثنـني وكـذلك كلمـة   »إفخارستيا«فكلمة 
 واإلفخارستيا معاً ابيحة مقدَّمة هللا من باكورات اخلليقة على مستوى الذبائح غري الدموية وخبز الوجوه. =

كســر «= وُعــْذر املؤلــف واضــح وال ميكــن جتاهلــه ألن األغــايب كانــت جــزءاً أصــيالً مــن عشــاء الــرب الســري وأن يف أثنائهــا يــتم 
انفصـلت األغـايب أخـذت معهـا االصـطالحات والتعبـريات والشـروحات والصـلوات  وهو ادـزء الرئيسـي يف اإلفخارسـتيا. فلمـا» اخلبز

 اليت لإلفخارستيا.
القصد األساسي فـي التقـديم، إااً، أصبح الذي يفرِّق بني األغايب واإلفخارستيا ليس جمرد االصطالحات أو الصلوات ولكـن 

 التقديم، ومادة التقديم، ونظام التقديم: واألشخاص المقدِّمين، ومكان التقديم، واالستعداد للتقديم، وحالة
 اإلفخارستيا األغابي

Ÿ .خبز ومخر ـزوج فقط. طعام كثري وأطباق 
Ÿ .وليمة روحية للشعب مجيعه. وليمة غذائية حمدودة ألشخاص حمدودين 
Ÿ ال يرأسها إالَّ رسول أو نيب أو أسقف أو كاهن. كن أن يرأسها مشاس أو رب األسرة.مي 
Ÿ .مكان عام. مكان خاص 
Ÿ .ُيشرتط العماد والصلح واالعرتاف. ال ُيشرتط يف املتقدِّمني إالَّ العماد 
Ÿ (خدمة روحية) يسبقها ليتورجية مطوَّلة وصلوات. ال يسبقها أي ليتورجية 
Ÿ  ـــــرتابط احملبـــــني أو لتـــــذكار ـــــة لتغذيـــــة األحبـــــاء أو ل مـــــة بـــــداف  احملب مقدَّ

 أحباء.
 مقدَّمة هللا كذبيحة وعن الشعب للخالص.

 
بـُـرٍّ (قمـح) فـي األرض تكـون حفنـة ): «16:72القول الذي جـاء يف مزمـور (اعتقادي أن كاتب الديداخي يتأمل يف  (53)

 ».تتمايل ررتا مثل لبنانفي رؤوس الجبال 
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اخلبز (القمح) الذي كـان مبعثـراً فـوق الـتالل مث ُمجـ  معـاً “وبالرغم من أن الديداخي تشري إىل  -
اب ) وهـــي املكتوبـــة يف ســـوريا بـــالد القمـــح ، جنـــد أن قـــوانني الرســـل (الكتـــاب الســـ”وصـــار واحـــداً 

َحتــِذف هــذه ادملــة مــن الــنص املــأخوا عــن الديــداخي. ويف نفــس  -املبعثــر علــى ادبــال والــتالل 
الوقت جند أن سريابيون حيتفظ بذه ادملة بدون أي صعوبة يف شرحها ـا يزيدنا يقيناً أن االجتاه 

 صوله وإهلامه.الرمزي هو السائد يف الديداخي وهو مصري يف أ
ـــد  اعتقـــاده مبصـــرية الديـــداخي علـــى أســـاس اســـتخدامها دملـــة التمجيـــد  F.E. Vokesويؤكِّ

األخرية وهي مطابقة متاماً ملا جاء يف النص الصعيدي إلجنيـل مـىت يف الصـالة الربانيـة الـيت أخـذتا 
 )54F54(]الديداخي كمنهج فكري لوض  اإلفخارستيا فيها.

 وجيــد أن رمــز حبــات احلنطــة املبعثــرة علــى ادبــال أمــر C.F.D. Moule[ولكــن يــأيت عــاِمل آخــر وهــو 
 صعب التصوُّر ألن احلبوب تُزرع مث تنمو مث ُجتم  مث ُتذرَّى مث ُتطحن وأخرياً ُيصـن  منهـا الرغيـف،
وهـــو يـــرى أن فكـــر مؤلـــف الديـــداخي خبصـــوص وحـــدة الكنيســـة يقـــوم أساســـاً علـــى الصـــورة الـــيت يعطيهـــا 

 ,JTS Oct. 1955)” ادمـوع مج  الِكَسر املتبقيـة مـن إطعـام“ل يوحنا خبصوص اإلجنيل وخصوصاً إجني
pp. 240 ff) وكانـت هـذه الِكَسـر “الـيت تسـتخدمها الديـداخي  ”الِكَسـر“. هـذا يتوافـق أكثـر مـ  فكـرة

. ويعـــزز هـــذا الفكـــر مـــا جـــاء يف 4:9فصـــل  ”مبعثـــرة فـــوق الـــتالل ثـــم ُجمعـــت معـــاً وصـــارت واحـــداً 
مــــــــن الريــــــــاح األربــــــــ  لتكــــــــون مقدَّســــــــة  اجمــــــــع شــــــــملها: “5:10ل الديــــــــداخي أيضــــــــاً فصــــــــ

 )55F55(”.]مللكوتك
دون أن تعطـي فكـرة أو دلـيًال أو إشـارة ” اخلبـز“[تركِّز الديداخي طقسها علـى شـكر الـرب فـوق 

حنـــو بدايـــة اجتـــاه كلمـــات التأســـيس، فكيـــف يكـــون هـــذا؟ ويف كنيســـة تعـــرف كـــل أســـفار العهـــد 
 ادديد؟
، إاا كــان أمــام مؤلــف E.F. Vokesيقــول هــذا ” اً وعجيبــاً للغايــةإن هــذا يكــون أمــراً غريبــ“

 
(54) Richardson, op. cit., pp. 398 n.4. 
(55) Richardson, op. cit., pp. 399. 

تبتـدىء مـن ق من هذا بكثـري، فهـي يف اعتقادي الشخصي أن الشرح الذي قدَّمه هؤالء العلماء معكوس. فالديداخي هي أعم
هـي يف  »ِكَسـر«الرغيف الواحد إىل الِكَسر إىل الرغيف الواحد، وهي توحي إلينا أن بـذه اإلفخارسـتيا الـيت تنتشـر علـى األرض كلهـا بصـورة 

وسـُتوزَّع يف ريـاح أ�ـا توزَّعـت  وهنا إشارة مبدعة إىل جسد املسيح الواحـد. هـذه الِكَسـر بـالرغم مـن غير منكسرة أصالً.» خبزة واحدة«احلقيقة 
بالِكَســر  هكـذا يسـتطيع اهللا باإلفخارسـتيا أواألرض األربعـة إالَّ أ�ـا منجمعـة بسـر اإلفخارسـتيا بسـرِّ الرغيـف الواحـد بسـرِّ ادسـد الواحـد: 

فصارت اثنيت عشـرة قفـة إطعام الجموع  بعدأن جيم  الكنيسة ويوحِّدها ويقدِّسها بسر وحدة ادسد. هذا على غرار الِكَسر اليت ُمجعت السرية 
 االثين عشر سبطاً جديداً الذين سيحكم عليهم االثنا عشر رسوالً.» إسرائيل ادديد«رمزاً لوحدة شعب املسيح 
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الديـــداخي أســـفار العهـــد ادديـــد، وبـــالرغم مـــن الـــك يصـــنِّف إفخارســـتية وفيهـــا هـــذان الفصـــالن 
 ]اليت َمتتُّ بصلة أكثر إىل املؤلفات الربانية اليهودية!! 10و9

والكنيســة الــيت كــان ينتمــي إليهــا.  [وأيضــاً نفــس الســؤال يُطــرح وال ُجيــاب عليــه بالنســبة ليوســتني،
فم  درايته بتعاليم يوحنا الرسول بصورة كاملـة ودقيقـة إالَّ أنـه ال يـذكر العشـاء األخـري، وال يعتمـد 
ــــامر الرســــل  ــــه يقــــول إن مي ــــوس، علمــــاً بأن ــــل مــــرقس ورســــالة كورنث يف التأســــيس علــــى صــــيغة إجني

 )56F56((األناجيل) كانت تُقرأ يف الكنيسة.]
 كانت الديداخي ال تأخذ مباشرة من األناجيل فكذلك يوستني!! وهذا حق!!  وكأنه يقول: إن

[لـــذلك فـــإن هـــذه الليتورجيـــة (الديـــداخي)، ميكـــن فقـــط تعليـــل قيامهـــا علـــى أ�ـــا امتـــداد ملمارســـة 
العشاء الذي ُتُسلِّم منـذ بـدء قيـام املسـيحية، أو مبعـىن آخـر فـإن كاتـب الديـداخي يتمسـك بأمانـة 

 أ قبل أن تصل األناجيل املكتوبة إىل تداوهلا العام.بتقليد إفخارسيت نش
أو علـــى األقـــل يف زمـــن قيـــام  -يف تقليـــد الديـــداخي ” العشـــاء األخـــري“وبـــذا يكـــون اعتبـــار 

ُخــتم بعــد ” كتأســيس عهــد“ال كأنــه طقــس لإلعــادة كعشــاء يتكــرر قانونيــاً ولكــن  -الديــداخي 
 -حالـة جديـدة بالنسـبة للخطيـة واملغفـرة  الك بدم املسيح، وأنه أسبغ على كل الـذين دخلـوا فيـه

مـا » أبانـا الـذي يف السـموات «والـك مـن واقـ  صـلوات الديـداخي الـيت مشلـت كـل آيـات صـالة 
 )57F57(]».اغفر لنا ذنوبنا«عدا 

[والديــداخي شــديدة الصــلة بإجنيــل مــىت احملســوب أنــه حيــوي أول نــواة لقيــام النظــام الكنســي،  
لـذلك فـإن الديـداخي توضـ  عـادًة كـأول عمـل  B.W. Baconي كما يلمِّح بذلك العـاِمل اإلجنيلـ

فالديـداخي  » نظام الكنيسة هليبـوليتس «أو هي اإلرهاصة اُألوىل للمؤلَّف الضخم املعروف باسم 
متثِّل إحدى الصور املبكـرة للتطـور التأسيسـي الـذي بـدأه إجنيـل مـىت بعمـق وقـوة والـذي بـدأ داخـل 

 )58F58(الك اإلجنيل نفسه.]
فــإن بدايــة النمــو أو التطــور هلــذه  ،”الشــكر“أي صــلوات  ”اإلفخارســتيا“ة لصــلوات [وبالنســب

الــــذي قدَّمــــه املســــيح علــــى الكــــأس.  ”ربالشــــكرالصــــلوات تظهــــر يف الديــــداخي متعلقــــة أساســــاً 

 
(56) Ibid., p. 399 n. 2. 
(57) Ibid., p. 400. 
(58) Ibid., p. 403. 
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وبالرغم من أن تالوة كلمات كثرية على اخلبز واخلمر بصفة صيغة للتأسـيس بـدأت تطمـس معـامل 
كان من القوة الكافية يف القرن الثـاين حـىت صـبغ    ”الشكر“ أن مفهوم يف حد ااته، إالَّ  ”الشكر“

 ”.]اإلفخارستيا“كل الطقس على امسه: 
[وينبغـــي أن نوضـــح أن بقايـــا صـــلوات الشـــكر املقَحمـــة داخـــل االســـتدعاء وإن كانـــت قـــد زمحتهـــا 

 .عبارات طلب تقديس اخلبز واخلمر إالَّ أ�ا تشري إىل أ�ا بقايا طقس خمتصر قدمي
يف الديداخي يلزم أن يفوزا باهتمام وال يُنكر عليهما موضٌ  رمسي  10و9ولذلك فإن َفْصَلي 

م  الطقوس األخرى البدائيـة الـيت كانـت يف خالصـتها عبـارة عـن تشـكُّرات ومل تتضـمن إشـارة إىل 
 )59F59(العشاء األخري.]
نــدر وبأقــل اهتمــام إىل بســبب عــدم انتبــاه العلمــاء إالَّ فيمــا  )J.P. Audet)60F60[ويتأســف العــاِمل 

الـذي قدَّمـه املسـيح علـى اخلبـز واخلمـر، والـك إاا قـورن بـادهود الضـخمة الـيت بُـذلت  »الشكر«
 » هـذا دمـي « » هـذا جسـدي «وُكرِّست من العلماء للشرح والتعليـق علـى الـثالث مجـل القصـرية 

ه صلوات املسـيح وحنن لن نعرف قط حىت اخلط الفكري الذي اتَّسمت ب » اصنعوا هذا لذكري «
نفسه، ولكن هذا ادهل املؤسف بذه احلقيقة هـو الـذي حـدا بكاتـب الديـداخي وبـرَّر لـه تركيـب 

 عيِّنة من عنده للربكة أي للشكر الذي ينبغي أن يُقال.
أمَّـا يف حالــة إفخارســتيا يوســتني فواضـح أن رئــيس املائــدة واخلبــز واخلمـر موضــوعان أمامــه، قــد 

  )61F61(”.]التسبيح واـد آلب الكون“قول، ارجتاًال من عنده: أُعطي هذا التصريح لي
أبانا الذي يف  «يف الديداخي على أساس أنه مؤلَّف على  10[واآلن إاا ُعدنا بالنظر إىل فصل  

فإن خطاب غريغوريوس الكبري أسقف روما خبصوص العالقـة بـني اإلفخارسـتيا وأبانـا  » السموات
إن الرســل كــانوا يقدِّســون «اآلن اا معــىن عملــي عنــدما قــال: الــذي يف الســموات، يصــبح أمامنــا 

هنـا اإلشـارة قويـة وبليغـة » وحـدها!!” أبانا الـذي فـي السـموات“مادة الصعيدة بواسطة صالة 
 بالنسبة للديداخي.

 
(59) Ibid., p. 403. 

ســنة » األناجيــل األربعــة«للمــؤمتر العــاملي عــن ” in the 1st century“EÙcarist…a يف رســالته املعنونــة:  (60)
 .Studia Evangelica, Akademie-Verlag, Berlin, 1959, p. 652 ffم، واملطبوعة يف: 1957

(61) Richardson, op. cit., pp. 304-404. 
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وإن أعاظم العلماء من كاثوليك وبروتستانت وخصوصاً يف األحباث احلديثة وحىت يف العصـور 
ا الـــذي يقولـــه غريغوريـــوس الكبـــري حـــق وطبيعـــي، ويف هـــذا يكتـــب يوحنـــا الوســـطى، شـــعروا أن هـــذ

إاا حررنــا الفكــر مــن كــل صــورة معينــة ُوضــعت للكلمــات : “ )J. Wordsworth)62F62وردزورث 
 خبزنا كفافنـا أعطنـا اليـوم «... » ابانا الذي «الالزمة للتقديس فإنه يكون من الواضح أن صالة 

تكـون األكثـر مناسـبة لتقـديس سـر  » ي للغـد أعطنـا اليـومخبزنـا الـذ «(الوضـ  القبطـي أعظـم: »
 )63F63(”.]ادسد

علَّمها هي وغريها أثنـاء » أبانا الذي يف السموات «[ويبدو أن الصالة اليت علَّمها الرب لتالميذه 
وهكــذا كانــت هــي أول مــا التجــأ إليــه إقامتــه العشــاء (الــذي اعتــادوا عليــه يف الســنني اُألوىل). 

 ها وعلى أساسها تقليدًا طقسياً خاصاً لليتورجيا.الرسل ليصنعوا من
كأسـاس وأن أي بنـاء   إن الصالة الربانية يتحتَّم أن ُتحفـظ“وهنا يأيت كالم العالَّمة ترتليان: 

 (de Orat. X)” إضايف من صلوات أخرى يلزم أن يوض  وفقاً هلا.
-2: 10لديـداخي فصــل وواضح أن هـذا البنـاء اإلضـايف الـذي يـتكلَّم عنــه ترتليــان هـو هـو ا

ـــد لنـــا بالربهـــان أنـــه كـــان مســـتخدماً يومـــاً مـــا كإفخارســـتيا حبـــد ااتـــه. غـــري أن 5 . غـــري أنـــه ال يتأكَّ
أكثـــر مـــن كو�ـــا تـــالوة  10املمارســـات اإلفخارســـتية اُألوىل جـــداً تعكســـها الديـــداخي يف فصـــل 

 بسيطة للصالة الربانية.
دِّم لنـا عينـة مـن الربكـات (التقديسـات أو يف الديداخي فهـو مـن ناحيـة أخـرى يقـ 9أمَّا فصل 

صــلوات الربكــة) الــيت يقصــد بــا أن تكــون تقديســية، فهــي صــيغ طقســية بواســطتها يصــبح الكــأس 
 واخلبز املكسور معونة روحية وطريقاً للحياة واملعرفة واإلميان وعدم املوت.

ادزء العملي يف إفخارستيا  يف الديداخي ميثِّل يف احلقيقة تاريخ 9لذلك فإن تاريخ هذا الفصل رقم 
)64F64(الديداخي.]

 
 تنقيح الفوداتا (العهد ادديد).) من أعاظم علماء الالتني، وهو الذي قام بتصحيح و 1911-1843أسقف سالزبوري  ( (62)

(63) Richardson, op. cit., pp. 404-405. 
(64) Ibid. 
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 »تعاليم الرسل وقوانينهم«ثانياً: صورة األغابي في 

 

تقـدَّم لنـا قـوانني الرسـل، الــيت تشـمل تعـاليمهم وقـوانينهم معـاً، يف رانيــة كتـب أُرسـلت بيـد كليمنــدس. 
امـت عليهـا موادهـا رسـولية م، إالَّ أن األصـول الـيت ق300وهي، وإن قال العلماء أ�ـا مـن مـدوَّنات سـنة 

 وتاريخ بعضها ال يتعدَّى القرن األول.
كتـابني: موزَّعة علـى » قانوناً «باباً أو فصًال أو  127وهي تشمل يف مجلتها حسب التقليد القبطي 

وهــو عبــارة عــن  وآخــر لــيس داخــالً يف التقليــد القبطــي (حــىت اآلن) -قانونــاً  56قانونــاً، والثــاين  71األول 
أي  t…tlojأصـيلة  وهـي تعريـب لكلمـة يونانيـة»  الِتطُْلَسـات « قانوناً يسمَّى  30ضي  من رؤوس موا

 »الرؤوس«ويف لغة املخطوطات يسمَّى هذا ادزء بكتاب » رأس موضوع«أو » عنوان«
 في قوانين الرسل:» األغابي«

لســاب  والثالثــني مــن وقــد ورد يف كــل مــن األبــواب (القــوانني) اخلــامس والثالثــني والســادس والثالثــني وا
 الكتاب األول هكذا:
 الخامس والثالثون:

[وال ميكن لألسقف أن يصوم إالَّ اليوم الذي يصوم فيه كل الشعب، (ألنه قد حيـدث أن) يكـون 
إاا أراد واحــد أن يــأيت بشــيء (طعــام لألغــايب) إىل الكنيســة (فــإن األســقف) ال يقــدر أن جيحــد 

يف األغايب حبجة الصوم)، فـإاا قسَّـم اخلبـز (فعليـه أن) يذوقـه  (عمل احملبة، أي ميتن  عن االشرتاك
(و) يأكــل مــ  اإلخــوة املــؤمنني الــذين معــه فيتنــاولون مــن يــد األســقف جــزءاً مــن اخلبــز، قبــل أن 
يكسـر كــل واحــد اخلبــز الــذي (ُوضــ ) قدَّامــه، ألن هـذا هــو بركــة (أولوجيــة) ولــيس هــو قربانــاً مثــل 

 جسد الرب].
 :السادس والثالثون

 وال جيب للموعوظني األكل م  املؤمنني (يف األغايب). -1
 كل واحد قبل أن يشربوا جيب عليهم أن يأخذوا كأساً ويشكروا عليه ويشربوا.  -2

ورقــة رقــم » النوموكـانون «(وقـد ُوجــدت يف قـوانني الرســل الكتـاب الثالــث بيــد كليمنـدس يف خمطوطــة 
283 B ســـقف: [وألجـــل املتكئـــني معـــاً واألكـــل قبـــل أن يشـــربوا قـــراءة أخـــرى هلـــذا البنـــد يقـــول فيهـــا األ

امــــــنحهم كــــــأس شــــــكر. وينبغـــــــي للحاضــــــرين أن يــــــذوقوا هكــــــذا منـــــــه]. وقــــــد وجــــــدنا نســــــخة أخـــــــرى 
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باللغــة األثيوبيــة يــأيت فيهــا هــذا البنــد يف نفــس املكــان واملعــىن، إمنــا بوضــوح وزيــادة إا يقــول: [وبعــد الــك 
وص الكـأس وهـو يقـول مزمـور هلليلويـا. ومجيـ  احلاضـرين بعـد يقدِّم األسقف الكأس كما هو ُمرتَّب خبصـ

هلليلويا نسبِّح الرب يف األعـايل، ـجَّـد وُمسـبٌَّح َمـْن  «أن ينتهي األسقف من تالوة املزمور يقولون أيضاً: 
وبعـد أن يفرغـوا مـن املزمـور يبـدأ األسـقف يشـكر علـى اخلبـز ويعطـي أجـزاًء منـه  » أقـام املسـكونة بكلمتـه

 )65F65(ني].)للمؤمن
 ويأكلون وهم أطهار. -3
وكأســاً، ”) جحـد الشــيطان“هكـذا املوعوظــون يـُْعطَـون خبــز بركـة (األصــح خبـز إكسورســيزموس  -4

 ألجل أنه ال جيب للموعوظني أن يأكلوا م  املؤمنني.
 (األغايب) م  املؤمنني.» وليمة الرب «ال جيلس املوعوظون يف  -5
فألجـل هـذا سـأهلم أن  -ي دعـاه يف كـل وقـت يأكـل فيـه وجيب على الـذي يأكـل أن يـذكر الـذ -6

 يدخلوا حتت سقفه.
 ألجل أن يأكلوا بعفاف وكفاف وال يسكروا: -7

(يلــزم ) أن تــأكلوا وتشــربوا برتتيــب، وال تشــربوا (حــىت) تســكروا لــئال يهــزأ بكــم النــاس وينــدم 
ل القديســون الــذي دعــاكم علــى اضــمحاللكم (أغاللكــم)، بــل أن يصــلِّي (غــري نــادم) أن يــدخ

 (دائماً) إىل بيته (ألن الرب) قال إنكم ملح األرض.
 إاا دف  لكم أجزاًء كلكم معاً، فإنك تأخذ نصيبك وحدك. -8

وإاا دعوكم لألكل جيب أن تأكلوا بعفاف ال غري. ولكن الـذي يفضـل عـنكم يرسـله الـذي 
 دخلتم إليه. دعاك إىل َمْن أراد. أي أ�ا (باعتبارها) فضالت القديسني ويفرح الذي

والـذي يأكــل عليــه أن يـذكر الــذي دعــاه كــل وقـت (يــأيت فيــه) ليأكـل، ألجــل هــذا ســأل أن 
 يدخلوا حتت سقف بيته.

 واملدعوون جيب أن يأكلوا بوحدة (قلب) بال حزن. -9
بــــل إاا َونِــــس (أنِــــَس) األســــقف (إىل) واحــــد أن يســــأل عــــن كلمــــة (يســــتطي  إاا كــــان هنــــاك  -10

 أن) خياطبه.” سكون“

 
(65) Gregory Dix, The Apostolic Tradition, XXVI, 30-32 (ethiopic version), p. 52. 
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 السابع والثالثون:
 وإاا تكلَّم األسقف فليسكت كل واحد. -11
 وإن كان األسقف غري حاضر، لتؤخذ الربكة من قسيس أو مشاس. -12

قال إاا تكلَّم األسقف فليسكت كل واحد إىل أن يسأهلم، وإاا مل يكن أسقف حاضراً بل 
يــد قســيس إاا كــان حاضــراً،  هــم مؤمنــون ال غــري يف الوليمــة فليأخــذوا اُألولوجيــة أي الربكــة مــن

 وإاا مل يكن حاضراً قسيس فمن يد الشماس.
 والعلماين ال جيب له أن يصن  أولوجية (أي يبارك على اخلبز). -13
الكــاهن  (أي خبـز يصـلِّي عليــه األسـقف أو» األكسورســيزموس «واملوعوظـون أيضـاً يأخــذون خبـز  -14

 وظ مل جيحد الشيطان بعد ألنه مل يعتمد بعد).وجيحد منه قوة وفعل الشيطان باعتبار أن ا ملوع
 هنا وليمة األغايب حبسب قوانني الرسل، ومنها يتضح اآليت:

 تبدأ بكأس يشكر عليها األسقف ويعطيها دمي  احلاضرين ليذوقوا منها. أوًال:
ــاً: ، اخلبــز يكســره األســقف أو الكــاهن أو الشــماس ويوزِّعــه باعتبــاره أولوجيــة ولــيس جســد الــرب ثاني

 وينتظر كل واحد حىت يتم توزي  اُألولوجية كلها قبل أن يبدأ بكسر خبزه الذي أمامه.
 يشرتط الرسل أن الذي يشرتك يف وليمة األغايب جيب أن يكون طاهراً. ثالثـاً:
يشرتط الرسل أن تكـون وليمـة األغـايب بوحـدة قلـب ولـيس فيهـا حـزن، فهـي وليمـة فـرح وحمبـة.  رابعاً:

 «بـدل وليمـة » فـرح «أي وليمـة  ،»أغـابي«بـدل  »إفراشـي«دعاهـا األقبـاط  وبناًء عليـه فقـد

 » حمبة
يعتـــرب الرســـل أن وليمـــة األغـــايب فرصـــة لألســـقف أوًال أن يتـــآنس باملـــدعوين ويســـأهلم ويـــرد  خامســـاً:

 عليهم، وثانياً أن يعلِّمهم ويثقِّفهم أثناء األكل على املائدة.
روا يف مكـان جـانيب ولـيس مـ  املـؤمنني (أصـبح بعـد الـك يسمح الرسل للموعوظني أن حيضـ سادساً:

هلــم خــورس خــاص يف الكنيســة)، ليــأكلوا ويشــربوا بأنفســهم مــن خبــٍز يصــلِّي عليــه األســقف 
 صالة جحد الشيطان.

مينـــ  الرســـل أي علمـــاين أن يقـــوم بالربكـــة أو الشـــكر علـــى اخلبـــز أو علـــى الكـــأس. ففـــي  ســــابعًا:
أي ال تكــون مائـــدة  » أولوجيـــة «ة عـــن أن تكــون غيــاب الشــماس تتوقــف وليمــة احملبــ
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 بركة أو وليمة الرب.
ــــاً: مـــا يفضـــل عـــن الوليمـــة ُيســـلَّم لصـــاحب الوليمـــة لكـــي يوزِّعهـــا مبعرفتـــه باعتبـــار أ�ـــا فضـــالت  ثامنـ

 ) أي بركة (أولوجية).14:8كو 2القديسني (
والتعقُّل والرتتيـب يف األكـل والشـرب  يشدِّد الرسل أن تكون وليمة األغايب مثال العفة والرزانة تاسـعاً:

 حىت ال ُتالم أعمال املسيحيني يف اخلارج.
حـدَّد الرسـل علـى املــدعوين يف والئـم األغـايب أن يصـلُّوا مـن أجــل الـذي دعـاهم، فهـي وليمــة  عاشـرًا:

 للذكرى احلسنة.
وهــذا يعطــي مفهــوم وهكــذا يُالِحــظ القــارىء أن الرســل يعتــربون اخلبــز املكســور أولوجيــة، أي خبــز بركــة، 

 وهو ال يُعَطى إالَّ لألطهار، ولكنه ال يرتقي إىل مفهوم القربان أي ادسد املقدَّس. الطعام الروحي
والكـأس يتحـتَّم أن تُتلـى عليهـا صـالة الشـكر قبـل الشـرب، لينتفـي عنهـا صـفة اخلمـر الـيت للُسـكر بـل 

لكنهـا ال ترتقـي إىل كـأس الـرب تأخذ صفة كأس فرح للشـكر أي للتسـبيح، فهـي بـذلك شـراب روحـي، و 
أي دم املسيح. (وهنا توجد خمطوطات لنفس املرج  تذكر أن األسقف هو الذي يدف  هـذه الكـأس بعـد 

 أن يشكر عليها، حىت يذوق منها الكل).
مث تشــديد الرســل أن ال يقــرب أحــد وليمــة األغــايب إالَّ إاا كــان طــاهراً، يكشــف عــن املســتوى الروحــي 

 التقليد الرسويل لوليمة احملبة.العام الذي وضعه 
ووليمــة األغــابي فــي » الديــداخي«وبهــذا نجــد التقابــل واضــحاً وشــديدًا بــين وليمــة األغــابي فــي 

 ».قوانين الرسل«
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 »هيبوليتس«ثالثاً: صورة أخرى لألغابي في تقليد 

 »تقليد الرسل«المدعو بـ
 

 مالحظة هامة:
ـــه يســـتحيل علينـــا أن نفهـــم حـــدود حنـــن �ـــتم كثـــرياً بتقـــدمي هـــذه النمـــااج املتوا ليـــة لوليمـــة األغـــايب ألن

اليت كثرياً ما  وليمة األغابيمنذ العصر الرسويل إالَّ إاا فرَّقنا متاماً بينها وبني  اإلفخارستيا وسمو مقدارها
كانـت يف عصـر الرسـل شـيئاً ويف   -هكـذا  -أخطأ العلماء يف اعتبارها إفخارستيا، فظنوا أن اإلفخارستيا 

يف حـني أنَّ اإلفخارسـتيا ا شيئاً آخر. وأ�ا كانت مبسَّطة وجمرد قراءة أو قراءتني على اخلبز والكأس، عصرن
 اُألوىل. اليت منارسها اآلن هي صورة حقيقية طبق األصل من إفخارستية العصور

يـــوم أمَّــا الـــذي ظنــوه كـــذلك وبــذه البســـاطة فهــي والئـــم احملبــة. أمَّـــا اإلفخارســتيا فلـــم تكــن منـــذ أول 
أُقيمت فيه ويف أيام الرسل بدون ليتورجيا مطوَّلة، أي بقراءات من العتيقـة واحلديثـة (العهـد القـدمي والعهـد 
ادديد). وتسبيح باملزامري، وكلمة وعظ، مث خدمة كاملة إهلية يرتأسـها رسـول أو نـيب أو أسـقف مـ  كهنـة 

إلفخارســتيا املراحــل األربــ  بكــل ومشامســة بصــلوات وتشــكُّرات وطلبــات وتــذكارات. وبعــد الــك تأخــذ ا
 تؤدة ورزانة ووقار وخوف م  رعدة:

 تقديم الحمل،املرحلة اُألوىل: 
 التقديس على الخبز والخمر واستدعاء الروح القدس، والثانية:
 القسمة،والثالثة: 
 وبعد الك يكون التسبيح مث االنصراف. االشتراك.والرابعة: 

اً متاماً لتقليد الرسل يف القرن اَألول، إالَّ أن أمهيتـه ترجـ  إىل أنـه  وتقليد هيبوليتس وإن كان يأيت مطابق
 م.215كان معموًال به أيام هيبوليتس سنة 

 وليمة األغابي كما يصفها هيبوليتس:
 » النوموكانون «وهنا نورد النص كما جاء يف املخطوطة القبطية املعروفة باسم 

 النص املخطوط:
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 ن قوانين هيبوليتس:القانون الثاني والثالثون م
[األسقف ال يرتبط بصوم إالَّ مـ  اإلكلـريوس، ألجـل (أنـه يضـطر أن يشـارِك يف) وليمـة أو عشـاء 

 . )66F66(يصلح للفقراء]
 ويورد هنا العالَّمة جرجيوري ديكس أيضاً نصاً آخر هليبوليتس يقول فيه:

َيطُلــُب فيــه أحــد أفــراد [األســقف ال يصــوم إالَّ إاا كــان الشــعب كلــه صــائماً، ألنــه قــد يــأيت وقــت 
الشـعب أن يقـدِّم وليمـة للكنيسـة، وهـذا ال ميكـن أن يُـرفض. وألن األسـقف إاا كسـر اخلبـز فعليـه 

 )67F67(بالضرورة وعلى أي حال أن يذوق منه ويأكل م  املؤمنني احلاضرين.]
 هليبوليتس قائًال: 32ويستمر القانون 

 -أي عشـاء الـرب  -» كرييـاكن «ليت ُتدعى [فإاا أراد أحد أن يصن  وليمة عشاء للفقراء وهي ا
ويكـــون األســـقف حاضـــراً وقـــت وقيـــد الســـراج، يقـــوم الشـــماس ليوقـــده، ويصـــلِّي األســـقف علـــيهم 

(الــرب مــ   دعــاهم محــب الفقــراء (فيصــلِّي) اإلفخارســتية التــي فــي أول القــداسوعلــى الــذين 
مســتحق  -الــرب  ااشــكرو  -هــي عنــد الــرب  -ارفعــوا قلــوبكم  -ومــ  روحــك أيضــاً  -مجــيعكم 

(أي يرتلـوا) مـزامري مـن ويصـنعوا وعادل). ويصرفهم (بعد األكل) ليتفرَّقوا قبـل أن يكـون الظـالم، 
 قَبل انصرافهم].

 القانون الثالث والثالثون:
وإن كانــــت  وال يكــــون ذلــــك يــــوم األحــــد. ألجــــل أنامنيســــيس (تــــذكار) يصــــنعونه عــــن الــــذين مــــاتوا،

معهـم أحـد مـن قبـل أن جيلسـوا، وال جيلـس  يتناولوا أوالً مـن السـرائرتوا، أنامنيسيس يصنعو�ا عن الذين ما
 اهللا. ويأكلوا ويشربوا بكفاف وليس بسكر، بل بَسكينٍة ـد ،»الكيرياكن«من املوعوظني يف 

 القانون الرابع والثالثون:
ــئ الَّ يُهــزأ بكــم، يف أن ال يــتكلَّم أحــد كثــرياً وال يصــيح (وقــت) دخــول القديســني إىل منــازل املــؤمنني ل

ولـئالَّ تكونــوا عثـرة للنــاس فُيشـتم َمــْن دعـاكم، ألجــل أنكـم علــى غـري الطقــس. بـل (ينبغــي أنـه مبثــل هــذه) 
ـــا  ـــا وينـــال رتبـــة عظيمـــة باملثـــال الـــذي يـــراه علين ـــه ويـــرى عفـــاف كـــل واحـــد من ـــاً وكـــل بيت الـــدعوة ينـــال ثبات

 
كتبـة األهليــة بامل 251خمطـوط النوموكـانون الـذي مجعــه مقـاره الراهـب مـن ديــر القـديس يوحنـا القصـري وهــو خمطـوط رقـم  (66)

 P.O. XXXI, 403وجه. انظر أيضاً قوانني هيبوليتس يف:  172بباريس، ورقة 
(67) Hippolytus, The Apostolic Tradition, XXV,2 - XXVI,2 cited by Gregory Dix, The Shape 

of the Liturgy, p. 82.. 
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 م ملح األرض.ويصلِّي أن يدخل القسيس حتت سقفه ألن خملِّصنا يقول: أنت
وإاا قال األسقف كالماً وهو جالس يرحبون به وهو يربح. وإن كان األسقف ليس حاضراً والقسـيس 
حاضراً فليلتفتوا إليه كلهم، فإنه أرف  مـنهم بـاهللا، ويكرِّمـوه الكرامـة الـيت يكـرَّم بـا األسـقف وال جيسـروا أن 

 يقاوموه.
 القانون الخامس والثالثون:

اضراً يف وليمـة ولـيس قسـيس حاضـراً، يكـون عوضـاً عنـه يف الصـالة وكسـر اخلبـز فإاا كان الشماس ح
 للربكة وليس ادسد. يكسر اخلبز ويدفعه للمدعوين.

أمَّا العلماين فال يُدف  له أن يرشم اخلبز، بل يكسره ال غري. وإاا مل يكن هناك إكلريوس فليأكل كـل 
 دوكم (يغريون منكم).واحد ما يأكل بشكر، لكي يروا األمم سريتكم وحيس

وإاا أراد أحــد أن يُطعــم األرامــل فلــُيطعمهم ويصــرفهم مــن قَبــل أن تغــرب الشــمس، فــإن كــانوا كثــريين 
فلــئالَّ يتبلــبلن أل�ــن ال يلحقــن أن ينصــرفن قبــل الِعشــاء، فُيــدف  لكــل واحــدة مــنهن كفافهــا مــا تأكلــه ومــا 

 تشربه ومتضي قبل أن يغشى الليل.
  قوانني الرسل املذكورة هنا (بواسطة هيبوليتس) ثالثة أنواع من والئم األغايب:ويالِحظ القارىء أن يف

ولـه طقـس  KuriakÒn=  (كيريـاكن)» َعشـاء الـرب«وُيسـمَّى بــيُعمل يف الِعشاء  النوع األول:
 مثل طقس أول القداس.

ل يف يـوم وال يُعمـ»  n£mnhsij¢أنامنيسـيس «يُعمـل كتـذكار للمنتقلـني وُيسـمَّى  النوع الثـاني:
(وال تُعمــل » وليمــة الــرب«األحـد. ويلــزم أن يكــون بعـد القــداس اخلصوصــي، وُتسـمَّى 

 يف الِعشاء).
يُعمـل خاصـًة لألرامـل ويلـزم أن يكـون قبـل غـروب الشـمس. وميكـن أن تـوزَّع األطعمـة  النوع الثالث:

 واملشروب عليهن ويصرفهن مباشرًة إاا كان عددهن كبرياً.
وانني يتضـــح أنـــه يلـــزم أن يكـــون األســـقف أيضـــاً (أو الكـــاهن أو الشـــماس) ويف موضـــ  آخـــر مـــن القـــ

 حاضراً ويقوم بالصالة والربكة وتقسيم اخلبز مث إعطاء كأس مخر.
 كذلك نالِحظ يف هذه األنواع الثالثة من والئم احملبة ما يلي:

عشـــاء «ى أي وليمـــة الـــرب، فـــإن كانـــت يف الِعشـــاء ُتســـمَّ  KuriakÒnأ�ـــا تســـمَّى كرييـــاكن  -أ 
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حيـــث تُعمـــل بعـــد القـــداس. فهنـــا » تـــذكاراً للـــرب«ُتســـمَّى  n£mnhsij¢وإن كانـــت تـــذكاراً » الـــرب
األغــايب تكــوِّن صــورة متكاملــة مــ  اإلفخارســتيا وتنقــل لنــا جــزءاً مــن مالمــح العشــاء الســرِّي الــذي أسســه 

 اإلهلي! الرب جبماله ووقاره كيف كان وليمة حمبة ارتقت بتقديس الرب إىل مستوى السرِّ 
ُيالَحظ يف وليمة العشاء املذكورة يف القانون الثاين والثالثـني أ�ـا وليمـة كنسـية بالدرجـة اُألوىل،  -ب 

فهـــي تبـــدأ بليتورجيـــا كنســـية طقســـية حيـــث يـــدعو األســـقف للصـــالة ويطلـــب حضـــور الـــرب ويـــأمر برفـــ  
اإلفخارسـتيا طقسي مثل بداية قداس  القلب، ويبدأ يصلِّي صالة الشكر على املائدة والنور يُوَقد يف ميعادٍ 

 متاماً ألن هذا حمتَّم بسبب اجتماع املؤمنني رمسياً يف حضرة الرب، حيث يقول قانون الرسل:
[ويقـف األســقف وســط املــؤمنني احلاضــرين ويشــكر قـائالً: الــرب مــ  مجــيعكم، (فيقــول احلاضــرون:) 

ألن ذلـك وعـادل. لـرب، مسـتحق فلنشـكر ا -ارفعـوا قلـوبكم، هـي عنـد الـرب  -وم  روحك أيضاً 
 مث يقول األسقف: نشكرك اللهم...]. يُقال على القربان وعلى غير هذا،

 كما جند صورة أخرى هلذا القانون يف النسخ األثيوبية.
  تنتهـي بتسـبيح المزاميـر، فهـي تنتهـي بليتورجيـا كنسـية»  وليمة عشاء الـرب «يُالَحظ أيضاً أن  -ج 

هـي الـيت  »وخرجـوا«وهنـا كلمـة  فسـبَّحوا وخرجـوا.ي يوم اخلميس مـ  تالميـذه، كما أ�ى الرب العشاء السرِّ 
وهلـا منطـوق صـالة للربكـة حمـدَّد ال ” missa“ُتسمَّى يف الكنيسـة اآلن باالنصـراف، وهلـا اسـم كنسـي طقسـي 

هلـا يقو  ،»امضوا بسـالم، سـالم الـرب مـع جمـيعكم«ميكن أن يتجاوزه الكاهن بأن يزيد عليه أو يُنقص منـه: 
األسقف أو الكاهن سواء يف األغايب أو القداس، ألن االجتمـاع يف االثنـني حمسـوٌب أنـه قـائٌم رمسيـاً أمـام الـرب 

 وحبضوره، فال جيرؤ أحد أن يغادر االجتماع إالَّ بعد أمر االنصراف.
ا ولكــن وإن كانــت هــذه الــوالئم تعطينــا صــورة قريبــة وتكميليــة لوليمــة العشــاء الســري الــيت صــنعه -د 

الــرب يــوم اخلمــيس الــيت كانــت جتمــ  بــني األغــايب واإلفخارســتيا معــاً، إالَّ أن وليمــة األغــايب هــي يف الواقــ  
وليمة عشاء الرب مرفوع منها ادزء السري اخلاص بتقديس اخلبز واخلمر وحتوُّهلما إىل جسد الـرب ودمـه. 

ل، ألن اـتمعني ليسوا هم الكنيسة وهذه األغايب ليست يف احلقيقة وليمة الشعب باملعىن الكنسي الكام
ــْن ميثِّلهــا، بــل هــم حســب مــا يقــول القــانون الثــاين والثالثــون: [إاا أراد أحــد (مــن األغنيــاء) أن  بكامــل َم

وليســت عامــة. وبــذه الصــورة تكــون » خاصــة«]. إااً، فهــي والئــم حمبــة للفقــراء...يصــن  وليمــة عشــاء 
كــذلك فإنــه رمبــا ال حيضــرها إالَّ   » رمحــة «ب إىل وليمــة بــل هــي أقــر  ،»المحبــة«فاقــدة لكثــري مــن معــىن 

 املدعوون باالسم!!
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وينص القانون على أن [الذي يأكل يذكر الذي دعاه كـل وقـت يأكـل، ألجـل هـذا سـأل أن يـدخلوا 
حتت سقف بيته]. هنا احملبة أو حىت الرمحة ليست بال ِعَوض، فمطلوب من اآلكلني أن يصلُّوا مـن أجـل 

 ألنه من أجل هذا دعاهم!! الذي دعاهم،
لــــذلك، بــــدأ بعــــض اآلبــــاء والقديســــني يف التقليــــل مــــن قيمــــة األغــــايب روحيــــاً مثــــل العالَّمــــة كلمنــــدس 

 .)69F69(، والقديس أغسطينوس)68F68(اإلسكندري
الذي أعطاه القـانون هلـذه الـوالئم مل يـزل يسـتمد ِصـْدقه وحقيقتـه مـن » كريياكن «ولكن االسم  -هـ 

لـذلك لـزم هنـا حبكـم  ،»توزيعهـا باسـم الـرب«يطلـب  »مقـدِّم القـرابين« الواقـ  أن صان  الوليمة هـو يف
ـــاً أو علـــى األقـــل  ضـــرورة الطقـــس أن يكـــون َمـــْن ميثِّـــل اهللا موجـــوداً؛ ســـواء كـــان األســـقف بنفســـه أو كاهن

جمـرد  مـن وليمـة احملبـة! بـل وال يكسـب املـدعوون أنفسـهم إالَّ » كرييـاكن «مشاسـاً، وإالَّ ينتفـي �ائيـاً اسـم 
االمتالء والشب ، ألن الوليمـة مل تعـد بركـة، أي ال يعـود الطعـام والشـراب بعـد طعامـاً روحيـاً وشـراباً روحيـاً 

ميثِّــل يــد الــرب حيــث يتحــتَّم  -أو الكــاهن أو الشــماس  -مـأكوًال ومشــروباً مــن يــد الــرب [ألن األســقف 
بركــة مـن يــد األسـقف ويــذوق اوقـاً مــن  أن ال يأكـل وال يشـرب أحــد مـن الوليمــة إالَّ بعـد أن يأخــذ لقمـة 

 كأس يكون قد بارك عليها األسقف].
بقرن كامل » هيبوليتس «م أي قبل 110سنة  -األنطاكي (؟   لذلك نسم  من القديس إغناطيوس

مــن الزمــان)، كيــف كــان يتحــتَّم أن ال تكــون أغــايب بــدون أســقف: [ال تــأتوا عمــًال خيــص الكنيســة بــدون 
ـــا اإلفخا ـــه األســـقف. أمَّ ـــْن ينتدب ـــتم حبضـــور األســـقف أو َم ـــة والشـــرعية وحـــدها فهـــي الـــيت ت رســـتيا احلقيقي

، ـــا يوضِّــح ضــمناً وبكــل )70F70(األســقف لــذلك ... ال جيــوز أن ُميــنح العمــاد وال األغــايب بــدون األســقف]
الشــهيد كانــت وليمــة خاصــة منفصــلة عــن ســر اإلفخارســتيا، ولكنهــا    تأكيــد أن األغــايب أيــام إغنــاطيوس

ليمــة كنســية مبعــىن الكلمــة وطقســية إىل أقصــى حــد علــى مســتوى طقــس العمــاد أو اإلفخارســتيا كانــت و 
نفســها، ألنــه ال حيــل إقامتهــا بــدون حضــور األســقف إاا أراد صــاحبها أن تكــون وليمــة الــرب أو تكــون 
وليمــة الكنيســة. وهــو يضــ  األغــايب يف مــوازاة اإلفخارســتيا هكــذا باختصــار [بــدون أســقف ال حيــل إقامــة 

 إفخارستيا أو أغايب].

 
(68) Clement of Alex. The Instructor, I, 1- 4, ANF II, 238-249. 
(69) Augustine, C. Faust. XX. 20. 
(70) Ignatius, Smyrna, VIII. 2. 
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 عند العالَّمة كليمندس اإلسكندري »» األغابيي«رابعاً: تقليد 

 م)217 - 153(
 

جند يف أيام كليمندس اإلسكندري أن األغايب العامة اليت كان حيضرها مجيـ  أفـراد الشـعب وخصوصـاً 
ض الكنائس، بدأت تأخـذ صـورة األغنياء، أو اليت كان يقيمها األغنياء بامسهم أو يف بيوتم أو رمبا يف بع
موخبـِّاً هـذا السـلوك ولكـن » املعلِّـم «دنيويـة ويـدبُّ فيهـا اإلحنـالل، لـذلك أفـرد هلـا فصـًال خاصـاً يف كتابـه 

 دون أن يسيء إىل مفهوم وليمة األغايب حبد ااتا، فهو عن األغايب يقول:
ــْن يأكـل خبــزاً يف «هــي يف احلقيقـة طعـام مســاوي، وليمـة تعقُّــل وحكمـة ” األغـايب“[ولكـن 

َ
وطـوىب مل

يلتصــق ) ... وكــل َمــْن يأكــل مــن هــذه الوليمــة فهــو قبــل كــل شــيء 15:14(لــو » ملكــوت اهللا
 مساوية. مبلكوت السموات، ألنه يرتبط فعالً بادماعة اـتمعة باحملبة، املعَتربة أ�ا كنيسة

قــوم علـــى أســـاس ليســـت عشــاًء، ولكـــن العشــاء هـــو الــذي يُعمـــل وي” األغــايب“ولكــن احملبـــة 
احملبـــة، ألن احملبـــة شـــيء طـــاهر ومســـتحقة أن تكـــون دائمـــاً إهليـــة وعملهـــا األساســـي هـــو للشـــركة. 

 فوليمة احملبة ُمكرَّسة للمحبة، وليست هي صحوناً متعددة وفاحتات للشهية ولذائد أطعمة...
ق وكـرمي حنن مدعوون أن نسود ونضبط أنفسنا فوق األطعمـة، ال أن نكـون عبيـداً هلـا. إنـه الئـ

لنا أن نرف  أعيننا إىل فوق، إىل ما هو حق، حىت يكون اعتمادنا على الطعـام اإلهلـي يف األعـايل، 
 وُنشب  أنفسنا بالتأمُّل إىل ما هو باحلقيقة قائم باحلق.

إن كنَّــا نأكــل أو نشــرب نصــن  «و” اإلفخارســتيا...“... أمَّــا الطعــام احلقيقــي فهــو الشــكر 
 )71F71()...]31:10كو 1 (راج » الكل ـد اهللا
علـى إيضـاحات أكثـر لكليمنـدس عـن األغـايب مـ  اإلفخارسـتيا يف ” بثيـون بيكـر“وقد حصـل العـاِمل 

مل تنشــرها جمموعــة البــاترولوجي إا أشــارت إليهــا أ�ــا ناقصــة، ” املعلِّــم“أجــزاء مــن كتابــه املعــروف باســم 
 ستيا:وهي يف غاية األمهية أل�ا توضح أن األغايب كانت بعد اإلفخار 

ــــة يف البيــــوت تتقــــدَّس بقــــراءة األســــفار والتضــــرُّعات واملــــزامري والتســــابيح  ــــت األغــــايب العائلي [وكان

 
(71) Clement of Alex., The Instructor, II, 1,  ANF, vol. II, p. 238-240. 
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 ،”]إفخارستيا“كصلوات عائلية، وهي اليت كانت جتعل الطعام للشكر 
(الــيت كانــت تُقــام يف الكنــائس) كــان الشمامســة يقومــون أوًال بتوزيــ  وفــي حالــة األغــابي العامــة [

أي  ثـم بعـد ذلـك العشـاء (األغـابي) أيضـاً كـذلك.س واخلمـر املقـدَّس (اإلفخارسـتيا) اخلبز املقدَّ 
فالــذي كــان يأكــل، كــان “”... إفخارســتيا ثــم أغــابي“أن العشــاء يف هــذه احلالــة كــان يف جمملــه 

 )72F72(”.]يأكل للرب صانعاً إفخارستيا م  الرب ... ألن الطعام الذي يؤكل بتقوى هو إفخارستيا
إن كليمنــدس يفـرِّق بوضــوح، يف اصـطالحاته الــيت ” تـاريخ العقيـدة“يكــر يف كتابـه عــن ويقـول بثيـون ب
كعشاء الـرب عنـدما يُعمـل يف ” األغايب“، كما يفرِّق بني ”األغايب“و” اإلفخارستيا“يستخدمها، بني 

  األغـايب الكنيسة وبني األغايب اخلاصة يف البيـوت، وكـان يقـارِن بينهمـا باعتبـار أن اإلفخارسـتيا املقامـة مـ
 .)73F73(يف الكنيسة ينبغي أن يكون هلا وقارها الفائق كطقس أعلى، (انظر كتابه)

 
 خامساً: تقليد األغابي وكيف يعبِّر عنه القديس أثناسيوس الرسولي

 

 (آخر مرحلة حية لألغابي في النصوص الكنسية):
ة منهمـــا يف وضـــ  لقـــد عثرنـــا يف كتابـــات القـــديس أثناســـيوس علـــى صـــورتني لألغـــايب، إمنـــا كـــل واحـــد

خاص وحدود معينة، فهمـا ليسـتا وليمـة أغـايب شـعبية عامـة. اُألوىل منهمـا خاصـة بالكهنـة مـ  أسـقفهم، 
والثانيــة خاصـــة بالعـــذارى الراهبـــات يف مائــدتم اليوميـــة. ولكـــن بـــالرغم مــن هـــذا التخصُّـــص جنـــد أن كـــالّ 

 منهما له صورة ومالمح األغايب بكل معناها وطقسها:
 بي الكهنة:أوًال: أغا

قــوانني الكنيســة الــيت رتبهــا أبونــا القــديس أنبــا أثناســيوس “نــص القــوانني كمــا ُوجــدت يف املخطوطــة 
، املكتبـــة األهليـــة ببـــاريس. وترتيـــب املخطوطـــة الـــيت 351خمطوطـــة النوموكـــانون  -” بطريـــرك اإلســـكندرية

 للقديس أثناسيوس مكتوب يف �ايتها أ�ا بيد ميخائيل أسقف تنيس:

 
(72) J.F. Bethune-Baker, Early Hist. of Christ. Doct., p. 407. 
(73) Ibid. 
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 ون السادس والستون:القان
ليأكــل األســقف مــ  الكهنــة ُدفعــاٍت كثــرية يف الكنيســة حــىت يبصــر تــرتيبهم إن كــانوا يــأكلون بـــدوء 

وإن كــان ال يقــدر فْلَيــدُْع فليغســل أرجلهــم بيديــه، وخــوف مــن اهللا، ويقــف خيــدمهم، وإن كــانوا ضــعفاء 
ألنكــــم تُعطــــون  هــــا عـــنكمووصــــية المخلِّــــص ال تتركو رأس القســـوس أو الــــذي بعـــده يغســــل أرجلهـــم. 

ادواب عن هؤالء مجيعهم، لكي يروا هم أيضاً تواض  املخلِّـص فـيكم، ال يكسـل  (الكالم هنا لألساقفة)
األســـقف عـــن هـــذا مجيعـــه ثـــالث دفعـــاٍت يف الســـنة: يف عيـــد الفصـــح وعيـــد البنتيقســـطي وعيـــد الغطـــاس 

ه كان يدخل ضمناً وبدون تركيز مـ  عيـد احلادي عشر من طوبة (ُيالَحظ هنا أنه مل يذكر عيد امليالد ألن
 الغطاس، ولكن عيد الغطاس كان هو األكثر ظهوراً وأمهية).

 وال حيضر يف وسط جممعهم كاهن غري مؤمن أو واحد من الغرباء من قبيلة أخرى إالَّ كاهن فقط.
 القانون السابع والستون:

بعضــهم الــبعض وهــم يــأكلون. وإاا  ال يــتكلَّم واحــد مــنهم وهــم يــأكلون وال يرفعــوا وجــوههم يف وجــه
 تكلَّم األسقف فليتأملوا مجيعاً.

 القانون الثامن والستون:
مجيـ  الكهنـة الــذين يف القـرى مــن أعمـال املدينــة ليجتمعـوا باألســقف يف يـوم واحــد ثـالث دفعــاٍت يف 

ل مدينـة ويف  السنة. (أمَّا هو) فيقرأ علـيهم هـذه الوصـايا وهـذه األحكـام ليكتبوهـا عنـدهم ويضـعوها يف كـ
كل قرية، لكي تسرتيح عليهم (أحشاء) حتنن القديسني كمـا اسـرتاحت علـى فليمـون تلميـذ بـولس، كمـا 
هــو مكتــوب أن قديســيك بــالفرح يفرحــون مــن أجــل داود عبــدك. ويقولــون هــم أيضــاً هــواا الكهنــة أوالد 

 الكنيسة يسعون يف مرضاة اهللا بكل حال.
 مالحظات:

يصـلُّوا أن   ترتيبه لوليمة األغايب بالنسبة لألسقف والكهنة مل يذكر ما ينبغيوإن كان القديس أثناسيوس يف
بـالطقس، وإمنـا يشـدِّد  بـه ومـا ينبغـي أن يبـدأوا بـه أو خيتمـوا بـه، فهـذا أمـر طبيعـي أل�ـم إكلـريوس وهـم عـارفون

 :على تدبري طقسي وروحي آخر يف غاية األمهية بالنسبة ملضمونات جديدة يف وليمة األغايب
إا يُلــزم األســقف أن يأكــل األغــايب مــ  الكهنــة كقــانون كنســي يضــ  األغــايب يف موضــ  الطقــس  -1

الكنســي كضــرورة حيتِّمهــا الــروح القــدس مــن أجــل صــالح وســالمة جســد املســيح، أي الكنيســة. إا يعتــرب 
أرواح أن طغمــة اإلكلــريوس يف الكنيســة هــم مبثابــة ســبعة  -يف نفــس هــذه القــوانني  -القــديس أثناســيوس 

 اهللا وسبعة عيون اهللا اليت تفحص وتدبِّر الكنيسة أي جسد املسيح.
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لــذلك فهــو يطلــب وحــدة هــذه العيــون اإلهليــة الســبعة وَتَصــاُحلها وســالمة ســريها وتــدبريها حتــت رعايــة 
 ”.حىت يبصر ترتيبهم...“األسقف 

اثـل جملـس املسـيح مي” لعشاء الرب“وهنا جلوس األسقف يف جمم  الكهنة الذين له هو شكل رمسي 
مــ  تالميــذه. فهنــا األغــايب تأخــذ صــورتا املقدَّســة اُألوىل، والغايــة منهــا هــي أن تنســكب احملبــة اإلهليــة يف 
وليمة احملبة ويف لقمة احملبة، مث تسري هذه احملبة بـالروح القـدس إىل بقيـة أعضـاء ادسـد الـذين هـم شـعب 

 األسقف.
غــايب وخيــدم الكهنــة الــذين حتــت تــدبريه هــو نقلــة كبــرية مطالبــة األســقف بــأن يقــف يف وليمــة األ -2

وعظيمة يف مفهوم وليمة األغايب، فاحملبـة ال ُتطلـب وال ُتسـتعلن فقـط باألكـل وتقـدمي أنـواع األطعمـة، بـل 
مطلوب أن تكون فرصة لكي ُمتاَرس فيها اخلدمة والتواض . حيث جيب على َمْن أراد أن يكون سـيداً أن 

 يف إطار احملبة ومن خالل لقمة األغايب.يصري خادماً للجمي  
هنــا القــديس أثناســيوس يشــري مباشــرًة إىل موقــف املســيح وتعليمــه لتالميــذه مــن خــالل طقــس العشــاء 

الكبيــر فــيكم لــيكن كاألصـــغر «األخــري الــذي جعلــه فرصــة إلعــالن قــانون اخلدمــة يف العهـــد ادديــد!! 
كيء أم الـذي يخـدم؟ ألـيس الـذي يتكـيء؟ ولكنـي الذي يت والمتقدِّم كالخادم، ألن َمْن هو األكبر:

). هنـا حيـاول القـديس أثناسـيوس أن يطبِّـق أسـرار العشـاء 27و26: 22(لـو  »أنا بينكم كالـذي يخـدم
علـى فينتفـع األسـقف إذ يمـارس سـر اتضـاع رئاسـته األخري حبسب التدبري الذي أعلنه الرب وعلَّـم بـه، 

هنــة إذ يتعلَّمــون مــن ســيدهم كيــف يمارســون ســر اتضــاع وينتفــع الكمســتوى الســيد يف العهــد ادديــد 
 الخدمة مع بعضهم البعض على مستوى األسقف والمسيح!!

هنا ال يأيت القديس أثناسيوس بشيء جديد غري مـا عملـه املسـيح يف ”. ويغسل أرجلهم بيديه“ -3
ضـــاع الـــرب يف ولكـــن القـــديس أثناســـيوس هنـــا ُحييـــي األغـــايب اُألوىل، ُحييـــي روح ات”. عشـــاء اخلمـــيس“

 الكنيسة، ُحييي مفهوم غسل األرجل الذي أصبح طقساً ال ميتُّ لإلتضاع بصلة.
الـــيت توزَّعـــت علـــى صـــفحات الكتـــب ” العشـــاء األخـــري“القـــديس أثناســـيوس هنـــا يلملـــم أســـرار 

الطقســـية واملمارســـات الســـنوية. القـــديس أثناســـيوس جيمـــ  شـــتات اإلفخارســـتيا الـــيت اســـتبدَّت بــــا 
 وس والرسوم.روتينية الطق

إن وصــية الــرب ليســت ثقــًال علــى الكنيســة أو علــى األســقف، بــل إن وراء وصــية الــرب قــوة ونعمــة، 
والــروح واقــف مســتعد ليــتمم كــل مــا وعــد بــه املســيح لكــل َمــْن يكمــل ترتيــب الــرب. القــديس أثناســيوس 
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ــل وحــده مســئولية وصــية الــرب هنــا  هــؤالء مجــيعهم ألنكــم تعطــون ادــواب عــن “يُلــزم األســقف أن يتحمَّ
األســقف مســئول أن يســلِّم كهنتــه اتضــاع املســيح تســليماً ”. لكــي يــروا هــم أيضــاً تواضــ  املخلِّــص فــيكم

 عملياً من خالل احملبة ولقمة احملبة.
هنـا يتـدخل القـديس ”. ال يتكلَّم أحد منهم، وال يرفعوا وجـوههم يف وجـه بعـض وهـم يـأكلون“ -4

 االحنالل بالكالم والسمر والضحك واملسرَّات البشرية. أثناسيوس ليؤمِّن وليمة األغايب ضد
فاألغايب أصًال فرصة ليس لتبادل احملبة البشـرية الرخيصـة، بـل فرصـة إهليـة النسـكاب احملبـة اإلهليـة بـالروح 
القدس يف قلوب اـتمعني باسم احملبـة وباسـم املسـيح، كوعـد الـرب! هنـا لـيس اثنـان أو ثالثـة فقـط جمتمعـني 

، بل اإلكلريوس الذي يرى القديس أثناسيوس الرسويل أ�م سبعة أرواح اهللا اخلادمة وسبعة عيـون باسم الرب
 اهللا ادائلة يف وسط شعبه تصن  كلمته ومرضاته.

إااً، فاألغــايب يراهــا القــديس أثناســيوس فرصــة صــمت وهــدوء وصــالة ليجمــ  الــروح القــدس بـــني أرواح 
ناهــا الســري كحضــرة اهللا يف جممـ  آهلــة. الكــالم ـنــوع ليــتكلَّم الكهنـة ويكشــف لعيــو�م جــالل الكنيسـة ومع

الـروح القــدس يف القلــوب مباشــرًة وعلــى فـم األســقف للبنيــان. رفــ  العــني يف وجـوه اآلخــرين ـنــوع حــىت يرفــ  
 الروح القدس عني الكاهن لرتى ما ال يُرى من وجه اهللا يف حضرة اهللا!!!

الــيت يقــدِّمها لنــا القــديس أثناســيوس الرســويل يف  ”لكهنــةأغــابي األســقف مــع ا“إااً، فــنحن نــرى يف 
قوانينه نقلة كبرية وعظيمة، ُحتِضرنا مباشرًة وسط أغـايب الـرب بكـل رزانتهـا ووقارهـا، هـل هـذا ـكـن؟؟ إن 

 »عشــاء المســيح«أســرار القــديس أثناســيوس بــذه القــوانني قــد أعطــى للكنيســة فرصــة أن حتيــا يف مــلء 
 اإلهلي لو تشاء.وحبه احلقيقي واتضاعه 

 ثانياً: أغابي العذارى الراهبات:
ـــا يقـــدِّم القـــديس أثناســـيوس قـــوانني ألغـــايب هلـــا صـــبغة خاصـــة وحمـــدودة أيضـــاً،  أغـــايب العـــذارى “وهن

، اللـــوايت يعشـــن يف بيـــوت خاصـــة هلـــن. وقـــد كتبهـــا يف أوائـــل القـــرن الرابـــ  يف مدوَّنـــة خاصـــة ”الراهبـــات
منهــا الرتمجــة اإلجنليزيــة تقــول إن مالمــح اللغــة اليونانيــة تــدل علــى أ�ــا . واملخطوطــة املنقولــة )74F74(بالعــذارى

 مأخواة عن أصل قبطي.

 
(74) Athanasius, De Virginitate, 12-13, cited by Greg. Dix, op. cit., p. 94. 
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 نص القوانين:
إاا مل يكـن أحـد (مـن اإلكلــريوس يقـود الصـالة)، فبعـد أن تأخــذن طعـامكن قـدِّمن الشــكر  -1[

 هللا على املائدة بذه الكلمات (أي أ�ا صالة شكر ختامية):
يــا معطيـاً طعامــاً اهللا الـذي تتعطَّــف علينـا وتعطينـا مــا نغتـذي بـه منــذ صـبانا، مبـارٌك أنـت يــا  «+ 

لكل ذي جسد. امأل قلوبنا فرحًا ونعيماً حتى إذا نلنا كفافنـا فـي كـل شـيء فـي كـل حـين 
نـزداد فــي كـل عمــل صـالح بالمســيح يسـوع ربنــا الـذي يليــق بـك معــه ومـع الــروح القــدس 

 » آمين -دهر الدهور المجد والقوة والكرامة والسجود إلى 
ارمشـن اواتكـن بعالمـة الصـليب  »كسـر الخبـز«وحينما جتلسن معاً على املائدة ويأيت وقـت  -2

 وقلن هكذا بالشكر (أو شاكراٍت):
، وهــي لفظــة طقســية) يــا أبانــا مــن أجــل القيامــة الــيت ”إفخاريســتومني(“نقــدِّم لــك الشــكر  «+ 

علــى املائــدة مبعثــراً  الموضــوعكــان هــذا اخلبــز   بواســطة يســوع املســيح فتــاك. وكمــا أعلنتهــا لنــا
وصار جمتمعاً معاً حىت صار واحداً، هكذا اجعل كنيسـتك جتتمـ  معـاً مـن أطـراف األرض إىل 

 » ملكوتك. ألن هللا القوة واـد إىل الدهر الذي بال �اية. آمني
عــدما ُتيِّــْئَن املائــدة وهــذه الصــالة الــيت لكســر اخلبــز يلــزم أن تـَُقْلَنهــا قبــل أن تــأكلن. ولكــن ب -3

 » يا أبانا الذي يف السموات «وقبل أن جتلسن مباشرًة قـُْلَن صالة: 
فـَُقْلَنهـا عنـدما تنتهــني ” مبـارك أنــت يـا اهللا“وأمَّـا الصـالة اُألوىل الـيت قـُْلــُنتَّ والـيت يف أوهلـا 

لكـأس الـذي من األكـل وَتِقْفـَن علـى املائـدة. (وُيالَحـظ أ�ـا كانـت أصـًال صـالة شـكر علـى ا
يف بدايـة الطقـس ولكـن ” أو أماله على الناسخ“ُيشرب يف أول األغايب، وهلذا السبب كتبه 

 عاد فرفعه إىل آخر األغايب).
وإاا حضرت معكن اثنتـان أو ثـالث عـذارى، فهـن يشـكرن علـى اخلبـز الـذي يكـون أمـامهن  -4

َدْعَنها تصــلِّي مــ  ويقــدِّمن الصــالة معكــن. ولكــن إاا حضــرت امــرأة موعوظــة معكــن، فــال تَــ
املؤمنــات وال تأكــل خبــزاً معكــن بادملــة. وحــىت أي امــرأة ال ينبغــي أن جتلــس معكــن بــدون 

ألن بالصــالة والكلمــة  ،”تقــدَّس“ضــرورة. ألنكــن مقدَّســات للــرب وطعــامكن وشــرابكن قــد 
 ].”يتقدَّس“
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 مالحظات:
عنـده بـل إ�ـا كانـت حمفوظـة أو واضح جداً أن هذه الصلوات مل يؤلِّفهـا القـديس أثناسـيوس مـن  -1

منقولــة مــن خمطوطــات أمامــه. فصــالة اإلفخارســتيا أي الشــكر الــيت خيتــتم بــا القــديس أثناســيوس مائــدة 
األغــايب قدميــة العهــد جــداً ومطلعهــا هــو بــنفس كلمــات التقليــد اَألول املســتَلم مــن الــرب والتالميــذ والــذي  

”. الـذي يعطينـا طعامـاً “، ”مبـارٌك أنـت يـا رب“سـيح: كان جارياً استخدامه يف صلوات املائدة زمـن امل
وهــي واردة بالقــداس يف ” يــا معطيــاً طعامــاً لكــل اي جســد...“مث الكلمــات الــيت تلــي الــك الــيت أوهلــا 

أوشية الثمار اليت تُقال بعد اإلجنيل. وهنا ننبِّه اهن القارىء إىل أ�ا صالة قدمية العهـد جـداً تتبـ  التقليـد 
 .)75F75(حيث كان موضوعها هو أيضاً على صلوات املائدةاليهودي اَألول 

(وهــذا ” األصــل اليونــاين -الكتــاب الســاب   -تعــاليم الرســل “وقــد وجــدنا هــذه الصــالة بكلماتــا يف 
الكتــــــاب الســــــاب  هــــــو الــــــذي يقتــــــبس كــــــل صــــــلواته وإرشــــــاداته مــــــن خمطوطــــــة أقــــــدم منــــــه الــــــيت ُتســــــمَّى 

 ، وهذه هي ترمجة لنص هذه الصالة:”)الديداخي“
 صالة على المائدة:[

مبارٌك أنت يا رب الذي أطعمتين منذ صباي، يا معطياً طعاماً لكل اي جسد، امأل قلوبنـا فرحـاً 
ونعيمــاً حــىت إا يكــون لنــا الكفــاف يف كــل شــيء نــزداد يف كــل عمــل صــاحل باملســيح يســوع ربنــا 

 )76F76(الذي لك به اـد والكرامة والقوة إىل األبد آمني.]
يظهــر بوضــوح أن الصــالة الــيت تُقــال يف طقــس وليمــة  ”صــالة علــى المائــدة“صــالة ومــن عنــوان هــذه ال

األغايب قـدمياً صـارت جمـرد صـالة علـى املائـدة بـدون طقـس. وهـذا يرجـ  إىل أن كتـب تعـاليم الرسـل الثمانيـة 
ن م فقــدت كثــرياً مــن طابعهــا الرســويل اَألول، حيــث امنحــى مــ325الــيت ُدوِّنــت يف إقلــيم ســوريا حــوايل ســنة 

اهن الكنيسة آنذاك يف هـذا اإلقلـيم مفهـوم وليمـة األغـايب مجلـًة وتفصـيالً. ففـي كـل قـوانني وفصـول وأبـواب 
 الكتب الثمانية لتعاليم الرسل اليت من أصل يوناين، ال توجد إشارة واحدة لألغايب.

سـجَّلها أخـذها مؤلـف الكتـب الثمانيـة و ” الديـداخي“وحىت تفاصيل وليمة األغايب الواردة يف كتـاب 
، بعـــد أن أضـــاف عليهـــا االصـــطالحات ”إفخارســـتيا“يف الكتـــاب الســـاب  مـــن كتبـــه، ولكـــن علـــى أ�ـــا 

 واإلشارات اخلاصة بسرِّ اإلفخارستيا.

 
(75) Greg. Dix., op. cit., p. 94. 
(76) Apost. Constit. VII, XLIX; ANF vol. VII, p. 478. 
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هـي مـأخواة مـن صـلوات الديـداخي.  ”كسـر الخبـز“فالصالة اليت يقدِّمها القديس أثناسـيوس لــ -2
ـــا ال جـــ وليمـــة  دال فيهـــا. إااً، فصـــلوات القـــديس أثناســـيوس يففالصـــلة بـــني الديـــداخي وقـــوانني أثناســـيوس هن

وُمجَـل، بـل امتـداد  األغايب امتداد طبق األصل لألغايب الواردة يف الديداخي، وهو امتداد ال مبجرد اقتباس ألفاظ
 تقليدي بالدرجة األُوىل، هذا التقليد الذي امتدَّ حىت إىل ما بعد القديس أثناسيوس يف مصر.

ثناسيوس لطقس األغايب واضحاً بذه الصورة، ال يعود هناك أي جمال للشـك يف أن وبإيراد القديس أ
وكثــريون غــريه، ولكنهــا ” ليتزمــان“الصــالة الــواردة يف الديــداخي ليســت إفخارســتيا كمــا ظــن خطــأ العــاِمل 

 أغايب. وها قد كشف عن سرها متاماً القديس أثناسيوس هنا!
ؤمنني باالشــرتاك يف مائــدة احملبــة ال يــزال ســاري املفعــول، نالِحــظ أن قــانون عــدم الســماح لغــري املــ -3

وأن منـ  املوعــوظني مـن األكــل أو الصـالة علــى مائــدة احملبـة ال يــزال ينفَّـذ حبرفيتــه مثـل اإلفخارســتيا متامــاً، 
أي أن وليمــــة األغــــايب يف زمــــن القــــديس أثناســــيوس كانــــت ال تــــزال يف أََوج وضــــعها الطقســــي الكنســــي 

خبزها ومخرها مقدَّس وماؤها مقدَّس!! أي، طعـام روحـي ” عشاء الرب“ة طقسية، والصرف، فهي مائد
وشــراب روحــي، وهــذا أيضــاً يرفــ  أي لَــْبٍس يف مفهـــوم الصــالة الــواردة يف الديــداخي أ�ــا أغــايب وليســـت 

 إفخارستيا.
ـــان  -4 ـــه ـنـــوع علـــى العـــذارى الراهبـــات والرهب حبســـب قـــوانني القـــديس  -ال يوجـــد كـــأس مخـــر، ألن

 أن يشربوا مخراً: -أثناسيوس 
[ال تأكْل واحدة من العذارى كل يوم حـىت تغيـب الشـمس. وإاا كـان يـوم األحـد فبعـدما يأخـذن 
جسد املسيح ودمه َحيُْلْلن الصوم وال يأكلن بشـب  يف يـوم األحـد والسـبت. والـذي يريـد أن حيفـظ 

ري صـوم دائـم. وال يـدع (ال يتعـاطى) بتوليته فال ميأل بطنه خبزاً ألنـه ال يقـدر أن حيفـظ الطهـارة بغـ
 -أحد من البتوليني شيئاً سوى طعام حمتقر ولُباساً حمـدود (الشـكل واللـون)، وهـذا الرسـم الواحـد 

كــائن للــذكور واإلنــاث هــؤالء الــذين يريــدون أن يكونــوا بتــوليني. ال تشــرب   -(أي هــذه القــوانني) 
ن الـــذين يتمســـكون بالطهـــارة. وإاا ســـقط واحــدة مـــن العـــذارى مخـــراً بادملـــة وال أحـــد مــن الرهبـــا

الناسك يف مرض فيشـرب قليـل مخـر. وال يأكـل أحـد مـن الـذين حيبـون البتوليـة شـيئاً خيـرج منـه دم 
 حىت السمك.]
 ، املكتبة األهلية بباريس251، خمطوطة رقم 92القانون رقم 

، ألن املائـــدة ختلـــو كمــا ُيالَحـــظ أنـــه ال يوجـــد يف هــذا الطقـــس توزيـــ  خبـــز بعــد الربكـــة والتكســـري  -5
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من كاهن. فهنا الطقس خمصَّص يف حدود املائدة اليت بـال كـاهن. وهـذا الطقـس هـو حبرفيتـه كمـا وجـدناه 
 م. أي منذ قرن كامل سابق ألثناسيوس الرسويل.215يف تقليد الرسل هليبوليتس سنة 

اس الــــــذي يســــــرتعي انتباهنــــــا جــــــداً هــــــو اســــــتخدام القــــــديس أثناســــــيوس الصــــــطالحات القــــــد -6
بــــنفس االصــــطالح  علــــى الخبــــز” الشــــكر“، فهــــو يــــذكر ”أغــــايب العــــذارى“واإلفخارســــتيا يف وليمــــة 

 =أنـــــت يـــــا اهللا ” مبـــــاركٌ “هاجيـــــازومين، و =الخبـــــز ” تقـــــديس“و” إفخاريســـــتومين“ =اإلفخارســـــيت 
وهي نفس ادملة املستخدمة بواسطة الكاهن مـن ” على املائدة الخبز الموضوع“و ، ”إفلوجيمينوس“

طقسية خالصة، علماً بأ�ا مائدة عادية يف  ”بروكيمينون“ =” موضوع“ربان اإلفخارستيا، فكلمة جهة ق
 بيت دماعة من العذارى.

وهذا يكشف لنا عن مدى أمهية وقداسة األغايب لدى األقباط يف القرن الراب !!! ويف اعتبار القـديس 
 الالهوت واألسرار.أثناسيوس أشد آباء الكنيسة دقًة وحذراً ويقظة فيما خيتص ب

وهنا ينبغي للباحث املدقِّق أن يعـرف أن هـذه االصـطالحات الـيت ُتسـتخدم يف وليمـة األغـايب ليسـت 
مستعارة أبداً وبأي حال من األحوال من طقس اإلفخارستيا، بل هي اصطالحات أصيلة ورثتها األغـايب 

ـــط زمـــاين أو إنســ اين بـــأي نـــوع، بعـــدما استخلصـــت مباشــرًة مـــن العشـــاء الســـري يــوم اخلمـــيس، وبـــال توسُّ
الكنيســة كــل مــا خيــتص باإلفخارســتيا وأســرارها منهــا وجعلتهــا طقســاً آخــر قائمــاً بذاتــه، فبقيــت األغــايب 

 حمتفظة هي األخرى بيبتها وألفاظها كجزء أصيل من عشاء الرب، وكأن الرب حاضر أيضاً فيها.
 األغابي في األديرة:

يــرة، الــيت تُقــدَّم كمائــدة بعــد قــداس األحــد الصــباحي، حــىت إىل لقــد اســتمرت وليمــة األغــايب يف األد
عصر قريب جداً (ولكنها انقطعت �ائياً يف احلاضر)، حيث كـان جيتمـ  اآلبـاء، ويُقـدَّم كـأس مخـر واحـد 
للربكـة يف أول األغـايب وخبــز وسـليقة (خضـار مســلوق أو بقـول مســلوقة). وتُقـال صـالة بركــة (علـى كســر 

 وصالة شكر بعد األكل.اخلبز) قبل األكل 
ولكــن برجوعنــا إىل نصــوص الصــلوات قــدميها وحــديثها مل جنــد نصوصــاً اات صــبغة ليتورجيــة لكســر 
اخلبـــز أو الصـــالة علـــى الكـــأس كمـــا يف الديـــداخي مـــثًال أو كمـــا يف قـــوانني أثناســـيوس الرســـويل. فـــالرئيس 

مبــا يُتــاح للفــرد العــادي أن يتلــوه  يصــلِّي يف صــمت ويقــرأ يف ســكون، وادماعــة ال تشــرتك يف الصــلوات إالَّ 
 ادماعية ال وجود هلا.» آمني «فحىت  » أبانا الذي يف السموات «من الصلوات الفردية مثل 
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عـادًة) مــن  وكـل مـا تتميَّــز بـه هــذه األغـايب الديريـة هــو القـراءة بفــم الـرئيس أو الكـاهن املصــلِّي (وهـو الــرئيس
 غرق كل وقت األغايب من الربكة األُوىل حىت الشكر األخري.أخبار اآلباء وبستان الرهبان اليت تست

 األغابي الليلية التي تتبع إفخارستية عشاء األحد في األديرة:
يعطينــا مــار إســحق يف كتاباتــه النســكية وصــفاً خمتصــراً، ولكنــه جــاء واضــحاً وحمــدَّداً لنــوع مــن األغــايب 

ان يف القـرن الرابـ  يف زمـن القـديس أنبـا مقـار الكبـري، ونوع أيضـاً مـن اإلفخارسـتيا كانـا مياَرسـان بـني الرهبـ
بل ويقول مـار إسـحق إن هـذا الطقـس هـو حبـد ااتـه تـدبري رهبـاين مـن الدرجـة اُألوىل قـد سـجَّله القـديس 

 أنبا مقار بنفسه يف كتابه:
[ألننــا نعلــم مــن الكتــاب الــذي وضــعه القــديس مقــاريوس أن بالكليــة ال خيــرج األخ املبتــدىء مــن 

فـي يـوم السـبت يخرجـون مـن قاللـيهم ه يف وسط األسـبوع، وأحـد ال يـزور أخـاه أيضـاً بـل قاليت
صـيفاً وشـتاًء كـانوا يتقرَّبــون ألن طـول السـنة  وقـت العشـاء ويـأتون إلـى المجمـع وهـم صـيام!!

وملَّـــا كـــان خيـــرج اآلبـــاء واإلخـــوة ويـــأتون إىل اـمـــ  ليســـمعوا القـــراءة، كـــان الـــذي عشـــية الســـبت.
 حيضر يقطعون عليه حبكٍم صعب.يتهاون وال 

 ومن بعد أن يتقرَّبوا يدخلون إلى المائدة.
مــن العشــية إىل بــاكر خبدمــة  ومــن بعــد األكــل يقفــون للصــالة ليلــة األحــد ســاهرين بــال نــوم

املــزامري والتســابيح والقــراءة يف الكتــب وتفاســريها ومســائل اإلخــوة وأجوبــة الشــيوخ الــذين يرتتبــون 
 الفصل اَألول -سحق الكتاب األول للوعظ...] ميار مار إ

 ومن هنا يتضح اآلتي:
 أن الصوم قبل التناول كان طقساً ُملزِماً. -1
يف أن التقــرُّب (التنــاول مــن ادســد والــدم) كــان ُميــاَرس مــرتني: مــرة يف الســبت مســاًء ومــرة أخــرى  -2

 ”).كاسيان“انظر  -األحد صباحاً بعد سهرة ليلة األحد (كما جاء يف كل كتابات اآلباء 
أن األغايب كانت تُقام مـرة بعـد قـداس الليـل ومـرة أخـرى بعـد قـداس الصـباح. أمَّـا الـيت كانـت يف  -3

 ”.عشاء الرب“املساء فكانت م  اإلفخارستيا تسمَّى 
 كذلك نستقرىء من ذلك اآلتي:

نـت كا  (أي السـبت مسـاًء حسـب اصـطالح الكنيسـة اآلن) عشـية األحـدأن خدمة اإلفخارستيا يف  -1
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عشـاء  «بطبيعـة احلـال خمتصـرة للغايـة، وهـي بعينهـا اإلفخارسـتية الـيت كانـت متداولـة يف مصـر كلهـا باسـم 
أي اإلفخارستية املرتبطة طقسـياً وروحيـاً وتارخييـاً بالعشـاء السـري يف مسـاء اخلمـيس األخـري للـرب، » الرب

يتناســـب مـــ  طقـــس معـــين ات وهـــي حتمـــاً ا وقـــت إشـــعال النـــور،يف املســـاء دائمـــاً والـــيت كانـــت تُقـــام 
وهي التي سوف نكشف عن وجودها نصاً وطقساً وروحاً في الكنيسـة القبطيـة حتـى هـذا مناسبتها. 

 .)77F77(وهي املعروفة باسم قوانني تقدمي احلمل الذي دخل يف صالة القداس كبادئة اليوم.
ة تتناسـب مـ  مـا أن األغايب الالحقة إلفخارستية املساء عشـية األحـد كانـت هـي بـدورها خمتصـر  -2

 سيتبعها من سهر وتسابيح وصالة طول الليل.
 وهكذا نجد أنَّه:

حينمــا بــدأ اإلجنيليــون يكتبــون األناجيــل كانــت الكنــائس قــد اســتقرت فيهــا اإلفخارســتيا كطقــس قــائم 
ـــه. فإجنيـــل مـــرقس وإجنيـــل القـــديس مـــىت ( م) ال يـــذكران يف النصـــوص اإلفخارســـتية شـــيئاً 80 - 65بذات

األغــايب، إا يضــم الــنص اإلفخارســيت كســر اخلبــز مــ  تقــدمي الكــأس مباشــرًة بــدون أي اكــر إطالقــاً عــن 
 لشيء بينهما، م  أن يف عشاء الرب كانت األغايب تُقام بني االثنني وكانت هي العشاء نفسه.

هــذا يوضِّـــح لنـــا أن فصــل اإلفخارســـتيا عـــن األغــايب نشـــأ مبكـــراً جــداً يف الكنيســـة ملواجهـــة متطلبـــات 
 األمم. وِخصال

ــا القــديس بــولس الرســول يف رســائله، وهــي ُدوِّنــت يف زمــن أســبق مــن زمــن كتابــة إجنيلــْي القديَســْني  أمَّ
مرقس ومىت، فيعرض علينا يف رسالته اُألوىل إىل أهل كورنثـوس املراحـل املبكـرة النفصـال اإلفخارسـتيا عـن 

صـــال حيـــث أصـــبحت األغـــايب يف األغـــايب، أو علـــى وجـــه أدق، املشـــاكل الـــيت واجههـــا أيضـــاً بعـــد االنف
 الكنيسة فرصة لإلحنالل بسبب عادات الشعب القدمية.

لتعطينا أول صورة لطقـس األغـايب يف أواخـر القـرن  م100حوايل سنة » الديداخي «هكذا تأيت وثيقة 
اُألوىل أو  قائمــاً بذاتــه منفصــًال بصــلواته عــن اإلفخارســتيا. وبدراســته بدقــة نكتشــف فيــه البــذرة -األول 

املصدر األساسي الذي أخذ عنه كـل ترتيـب وصـلوات وطقـوس األغـايب يف مصـر بصـورة خاصـة. ولكنهـا 
تعطــي فيــه لألنبيــاء واملعلمــني املتجــولني حــق إقامــة األغــايب واإلفخارســتيا أيضــاً والــك بســبب عــدم وجــود 

 أساقفة يف الكنيسة آنئٍذ.

 
 سوف تُنشر يف كتيب منفصل.  (77)
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ــام أغــايب أو م، ومي110األنطــاكي الشــهيد ســنة  مث يــأيت القــديس إغنــاطيوس نــ  بصــورة ملزِمــة أن تُق
إفخارســـتيا بـــدون أســـقف! وهـــذا يكشـــف لنـــا أن انفصـــال األغـــايب عـــن اإلفخارســـتيا قـــد دخـــل مرحلتـــه 
التارخييــة، كمــا دخلــت األغــايب يف صــميم الطقــس الكنســي لتقــف كعمــل خيــص الكنيســة ويــدخل حتــت 

، ”عشــاء الــرب“، أي ”يــاكيكري “مســئولية األســقف، ألنــه عمــل خيــص املســيح، ألن األغــايب ُحســبت 
 وبلغة الروح يعين ضمناً حضور الرب وتقديسه للطعام والشراب.

وهكذا يشهد القديس إغناطيوس بدخول األغايب يف القـرن الثـاين طقسـاً كنسـياً كـامًال لـه كـل حقوقـه 
 وواجباته وآثاره الكنسية.

م وينقـل 215العـرب) سـنة (مرفأ عدن جبزيـرة ” بورتس رومانوس“مث يأيت القديس هيبوليتس أسقف 
لنــا التقليــد الكنســي الــذي تعلَّمــه واســتقاه مــن تعــاليم الرســل. وإا يقدِّمــه هيبــوليتس لشــعب اإلســكندرية 
(هيبــوليتس مـــن مـــواطين اإلســـكندرية أصـــًال) كتقليـــد كنســـي معمــول بـــه ومتَّبـــ  بكـــل تـــوقري واحـــرتام، ميتـــد 

لكنســي لتعــرب إىل القــرن الثالــث بــنفس الوضــ  الرســويل باألغــايب أو ُمتــدُّ األغــايب بواســطة تقــواه وســلطانه ا
اَألول مضــافاً إليــه القــوة واألصــالة الكنســية الــيت عضــدَّها بــا القــديس إغنــاطيوس الشــهيد، إن مل يكــن يف 

 روما والغرب، ففي مصر موطن التقليد والتعاليم الرسولية.
م ويـدف  األغـايب بتقـواه أيضـاً 328ة مث يأيت القديس أثناسيوس الرسويل بابا اإلسكندرية العشرون سن

وسلطانه الكنسي، إمنا يف حدوده اخلاصة والضيقة لتعرب إىل القرن الراب  يف مصـر وحـدها دون كافـة بـالد 
، بكل فهم روحي وتسليم رسـويل. فكـان ”روح عشاء الرب“العامل، إمنا بنفس األصالة الكنسية وبنفس 

 لغالية اليت احتفظت با الكنيسة يف قلبها هذه القرون كلها.آخر َمْن استودع الكنيسة هذه الُدرَّة ا
ولكن ما أن أتى القرن اخلامس إالَّ واألغايب، كطقس كنسي، قد فقدت كـل أصـالتها الكنسـية اُألوىل  
كليتورجيـــا شـــعبية أو حـــىت كهنوتيـــة علـــى طقـــس ترتيـــب القـــديس أثناســـيوس، وانـــزوت يف األديـــرة كمائـــدة 

 َقوِيَّة نسكية، أو بقيت كعمل رمحة للفقراء أو يف املآمت.طعام اات صبغة مجاعية تَـ 
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 ملخص تاريخ األغابي والمراحل التي عبرت عليها
 

تيا عن أن تكون أغايب. بنهاية القرن اَألول توقفت األغايب عن أن تكون إفخارستيا، واإلفخارس - 1
أي مل ُمياَرس طقس العشاء السري بوضعه الذي أكمله املسـيح يف معظـم كنـائس العـامل، ويف بعضـها بـدأ 

 م.70مبكراً جداً، كما يف كورنثوس سنة 
منـــذ أول إفخارســـتيا أقامهـــا الرســـل وســـط الشـــعب، واألغـــايب تأخـــذ وضـــعاً منفصـــًال يف نفـــس  - 2

ــا يف مصــر فقــد اســتوطنت (إفخارســتيا  -و يف النهايــة (أغــايب الوليمــة، إمــا يف البدايــة أ  -إفخارســتيا). أمَّ
 إفخارستيا). -أغايب) بعد فرتة طويلة كانت فيها األغايب تُقام أوًال: (أغايب 

قـد أصـبحت اصـطالحاً كنسـياً يعـربِّ عـن ” أغـايب“م كانت كلمـة 200بنهاية القرن الثاين سنة  - 3
متامـــاً عـــن ســـر اإلفخارســـتيا. وظهـــر هـــذا يف كتابـــات ترتليـــان يف الغـــرب  منفصـــالً  ”عشـــاء الـــرب“وليمـــة 

وضـــعها الكنســـي كاصــــطالح ” اإلفخارســـتيا“وكليمنـــدس اإلســـكندري يف الشـــرق. كمـــا أخـــذت كلمـــة 
طقســـي ليتـــورجي حيمـــل معـــىن ومضـــمون العهـــد ادديـــد جبســـد ودم الـــرب تقيمـــه الكنيســـة منفصـــًال عـــن 

 ”.عشاء الرب“
 كطقــس كنســي منفــرد بذاتــه جــاء يف كتابــات القــديس إغنــاطيوس” رســتيالإلفخا“أول اكــر  - 4

م حينما أوصى أهـل مسرينـا (أزمـري اآلن) بتحديـد قـانوين [أن ال إفخارسـتيا وال 110الذي استشهد سنة 
 «أغايب تُقام بدون األسقف]. وبذلك حدَّد وجود طقسني متماثلني منفصلني يف الكنيسة حيـث تظهـر 

سـابقاً، طقســاً كنســياً هامـاً لــيس أقـل يف أمهيتــه الطقسـية مــن اإلفخارسـتيا مــن حيــث  كمـا قلنــا  » األغـايب
 التدبري الكنسي على األقل.

ولكن ال ميكن أن يكون القديس إغناطيوس هو الذي حدَّد وقط  يف هذا األمر، فـالطقس يبـدو مـن  
أن األغايب كانت طقسـاً  كالم إغناطيوس األنطاكي أنه كان مستقراً على هذا الوض  منذ زمن بعيد، أي

 م.100قائماً بذاته قبل سنة 
أول صورة حملاولة فصل األغايب عـن اإلفخارسـتيا تظهـر يف رسـالة بـولس الرسـول اُألوىل إىل أهـل   - 5

م، وغالباً كان جناح هذه احملاولة هو الذي شجَّ  الكنيسة كلهـا بعـد الـك لوضـ  حـدٍّ 54كورنثوس سنة 
 فاصل بني االثنني.

ل تــاريخ النفصــال اإلفخارســتيا عــن األغــايب انفصــاالً كــامالً، يُعتــرب هــو نفســه أول تــاريخ لتحديــد أو  - 6
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 شكل اإلفخارستيا وامسها، حيث ُختتصر الليتورجيا إىل األفعال األَربعة الرئيسية اليت سبق أن وصفناها.
َألول، مث يســـتمر يف وهـــذا التـــاريخ يبـــدأ باهتـــاً منـــذ رســـالة كورنثـــوس اُألوىل أي مـــن منتصـــف القـــرن ا

 الظهور والتحديد، حىت يبدو قويّا واضحاً يف �اية القرن الثاين.
انفصـال اإلفخارسـتيا عـن األغـايب بــدا عمـًال الزمـاً وحتميـاً بــني األمـم، وخصوصـاً بـالد اليونــان،  - 7

ى فيهـا م بسبب العادات الوثنية اليت كانت تشـمل موائـد مشـابة وكانـت ُجتـر 60-40منذ أول يوم سنة 
أعمــال إحنالليــة. بعكــس اليهــود الــذين كــانوا قــد نشــأوا علــى اعتبــار أن كــل أكــل وكــل شــرب هــو عمــل 

إالَّ بأيــٍد مغســولة! كنايــًة عــن التطهــري. وال يبــدأ األكــل أو الشــرب إالَّ  مقــدَّس ينبغــي أن ال يُقــرتب إليــه
 بصلوات كثرية وال ُخيتم إالَّ بالشكر.

ن األغـايب كانـت عمليـة حساسـة جـداً ودقيقـة للغايـة بسـبب ضـرورة عملية فصل اإلفخارستيا عـ - 8
مجـــ  التقليـــد الســـرائري وحـــده منفصـــًال عـــن بقيـــة العشـــاء غـــري الســـرائري، وهـــذا كـــان ال حيتـــاج إىل مهـــارة 
وحــذق يف الطقــس اليهــودي فــوق العــادة. ألن اإلفخارســتيا تبــدأ جبــزء مشــرتك نوعــاً مــا مــ  األغــايب أيضــاً 

 تنتهـي بالشــكر علـى الكـأس، حيـث الشـكر يشــمل الشـكر علـى الوليمـة كلهـا، فهــو وهـو كسـر اخلبـز، مث
 شكر على الطعام وعلى األمور الروحية معاً.

لــذلك لــزم فصــل شــكر اإلفخارســتيا عــن شــكر األغــايب. هــذا العمــل الطقســي الســرائري الــذي صــار 
ل يف بداية كرازتم، أي ال ميكن أساساً لسر اإلفخارستيا التزم أن يقوم به الرسل أنفسهم م  بولس الرسو 

 م.70أن يكون قد تأخر عن سنة 
أمَّا حتديـد شـكل اإلفخارسـتيا باألفعـال األربعـة الرئيسـية، فُقبِـل قبـوًال شـامًال بـال أي معارضـة أو  - 9

خلـــل أو نشـــاز يف كافـــة الكنـــائس يف كافـــة بقـــاع األرض، ــــا يـــدل علـــى أنـــه مت مجاعيـــاً بســـلطان الرســـل 
يت نقــرأ عنهــا يف التعــاليم والقــوانني املعروفــة بــامسهم. حيــث تبــدأ ليتورجيــة اإلفخارســتيا بــدعوة وقــوانينهم الــ

هـي يف األصـل » نشـكر «حيـث كلمـة  -رئـيس اإلفخارسـتيا للجماعـة إلعطـاء الربكـة هللا (فلنشـكر الـرب 
األغــايب، وهــي نفــس الصــالة الــيت كانــت تُقــال علــى املائــدة بعــد العشــاء، أي بعــد ”). فلنبــارك“العــربي 

والـــرب ماســـك كـــأس الربكـــة (كـــأس الشـــكر اآلن أو كـــأس اإلفخارســـتيا) يف يـــده، يقـــول الربكـــة (الشـــكر) 
 والتالميذ يردون عليه.

هنــا بدايــة اإلفخارســتيا األصــلية، أي بدايــة الشــكر، فالــذي كــان يُقــال يف �ايــة وليمــة العشــاء أصــًال 
ادديـــد لإلفخارســـتيا بعـــد انفصـــاهلا عـــن ، صـــار يف الوضـــ  ”وهكـــذا بعـــد العشـــاء أخـــذ كأســـاً وشـــكر“
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ســـر “ومـــن هنـــا جــاءت التســـمية  ”.فلنشـــكر الــرب“ =هـــو الـــذي يُقــال كبدايـــة اإلفخارســـتيا األغــايب 
 ”.اإلفخارستيا“أو  ”الشكر

أمَّا كسر اخلبز فُرف  من وضعه الذي كان قبل العشاء، أي قبل األغايب، وانضـم لإلفخارسـتيا، فـدخل 
إمنـا لـيس يف وضـعه السـرِّي،  ”كسـر الخبـز“تفظت األغـايب لنفسـها بنـوع مـن يف صميم سر الشكر، واح

 الذي حيمل سر جسد الرب كاإلفخارستيا. »كسر الخبز«أي ليس على مستوى 
-65عندما بدأ القـديس مـرقس الرسـول والقـديس مـىت الرسـول يكتبـان، كـلٌّ منهمـا، إجنيلـه ( - 10

ا يف ـارسة الكنيسـة حسـب الطقـس الكنسـي املسـتقر م) كانت األغايب قد انفصلت عن اإلفخارستي80
 «وقتهـا. لـذلك اكتفـى كـل منهمـا بتســجيل مـا مت وقـت عشـاء الـرب يف حـدود ســر اإلفخارسـتيا فقـط: 

إشـارة » وفيمـا هـم يـأكلون «هنـا قولـه:  » أخـذ يسـوع خبـزاً وبـارك وكسـر وأعطـاهم... وفيما هم يأكلون
 ف بدأت.عابرة لألغايب مل يُذكر شٌئ عنها أو كي

الــذي يؤخــذ قبــل كســر  األغــابيكــذلك حينمــا بــدأ القــديس لوقــا يكتــب إجنيلــه، اََكــر ضــمناً أيضــاً كــأس 
اإلفخارسـتيا)، إا عـاد فـذكر كسـر اخلبـز بعـد  =الربكـة (أو كـأس الشـكر  اخلبز، ولكنه أوضح أنه ليس هو كأس

 ا كأس العهد ادديد بدمه.الك مث كأس الربكة اليت أدخلها الرب يف دائرة السر اإلهلي بأن جعله
فإاا ضممنا بداية كلٍّ من تسجيل القـديس مـرقس الرسـول مـ  بدايـة تسـجيل القـديس لوقـا اإلجنيلـي، 

حســب أصــول بدايــة وليمــة ” بـارك(“ثــم تنــاول كأســاً وشــكر  «اتَّضـح لنــا معــامل وليمــة األغـايب هكــذا: 
هـــذه هـــي األغـــايب يف  » أكلونوفيمـــا هـــم يـــ...  )78F78(وقـــال خـــذوا هـــذه واقتســـموها بيـــنكماألغـــايب) 

 تسجيالت العشاء السري وقد ُوضعت جانباً دون أي تركيز من اإلجنيليني عليها.
م  حتديد واضح لطقس ليتورجيتها وترتيبها ونظامهـا يأتينـا مـن  ”إفخارستيا“أول اِكر لكلمة  - 11

ا). وهــو املعــروف م) كممثِّــل لكنيســة رومــا (ثالــث أســقف عليهــ101-92القــديس كليمنــدس الرومــاين (
 أنه رأى الرسل القديسني وتشاور معهم، وهو يقول يف رسالته إىل كورنثوس:

 )79F79([ليت كل واحد منكم، أيها اإلخوة، يقدِّم اإلفخارستيا هللا كلٌّ يف طقسه.]

 
ســوف جيــد القــارىء يف قــوانني الرســل وتقليــد الكنيســة هليبــوليتس أن طقــس األغــايب حيــتِّم علــى األســقف أن يبــارك علــى   (78)

 كأس األغايب، ويذوق منها، وجيعل كل واحد من احلاضرين أن يذوق منها.
(79) Clement, I, Corinth., I. 40. 
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 صورة توضيحية للمراحل التي عبرت عليها اإلفخارستيا
 حتى استقلَّت تماماً عن األغابي

 

 :المرحلة اُألولى
 األخصاء، ليلة الخميس.الذي أكمله الرب م  تالميذه العشاء السري ونأخذ مثاًال هلا 

ونالحــظ يف هــذا الطقــس األول أنــه مل يكــن فيــه أي نــداء أو تنبيــه، ولكــن مل خيــُل مــن خدمــة مشَّاســية 
ا قـدَّم رمبا قام با القديس يوحنا الرسول، حبسب الطقـس اليهـودي، ألنـه كـان أصـغر ادماعـة سـناً، حينمـ

 إبريق املاء وطست الغسيل واملنشفة للرب.
أي جبــوار العشــاء العــادي، ومــن خاللــه  ،»ســر الشــكر اإللهــي«وهــذا العشــاء، مت فيــه ومــن خاللــه 

قدَّس الرب بيديه وكلماته خبزة واحدة من اخلبز املوضـوع وكأسـاً مـن اخلمـر، اخلبـز يف أول العشـاء واخلمـر 
ز جسداً له بالسر وأكـل منـه التالميـذ مجيعـاً، مث اسـتكملوا عشـاءهم مـن  يف آخر العشاء. حيث صريَّ اخلب

كل أنواع األطعمة، وبعد العشاء من هـذه األطعمـة قـام الـرب وغسـل أرجـل تالميـذه، وجلـس مـرة أخـرى 
وصلَّى عليها صالة الشكر، أي  » كأس الشكر «أو » كأس الربكة «على املائدة وأخذ الكأس، وُتسمَّى 

مث سبَّحوا كثرياً وخرجوا (انظـر ادـدول  -ستيا، وااق وأعطاها لتالميذه. فشربوا منها مجيعاً صالة اإلفخار 
 يف الصفحة التالية).

 ونالحظ هنا أمرين:
أنــه يف بدايــة العشــاء العــادي وقبــل تقــديس اخلبــز تبتــديء وليمــة العشــاء بكــأس مخــر عاديــة مل  األول،

 ».كأس البركة«س األخري فقط املسمَّى تدخل ضمن السر اإلهلي، ألن الرب قدَّس الكأ
معىن الك أنـه تـال صـالة  ،»شكر«أو أن الرب  »بارك«فهو حينما يُقال أن الرب  الثاني،أمَّا األمر 

 بل رمبا صلوات للربكة أو الشكر.
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)1( 
 كأس األغابي

 

)2( 
سر كسر 

 الخبز

)3( 
 العشاء

 

)4( 
 التطهير

 

)5( 
 
 

)6( 
الشكر على كأس 

 البركة

)7( 
 تسبيحال

 

 عادي
بصــــــالة خاصــــــة 
ـــــــــــــــذوق منـــــــــــــــه  ي

 الرئيس
ويعطــــــــــــي كــــــــــــل 

ليـــذوق  واحـــد
 منه.
 اكره:

 لوقا اإلجنيلي
 
 
 
 

 جــزء أساســي

مــــــــــــن الســــــــــــر 
النصـــــف األول 
مــن الذبيحــة = 
 (الجســــــــــــــــــــــد)
وداخــــــــــــــــــــــــــــل يف 

وفيمـا  «العشـاء 
 هــــــــم يــــــــأكلون
أخذ خبزاً وبـارك 

 »:وكسر
ـــــــــــــاول مـــــــــــــن  التن

 ادسد.

عادي من 
كل 
 األطعمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قام «
 »شاءعن الع

(داخــــل يف صــــميم 
 السر)

» غسـل أرجلهـم «
حتـــــــــول إىل غســـــــــل 
يدي الكاهن تعبرياً 

 عن االستعداد
 
 
 
 

خروج 
 يهواا
= 

من  غري 
 املستعدين

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلفخارســتيا صــالة =
 والكأس يف يد الرئيس:

 الرب: ( أ ) فلنشكر
 مستحق وعادل

 الطلبات كافة(ب) 
 التذكارات(ج) 

 (زكَّارون بالعربي)
 تناول من الكـأسال)  د (

 (الدم)
 
 
 

يبــدأ عنــدما حيمــل 
الــــــــرئيس الكــــــــأس 

 يف يديه.
أي أن التســـــــــــــبيح  
كجــــــــزء أساســــــــي 

 يف الذبيحة
= 

 التســــبيح ذبيحــــة
مكمـــــــــل لصـــــــــالة 
 اإلفخارســـــــــــــــــــتيا

 ويسري معها.
 
 

 مالحظات:
 » عشاء الرب «حيوي عشاًء كامًال  -كان لألخصاء من التالميذ   -طقس مسائي  أوًال:
لسـرية هـي: (أ) كسـر اخلبـز، (ب) التطهـري، (ج) صـالة اإلفخارسـتيا علـى الكـاس مـ  األجزاء ا ثانياً:

 الطلبات والتذكارات، (د) التسبيح أثناء وبعد التناول.
 المرحلة الثانية:

 ونأخذ مثاًال هلا ما جاء يف الديداخي مبدئياً:
متالزمـــــة مـــــ  ســـــر هنـــــا تنفصـــــل األغـــــايب برمَّتهـــــا وتصـــــري عشـــــاًء مســـــتقًال متامـــــاً، ولكنهـــــا تبقـــــى  -1

اإلفخارستيا من حيث املكان (يف البيوت) والزمان (يف املساء فقط)، والك ليبقـى هـذا الـرتابط معـاً علـى 
 كعشاء حمبة وسر مقدَّس.  »السري» «العشاء«مفهوم وروح 
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مـن  «هنا طقس األغايب يأيت كله معاً يف البداية، مث يطرأ فاصل زمين يقف فيه الشماس وينادي  -2
املتطهرون أو األطهار (وهنا معىن الطهارة يبدأ ينصبُّ على اــال الروحـي  »يتقدَّم«حىت  » لتطهريأجل ا

الـداخلي الـذي كـان أصـًال غسـل األرجـل أو األيـدي إشـارًة وتضـميناً معنويـاً لـه، حيـث يسـتطرد الشـماس 
 ضاً لغسل األيدي).ولكن يبقى هذا الفاصل الزمين فرصة أي”. فْلَيُتبْ ومن مل يكن طاهراً “ويقول: 

انفصــال األغــايب لتكــون عشــاًء خاصــاً مل يُفقــدها صــفاتا األصــيلة كوليمــة روحيــة تؤكــل للمــلء  -3
جبـــوار أنــه جســـدي وكـــذلك  طعامـــاً روحيـــاً والشــب ، ولكـــن يف حضــرة الـــرب، حيـــث الطعــام كلـــه ُحيســب 

يف األغــايب ال يرتقيــان  اخلمــر، والــك بســبب الصــالة علــى األكــل مث الشــكر عليهــا. غــري أن اخلبــز واخلمــر
 إىل وض  التقديس، مبعىن أ�ما ال يصريان جسد ودم املسيح.

انفصال األغايب مبفردها واقتصار بعـض احلاضـرين علـى األكـل منهـا حـىت النهايـة بـدون االشـرتاك  -4
 يف سر اإلفخارستيا الالحق عليها، اضطر الطقس إىل أن يستحدث فيه:

 غري صالة التقديس السري األصلية اليت انتقلت إىل اإلفخارستيا. لكسر اخلبز خاصة» صالة«( أ ) 
(ب) صــالة شــكر خاصــة تتناســب مــ  وليمــة األغــايب عــوض صــالة اإلفخارســتيا الرمسيــة الســرية الــيت  

 كانت تُقال على العشاء السري كله يف النهاية.
كســـر الخبـــز (ج) كـــذلك فـــإن انفصـــال اإلفخارســـتيا عـــن األغـــايب، اضـــطر الطقـــس أن ينقـــل صـــالة 

وهنــا حــدث أمــر  الســري التــي كانــت فــي بدايــة األغــابي ويضــمها منفــردة إلــى اإلفخارســتيا.
صـــالة اإلفخارســـتيا الـــيت تُقـــال علـــى  »بعـــد«جديـــد وخطـــري، حيـــث انتقـــل كســـر اخلبـــز إىل مـــا 

 الكأس، أي أصبح كسر اخلبز يأيت بعد الصالة على الكأس!!
من فرتتني زمنيتني كل واحدة بطعامها وطقسها: اُألوىل  ) هكذا أصبح عشاء الرب السري مكوَّناً  د (

عاديـــة بكـــل مـــا فيهـــا ولكـــن مل تُعـــَدم أن تكـــون روحيـــة، والثانيـــة ســـرية وعلـــى أعلـــى مـــا تكـــون 
الســرية. يف اُألوىل نأكــل ونشــرب باحملبــة يف حضــرة الــرب، ويف الثانيــة نأكــل ونشــرب بالســر مــن 

 يف الصفحة التالية). جسده املقدَّس ودمه الكرمي. (انظر اددول
 مالحظات:

 استقل سر اإلفخارستيا متاماً وابتدأ يأخذ وقتاً أطول. -أ 
 اآليت: ظهرت تكرارات حتمية أَْوَجبَْتها اعتبارات طقسية وتقليدية مل ميكن تفاديها بسبب -ب 
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كان األسقف وحده هو المسئول عن اإلفخارستيا مع 
 الشمامسة، في البدء

عـد طقـس صـالة الذي كـان يـأيت يف البـدء يف أول األغـايب انتقـل وجـاء ب »كسر الخبز«طقس أوًال: 
اإلفخارستيا الـذي كـان يـأيت يف النهايـة علـى الكـأس، وهـو اخلـاص بالشـكر العـام علـى الوليمـة  

 كلها، هذا ترتب عليه عدة تعديالت سيأيت اكرها فيما بعد.
مل ميكـــن زحزحـــة صـــالة اإلفخارســـتيا (الـــيت كانـــت تُقـــال أصـــًال والـــرئيس ماســـك الكـــأس بيـــده  ثانيـــاً:

صــــلي بعــــد التطهــــري أو بعــــد املنــــاداة لألطهــــار أن يتقــــدموا، فاضــــطر اليمــــىن) عــــن موضــــعها األ
حيـث  - الخبـزقبل صالة الربكـة علـى  الكأسالطقس لكي يتفادى جميء صالة الشكر على 

وبــارك  »أوًال الخبـز«(كمـا رأينـا يف العشــاء السـري، ألن الـرب أخـذ  -أن هـذا ال جيـوز قطعـاً 
حـتفظ الطقـس بصـالة اإلفخارسـتيا بعـد التطهـري يف وشـكر)، هلـذا ا »أخـذ الكـأس«ثم في النهاية 

 الرئيس الكأس. ولكن دون أن يمسكالبداية كما هي (فلنشكر الرب، مستحق وعادل)، 
ــــــز اســــــتطاع أن ميســــــك الكــــــأس  مث بعــــــد صــــــالة اإلفخارســــــتيا، وبعــــــد الصــــــالة علــــــى اخلب
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أي  -الشـكر األصـلية  صـلوات» يتلـو«دون أن فقـط  »وشكر«عليها مرة أخرى  »ويقول«
 على الكأس وهي يف يده مرة أخرى ألنه سبق وقاهلا يف البداية. -اإلفخارستيا 

انفصـال األغــايب عـن اإلفخارســتيا متامـاً هيَّــأ الفرصــة لـتخلُّص اإلفخارســتيا مـن وضــعها املســائي.  -ج 
حمبـة، فبدأت ُمتاَرس يف النهار كطقس صباحي يبدأ يف الفجر. أمَّا األغايب، وهي أصـًال عشـاء 

 ».عشاء«م تفقد التزامها بزمنها األصلي، أي املساء أل�ا بقيت أيضاً حمتفظة باسم فل
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 شكل اإلفخارستيا األساسي واصطالحاتها
 كما وردت في األسفار األخرى غير األناجيل

 

 أوًال: األفعال األربعة األساسية في اإلفخارستيا:
لكي نستطيع أن نتتبع اإلفخارستيا يف النصـوص اُألوىل الـيت وردت فيهـا، ينبغـي قبـل اخلـوض يف هـذه 

عمومــاً الــواردة يف   مــا هــي األفعــال األساســية التــي تحــدِّد شــكل اإلفخارســتياث أن نعــرف متامــاً األحبــا
كافة املراجع األساسية، حىت نستطيع أن نفرِّق بينها وبني وليمة األغايب اليت ُتذكر دائماً معها، خصوصـاً 

 يف النصوص اُألوىل املختصرة.
 ا:الحدود األساسية التي تحدِّد شكل اإلفخارستي

حينمــا نتتبــع اإلفخارســتيا كمــا وردت يف األناجيــل ويف رســالة القــديس بــولس الرســول اُألوىل إىل أهــل  
كورنثــوس، جنــد أن الــرب أكملهــا يف ســبعة أفعــال متتاليــة، يفصــل العشــاء (أي األغــايب) مــا بــني األربعــة 

تيا يف ســـبعة أفعـــال متتاليـــة اُألوىل والثالثـــة األخـــرية. فـــإذا أخرجنـــا األغـــايب (أي العشـــاء) نواجـــه اإلفخارســـ
 هكذا:
(شــكر)  وبــارك كأســاً   أخــذ «... مث بعــد العشــاء » وقــال وبــارك، وكســر، وأعطــى، خبــزاً،أخــذ  «

 ..» وقالوأعطى، 
 » مث سبَّحوا وخرجوا «

وهــذا بــدأ حيــدث كمــا رأينــا منــذ بدايــة ســفر  -فلمــا انفصــلت األغــايب عــن اإلفخارســتيا يف الكنيســة 
انضــمت أفعــال الربكــة علــى اخلبـــز  -فخارســتيا اُألوىل بعــد العشــاء الســري األخــري األعمــال، أي منــذ اإل

وعلـــى الكـــأس معـــاً. وكـــذلك انضـــم أخـــذ اخلبـــز مـــع أخـــذ الكـــأس معـــاً يف تقـــدمي واحـــد متتـــاٍل. فصـــارت 
 اإلفخارستيا بعد حترُّرها �ائياً من األغايب تشتمل على أربعة أفعال أساسية واضحة جداً وخمتصرة:

 كأساً).أخذ خبزاً، أخذ ( =(تقدمي احلمل) ديم التق -1
 (بارك، وشكر). =والشكر على اخلبز واخلمر (التقديس) الصلوات  -2
 (وكسر). =القسمة  -3
 (وأعطى). = االشتراك -4

ــــــة، وهــــــي تشــــــكِّل احلــــــدود الرئيســــــية لكــــــل  هــــــذه األفعــــــال األربعــــــة الرئيســــــية يف اإلفخارســــــتيا حتمي
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يف مجيع أحناء العامل ومنذ البدء. وكل َمْن حـاول أن يغـريِّ فيهـا أو خيتـزل منهـا  إفخارستيا ُعرِفت حىت اآلن
 حرمته الكنيسة.

وينبغــي أن نعــرف أن فصــل األغــايب عــن اإلفخارســتيا هــو الــذي ألــزم حتديــد اإلفخارســتيا بأربعــة أفعــال 
 بدل األفعال السبعة اليت أكمل با الرب السر يف ليلة اخلميس.

ف أن دمــج الربكــة علــى اخلبــز مــع الربكــة علــى الكــأس معــاً بعــد رفــع األغــايب مــن كمــا ينبغــي أن نعــر 
يف  إلى ما بعد البركة على الكأس!!(اخلبز اإلفخارسيت) قسمة الجسد الوسط، ألزم الكنيسة أن تؤجِّل 

وذلـك قبـل أن يأخـذ  ؛»فبـارك وكسـر وأعطـى«حني أن الـرب كسـر اخلبـز بعـد الربكـة علـى اخلبـز مباشـرًة 
 مبدة طويلة. الكأس

ولكــن بإهلـــام خــاص تنبهـــت الكنيســة القبطيـــة إىل هــذا وعملـــت عمــًال لكـــي تتفــادى هـــذا التخطِّـــي، 
فلكي حتافظ على ترتيب الرب يف جعل قسمة اخلبز اإلفخارسيت تأيت بعـد الربكـة الـيت تُتلـى عليـه مباشـرًة، 

ث يقــول الكــاهن علــى اخلبــز قامــت بتقســيم جزئــي للقربانــة (اجلســد) بعــد الربكــة علــى اخلبــز مباشــرة حيــ
 وذلك قبل البدء يف الربكة على الكأس. »وقسَّمه«

إن هــذا اإلجــراء مســتحدث يف الكنيســة القبطيــة منــذ القــرن الرابــع  ”جرجيــوري دكــس“ويقــول العــاِمل 
مصـباح الظلمـة “يف كتابـه ” ابـن كـرب“عشر فقط، ولكـن برجوعنـا إىل ترتيـب القـداس كمـا سـجله العـاِمل 

 -م، أي أنــه عــاش وخــدم منــذ بدايــة القــرن الرابــع عشــر 1375وهــو متنــيح ســنة  -” دمــةيف إيضــاح اخل
فقــد وجــدناه يــذكر هــذا التقســيم بــذا الرتتيــب الــذي ذكرنــاه. ويســتحيل أن يســتحدث قســيس لكنيســة 

 املعلَّقة طقساً للكنيسة القبطية، فهو يسجِّل تقليداً أصيًال مستَلماً ومتوارثاً منذ مئات السنني.
هـي  » دكـسجرجيوري  «ن املعروف أن الكنيسة األجنليكانية، وهي كنيسة هذا العاِمل اإلفخارسيت ولك

 .)0F1(عشر اليت أخذت عن الكنيسة القبطية هذا التقليد وأدخلته على طقسها يف القرن الرابع
 ثانياً: النصوص اإلفخارستية التي سجَّلها سفر أعمال الرسل:

كسـر  «فر األعمال خبصـوص اإلفخارسـتيا وردت حتـت االصـطالح ولو أن هناك نصوصاً كثرية يف س
مـن كــل أسـبوع الـذي يشـري إىل طقـس اإلفخارسـتيا دائمـاً، إالَّ أنــه » اليـوم األول «واالجتمـاع يف » اخلبـز

بســــــــبب كونــــــــه أول نــــــــص  أوالً يوجــــــــد نــــــــص واحــــــــد متكامــــــــل جــــــــدير بــــــــأن نفحصــــــــه بكــــــــل عنايــــــــة، 

 
(1) Greg. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 49, n. 2. 
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ألنـه خيـتص بـأول مجاعـة مؤمنـة اعتمـدت  وثانيـاً م اخلمسـني، إفخارسيت يصلنا بعد حلول الروح القدس يـو 
فلكونه يقوم على أساس ليتورجيـا كاملـة، ممـا  ثالثاً وقبلت اإلميان إثر خطاب القديس بطرس الرسول، أمَّا 

يفتح ذهننا لنفهم أن اإلفخارستيا بدأت أول ما بدأت كاملة بطقس ليتورجي كامل وليس كما ظـن كثـري 
 فخارستيا اُألوىل كانت ررد صالة قصرية على اخلبز والكأس يعقبها تناول وتليل!من العلماء أن اإل

 

 )42:2(نص إفخارستية سفر األعمال 
 

والصــلوات، وصــار خــوٌف يف كــل  -وكســر اخلبــز  -والشــركة  -وكــانوا يواظبــون علــى تعلــيم الرســل  «+ 
 »:يواظبون«» نفس.

فأصـــــــلها اليونـــــــاين  »يواظبـــــــون«مـــــــة اُألوىل ُيالَحـــــــظ أن مفتـــــــاح فهـــــــم هـــــــذا الـــــــنص يوجـــــــد يف الكل
proskarteroàntej  وقــد ُوجــدت هــذه الكلمــة ». يكرِّســون أنفســهم لعمــل مــا«يفيــد معــىن

م وهـي تفيـد 80منقوشة على مبىن أثري لمع يف آسيا الصغرى على البحر األسود يرجع زمنـه إىل سـنة 
الكلمـــة يف ، ولكـــن لـــيس رــرد انتظـــام بـــل إن )1F2(يف ترمجتهــا معـــىن االنتظـــام يف احلضـــور إىل المــع للعبـــادة

 .)2F3(العبودية االلتصاق بأمانة وإخالص إلى درجة اإلصرار والعناد حتىحتليلها اللغوي توحي مبعىن 
 وكـانوا «وهذا يف الواقـع مـا يتضـمنه ومـا يشـري إليـه دائمـاً سـفر األعمـال يف اسـتخدام هـذه الكلمـة 

يواظبـون فـي ” كـل يـوم“وكـانوا  «)، 14:1(أع » طلبـةعلـى الصـالة وال ”بـنفس واحـدة“يواظبـون 
 (أع »فنواظـب علـى الصـالة وخدمـة الكلمــة.” وأمـا نحـن«“)، 46:2(أع » الهيكـل بـنفس واحـدة

4:6( 
 ويـــدعمها، »بـــنفس واحــدة«أوًال: تكــريس جمـــاعي علــى مســـتوى التعهــد فاملواظبــة هنــا يـــدعمها 

التخصـص مـدى الحيـاة ومـن يـدعمها  وثالثـاً: » ظبـونيوا كل يـوموكانوا  «ثانياً: اإلصرار في االنتظام 
مث جنــد أن املواظبـة تشــمل هنـا الصــالة  ».وأمَّــا نحـن«وهنـا معـىن التكــريس احلقيقـي  دون النـاس جميعــاً،

 والطلبة وحضور اهليكل وخدمة الكلمة، فهي مواظبة للعبادة بكل معىن ومشول.

 
(2) Moulton & Millegan, Vocabulary, p. 548. 
(3) Liddell and Scott. Greek-English Lexicon. 
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ظبــون علــى تعلــيم الرســل والشــركة وكســر اخلبــز وكــانوا يوا «وهكــذا إذ نعــود إىل الــنص اإلفخارســيت: 
هنا أول جـزء مـن التسـجيل اإلفخارسـيت الـذي ينبهنـا » املواظبة «)، جند يف كلمة 42:2(أع » والصلوات
ميعـاد بـل متعاهـدة معـاً علـى احلضـور بإصـرار يف  مكان اجتمـاع عـام للصـالة وجماعـة متفقـةإىل تصوُّر 

 دينية.خدمة  مقرر بدقة باستعداد كامل لالشتراك في
وهنا يلزمنا جـداً أن نقـف قلـيًال لنسـأل: هـل ميكـن أن توجـد عبـادة مجهوريـة حقـة بـدون هـذه املواظبـة 
الصـــادقة األمينـــة؟ أال نـــرى هنـــا أن املواظبـــة هـــي هـــي روح العبـــادة للجماعـــة وهـــي برهـــان تكـــريس القلـــب 

 واحلياة للرب؟!
اح ويف العـدد السـابق مباشـرًة هلـذا الـنص واآلن ال يصعب علينا أن نكمل الصورة، ففي نفس األصـح

)، نقـــرأ عـــن ثالثـــة آالف نفـــس قبلـــوا البشـــارة مـــن فـــم القـــديس بطـــرس 41:2اإلفخارســـيت، أي يف (أع 
الرسول، قبلوها بفرح واعتمدوا وانضموا إىل الكنيسة! إذاً، فهؤالء الثالثـة آالف نفـس هـم الـذين تعاهـدوا 

ديــد، وهـــذه هــي صــورتا احلـــارة األمينــة املخلصــة يف العبـــادة وواظبــوا. هــذه هــي أول كنيســـة يف العهــد اجل
 والصالة وإقامة اإلفخارستيا!

كمركز أساسي يلتئم حوله المؤمنـون، وتـدور وهنا جديٌر جداً بالقارىء أن ينتبه لقيمة اإلفخارستيا 
الراغبين في  مفتوح لدخول بابكما يُعترب أيضاً مبثابة حوله العبادة، ويتم بواسطته التحام الجماعة، 

 واآلن ميكننا أن نقسِّم هذا النص اإلفخارسيت الوارد يف سفر األعمال هكذا:اإليمان. 
 »:يواظبون على تعليم الرسل« -1

هـــذا يف الواقـــع هـــو اجلـــزء األول واألساســـي يف ليتورجيـــة اإلفخارســـتيا، إذ يســـتحيل أن تقـــوم ليتورجيـــا 
قــداس  «أو مــا نســميه جتــاوزاً  » يتورجيــة الكلمــةل «بــدون خدمــة الكلمــة!! هــذا هــو مــا نســميه اآلن 

 واحلقيقـة الـيت ينبغـي أن نعرفهـا متامـاً أن هـذا لـيس قداسـاً للموعـوظني بـل هـو القـداس الـذي » املوعوظني

ليتورجيـة  «ُيصرَّح للموعوظني أن حيضروا فيه. ولكنـه أصـًال وباألسـاس هـو للمـؤمنني، وهـو قـداس الكلمـة 
نبغــي أن يســبق قــداس اإلفخارســتيا أو ليتورجيــة اإلفخارســتيا، ألن الكلمــة هنــا واإلجنيــل الــذي ي» الكلمــة

أطهــار بســبب أنــتم  «أساســية بالنســبة لإلفخارســتيا أل�ــا تعــدُّ املــؤمنني لســر اجلســد والــدم أل�ــا تطهــرهم 
ى عل). وينبغي أن نالحظ جيداً أن هذه اآلية قاهلا الرب لتالميذه 3:15(يو » الكالم الذي كلمتكم به

 ليلة اخلميس. اإلفخارستيا
ــــا حتميــــة بــــدء اإلفخارســــتيا بليتورجيــــة الكلمــــة وشــــرحها، فهــــذا يؤكــــده ســــفر األعمــــال نفســــه يف  أمَّ
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وهو مزمـع  مجتمعين ليكسروا الخبز، خاطبهم بولسويف أول األسبوع إذ كان التالميذ  «موضع آخر: 
كـذلك يؤكـد ذلـك شـهادة القــديس ). 7:20(أع » أن ميضـي يف الغـد وأطـال الكـالم إىل نصـف الليـل!

كـــذلك هنـــاك إشـــارة ســـرية يف معظـــم الرســـائل الـــيت . )3F4(م) يف احتجاجـــه اَألول150يوســـتينوس (ســـنة 
للقــديس بــولس الرســول والقــديس بطــرس، تفيــد أن الرســائل الــيت كــان الرســل يرســلو�ا للكنــائس، كانــت 

باعتبارهــا ي قبــل اإلفخارســتيا مباشــرًة ُحتفــظ بــدون قــراءة حــىت تُقــرأ علــى الكنــائس يف اجتمــاعهم األســبوع
اإلشارة السرية الـيت علـى  حضوراً رسولياً بالتعليم والكلمة والشهادة اليت ينبغي أن تسبق اإلفخارستيا. أمَّا هذه

األسقف أو الكـاهن (أو النـيب أو فعندما يتلوها  » قبِّلوا بعُضكم بعضاً بقبلة مقدَّسة «مستوى الشفرة فهي 
دايــة العصــر الرســويل) تكــون هــي مبثابــة اإلشــارة لبــدء اإلفخارســتيا بعــد أن يقبِّلــوا بعُضــهم بعضــاً (رو املعلِّــم يف ب
 ).14:5بط 1، 26:5تس 1، 12:13كو 2، 20:16كو 1، 16:16

وكـانوا يواظبـون  «أمَّا هذه الرسائل فهي اليت يشري إليهـا الـنص اإلفخارسـيت الـذي حنـن بصـدده، بقولـه 
ث كانــت تعــاليم الرســل يف البــدء كلهــا إمــا شــفاهية حبضــور الرســل أنفســهم أو حيــ » تعلــيم الرســلعلــى 

 بواسطة رسائلهم.
 :koinwn…a »وعلى الَشرَِكة« -2

أو شـركة احليـاة معـاً.  تأيت طقسـية يف سـياق الطقـس، وتفيـد الشـركة الروحيـة عامـةً » الَشرَِكة «هنا لفظة 
أو االشــرتاك معــاً يف مائــدة واحــدة. وهــذا هــو  »شــركة المائــدة«ولكـن علــى التخصــيص، تفيــد هنــا أيضــاً 

املعــىن الــذي يناســب زمــان اســتخدامها، فقــد جــاءت يف نفــس الزمــان تقريبــاً يف ســفر حكمــة يشــوع بــن 
). وجـاءت أيضـاً يف koinwnÕj trapezîn )10:6 كشـريك مائـدةسـرياخ مبعـىن واضـح 
 f£getai »ليأكـــل معـــي فـــي شـــركة«حبســـب النســـخة الســـينائية)  2:2ســـفر طوبيـــا (طـــو 

koinîj met' ™moà وقـد اسـتخدمها القـديس بـولس الرسـول يف رسـالته اُألوىل إىل كورنثـوس .
كـو 1(» املـذبح. …koinwnoشـركاء  الـذبائح هـم الـذين يـأكلون «بـذا املعـىن أيضـاً حينمـا قـال: 

18:10( 
اظبـــة علـــى وليمـــة علـــى الشـــركة هنـــا تـــأيت يف هـــذا الـــنص اإلفخارســـيت مبعـــىن املو  املواظبـــةوهكـــذا جنـــد أن 

األغــايب، حيــث تــأيت وليمــة األغــايب قبــل اإلفخارســتيا، حســب التقليــد القــدمي، أو حبســب وضــعها األول يف 
(كينونيــا) امتــدت بعــد ذلــك لتشــمل » الشــركة «عشــاء اخلمــيس. ولكــن يف وقــت الحــق، جنــد أن كلمــة 

 يا بعد ذلك.يف مائدة الرب، مث ختصصت كليًة لإلفخارست شركةاإلفخارستيا باعتبارها 

 
(4) Justin Martyr, Apology I, 67. 4. 
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 »:وعلى كسر الخبز« -3
 ؟:»كسر الخبز«لماذا ُأطلق على اإلفخارستيا في البداية اصطالح  -

حبســـب التقليـــد اليهـــودي القـــدمي يســـمَّى كـــل ســـفر بـــأول كلمـــة فيـــه أو أول عمـــل فيـــه، وكـــذلك كافـــة 
عنـد توزيـع املـزامري،  الطقوس والصلوات، وال يزال هـذا متوارثـاً يف الكنيسـة القبطيـة حـىت اآلن، فنجـد مـثالً 

 يعنيَّ املزمور بأول كلمة فيه.
األغـايب واإلفخارسـتيا  « تبدأ بـههو يف حقيقته أصًال الطقس السري الذي كانـت » كسر اخلبز «وهنا 

ولكن ألن األغايب تقدَّمت على اإلفخارسـتيا منـذ البـدء منـذ يـوم العشـاء السـري لـذلك رفـع الرسـل   » معاً 
فته السـرية إىل اإلفخارسـتيا، كمـا هـو وارد أيضـاً يف إجنيـل القـديس مـرقس وإجنيـل كسر اخلبـز وضـمُّوه بصـ

الرسول بصـورٍة قاطعـة يف قولـه: وهذا يوضحه بولس  ».كسر الخبز«فُسمِّيت اإلفخارستيا القديس مىت، 
 )16:11كو 1(» اخلبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد املسيح؟ «

بــولس ألهــل كورنثــوس الــذين أســاءوا إىل كرامــة الســر املقــدَّس هــذا الوضــع يتضــح لنــا أكثــر مــن انتهــار 
وكرامة الكنيسة بسبب احنالهلم يف ممارسة وليمة األغايب قبـل اإلفخارسـتيا، ممـا جعلـه ينصـحهم أن يـأكلوا 

الـيت ينبغـي أن تبـدأ  -أي اإلفخارسـتيا  -يف بيوتم األغايب أوًال مث يـأتوا ليكمِّلـوا سـر العشـاء يف الكنيسـة 
بـل إن هـذا الوضـع يـزداد يقينـاً ووضـوحاً حينمـا نعـود إىل كـلٍّ مـن إجنيـل القـديس  » كسـر اخلبـز «ئـذ بــحين

أخـذ وفيمـا هـم يـأكلون  «مرقس وإجنيل القديس مىت لنقرأ عـن ظـروف الـنص اإلفخارسـيت األول هكـذا: 
 )22:14(مر » كلوا...  وأعطاهم وقال خذواخبزًا وبارك وكسر يسوع 

ايب اليت أقامها الرب كانت سابقة لسر اإلفخارستيا مباشرة، حبسب الرتتيب والطقس إذاً، فوليمة األغ
أخــذ يســوع «(األكــل العــادي لألغــايب)،  »وفيمــا هــم يــأكلون«والــزمن، ألن القــديس مــرقس يقــول إنــه 

 ».خبزًا، وبارك وكسر وأعطاهم وقال لهم خذوا كلوا
والشـركة وكـانوا يواظبـون علـى تعلـيم الرسـل  « فـإذا عـدنا اآلن إىل الـنص اإلفخارسـيت لسـفر األعمـال:

التــي تفيــد » الشــركة«أي اإلفخارســتيا بعــد  ،»كســر الخبــز«نــدرك كيــف وملــاذا جيــيء  » وكســر الخبــز
فهنا وضع تطبيقي أصـيل لسـر عشـاء الـرب بالكامـل، ألن اإلفخارسـتيا الـيت كانـت تبـدأ بكسـر  األغابي،

 ن األغايب اُألوىل!!اخلبز أخذت وضعاً حمدداً منفصًال متاماً ع
 »:والصلوات« - 4

الصـــلوات وتشـــمل الشـــكر والتســـبيح بـــاملزامري، كانـــت عمـــًال طقســـياً وطبيعيـــاً بـــآن واحـــد، ألن الفـــرح 
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واملســرة وبجــة القلــب وعمــل النعمــة يف املــؤمنني بعــد التنــاول كانــت تــدفعهم لتكميــل ترتيــب الســر الــذي 
يف عشـاء اخلمـيس. فالنعمـة والتسـبيح ال ميكـن فصـلهما،  يتحتم أن ينتهـي بالتسـبيح قبـل االنصـراف كمـا 

وإذا هــم يكســـرون اخلبــز يف البيـــوت، كــانوا يتنـــاولون الطعـــام  «كمــا يُثبـــت ذلــك ســـفر األعمــال نفســـه: 
 )47و46: 2(أع » بابتهاج وبساطة قلب مسبِّحني اهللا وهلم نعمة لدى مجيع الشعب.

قائمة بـذاتا مـن بعـد األغـايب يف طقـس كامـل يشـمل  وبذا جند أن سفر األعمال يقدِّم لنا إفخارستيا
 يف اخلتام. »ليتورجية الصالة والتسبيح«مث  »اإلفخارستيا«مث  »ليتورجية الكلمة«
 :g…neto d\e fÒboj™ »وصار خوف في كل نفس« -5

م هنا ال نستطيع أن نعُرب على هذه اإلشارة دون تنبيه ذهن القارىء إىل أمهيتها، أل�ا تدخل يف صمي
 ليتورجية اإلفخارستيا.

 «فبالرغم من أن األثر املباشر لوالئم احملبة واجتماع املؤمنني معاً وتسبيحهم وشكرهم ظهر على هيئة 

هنـــا أثـــر  ».خـــوف فـــي كـــل نفـــس«)، ولكـــن، بـــآن واحـــد، صـــار 46:2كمـــا تقـــول اآليـــة (» ابتهـــاج
 خافة اإلهلية.اإلفخارستيا كحضور للرب هو الذي أنشأ هذا اخلوف املقدَّس أو امل

إذاً، مسرة األكل والشرب وفرح األُلفة بني املؤمنني روحيـاً شـيء، واخلـوف املتولـد مـن الشـعور حبضـور 
 الرب والشركة يف جسده ودمه كاعرتاف وشهادة وذكر إمياين ملوته شيء آخر.

ليتورجيـة اإلفخارســتيا هــي فــي الحقيقـة تواجــد حقيقــي فــي حضــرة الـرب مــع مالئكتــه، وهــو فــي 
اخلبـز حيث يكون أثره املباشر يف النفس الرهبة العظيمة اليت متأل القلـب. أمَّـا كسـر  ج سلطانه ومجده،أو 

يكــون أثــره  ذاتــه، أي التنــاول مــن اجلســد والــدم، ففيــه اســتعالن مباشــر للــرب املصــلوب امليــت واملقــام، حيــث
 م املسفوك للفداء والتكفري.املباشر شركة يف الذبيحة ذاتا يف اجلسد املكسور املتأمل واحمليي والد

اخلوف الذي مأل نفوس الثالثة آالف الذين اعتمدوا وواظبوا على تعـاليم الرسـل والشـركة وكسـر اخلبـز 
والصلوات هو يف احلقيقـة شـهادة حيـة ناطقـة بأمانـة عبـادة وصـالة هـؤالء املـؤمنني اجلـدد، وبرهـان صـادق 

ــه بــل بســبب ، ألن هــذا العلــى اســتجابة اهللا لعبــادتم وصــلواتم خــوف لــم ينشــأ فــي قلــوبهم مــن ذات
 حضور الرب وإحساسهم ويقينهم بحضوره.

وصــار خــوف يف كــل  «وهنــا يلزمنــا أن ننبــه القــارىء إىل أن هــذه اإلشــارة الــواردة هنــا يف هــذه اآليــة: 
قفــوا بخــوف «هــي أصــل ومنشــأ منــاداة الشــماس اليــوم علــى طــول القــداس قــائًال بصــوت عــاٍل: » نفــس
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 »!!اسجدوا هللا بخوٍف ورعدةٍ »! «صتوا بخوف اهللان»! «اهللا
فهـو أنـه ثابـت مـن التقليـد الرسـولي والطقسـي المسـلَّم منـذ أمَّا السبب يف هـذه املنـاداة الطقسـية، 

 البدء مع شهادات القديسين أنه في هذه اللحظات يكون الرب حاضرًا.
 تســلَّمت الكنيســة أصــوهلا والــيتالطقــوس واالصــطالحات التــي لهــا عالقــة باإلفخارســتيا ومــن أهــم 

 منذ سفر األعمال والرسائل ما يأيت:
ـــا وهبـــات الشـــعب مـــن األطعمـــة الـــيت كـــانوا ُحيضـــرو�ا للكنيســـة لعمـــل األغـــايب  -1 تقـــدمات وعطاي

واإلفخارســـتيا، ظلـــت جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن ســـر اإلفخارســـتيا حـــىت بعـــد انفصـــال األغـــايب، وظلـــت ُتســـمَّى 
وهـذه كـان يُنتخـب منهـا  » اخلبز واخلمر «وكانت حتوي ضمناً  » الصعيدةعطايا  «أو  »عطايا الشكر«بـ

 ما يلزم من خبز اإلفخارستيا ومخر اإلفخارستيا. أمَّا الباقي فكان يتم توزيعه بعد انتهاء التناول.
وقـــد جـــاء ذكـــر هـــذه التقـــدمات يف أقـــوال كلمنـــدس العالَّمـــة، والقـــديس يوســـتني الشـــهيد، والقـــديس 

 إيرينيئوس.
ذِْكــر القبلــة املقدَّســة الــيت يف �ايــة الرســائل حينمــا كانــت تُتلــى يف االجتماعــات يف أول األســبوع  -2

(يوم األحد)، وإقبال الشـعب عليهـا كطاعـة للرسـول قبـل البـدء يف التنـاول، بـدأت تأخـذ وضـعها كطقـس 
 عام بعد قراءة األسفار حىت ولو مل يكن فيها ذكر هلذه القبلة.

كــو 2؛ 1:16 كــو1نــد اجتمــاع الشــعب يف أول كــل أســبوع خلدمــة الفقــراء (تقــدمي األمــوال ع -3
)، دخلــــت هــــذه العــــادة كجــــزء ال يتجــــزأ مــــن طقــــس 7:20؛ أع 16:13؛ عــــب 13:12؛ رو 8،9

ليتورجيــة اإلفخارســتيا يــوم األحــد. وقــد ظلــت قائمــة بــدون انقطــاع. فنقــرأ عنهــا يف أيــام القــديس يوســتني 
حيث كان يبدأ توزيعها بعد التناول مباشـرًة، وهـي ال تـزال أيضـاً قائمـة الشهيد (يف منتصف القرن الثاين) 

 حىت اليوم.
 أمَّا االصطالحات الطقسية، فقد تسلَّمتها الكنيسة كما هي منذ أيام الرسل، واألمثلة على ذلك هي:

وهذه جاءت على لسان القديس بـولس الرسـول يف رسـالته إىل أهـل الكاهن الخديم للذبيحة:  -1
 خيدم ذبيحة. = leitourgÕn ƒerourgoànta) 16:15( رومية
يف تركيبهـا اللغـوي اليونـاين، » بروسـفورا «أمَّـا كلمـة  -بروسـفورا  £prosfor قربـان (صـعيدة): -2

 ،”ُقربانـاً “ ”يـَْقـَربُ ” “قَـِربَ “وأصـلها فـي العبريـة مـن الفعـل » رفـع «أو » تقدمي «أو » إصعاد «فهي تفيد 
وهـي مـا نصـعده أمـام ” الصـعيدة“مثـل  فالقربـان هـو مـا يُقـرَّب إلـى اهللا،”. نـاً قرآ” “يقرأ” “قرأ“مثل 
 اهللا.
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ــا كلمــة  فهــي تفيــد عمليــة التقــدمي أو اإلصــعاد بكاملهــا أو باســتمرارها،  £nafor¢» أنــافورا «أمَّ
 على ليتورجية أو خدمة إصعاد الصعيدة.» أنافورا «وهكذا تنصبُّ كلمة 

 nafšrein¢والفعــل منهــا  £nafor¢» أنــافورا «ء لكلمــة وأول تســجيل يف كتابــات اآلبــا
)، مث يف قــــوانني 34و33: 6يف كتابــــات العالَّمــــة أورجيــــانوس يف شــــرحه إلجنيــــل يوحنــــا (جــــاءت 

 » ليتورجيـا «مبعـىن  3:47فصـل  -والكتـاب الثـامن  4:59 -الرسـل: الكتـاب الثـاين فصـل 
 «الصــعيدة أو التقــدمي أو القربــان، وهــي » الربوســفورا «وانتهـى حتديــد الكلمــة علــى أســاس أن 

 هي خدمة صالة تقدمي الصعيدة.» األنافورا
 ).16:15(رو  prosfor¦ eÙprÒsdektoj قربان مقبول: -3
(رو  ¹giasmšnh ™n pneÚmati ¡g…J قربـان مقــدَّس بــالروح القــدس: -4

16:15.( 
 ).1:12(رو  qus…an zîsan ¡g…an ذبيحة حية مقدَّسة: -5
(رو  logik¾n latre…an ورجيــــة) الكلمــــة أو ليتورجيــــة عقليــــة:خدمــــة (ليت -6

1:12.( 
 qus…v kaˆ leitourg…v tÁj ذبيحــة وليتورجيــة (خدمــة) إيمانيــة: -7

p…stewj  17:2(يف.( 
 ).5:2بط ƒer£teuma ¡g…ou )1 كهنوت مقدَّس:  -8
 ).5:2بط pneumatik¦j qus…aj )1 ذبائح روحانية: -9

كهنـــة اهليكـــل   =ســـلطان للـــذين خيـــدمون املســـكن (خيمـــة الشـــهادة (مســـيحي) ال  لنـــا مـــذبح -10
 ).10:13(عب  qusiast»rion القدمي) أن يأكلوا منه

 ).15:13(عب  qus…an a„nšsewj »:ذبيحة التسبيح« -11
 =وهي ترمجة حرفية ملـا جـاء يف اللغـة العربيـة القدميـة خبصـوص االصـطالح الطقسـي الـذبائحي القـدمي 

 الـيت يقربـاذبيحـة السـالمة  «): 13 -11: 7ذبيحـة الشـكر، يف سـفر الالويـني (ذبيحـة السـالمة أو 
 » مع أقراص خبز مخري ... قربان مرفوع للرب...  ألجل الشكرللرب ... 

 سفر الرؤيا:وُتكمَّل هنا هذه االصطالحات اإلفخارستية مما ورد أيضاً يف 
مًا مـع صـلوات   مذبح سمائي، ومبخرة من ذهب مملوءة جمر نار، وبخوراً  -12 كثيرًا مقدَّ

 ).3:8(رؤ 
هلا حلن  »المبخرة الذهب«فهو يُذكر يف القداس عند رفع البخور دائماً. و »المذبح السمائي«أمَّا 
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 خاص عند بدء تقدمي البخور.
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 أساسيٌّ عند تقدمي الصلوات يف كل األواشي. »البخور المرفوع مع الصلوات«و
اسـمه مـن  ولـن أحمـو «). 8:13(رؤ » لخروف الذي ُذبـحاسماء مكتوبة في سفر حياة ا« -13

 )5:3(رؤ » سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام مالئكته.
وهــذا هــو أســاس طقــس تســجيل الشمامســة لألمســاء يف ســجل خــاص قبــل تقــدمي احلمــل، وفيــه أمســاء 

ر والسـتور وكتـب القـراءة وأدوات الذين قـدَّموا القـرابني والعطايـا والضـحايا والنـذور والبكـور والزيـت والبخـو 
املذبح وأمساء الذين تنيحوا واملرضى واملسخَّرين يف املنـاجم (املسـمَّاه املطـابق يف أوشـية املرضـى) والـذين يف 
النفي والسيب والسجون، حيث كانت تُتلى هذه األمساء بنظـام وترتيـب خـاص علـى املـذبح أثنـاء صـلوات 

 القداس وسيأيت الكالم عنها.
مـن  «). 13:1(رؤ » ومتمنطقـاً عنـد ثدييـه بمنطقـة مـن ذهـبمتسربًال بثوٍب إىل الرجلني  « -14

 )5:3(رؤ » يغلب فذاك سيلبس ثياباً بيضاً.
 «وهــذا يف الواقــع هــو أســاس مالبــس األســقف حيــث املنطقــة الذهبيــة الــيت علــى الثــديني هــي اآلن 

ن علـى حقـوي الفخـذين ال وجـود هلـا اآلن حيـث مفهـوم املنطقـة الـيت تكـو  ،»بالـذهب«املوشَّـى » الباللني
يف اخلدمـــة الســـمائية أل�ـــا كانـــت تشـــري إىل شـــد الوســـط وخدمـــة اجلهـــد والعافيـــة اجلســـدية، أمَّـــا خدمـــة 

 أي فوق القلب!!» متمنطقاً عند ثدييه «التقديس السمائي فهي تقوم على رفع القلب 
ورأيت علـى العـروش أربعـة  -عرشاً  وحول العرش أربعة وعشرون «)، 10:2(رؤ » إكليل الحياة« -15

 )4:4(رؤ » وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب.” بثياٍب بيض“وعشرين شيخاً جالسني متسربلني 
وهــو أســاس التــاج الــذي يلبســه األســقف أو رئــيس األســاقفة باعتبــار أنــه صــار الراعــي الصــاحل الــذي 

وبــذلك يصــبح إكليــل األســقف أو  تعهــد أن يكــون أمينــاً حــىت املــوت واضــعاً نفســه عــن اخلــراف الناطقــة.
البطريرك ليس متجيداً أو كرامة له، ولكن متجيداً للجالس على العرش الذي يتم حضـوره يف اجلسـد والـدم 

 على املذبح.
وعلى احلصـاة اسـم المن المخفي وأعطيه حصاًة بيضاء َمْن يغلب فسُأعطيه أن يأكل من  « -16

 )17:2(رؤ » جديد مكتوب ال يعرفه أحد غري الذي يأخذ.
 piwikوقد أخذت الكنيسة هذا معتربًة أن خبز اإلفخارستيا هو املن املخفـى ووضـعت حلـن التوزيـع 

nte pwn' = “على أساس هذا املعىن.” خبز احلياة 
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أمَّا احلصاة (أي اجلوهرة) البيضـاء الـيت عليهـا االسـم اجلديـد، فهـي جـزء اجلسـد الـذي يتناولـه املؤمنـون 
صــاة أو اجلــوهرة الــيت عليهــا االســم اجلديــد، أي العربــون الســرِّي الــذي ميكــن أن يقدمــه باعتبــار أنــه هــو احل

 اإلنسان ليدخل به ملكوت اهللا.
 )23:2(رؤ » سُأعطي كل واحد منكم حبسب أعماله. « -17

وُيالَحـظ أن القــديس كلمنـدس الرومــاين يوردهـا أيضــاً يف رسـالته إىل كورنثــوس مقتبسـاً إياهــا مـن ســفر 
 ومن سفر إشعياء. وإشعياء النيب يذكرها مبناسبة ريء الرب.الرؤيا 

وهذه هـي املناسـبة األساسـية الـيت مـن أجلهـا تُـذكر هـذه اآليـة يف صـلوات اإلفخارسـتيا، ذلـك باعتبـار 
 يـأتيهـوذا الـرب  «أن الرب يُعترب حاضراً يف الذبيحة (قـد أتـى). وبـذلك تصـبح هنـا اآليـة شـديدة احلبـك 

الرتمجــة الســبعينية). حيــث يهتــف  - 11:62(إش » عطــي كــل واحــد حســب أعمالــهليورازاتــه أمامــه 
 الشعب يف هذه اللحظة: (كرمحتك يا رب وال كخطايانا).

ـــكوا بـــه « -18 ). أخـــذت الكنيســـة هـــذه الوصـــية 25:2(رؤ » إلـــى أن أجـــيءوإمنـــا الـــذي عنـــدكم متسَّ
لس الرسـول قــدَّمها ألهـل كورنثــوس وكأ�ــا ووضـعتها علــى فـم املســيح وهـو يبــارك علـى اخلبــز واخلمــر. ولـو أن بــو 

ولكن يقـدِّمها لنـا هنـا يوحنـا الرائـي بفـم املسـيح نفسـه  ،»إلى أن يجيء«وصية من حنو املسيح بضمري الغائب 
 وقد استخدمها القداس بفم املتكلِّم كما جاءت هكذا يف سفر الرؤيا!! »إلى أن أجيء«

 ليتورجيا:ثالثاً: موقف أسفار العهد الجديد من طقوس ال
كل ما َتَسجَّل عن اإلفخارستيا يف سـفر األعمـال أو يف رسـائل القـديس بـولس الرسـول أو غريهـا مـن 
الرســائل ال يتطـــرَّق أبــداً إىل كيفيـــة خدمـــة اإلفخارســتيا، أي الليتورجيـــا حبـــد ذاتــا، وال إىل أي توجيـــه مـــن 

رســـتيا ال تتعـــدَّى اإلشـــارة جهـــة الطقـــوس اخلاصـــة بـــذا الســـر. فكـــل نصـــوص العهـــد اجلديـــد عـــن اإلفخا
 املختصرة والشحيحة والعابرة عن إقامة اإلفخارستيا فقط.

أمَّـــا كـــل مـــا اعتنـــت بـــه النصـــوص الـــواردة عـــن اإلفخارســـتيا، فهـــو توضـــيٌح إمَّـــا ملعناهـــا أو كشـــٌف عـــن 
ليـــه، أســـرارها الالهوتيـــة العميقـــة أو توجيـــه الـــنفس إىل تـــوقري هـــذا الســـر الرهيـــب واالحـــرتاس يف االقـــرتاب إ

وذلك بالكشف عن آثـاره يف الـنفس واجلسـد والـروح، كمـا فعـل القـديس بـولس الرسـول يف رسـالته اُألوىل 
 إىل أهل كورنثوس.

ـــا خبصـــوص كيفيـــة إقامـــة اإلفخارســـتيا وترتيـــب ليتورجيتهـــا وأصـــوهلا املســـلَّمة مـــن الرســـل، فهـــذا مـــا  أمَّ
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 .Disciplina arcani» التعليم السري «طريق احُتفظ به دائماً للمختصني واملؤهَّلني، وذلك أيضاً عن 
وقد أشار إىل ذلك القديس بولس الرسول نفسه بعد حديثـه عـن اجلسـد والـدم والشـركة فيهمـا وكرامـة 

 «). ويالحـظ أن كلمـة 34:11كـو 1(» وأمَّـا األمـور الباقيـة فعنـدما أجـيء أُرتِّبهـا «هـذا السـر بقولـه: 

 diat£xomaiة الصحيحة للكلمة األصـلية كمـا جـاءت باليونانيـة هنا مبهمة وال متثل الرتمج» أُرتِّبها
 ».أضع طقوسها«أو » أُطقِّسها «اليت ُترتجم 

أمَّــا هــذه األمــور الباقيــة الــيت يشــري إليهــا فهــي مــا اســتجدَّ مــن االحتياجــات اإلقليميــة علــى الطقــوس 
طقس اإلفخارسـتيا كـان قـد تأسـس بـل املعمول با. ألنه ال يفوتنا أن كل األناجيل والرسائل ُكِتَبت بينما 

 وتأصَّل يف صميم العبادة، وسرى يف الكنيسة كلها منذ عشرين سنة على األقل فما فوق.
هذا من جهة كتابتها، أي كتابة األناجيل والرسائل، أمَّا من حيث انتشارها يف الكنيسة كلها ككتـب 

 قدمي فهذا مل يتم إالَّ بعد مائة سنة على األقل.قانونية ميكن الرجوع إليها وقراءتا جبوار أسفار العهد ال
ففي هذه الفرتة الطويلـة عاشـت الكنيسـة علـى اإلفخارسـتيا كمصـدر عبـادة وتقـديس وتطهـري وغفـران 
وجتديد وانطالق إىل السماء. فألوف من القديسـني والشـهداء ومئـات األلـوف مـن األتقيـاء عاشـوا ومـاتوا 

ن مـن خـالل اإلفخارسـتيا مـع القـراءات والتعـاليم الـيت كـانوا يســمعو�ا يف وكـل إميـا�م وتعلُّقـاتم بـالرب كـا
الكنيسة قبل تقدمي اإلفخارستيا، وهم ال ميلكون وثيقة أو رسالة أو إجنـيًال أو خوالجيـاً. أمَّـا كـل مـا كـانوا 

ســره ميلكونـه فكـان املسـيح نفسـه، الـذي يتالقـون معـه يف أول كـل أسـبوع ليغتـذوا جبسـده ودمـه، وكلمتـه و 
 وحضوره.

أمــام القــارىء أن األناجيــل وكــل أســفار العهــد اجلديــد مل تكــن يف البــدء مصــدراً  واضــح جــداً، إذاً،
لرتتيب أو تأسيس األسـرار عمومـاً، ومـن بينهـا سـر اإلفخارسـتيا. فسـرُّ اإلفخارسـتيا يف الكنيسـة سـابق يف 

تـه، قـدمي أقـدم مـن كـل أسـفار العهـد تأسيسه والعمل به على كل األناجيل والرسائل، فهو تقليـد قـائم بذا
اجلديد، فهو مل يستمد أبداً أصوله أو ممارساته أو قوانينه من أسفار العهد اجلديد، بل كان يستمد دائمـاً 
سلطانه وترتيباته وقوانينه بالتسـليم والعـادة اجلاريـة يف الكنيسـة. وهـذه كلهـا كوَّنـت حبـد ذاتـا سـلطاناً قويـاً 

آخـــر، أل�ـــا كانـــت مســـلَّمة مـــن الـــرب نفســـه حبســـب أصـــول وترتيبـــات العشـــاء منفـــرداً، دون أي مصـــدر 
 السري الذي تأسس فيه هذا السر.

ولكـــن يهمنـــا أيضـــاً أن نعـــرف أن الكنـــائس كلهـــا عـــادت بعـــد القـــرن األول إىل األناجيـــل مـــرة أخـــرى 
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 .)4F5(لتعدِّل على نورها ما رأته مناسباً لتكميل اإلفخارستيا
الرسائل وبقية أسفار العهد اجلديد، تأيَّد جداً سلطان التقليد اإلفخارسيت يف ولكن بظهور األناجيل و 

الكنيسة، ألن األسفار صدَّقت على كل ما كانت الكنيسة متارسه يف هذا السر بل وزادته وضوحاً ويقينـاً 
 وشرحاً وكرامًة وخوفاً.

 ويكفي للقارىء أن يراجع ما سجَّله العهد اجلديد خبصوص هذا السر:
يف رسـاله القـديس بـولس الرسـول إىل أهـل كورنثـوس األصـحاح احلـادي عشـر، وفيهـا يـدرك قيمــة  -1

 هذا السر يف ُعْرف الكنيسة والرسل والرب نفسه!!
مث إذا ذهبنـــا إىل ســـفر الرؤيـــا نســـمع الـــرب نفســـه يـــتكلَّم بالســـر املخفـــى عـــن حضـــوره الشخصــــي  -2

إن نـذا واقـف علـى البـاب (القلـب) وأقـرع (بالكلمـة)، هـا أ « ”:العشـاء“العجيب يف هذا السر املـدعو بسـر 
معـه (شـركة يف  ”وأتعشَّـى“مسع أحد صويت (التوبة) وفتح الباب (اإلميان والرجاء) أدخل إليه (يف سر الكنيسة) 

 )20:3(رؤ » (شركة يف آالمه باألكل من اجلسد والدم للحياة األبدية). وهو معيآالمنا) 
الــرب ولطفــه وشــركته معنــا يف ســر اإلفخارســتيا. ويالحــظ القــارىء   هكــذا يصــوِّر ســفر الرؤيــا حضــور

الـذي أخذتـه الكنيسـة القبطيـة.  »عشاء الرب السرِّي«فهي تشري إشارًة سرِّية إىل » أتعشَّى معه «كلمة 
الذي اسـتخدمته الكنيسـة القبطيـة يف العصـور اُألوىل وجعلتـه طقسـاً ليليـاً تُقـام فيـه » عشاء الرب «فكلمة 
 مع اإلفخارسـتيا هـو يف الواقـع تطبيـق رؤيـوي كانـت تعـيش فيـه الكنيسـة علـى مسـتوى سـفر الرؤيـا األغايب

باعتبــار رــيء الــرب احلــادث بــالروح حســب وعــده وكإمتــداد لعشــاء اخلمــيس معــاً حبريــة مذهلــة أذهلــت 
ا العلمـاء حـىت اليـوم، ألن هـذا الطقــس ظـل سـارياً حـىت يف أقصـى صــعيد مصـر حـىت القـرن اخلـامس عنــدم

 بدأت الامع والتحديدات والقيود واحلرومات املرعبة.
ولكن يعود سفر الرؤيا ويتكلَّم بالسـر املخفـى ألوالد السـرِّ عـن لقمـة اإلفخارسـتيا (جـزء اجلسـد)  -3

اليت يتناولو�ا، من على مائدة الرب وكيف أ�ا حتمل لنا شـهادة التطهـري (بيضـاء)، وِخـْتم اخلـالص الـذي 
المـن  مـن ”يأكـل“َمـْن يغلـب فسـأعطيه أن  «سـم اجلديـد الـذي يؤهِّلنـا للعبـور إىل ملكوتـه: يُعـربَّ عنـه باال

 اســم جديــدوعلــى احلصــاة  بيضــاء، )5F6(جــوهرة ذات قــوة إهليــة = y»fojوأعطيــه حصــاة  ،”المخفــى“
 )17:2(رؤ » مكتوب ال يعرفه أحد غري الذي يأخذ.

 
(5) Lietzmann, Mass and Lord's Supper, p. XIII. 
(6) Liddell & Scott., Greek English Lexicon, 1968. 
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ذ البــدء، إذ يقــول كتــاب تعــاليم الرســل، القــانون وقــد أدرك هــذا املعــىن اآلبــاء القديســون امللهمــون منــ
 الثالث والثالثون:

 ألجل َمن يتعمَّد:
اإلفخارستيا) املقدَّسـة  =ووال تُعلِّموا غري مؤمن بذا إالَّ بعد أن يتناول أوًال هذه الربكة (األولوجية 

ي يقبـل التزكيـة.] اليت قال عنها يوحنا الرسول إنه مكتوب عليها اسم جديد ال يعرفه أحد إالَّ الـذ
 املكتبة األهلية بباريس) 251 -” النوموكانون“(خمطوطة 

 ».بيضاء«وألجل هذا أيضاً يشدِّد اآلباء على أن يكون خبز القربانة أبيض حىت يتم فيه القول حصاة 
وحينما يقدِّم القديس يوحنا الرسول يف إجنيله احلوار التارخيي (هـذا احلـوار املؤسـف الـذي ال يـزال  -4

لألســف جاريــاً حــىت اآلن عنــد الــذين رفضــوا الســّر املســلَّم بالتقليــد) خبصــوص ســر اإلفخارســتيا وحقيقــة 
فخاصم اليهود بعضهم بعضاً (يقابل ذلك اآلن الربوتستانت والكنائس التقليدية) قائلني كيف  «اجلسد: 

عنــد الــذين قبلــوا  )، فــإن هــذا احلـوار مل يعــد لــه وجـود52:6(يــو » يقـدر هــذا أن يعطينــا جسـده لنأكــل؟
، ألن بالســرِّ نفســه أُعلــن هلــم كيــف يــأكلون اجلســد!! وكيــف يقــدر املســيح فعــًال أن يعطينــا جســده  الســرَّ

 لنأكله!!!
مث يـــأيت القـــديس بـــولس الرســـول يف رســـالته إىل العربانيـــني ويقطـــع خـــط الرجعـــة علـــى كـــل الـــذين  -5

القدميــة مـن أن يشــرتكوا يف هـذه الذبيحــة اإلهليــة  أشـفقوا وأبقــوا علـى عبــادتم اليهوديـة ومتسُّــكهم بالـذبائح
(مائـدة الـرب) ال سـلطان للـذين  ”لنـا مـذبح“ «باعتبارها السـّر الـذي حيـوي مجيـع معـاين الـذبائح ويُلغيهـا 

ـــه (عـــب » خيـــدمون املســـكن (كـــل الكهنـــة وكـــل الالويـــني الـــذين خيـــدمون اهليكـــل القـــدمي) أن يـــأكلوا من
ر مــــدى االعتــــزاز ومــــدى الثقــــة ومــــدى االكتفــــاء الــــذي يشــــعر بــــه ). وعلــــى القــــارىء أن يتصــــوَّ 10:13

ــد وقَِبــل املســيح ربّــا وإهلــاً، عنــدما يقــرأ هــذه اآليــة مــن حنــو  ” املــذبح“اإلنســان اليهــودي الــذي تنصَّــر وتعمَّ
املـذبح اجلديـد ” سـلطان“اجلديدة. وهكذا شدَّدت األسفار يف العهـد اجلديـد مـن ” الذبيحة“اجلديد، و

ارســتيا باعتبارهــا الذبيحــة الكاملــة الــيت ألغــت الــذبائح وأ�ــت علــى كــل خــدمات اهليكــل وســلطان اإلفخ
 القدمي، وكهنوته بالتايل.

ويعـــود القـــديس بـــولس الرســـول ويُنهـــي علـــى تقليـــد الفصـــح القـــدمي (عيـــد األعيـــاد عنـــد اليهـــود)،  -6
لـى الصـليب عـن حيـاة العـامل  الفصح اجلديـد الـذي قُـدِّم مـرة واحـدة ع» إفخارستيا «ويوقفه وقفة األبد يف 

كلــــه لفــــكِّ عبوديــــة اإلنســــان، والــــذي يُقــــدَّم علــــى املــــذبح كــــل يــــوم لنجــــاة وجتديــــد كــــل يــــوم علــــى قــــدر 
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إذاً، لنعيِّـــد  ،”اإلفخارســـتيا“ألن فصـــحنا أيضـــاً املســـيح قـــد ُذبـــح ألجلنـــا  «ســـقوط اإلنســـان كـــل يـــوم! 
لعبودية)، وال خبمري الشـر واخلبـث (أي خبـز (األغايب كل يوم) ليس خبمرية عتيقة (خبز الشهوة أي خبز ا

 الــذي يتقــدَّس بالصــالة). األغــابيالضــالل)، بــل بفطــري (خــايل مــن الشــر) اإلخــالص واحلــق (أي خبــز 

 )8و7: 5كو 1(»
ــز  هــذه اآليــة تعطــي كــل َمــْن يتنــاول مــن اإلفخارســتيا كــل يــوم، لــو شــاء، نفــس اإلحســاس الكبــري واملركَّ

رباين ليلــــة الفصــــح يف كــــل ســــنة! ولكــــن عــــوض أرض كنعــــان ملكــــوت الــــذي كــــان يشــــعر بــــه الرجــــل العــــ
 السموات.

اإلفخارســتيا، بــذا الشــرح الرســويل، صــارت عيــد الفصــح اليــومي وبجــة اخلــالص الــدائم واملتجــدد مــن 
العبوديـــة املـــرَّة. وبـــذا أعطـــى العهـــد اجلديـــد تزكيـــة لتقليـــد اإلفخارســـتيا ليكـــون فيهـــا كـــل اكتفـــاء لإلنســـان 

مــن داخــل » ذكــر مــوت الــرب «كــل تــذكارات العهــد القــدمي املبهجــة، حبيــث أصــبح   املســيحي عــوض
 فكاكاً دائماً لنا ومصدر بجة.» كفصح مذبوح ألجلنا «اإلفخارستيا وبواسطتها 

حىت اخلوف الذي أحاط به القديس بـولس الرسـول سـرَّ اإلفخارسـتيا عنـدما كشـف عـن حقيقتـه   -7
يتقـدَّم إليـه بـدون اسـتحقاق (أي يف حالـة ال تتناسـب مـع مـا  كمصدر دينونة وعقـاب وتأديـب لكـل َمـنْ 

يف جسـد الـرب)، هـذه الدينونـة املخيفـة حوَّهلـا بـولس الرسـول إىل تزكيـة مجيلـة  جيـب أن يكـون عليـه عضـو
ــــدة مــــن نوعهــــا، ال منلــــك إزاءهــــا إالَّ أن خنضــــع لإلفخارســــتيا كمجلــــس قضــــاء ينتهــــي بالتأديــــب مث  وفري

يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غري مميِّز جسـد الـرب.  ألن الذي «بالرباءة!! 
من أجل هذا فيكم كثريون ضعفاء، ومرضى، وكثـريون يرقـدون، ألننـا لـو كنـا حكمنـا علـى أنفسـنا (التوبـة 

كو 1(» ولكن إذ قد ُحكم علينا نؤدَّب من الرب لكي ال نُدان مع العالم.وقوانينها) ملا ُحكم علينا. 
11 :29-32( 

أي أن التأديب احلاصل بسبب خطأ التقدُّم بدون استحقاق (أحياناً بسبب اجلهل أو عدم املعرفة أو 
 عدم التعليم الصحيح)، فإن هذا التأديب يتحول يف النهاية إىل عدم دينونة هناك.

 ويعــــود القـــــديس بــــولس الرســـــول أيضــــاً ويصـــــف االشــــرتاك يف اإلفخارســـــتيا أنــــه َذْوٌق للمواهـــــب -8
الســـماوية!! وذوق لقـــوات الـــدهر اآليت، وبـــذا يفـــتح الـــال أمـــام اإلفخارســـتيا باعتبارهـــا مصـــدر مواهـــب 

وذاقـــوا الموهبـــة (معموديـــة واحـــدة) اســـتنيروا مـــرًة ألن الـــذين  «مساويـــة ومصـــدر قـــوة احليـــاة األبديـــة: 
الــــروح القــــدس شــــركاء الســــماوية (األكــــل مــــن اإلفخارســــتيا اخلبــــز احلــــي النــــازل مــــن الســــماء)، وصــــاروا 
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شـركاء مائــدة الــرب  =(باعتبـارهم يتنــاولون اجلسـد املقــدَّس ويشــربون الـدم بــالروح القــدس مـن مائــدة الــرب 
 )5و4: 6(عب » احلاّل عليها الروح القدس) وذاقوا كلمة اهللا الصاحلة وقوات الدهر اآليت.

ــر فاإلفخارســتيا هنــا مصــدر إمثــار روحــي لإلنســان كــاألرض الطيبــة الــيت تشــرب ا ملطــر الســمائي املبكِّ
ـراً وسـريعاً، واملطـر املتـأخر يكمِّـل النمـو  ـر جيعـل النمـو مبكِّ واملتأخر معاً، فهـي حتمـاً تثمـر. ألن املطـر املبكِّ

 حىت اإلمثار.
فاإلفخارســتيا، بــذا املعــىن، طعــام وشــراب احليــاة مــن بــدايتها حــىت �ايتهــا، الــذي حتمــاً يثمــر للحيــاة 

 وحانية.مواهب وقوة ر  -األبدية 
ويعود القديس بولس الرسول أيضاً ويعطينا يف اإلفخارستيا الرجاء املنظور واحملسـوس لـيء الـرب  -9

الــذي تنتظــره كــل األجيــال حــىت والــيت عـــربت أيضــاً، فكــل عــني يف الســماء وعلــى األرض تتطلــع ليئـــه، 
بــذلك اليــوم الســعيد اآليت  ولكــن لنــا يف اإلفخارســتيا صــلة حيــة بــذا الــيء وربــٌط حمســوس وثيــٌق يربطنــا

حتمـاً، وعهـٌد متَّفـق عليـه وخمتـوٌم خبـتم دم إهلـي بـروح أزيل نغمـس فيـه إصـبع إمياننـا القلـيب مـع شـفاهنا كـل 
إلــى أن فــإنكم كلمــا أكلــتم هــذا اخلبــز وشــربتم هــذه الكــأس ُختــربون مبــوت الــرب  «يــوم إىل أن جيــيء: 

 )26:11كو 1(» يجيء.
عهــداً جديــداً بــل وعهــداً متجــدداً أيضــاً إىل أن جيــيء. نعــم آمــني تعــاَل  فاإلفخارســتيا ال تشــكِّل فقــط

 دائماً أيها الرب يسوع!!
أننا نستقي الـروح القـدس مث إن القديس بولس الرسول يفتح ذهننا أيضاً إىل حقيقة سرية، وهي  -10

ء الثـابتني يف باألعضـااإلفخارستيا مصدر عطاء الروح القدس كشراٍب مجاعي خاص  من على مائدة الرب.
ومجيعنا ُسقينا روحاً واحـداً ألننا مجيعنا بروٍح واحٍد أيضاً اعتمدنا إىل جسٍد واحٍد (املعمودية)  «جسد املسيح 

 )27و13: 12كو 1(» ... وأمَّا أنتم فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً.
علــى ويعــود القــديس يوحنــا الرســول ويكشــف أكثــر فــأكثر للكنيســة بعــد مضــي مخســني ســنة  -11

فقال هلم يسوع: احلق احلق أقـول لكـم إن مل  «ممارساتا لسرِّ اإلفخارستيا عن مركز هذا السر يف حياتنا: 
تــأكلوا جســد ابــن اإلنســان وتشــربوا دمــه فلــيس لكــم حيــاة فــيكم. َمــْن يأكــل جســدي ويشــرب دمــي فلــه 

َمـْن يأكـل جسـدي  حياة أبدية وأنا أُقيمه يف اليوم األخـري، ألن جسـدي مأكـل حـق ودمـي مشـرب حـق.
 )56-53: 6(يو » ويشرب دمي يثبت يفَّ وأنا فيه.
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هــذه اآليــات ليســت جديــدة علــى القــارىء، ولكــن اجلديــد هــو أن يعــرف القــارىء أن هــذه اآليــات 
مـدى أكثـر  ُكتبت والكنيسة تقيم اإلفخارستيا، وتعطي اجلسـد والـدم علـى املـذبح كـل يـوم أو كـل أسـبوع علـى

 م تقريباً.95 لقديس يوحنا الرسول كتب إجنيله يف �اية القرن األول سنةمن مخسني سنة!! ألن ا
والقديس يوحنا الرسول الذي كتب هـذا، كـان يقـف علـى املـذبح ويقـدِّم اإلفخارسـتيا ويُنـاول الشـعب 
من اجلسد والدم. ومعروف أن هذا الرسول املبارك هو أول َمـْن اسـتخدم مالبـس كهنوتيـة بيضـاء للخدمـة 

ى رأسه (الحظ أن القديس يوحنا الرسول كـان شـديد التـأثر بـاملالبس البيضـاء وتأويلهـا الروحـي وتاجاً عل
 انظر سفر الرؤيا). -

واألمر الذي يشدِّد من إمياننا جداً هو أن القديس يوحنا الرسول الـذي كتـب هـذا كـان يـرى أيضـاً يف 
 دم املســيح «وأوصــى يف رســائله أن اإلفخارســتيا حتقيقــاً ملــا ُكتــب، وكــان ميــارس اإلفخارســتيا بنفســه، 

 يطهرنا من كل خطية.»
وأخــرياً يشــدِّد القــديس بــولس الرســول مــن إميــان الكنيســة ومــن مفهومهــا لإلفخارســتيا كمصــدر  -12

 كـأس الربكـة الـيت نباركهـا أليسـت هـي «سرِّي فعَّـال لوحـدة املـؤمنني معـاً يف جسـد واحـد سـرِّي للمسـيح: 
نكسره أليس هو شركة جسد املسيح. فإننا حنن الكثريين خبز واحـد جسـد  شركة دم املسيح. اخلبز الذي

). هكــذا اســتخدم القــديس بــولس 17-15: 10كــو 1(» واحـد، ألننــا مجيعنــا نشــرتك يف اخلبــز الواحــد
 اإلفخارستيا كمصدر شرح وإلهام الهوتي.الرسول 

نني املمارســـني لســـر أتـــرى معـــي أيهـــا القـــارىء كيـــف تـــأيت كـــل شـــهادات العهـــد اجلديـــد لتثبـــت للمـــؤم
ـــــل!!اإلفخارســـــتيا  ـــــب اإلنجي ـــــل أن ُيكت ـــــل قب ـــــت  أن اإلفخارســـــتيا هـــــي خالصـــــة اإلنجي ـــــف كان وكي

 اإلفخارستيا، وال زالت، مصدر شرح وإهلام الهويت؟!
هذا املفهوم الزم لنا جـداً لنـدرك أن ليتورجيـة اإلفخارسـتيا مل تأخـذ مادتـا وترتيبهـا وطقسـها وصـلواتا 

ار العهـــــد اجلديـــــد، ومل تكـــــن النصـــــوص اإلجنيليـــــة هـــــي احلـــــدود الضـــــابطة لشـــــكل مـــــن اإلجنيـــــل أو أســـــف
اإلفخارسـتيا اُألوىل يف الكنيســة، ولكــن جــاءت أسـفار العهــد اجلديــد عنــد كتابتهـا شــاهدة لصــحة التقليــد 
األول وضابطة وحافظة له وُمربِهَنة علـى صـدق وأصـالة كـل احلـدود املوضـوعة، كمـا أعطـت أسـفار العهـد 

شرح الالهويت املطابق لفاعلية السر، وأنارت ذهن الكنيسة لفهم عظم قيمة هذا السر مـن جهـة اجلديد ال
 أثره ومن جهة واجباته الالزم اتباعها حىت تناله بدون دينونة.



- 389  -  

Çá ÈÇÈ Çá ÓÇÏÓ
ÇáÅÝÎÇÑÓÊíÇ æáíÊæÑÌíÊåÇ

ةماع ةسينكلا يف يناثلا نرقلاو لوألا نرقلا 



- 390  -  

 

 مقدِّمة

إن كان يتحتم علينا اآلن أن نبحث عن تسجيالت لإلفخارستيا اُألوىل خـارج أسـفار العهـد اجلديـد، 
 فعلينا أن نواجه أوًال السؤال اهلام يف هذا البحث:

  سـتيا محـدودة ومسـجَّلة بألفاظهـا فـي هل كانت توجد ليتورجيا خارج اإلنجيـل لخدمـة اإلفخار
الكنيســـة اُألولـــى أيـــام الرســـل يتبعهـــا كافـــة الرســـل ويلتـــزم بهـــا كـــل َمـــْن أقـــاموهم رؤســـاء فـــي 

 الكنائس في أيامهم ومن بعدهم؟
 لإلجابة على هذا السؤال يلزم أن نضع بعض النصوص أمام القارئ ليستقرئ منها اجلواب:

 ن يف �اية القرن األول ومادته تشمل عصراً أسبق):(مدوَّ  -م) 100(سنة  »الديداخي«من  -1
 .)0F1([امسحوا لألنبياء أن يقدِّموا صلوات شكر (يف األغايب واإلفخارستيا) بقدر ما يشاءون]

 م):150(سنة من خدمة يوم األحد للشهيد يوستين  -2
لوات وشكراً (إفخارسـتيا) [وبعد أن نفرغ من صلواتنا، يُقدَّم اخلبز واخلمر واملاء، واملرتئِّس يقدِّم ص

 .)1F2(والشعب يعربِّ عن موافقته بقوله آمني] على قدر ما يستطيع،
 م ومادته من القرن الثالث):325(مدوَّن سنة من تعاليم الرسل في قدَّاس رسامة األسقف:  -3

[وهكــذا فليصــلِّ مقــدِّم الكهنــة علــى الذبيحــة ويبتهــل أن ينــزل الــروح القــدس علــيهم وعلــى اخلبــز 
ه دمـــاً للمســـيح. لي وإذا كملـــت الصـــلوات التـــي يجـــب أن صـــري جســـد املســـيح والكـــأس ليصـــريِّ

 .)2F3(ليتقرَّب األسقف]يقولها، 
 وُيالَحظ هنا أنه مل حيدِّد الصلوات بل تركها لألسقف أن يقول ما جيب أن يقوله يف هذه احلالة.

 م:215من هيبوليتس (تقليد الرسل) سنة  -4
لـيس األمـر إلزامـاً عليـه أن كر على حسب النموذج السابق، ولكـن [واألسقف يقدِّم صالة الش

يتلو نفـس الكلمـات التـي قلناهـا، كأنـه يلزمـه أن يحفظهـا حتـى يسـتطيع أن يقولهـا غيبـاً عـن 
ظهر قلب في تقديمه اإلفخارستيا هللا، ولكن على كل واحد أن يصلِّي بقدر استعداده، فإذا  

ولكـــن إذا كـــان يصـــلِّي  منطلقـــة وقويـــة فهـــذا حســـٌن،كـــان قـــادرًا أن يصـــلِّي كمـــا يليـــق صـــالة 

 
(1) Didache, 10.7. 
(2) Justin Martyr, Apolog., I, 67. 

، املقابل للقانون الثـاين 288الكتاب اخلامس لكليمندس ورقة  -األهلية بباريس املكتبة  251خمطوطة النوموكانون، رقم  (3)
 قانوناً). 71واخلمسني من الكتاب األول من قوانني الرسل (الذي به 
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مردِّداً صالة حسب منوذج ثابت، فال مانع له من أحـد. فقـط ينبغـي أن تكـون صـالته صـحيحة، 
 .)3F4(وحسب التقليد]

اإلفخارسـتيا األربعـة كانـت حمـددة ومسـتقرة  ”أفعال“وهكذا نستطيع اآلن أن نقول إنه بالرغم من أن 
ل يـوم أُقيمـت فيـه اإلفخارسـتيا حـىت اليـوم، حيـث ال جيـرؤ أحـد علـى أن يغــريِّ يف منـذ أيـام الرسـل ومنـذ أو 

” كســر“و” بــارك“و” أخــذ“وضــعها أو ترتيبهــا أو يزيــد أو يــنقص منهــا، وقــد ســبق أن ذكرناهــا، وهــي 
الـيت هـي تقـدمي (احلمـل)، وصـلوات الشـكر علـى اخلبـز واخلمـر، والقسـمة، واالشـرتاك؛ إالَّ أن ” أعطى“و

علــى كــل فعــل مــن هــذه األفعــال األربعــة كانــت مرتوكــة  يجــب أن تُقــالوات والكلمــات الــيت نفــس الصــل
إلهلام كل َمْن يرتَأس خدمة اإلفخارستيا يف الليتورجيا، بل وكانت موضع إظهار مقـدار النعمـة الـيت وهبهـا 

 أخرياً.األسقف  مثالنبي يف البداية مث للرسول اهللا 
لــيت ُوِجــَدت يف النصــوص حــىت منتصــف القــرن الثــاين وقبــل ذلــك ولكــن بــالرغم مــن تنــوُّع الصــلوات ا

أيضاً، إالَّ أن احلدود العامة اليت تكوِّن شكل الليتورجيـا (لـيس فقـط مـن جهـة األفعـال األربعـة احملـددة بـل 
أيضـــــاً ومـــــن جهـــــة الصـــــلوات الـــــيت تُقـــــال مـــــن حيـــــث مضـــــمو�ا اإلنشـــــائي) ُوِجـــــَدت متشـــــابة يف مجيـــــع 

 ها األصلية املتفرِّقة، بالرغم من االختالفات املميِّزة لكل ليتورجيا.الليتورجيات يف مواطن
ُوِجـَد أن كـل الليتورجيـات ليسـت  -كمـا سـريى القـارىء   -وليس ذلك فقـط، بـل بالبحـث والتـدقيق 

فقط متفقة يف شكلها العام ومتشابة يف مضمو�ا العام منذ منتصف القـرن الثـاين حبسـب النصـوص الـيت 
ل وإن هذا الشكل واملضمون العام هو أصيل ويتبـع تقليـداً رسـولياً بـال أي شـك، كمـا يقـول بني أيدينا، ب

 ”.وحسب التقليدأن تكون صالته صحيحة “العالَّمة هيبوليتس: 
ولكــن هــذا دفــع بعــض العلمــاء منــذ القــدمي (منـــذ القــرن الســابع عشــر)، كمــا يقــول العــاِمل جرجيـــوري 

ليتورجيــا رســولية واحــدة أصــلية مفقــودة، أخــذت عنهــا الكنــائس دكــس، لالعتقــاد بأنــه يوجــد نــص كتــايب ل
 بدون التزام، فظهرت بعض هذه االختالفات املميِّزة ... ولكن احلقيقة غري ذلك.

فإن التشابه احلادث يف الشكل واملضمون حلدود اإلفخارسـتيا عامـة، هـو نـاتج عـن أن اآلبـاء الرسـل عنـدما 
الصــالة ويــدور  وا بالفعــل املضــمون العــام الــذي ينبغــي أن تــدور حولــه كلمــاتصــلُّوا وقــدَّموا اإلفخارســتيا، حــدَّد

متحـدة يف الليتورجيـات  حوله الشكر يف كـل فعـل مـن أفعـال اإلفخارسـتيا األربعـة. ومـن هنـا ظهـرت خصـائص
 املعىن ولكن خمتلفة يف التعبري واللفظ اختالفاً كبرياً، ولكنه اختالف مميَّز على كل حال.

 
(4) Hippolytus The Apostolic Tradition, 9, cited by J. Quasten, Patrology II, p. 189. 
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ري الــبعض أن جيــروا وراء نــص معــنيَّ يكــون قــد جعلــوه منوذجــاً مثَّ يظنــون أنــه غــري موجــود ولكــن قــد يُغــ
واالســم نفســه ” تقــدمي احلمــل“بــل موجــود واكتشــفناه بإهلــام مــن اهللا وهــو املســجَّل حتــت العنــوان أصــًال. 

بـل جممـع نيقيـة، فاالختالفات املميِّزة بني الليتورجيات اُألوىل يف تتبعهـا يف كـل فـرتة مـا ق يكشف حقيقته!
م، أمر ثابت ومقطوع به. أمَّا هذا االختالف املميَّز لإلفخارستيا يف كـل زمـان مـا 325أي ما قبل سنة 

قبل نيقية، فهو راجع  أساساً إىل حرية رؤساء الكنائس واألساقفة يف التعبري عن معتقداتم، ألن الكنيسـة 
فارها القانونيــة، ومل تكــن قــد دخلــت بعــد يف احلــوار مل تكــن قــد حــدَّدت أو قنَّنــت إاا�ــا ومعتقــداتا وأســ

قـــة  الالهــوا العميــق الــذي اـلــى بعـــد الــامع عــن نصــوص واصـــطالحات وتعبــريات وقــوانني غايــًة يف الدِّ
واحلساســـية، التزمـــت بـــا الصـــلوات يف اإلفخارســـتيا يف كـــل مكـــان، فبـــدت متجانســـة ومتحـــدة أكثـــر ممـــا  

 كانت أوًال.
بـأي غرينـا أن نقـول إن الكنيسـة قبـل نيقيـة كانـت غـري متحـدة يف الفكـر أو الصـالة ولكن هذا أيضـاً ال يُ 

 نوع، ولكن االحتاد اإلااين والوحدانية الروحية والفكرية مل يكونا حمدَّدين بقانون أو ألفاظ معينة.
كعشـاء  «فكل رسول أول ما كرز بالبشرى واخلالص يف املوطن الذي انطلق إليه، خـدم اإلفخارسـتيا 

فاإلفخارسـتيا يف كـل قطـر هـي خـتم الرسـولية األول، علـى أسـاس املسـيح حجـر الزاويـة،  » سـري للـرب
والبذرة اُألوىل اليت انطلق منها اإلاان واخلالص والشركة مع املسيح. وكل كنيسة ملَّا استلمت اإلفخارسـتيا 

الهوتـا كتقليـد رسـويل، فصـار من الرسول الذي َبشَّرها، استلمتها كما من الرب بكـل ألفاظهـا ومعانيهـا و 
لقــد تســلَّمت مــن الــرب مــا  «ذخريتــا الــيت تعتــز وتتمسَّــك بــا، كمــا حــدث للقــديس بــولس الرســول: 

ولكن الرب مل يضع طقساً وال ليتورجيا مطوَّلة بل سلَّم جسداً مكسوراً ودماً مسفوكاً، وقال  » سلَّمُتكم
 » اصنعوا هذا لذكري «هلم: 

لكــي تبلــ  يف صــلواتا إىل األعمــاق الــيت فهمتهــا مــن هــذه الذبيحــة، ولكــن يف لقــد تبــارت كــل كنيســة 
حــدود مــا قالــه ومــا عملــه املســيح. وهنــا بــدأت عوامــل كثــرية تتــدخَّل إلعطــاء كــل ليتورجيــا يف موطنهــا لو�ــا 
اخلــاص والهوتــا اخلــاص حبســب مــزاج كــل قطــر روحيــاً والهوتيــاً، مــع احتفــاظ الليتورجيــات بالشــكل العــام 

 ملضمون واألفعال يف جمموعها الكلي. أمَّا هذه العوامل فنلخِّصها كاآلا:وا
اإلفخارستيا كانت صلواتا مفتوحة لكل أسقف يعربِّ فيها، يف حدود التقليد، بقدر إهلـام الـروح  أوًال:

 والتأمل والدراسة الشخصية.
يم التقليـــد الرســـويل الـــذي مـــدى أو مقـــدار الـــتحفُّظ، وكـــذلك مقـــدار التـــدقيق يف اســـتالم وتســـلثانيـــاً: 
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احنــدر إىل الرســل مــن التقليــد اليهــودي الســابق يف زمــن املســيح ومــا قبلــه، مــن جهــة التعبــريات 
القديس والرتتيبات، وهو واضح جداً يف رسالة القديس إكليمندس أسقف روما، بل ويف قوانني 

 قوانينه. أثناسيوس الرسويل خبصوص خدمة املذبح اليت سيأا الكالم عنها عند شرح
االقتباسات اليت أخذتا الكنائس بعضـها مـن بعـض وأضـافتها علـى تقليـدها. رومـا أخـذت مـن  ثالثاً:

 مصر، وسوريا أخذت من مصر، ومصر أخذت من سوريا.
التقـــدُّم الســـريع يف احلـــوار الالهـــوا علـــى مســـتوى مســـكوين، أثَّـــر يف الرتاكيـــب املســـتخدمة يف  رابعـــاً:

د يف اإلفخارستيا اليت يقدِّمها هيبوليتس اصطالحات الهوتية عن الثالوث، مل اإلفخارستيا. فمثالً ـ
 .)4F5(تأخذ با الكنائس األخرى مع أ�ا اقتبست من ليتورجية هيبوليتس يف مواضع أخرى

م، أي مــا بــني جممــع نيقيــة املســكوين 360 -م 325ولكــن مبجــيء القــرن الرابــع، وبالتحديــد ســنة 
ولكـن بقيـت بعـض صـلوات  بدأت الليتورجيات تلتزم حدودًا ثابتة ال تتعدَّاها،وجممع الالذقية املكاين، 

 (حىت إىل اآلن مثل صلوات الصلح والقسمة وغريها) مفتوحة للتغيري، إمنا يف حدود ضيقة.
ومـن األسـباب املباشـرة الـيت جعلـت الليتورجيـا تلتـزم حـدوداً ال تتعـدَّاها مسـألة حتديـد اإلاـان والعقيـدة 

هوتية َجمَْمعية ال اكن التحوير فيها، وكذلك وعي الشعب الـذي بـدأ يـزداد ويكـون رقيبـاً علـى بنصوص ال
حرية األسـقف أو اإلكلـريوس بوجـه عـام يف الصـلوات. ومعـروف أن حساسـية الشـعب أقـوى مـن القـانون 

 على حفظ التقليد!!
تعلُّـق الشـعب بصـلوات كذلك من األسباب القوية اليت مجَّدت أشـكال الصـلوات يف الليتورجيـا شـدة 

القديسني القدامى الذين كانت حياتم مضيئة وأثرهم شديداً علـى تقـوى الشـعب، فـألزموا القـائمني علـى 
ــــا. هــــذا باإلضــــافة إىل ضــــعف  الصــــالة ســــواء كــــانوا أســــاقفة أو كهنــــة باالحتفــــاظ بصــــلواتم يف الليتورجي

ظ الصــلوات عــن ظهــر قلــب، كمــا يقــول القــائمني بالصــالة يف الكنــائس ممــا اضــطرهم يف النهايــة إىل حفــ
العالَّمة هيبوليتس، وتسليمها فماً لفم. ولكن هذا كله حدث بعد أن اسـتقرت كـل ليتورجيـا يف مواطنهـا، 

 حسب مميزاتا اخلاصة تقريباً.
واآلن نأا إىل النصوص اخلاصة باإلفخارستيا اليت وصلتنا من بعـد األسـفار املقدَّسـة يف القـرنني اَألول 

ين، والــــيت تُعتــــرب النــــواة اُألوىل واألساســــية لليتورجيــــا املســــيحية بوجــــه عــــام. مــــع التنبيــــه دائمــــاً إىل أن والثــــا
 خصائص اإلفخارستيا كانت منذ البدء متأثرة إىل حد كبري مبوطن نشوئها.

 
(5) Greg. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 7. n. 1. 
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 الفصل األول

 نصوص وترتيبات إفخارستية من القرنين األول والثاني
 ”الديداخي“أوًال: صورة اإلفخارستيا في 

 م100-80سنة 
 

 م)100-80خدمـة يوم األحد بحسـب طقس الديـداخي (سنة 
 (وهي تمثل فكـر الكنيسة العام في نهاية القرن األول):

تعلـيم الرسـل االثـين “أو  ”الديـداخي“اهلامة املعروفة باسم وهو ما وصلنا مسجًَّال يف الوثيقة الكنسية 
 ”.عشر

ترتيـب طقـس األغـايب، وقـد أوردنـاه بكاملـه سـابقاً، يعـود  10و9فبعد أن يذكر الكاتب يف الفصـلني 
ويــذكر ترتيبــا  اففاارســميا مــ  الموـســـ  بعــد  اففصــا  عــ  مـــوون صـــلواتا  15و14يف الفصــلني 

   األسرار املونوع إذاعمها كمابًة.وترتيبها باعمبار أ�ا م
يف » اففاارسـميا «مـا جـاء باسـم ” الديـداخي“وحنـ  هنـا نسـمثين مـ  الطقـس اففاارسـيت الـوارد يف 

، باعمبار أن الرتتيب الذي جاء يف هذي  الفصـلني 10و9الفصول السابقة لذل ، وبالمحديد يف فصلي 
 يُفصح غالباً ع  طقس األغايب.

 باعمبار أنه هو وحده املامص باففاارسميا. 14جاء فقط يف الفصل وحن  نورد هنا ما 
 )Dom Connolly)0F1وقـد اعموـدنا يف تقريرنـا هـذا، بعـد حبـث طويـل ُمــٍ  للغايـة، علـى رأي العـاِمل 

 (راج  أيـاً حبث األغايب). Gregory Dixوالعاِمل  Kattenbuschوكذل  العاِمل 
 :14فصل 

ـــا يـــو  الـــرب (األحـــد) فهـــو لتكســـروا الخبـــز، فيـــه، اجتمعـــوا (ِكرييـــاِكْ )  مـــا للـــرب خاصـــةً  [أمَّ
 ذبيحتكم طاهرة،لمكون  تعترفوا بخطاياكمبعد أن  وتصلُّوا اإلفخارستيا،

لكــي ال وليكــّف عــ  االجموــاع معكــم كــل َمــْ  كــان يف خــالف مــ  أخيــه حــىت يمصــاحلا معــاً 

 
(1)  Downside Review, 1937, LV, p. 477ff, cited by Srawley, The Early History of the 

Liturgy, p. 22. 
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 ذبيحتكم، تتنجَّس
ألن يف كـل مكـان وكـل وقـت قــدِّموا يل  «ا الــرب: الـيت قـال عنهـ هـذه الذبيحـة هـي الذبيحـةألن 

 ).]14و11: 1(مال » ألين مل  كبري، يقول الرب، وامسي عجيب بني األمم ذبيحة طاهرة
 :15فصل 

أســـاقفة ومشامســـة يكونـــون الئقـــني بـــالرب، أُناســـاً ودعـــاء غـــري حمبـــني للوـــال،  أقيمـــوا ألنفســـكم[
 مؤمتنني وخممربي ،

 يقوم بها األنبياء والمعلمون.اليت ه الخدمة لكي يقيموا لكم هم أيضاً هذ
وال حتمقروهم (بسبب عـد  وجـود املواهـب الظـاهرة فـيهم مثـل األنبيـاء)، بـل فليكونـوا مكـرَّمني 

 ].مثل األنبياء والمعلمين أيضاً 
 مالحظات:

أعطــت الديــداخي حتديــداً للصــلوا  الالزمــة علــى كــأس األغــايب وخبــز األغــايب  10و9يف الفصــلني 
ر الواجب بعد الشب  م  وليوـة األغـايب. أمَّـا هنـا فـال تُعطَـى أي صـالة. ملـاذا؟ ألن األغـايب يصـلِّي والشك

فـال يصـلِّي الشـعب بـل األسـاقفة  -أي اففاارسميا  -فيها الشعب بنفسه (يف غياب املسئول)، أمَّا هنا 
 فقط.” آمني“والشوامسة، والشعب يقول 

اد الشــعب خاصــًة، وذلــ  عــ  كيفيــة العبــادة ومــا يلمــز  أن يقــو  بــه. والديــداخي مكموبــة لمكــون كمابــاً فرشــ
ولك  ال يوجَّه فيه تعليوا  لإلكلريوس أو املسئولني ع  الصلوا . لذل  تكمفي الديداخي، يف ترتيب طقس 

 اففاارسميا، بإعطاء افرشادا  اليت م  اخمصاص الشعب فقط، ونلاِّصها كاآليت:
 الرب. ارتباط اففاارسميا بيو  -1
 .sunacqšntejارتباط اففاارسميا باالجمواع العا  (كنيسة)   -2
 االعرتاف باخلطايا.  -3
 مصاحلة كاملة قبل المناول.  -4

 أمَّا طقس الديداخي م  جهة شرحها لإلفاارسميا فهو كاآليت: تنبه ذه  الشعب إىل أن:
لـــذي  يعرتفـــون خبطايـــاهم الذبيحـــة طـــاهرة (كـــرر  ذلـــ  ثـــالث مـــرا ) ولكـــ  لألطهـــار فقـــط (ا -1

 ويكونون يف مصاحلة م  مجي  الناس).
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 ”.كريياكني كريِيـو“هذه اففاارسميا  بسبب تُقا  يو  الرب، والذي ُدعي يو  الرب خاصةً  -2
 االعرتاف قبل اففاارسميا حموي، حىت تصبح الذبيحة طاهرة بالنسبة للومناولني منها. -3
 أمر حموي ويق  حتت مسئولية مباشرة م  الكنيسة كلها. الصلح قبل إقامة اففاارسميا -4
عــ  األغــايب. فهنــا  10و9كســر اخلبــز قبــل كــأس اففاارســميا، وهــذا عكــس مــا َوَرد يف فصــلي   -5

إفاارسمية واضحة، وجمـيء كسـر اخلبـز قبـل كـأس الشـكر يوضـح اخـمالف مـا ورد هنـا عوـا ورد 
 متاماً. 10و9يف فصلي 

 ”:يداخيالد“حدود اإلفخارستيا في 
ــا احلــدود الفاصــلة بــني وليوــة األغــايب وطقــس اففاارســميا، يف حالــة تمابعهوــا معــاً يف نفــس  أوًال: أمَّ

املكــــان والزمــــان، فهــــي مــــذكورة بكــــل عنايــــة ووضــــو . إذ يف �ايــــة وليوــــة األغــــايب، وحبســــب مــــا تقــــول 
ــ يمتلــيء اآلكلــون ويشــبعون،الديــداخي، حينوــا  ذي أكلــوه. وهنــا يقــدِّمون صــالة شــكر علــى األكــل ال

 احلدود النهائية لألغايب.
: [كــل َمــْ  هــو طــاهر فليمقــدَّ  والــذي 12) حتــت رقــم 6:10مث تعــود الديــداخي وتقــول يف فصــل (

ليس طاهراً فليُمب]. هنا وبعد االممالء والشب  يبدأ طقس آخر متاماً هو طقس اففاارسميا. وهنـا يـدعو 
بــة واالعــرتاف، لالشــرتاك فيــه حيــث ينعــزل غــري املســمعدي  الشــواس الطــاهري  فقــط، أي املســمعدي  بالمو 

اففاارســـميا أولئـــ  الـــذي  تعمـــربهم الديـــداخي ال يزالـــون حممـــاجني إىل توبـــة أي مل ميارســـوا لالشـــرتاك يف ســـر 
 االعرتاف بعد.

اففاارســـميا هـــذا الـــذي تســـبقه وليوـــة األغـــايب، أنـــه ال يكـــون بالــــرورة داخـــل  وُيالَحـــظ يف طقـــس
ذل  فإن له مناسباته االجمواعية اخلاصة اليت تناسب األكل والشـرب. وهـو طبـق األصـل ممـا الكنيسة، ك

ُجيــَرى اآلن يف الكنيســة حتــت اســم إقامــة قــداس خصوصــي حيـــره أشــااص أخصــاء معيَّنــون حتــت دافــ  
لشـأن خصوصي ويمكفَّلون بكل لواز  اففاارسميا، أمَّا الفارق الوحيد بني ما جاء يف الديداخي يف هـذا ا

وبـني القــداس اخلصوصــي اجلــاري اآلن فهــو أنــه يف زمـ  الديــداخي كــان ُجيــرى يف البيــو  حيــث ُيســمدعى 
 األسقف أو الكاه  لذل . وغالباً كان الطقس ُجيرى مبسَّطاً للغاية.

ــاً: وهنــا تعطينــا الديــداخي أيـــاً ترتيبــاً آخــر ففاارســميا بــدون أغــايب، حتــددها زمانــاً ومكانــاً عــ   ثاني
ألن  -ة األغايب. فهي حتدِّد هلا يو  األحد، وُمتِع  يف حتديد يو  األحد أن ال يكون جمـرد اسـم فقـط وليو

يـــو  (األحـــد) الـــذي  «، ”كـــل يـــو  الـــرب“إذ تقـــول  -أي يـــو  الـــرب ” كرييـــاكي“يـــو  األحـــد امســـه 
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 أي أنه خمصص للعبادة يف الكنيسة وفقامة اففاارسميا.» ”للرب خاصةً “
ارسميا ليسـت ألجـل أكـل وشـرب وامـمالء أو ظـروف خاصـة لشـاص مـا، بـل تقـدمي هنا تكون اففا

 ذبيحة طاهرة، حيث تشدِّد الديداخي وتكرر ثالث مرا  أن اففاارسميا هنا ذبيحة طاهرة.
كــذل  هنــا حتــمِّم الديــداخي بـــرورة االعــرتاف باخلطايــا قبــل إقامــة اففاارســميا، األمــر الــذي   ثالثــاً:

 .10و9حالة وليوة األغايب يف الفصلني أغفلمه �ائياً يف 
وهنا تنبهنا الديـداخي إىل أمـٍر هـا  وخطـري، وهـو أن ذبيحـة اففاارسـميا طـاهرة لألطهـار فقـط، وهـذا 

أي أن كل َمْ  اعـرتف خبطايـاه وُغفـر  ”. الُقْدسا  للقديسني“ما سوف نسوعه يف القداس بعد ذل  
ة، أي للمقـديس والمطهـري. أمَّـا كـل َمـْ  مل يعـرتف خبطايـاه له وتطهَّر ضـوريه، تصـبح اففاارسـميا لـه طـاهر 

ومل يُقل  عنها لُمغفر له وكان ضوريه غري طاهر أما  اهللا، فإن اففاارسميا ال تكون له ذبيحـة للمطهـري وال 
تُقبــل شــركمه فيهــا للطهــارة أو للمطهــري بــل تكــون للدينونــة والـــعف واملــرض بــل واملــو ، كقــول القــديس 

 ل.بولس الرسو 
فـال  يكونـوا رُقَبـاء علـى بعضـهم،بل وتزيد الديداخي يف مسئولية الـداخلني يف شـركة اففاارسـميا أن 

يســوحوا ألحــد يعرفــون أنــه يف خطيئــة أو يف خصــومة مــ  آخــر أن يمقــدَّ  للشــركة معهــم، ألن شــركة غــري 
ــئالَّ تتــنجَّس ذبيحــتكم!!«الطــاهر تلــوث أيـــاً البــاقني:  ة، فوجــود املمهــاونني وهــذا أمــر خطــري للغايــ». ل

واملسـمبيحني والنجســني داخــل القــدَّاس واشــرتاكهم يف الذبيحــة يمســبب يف ضــرر يعـــم اجلويــ !!! ومــ  هنــا 
دخلت ضرورة الُقبلة اجلواعية أو املصاحلة العامة كوقابل حموي لالعرتاف العا  الذي كان ُجيَرى علناً يف 

 .)1F2(العصور اُألوىل
ب الكنائس اليت مل يُرَسم فيها أساقفة ومشامسة بعد بـرورة أن يقوموا بـذا الديداخي هنا تطال رابعاً:

افجراء بعد الميق  م  اسمحقاق املمقدمني هلذه اخلدمة. والسؤال الذي يمبادر إىل الـذه  هـو هـذا: فوـ  
 ذا الذي كان يُقيم اففاارسميا يف هذه الكنائس قبل رسامة األساقفة والشوامسة؟

زم  الديداخي بالمحديد أ�ا كانت يف العصر األخري م  أيا  الرسل وبداية العصر هنا يظهر بوضو  
بعد الرسويل، وذل  قبل �اية القرن األول، ألن ببداية القرن الثاين كانت مجي  الكنائس يرأسـها أسـاقفة. 
إذاً، الديـــــــــــداخي ُكمبـــــــــــت حينوـــــــــــا كـــــــــــان األنبيـــــــــــاء واملعلِّوـــــــــــون يقومـــــــــــون بـــــــــــذه اخلدمـــــــــــة باعمبـــــــــــارهم 

 
(2) Origen, In Ps. hom. 37, 2, 5, cited by Quasten, Patrology II, p. 84. 
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عيَّنني م  اهللا باخميار وتزكية الرو  القدس، بربهان اآليا  الـيت كانـت ُجتـرى علـى أيـديهم واملواهـب الـيت م
 كانت منسكبة عليهم.

بدايـــة عصـــر االنمقــال مـــ  خدمـــة الليمورجيــا واففاارســـميا وبقيـــة اخلـــدما   -وهنــا، كوـــا ســـبق وقلنــا 
مـواهبهم، س خممـاري  ومعيَّنـني مـ  ِقبَـل اهللا بشـهادة افهلية يف الكنيسة على يد رجاٍل ملَهوـني بـالرو  القـد

أســـاقفة “حيــدِّد  إىل خــدا  رمسيــني خيمــارهم الشـــعب بعــد تزكيــة وصـــالة وصــو  وفحــص وتــدقيق. ويُالحـــظ أنــه
القــديس إغنــاطيوس  بــدون قســوس!! ألن املعــروف حبســب قــانون الكنيســة األول الــذي عرفنــاه مــ ” ومشامســة

ـــــب األنطـــــاكي أن اففاارســـــميا ال ـــــرد هلـــــذا املوضـــــوع الكات نيقـــــوالي “الروســـــي  يقيوهـــــا إالَّ أســـــقف، وقـــــد أف
 لبنان). -منشورا  النور  -(مرتمجة إىل العربية ” مائدة الرب“كماباً خاصاً أمساه ” أثناسييف

والقارىء للديداخي يسمطي  أن يدرك حقيقة هذا الكال  بكل يقني، وحن  نقد  له بعض مقمطفـا  
وبـــني  10و9لـــذي قدممـــه يف الفصـــول مـــا بـــني وصـــف وليوـــة األغـــايب يف فصـــلي مـــ  كـــال  الديـــداخي ا

 .15و14وصف سر اففاارسميا يف فصلي 
 ففي الفصل الحادي عشر تقول الديداخي:

قـبًال. غـري أنـه إذا حـاد املعلِّـم عـ  المعلـيم  [رحِّبوا بكـل َمـْ  يـأتيكم لـيعلِّوكم كـل األشـياء املـذكورة
إليه (الكال  هنا يمـح منه أنه ال يوجد أسقف يف الكنيسة وال كـاه   إىل ما يناقـه، فال ُتصغوا

وال مشــاس بــاملرة، حيــث يُطلــب مــ  الشــعب أن يســهر علــى نفســه، مبقمـــى األناجيــل والرســائل 
 والمقليد اليت بني أيديهم فقط).]

ـــب بكـــل رســـول (ال يقصـــد الرســـل االثـــين عشـــر بـــل املبشـــري  اجلـــائلني) يـــزوركم تـــرحيبكم  [فلريحَّ
 بالرب، على أن يُقيم عندكم يوماً واحداً ال غري.]

[ال متمحنــوا نبيــاً وال حتكوــوا يف أمــره وهــو يــمكلَّم بــالرو  (حالــة الغيبوبــة)، ألن كــل خطيئــة تُغفــر، 
 وأمَّا هذه فال تُغفر.]

 [كل نيب يأمر باملائدة (أي يطلب أن تُقـا  وليوـة أغـايب) وهـو يـمكلَّم بـالرو  ال يأكـل منهـا، وإالَّ 
فهـو نـيب كـاذب. (معـروف أن األغـايب ال تُقــا  إالَّ بـأمر األسـقف، وذلـ  حبسـب ترتيـب القــديس 

 )، إذاً، فالديــداخي متثــل عصــراً قبــل عصــر القــديس 110إغنــاطيوس األنطــاكي (اسمشــهد ســنة 
 إغناطيوس، أو هي تغطِّي املرحلة بني بولس الرسول والقديس إغناطيوس.]
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ْدُق تعاليوـه) وهــو يُقـيم سـر الكنيسـة (اففاارسـميا) ويعـيش عامليــاً [كـل نـيب ثبـت ِصـْدقُه (أي ِصـ
غري أنه ال يعلِّم اآلخري ، أن يعولوا ما يعوله هـو، ال حتكوـوا فيـه بيـنكم ألن دينونمـه هـي مـ  اهللا 
(لقــد حتــريَّ العلوــاء مجيعــاً يف ترمجــة هــذه اجلولــة، ولكــ  اســمطعنا بــرو  المقليــد الــذي اســملوناه مــ  

علـى   «أن نرتجم هذه اجلولـة، وهـي واضـحة، وقـد ذكرهـا الـرب يف تعاليوـه حينوـا قـال: الكنيسة 
كرسي موسى جلس الكمبة والفريسـيون، فكـل مـا قـالوه لكـم أن حتفظـوه فـاحفظوه وافعلـوه ولكـ  

 ).]3و2: 23مت  -» حسب أعواهلم ال تعولوا
 وفي الفصل الثالث عشر تقول الديداخي:

 قامة بينكم فهو مسمحق طعامه، وكذل  املعلِّم احلقيقي.[كل نيب حقيقي يرغب يف اف
ومــ  مث، تأخــذ كــل بــواكري نمــاج املعصــرة والبيــدر والبقــر والغــنم وتعطيهــا لألنبيــاء، أل�ــم بــني 
ظهرانيكم رؤساء كهنة (ومعروف أن هذا هو ما يُقدَّ  لألسـقف والكـاه . وهـذا دليـل آخـر قـوي 

ي مل يكــــ  قــــد ُرســــم عليهــــا بعــــد أســــاقفة أو كهنــــة أو علــــى أن الكنــــائس الــــيت ختاطبهــــا الديــــداخ
 مشامسة).]

 كوا هو مدون سابقاً):  15مث تعود الديداخي بعد ذل  وتقول (يف الفصل 
[أقيووا لكم أساقفة ومشامسة جـديري  بـالرب، رجـاًال ودعـاء غـري حمبـني للوـال صـادقني وخممـربي ، 

 األسرار واففاارسميا).]فهم خيدمون لكم خدمة األنبياء واملعلوني (أي إقامة 
ــص مــا قلنــاه: إن الديــداخي تقــدِّ  لنــا أقــد  صــورة لألغــايب يف وضــعها الرســويل، موضــحًة  وهكــذا نلاِّ
للشعب كل ترتيبها وصلواتا حرفياً، ولكنها تفصلها ع  اففاارسميا املالزمة والالحقة هلا، حبسب نفـس 

ىل أهـل كورنثـوس، مث تعطينـا صـورة أخـرى رسـولية الرتتيب الذي كشفه القديس بولس الرسول يف رسالمه إ
فقامــة اففاارســميا، حــرَّة مــ  األغــايب، أي منفصــلة عنهــا متامــاً، يف يــو  األحــد خاصــًة، للشــعب عامـــًة 
ـــــة  وليســـــت لألخصـــــاء، ولكـــــ  دون أي إفصـــــا  عـــــ  مــــــوون النصـــــوص واملوارســـــا  الســـــرية يف كيفي

 وتية حمـة.المقديس، أل�ا ال تمب  الشعب فهي ممارسا  كهن
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 م96ثانياً: صورة لإلفخارستيا سنة 

 االصطالحات اإلفخارستية الواردة في رسالة القديس كليمندس الروماني
 م96وذلك من واقع رسالته إلى أهل كورنثوس التي ُكتبت في خريف سنة 
 في نهاية اضطهاد اإلمبراطور دوميتيان، أي أواخر القرن األول

 

 :41و40في الفصلين 
نــه ليليــق بنــا أن نعوــل كــل شــيء حســب الرتتيــب املعــنيَّ لــه، كوــا أوصــى الــرب بــذل . [وإ -1

فـالرب حــدَّد أوقاتــاً معينــة خبصــوص تقدمــة الصــعائد وتأديــة اخلدمــة اخلاصــة بــه، ولــيس كأ�ــا 
بــدون اهموــا  أو نظــا ، ولكــ  يف حــدودها املعيَّنــة وســاعاتا احملــددة. كوــا أوصــى مبــ  يقــو  

 ، فإنــه هــو بنفســه قــا  بمحديــدها بإرادتــه األعظــم، حــىت إذا متــت تأديــة مبثـل هــذه، وايــ  تُقــا
هــذه األمــور بمقــوى وحبســب مســرته الصــاحلة تكــون مقبولــة أمامــه. وكــذل  الــذي  يقــدمون 
قـــرابينهم يف أوقاتـــا املعينـــة يصـــريون مبـــاركني ومقبـــولني، فطاملـــا هـــم يمبعـــون وصـــايا الـــرب ال 

 خيطئون.
اصــة (تــرؤس الليمورجيــة) لمكــون مــ  نصــيب كبــري الكهنــة ألن (الــرب) أوصــى خبدممــه اخل

(األســقف)، وللقســوس عــنيَّ هلــم مواضــعهم، وعلــى (الالويــني) الشوامســة ألقــى (دياكونيــة) 
فيمبــ  القـانون املوضـوع للعلوــانيني  خـدما  خاصـة بـم. أمَّــا العلوـاين (الـذي مــ  الشـعب)

 (الشعب).
(َطْغَمتـــــه) أن يـــــؤدِّي ب ترتيبـــــه وعلـــــى كـــــل واحـــــد مـــــنكم، أيهـــــا افخـــــوة، كـــــلٍّ حبســـــ

(يشـــرتك يف تقـــدمي صـــلوا  الشـــكر) هللا بــــوري صـــاحل،  eÙcariste…tw اإلفخارســـتيا
 )leitourg…aj[.)2F3 =(ليمورجيمه)  وال يتعدَّى حدود قانون خدمته

هنا إشارة واضحة إىل قـد  وأصـالة نظـا  اخلدمـة داخـل الكنيسـة ودقـة ترتيـب الرتـب الكنسـية وأصـول 
ـــــــرب يســـــــوع نفســـــــه، فيوـــــــا خيـــــــمص بإقامـــــــة اففاارســـــــميا اخلدمـــــــة ذا تـــــــا باعمبـــــــار أ�ـــــــا تســـــــليم مـــــــ  ال

 
(3) Clement of Rome, Ep. to Corinth., c. 40, 41. 
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 وليمورجيمها. وهذا يف الواق  هو علة الوقار اخلاص الذي نراه حىت اآلن بكل هيبمه اُألوىل.
وتليق هنا افشارة إىل النص الوارد يف إفاارسميا الشهيد يوسمني، واملشابه يف معناه ملـا جـاء هنـا علـى 

 ان القديس كليوندس الروماين، حيث يقول القديس يوسمني الشهيد:لس
وكذلك الشـعب مـن التعبيـر عـن [وعندما يفرغ الرئيس م  تقدمي صلوا  الشكر (اففاارسـميا) 

 )3F4(يبدأ م  ندعوهم مشامسة يوزعون ... إخل.]تقديم موافقتهم (آمين) 
سبق أن فض (أو نطرد) أشااصاً أتقيـاء [لذل  وحن  نـُمـََّهم خبطيئة ليست بصغرية إذا كنا نر  -2

 )4F5(خبدمة األسقف...]قدَّموا الصعائد المختصة 
أن هــــذه إشـــارة إىل تقدمـــة القــــرابني يف اففاارســـميا باعمبـــار أن َمــــْ   Lightfootهنـــا يؤكـــد العالَّمـــة 

 يشرتك يف تقدمة القرابني يمقدَّس ضوناً، فوا بال  إذا كان هو مقدِّمها.
مفت إىل كل مجاعة مالئكية كيف يقفون باسمعداد خدمة مشـيئمه، كوـا يقـول [وينبغي أن نل -3

ألـــوف ألــوف قيـــا  حولــه وربـــوا  ربـــواٍ  يقــدِّمون لـــه اخلدمــة. يصـــرخون قـــائلني “الكمــاب: 
وهكذا ليمنا جنمو  معاً ” قدوس قدوس قدوس رب الصباؤو ، اخلليقة كلها ممملئة م  جمده

حـىت نؤهَّـل لشـركة  بفـم واحـدنصـرخ حنـوه باشـمياق  جـةولجابانمباه قلـيب وباتفـاق األصـوا  
 مواعيده العظوى والثوينة.]

) 3:6) وسفر إشـعياء (10:7ُيالَحظ هنا أن كليوندس الروماين يبدو أنه يقمبس م  سفر دانيال (
خدمـة تقـديس املالئكـة يف المسـبحة الشـاروبيوية. ولكـ  يف احلقيقـة وهـو يـردد جـزءاً مـ  صـويم  معـاً عـ 
أي الثالث تقديسا ، وهـي بنفسـها الـيت ورد  بعـد ذلـ   Sanctusلليمورجية يف زمانه املسواه خدمة ا

 تواتراً يف إفاارسميا  الحقة، وباألخص يف الليمورجيا  القبطية.
ومـــ  املالحظـــا  اهلامـــة جـــداً اكمشـــاف بعـــض االصـــطالحا  هنـــا ذا  املـــدلول الغـــين يف المعبـــريا  

ل القديس كليوندس الروماين ألول مـرة، والـيت دخلـت يف اسـمعوال الكنيسـة الليمورجية املسماَدمة يف أقوا
 بصفة عامة ورمسية بعد ذل ، مثل:

 املؤمنني ألداء الليمورجيا. ”اجتماع“سيناكسيس، أي  SÚnaxij( أ ) 

 
(4) Justin Martyr, First Apology, LXV. 
(5) Clement of Rome, op. cit., c. 44. 
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وقد ورد  عدة مرا  يف قداس القـديس ”. بلجاجة“، ”حبرارة“، ”بغرية“وتعين  ktenîj™(ب) 
هــو أصــل القــدَّاس املــدوَّن يف الكمــاب الثــام  مــ  قــوانني الرســل) وذلــ  مبعــىن يعقــوب الرســول (و 

 (فيوا خيمص بالصالة أو المسبيح وخاصة يف الثالث المقديسا ).” اللجاجة“
م  فم واحد (تعين اهلارموين يف المسبيح للمشـبه باملالئكـة). وقـد  = x ˜nÕj stÒmatoj™)  ج (

 اسيليوس الطقس البيزنطي.ورد  عدة مرا  يف قداس القديس ب
 ):61:38تعبريا  أخرى ليمورجية مسمادمة اآلن، وقد جاء  يف صالة كليوندس (فصل  -4

[حصــ  الــذي  يف املاــاطر، خــالص الــذي  يف اليــأس ... ألنــ  أنــت يــا رب معــني لنــا وناصــر، 
جـــة خلِّـــص الـــذي  يف الشـــدائد، املنســـحقني أشـــفق علـــيهم، أقـــم الســـاقطني، الـــذي  يف بـــؤس احلا

ساعدهم، املرضى اشفهم، ُرّد الــالني مـ  شـعب ، أشـب  اجليـاع، حـّل املأسـوري ، أقـم الــعفاء، 
 عزِّ صغريي القلوب.]

 [افمح عيون قلوبنا ...، ميناء الذي  يف العاصف ...، يُمعجَّب من  بالد، ... رؤوف رحيم.]
بعـــض الصـــلوا  احملفوظـــة مـــ  وهنـــا يبـــدو واضـــحاً أن القـــديس كليونـــدس الرومـــاين يـــردِّد مـــ  كلواتـــه 

 صلوا  اخلدمة.
وقد ورد  هذه الطلبا  بعينهـا يف القدَّاسـا  املصـرية منـذ القـرون األوىل (انظـر ليمورجيـة ديـر الباليـزا 

 اليت سيأيت ذكرها).
 :64ويف �اية صلواته يقول القديس كليوندس يف الفصل  -5

 [كل نفس ُدعي عليها اسمك العظيم القدوس.]
وحن  نسماد   الدعاء باسم اهللا (الثالوث) على اإلنسان المعمَّد.لقديس كليوندس إىل هنا يشري ا

هذا االصطال  كثرياً يف القداس القبطي، وخاصًة يف مرد الكاه  املساعد على الكاه  اخلـدمي بعـد قـراءة 
 الو  يف قداس القديس مرقس الرسول:

 امس  املبارك الذي ُدعي علينا.] [ك  غافراً آلثامنا ألجل طلباتم املقدَّسة وألجل
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 م107ثالثاً: صورة لإلفخارستيا قبل سنة 

 االصطالحات والترتيبات اإلفخارستية
 م.107-30الواردة في رسائل القديس إغناطيوس الشهيد سنة 

 

 )5F6([إن بقي أحد خارج حدود املذبح، فإنه ال ينال م  اخلبز افهلي.]
 )6F7(]لتقديم اإلفخارستيا وتمجيد اهللا.وباسمورار [اجمهدوا أن جتموعوا معاً كثرياً 

دواء الخلــود [اجموعـوا واشـرتكوا معــاً كـلٌّ يف دوره (طقسـه) ... لمكســروا اخلبـز الواحـد الــذي هـو 
 )7F8(لكي حنيا إىل األبد يف املسيح يسوع.] وترياق عدم الموت،

د، حـىت يكـون لكـم [امسحوا لكي أنسـكب سـكيباً ذبيحـة هللا طاملـا يوجـد اآلن مـذبح قـائم مسـمع
 )8F9(]في المسيح يسوع. لآلب(م  جهيت)  تسبحةوأنمم يف خوروس حمبمكم 

[إين أشمهي خبز اهللا الذي هو جسـد املسـيح الـذي كـان مـ  نسـل داود، كوـا أشـمهي دمـه شـراباً 
 )9F10(الذي هو هو احلب غري الفاسد.]

سـداً واحـداً، وكأسـاً واحــداً [اهموـوا إذاً لكـي حتفظـوا إفاارسـمية واحـدة ألن لربنـا يسـوع املسـيح ج
للشركة يف دمه، ويوجد مذبح واحد، كوا يوجد أسقف واحد م  القسوس والشوامسة رفـاقي يف 

 )10F11(اخلدمة.]
 ) حتــوي أيـــاً بعــض نصــوص واصــطالحا  إفاارســمية، 107-30رســائل القــديس إغنــاطيوس (

 وهي تعطينا صورة ملوارسة اففاارسميا يف أوائل القرن الثاين:
الحـــــــظ أن القـــــــديس إغنـــــــاطيوس هـــــــو أول َمـــــــْ  أشـــــــار إىل عشـــــــاء الـــــــرب الســـــــرِّي بكلوـــــــة ) ن1(

 
(6) Eph. V. 
(7) Ibid. XIII. 
(8) Ibid. XX. 
(9) Rom. II. 
(10)  Rom. VII. 
(11) Philad., IV. 
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ذا  كأس للشركة يف الـد  بصـورة واضـحة حمـددة ومسـمورة. وقـد أوضـح أ�ـا  )11F12(»إفخارستيا«
 .)12F13(»كسر الخبز«هي املعروفة بـ

 «  وهنــا يقطــ  القــديس إغنــاطيوس خــط الرجعــة علــى العلوــاء الــذي  طاملــا تشــككوا يف أن اصــطال
كــان ” الســر“كــان يعــين ممارســة ســر العشــاء بــدون مخــر، ولكــ  نقــول ونكــرر القــول إن » كســر اخلبــز
، فلوــــا انمقــــل كســــر اخلبــــز بعــــد صــــالة ”كســــر اخلبــــز“عنــــدما كــــان يبمــــدىء بـــــ” كســــر اخلبــــز“ُيســــوَّى 

 اففاارسميا على الكأس وتصدَّر  اففاارسميا السر صار يسوَّى سر اففاارسميا.
اإلفخارســــــتيا “ن القــــــديس إغنــــــاطيوس هــــــو أول َمــــــْ  أكــــــد بشــــــدة علــــــى حمويــــــة ) كــــــذل  فــــــإ2(

، أي ال ُتكــــرَّر (يف يــــو  تقــــدميها) بالنســــبة ملقــــدِّمها وهــــو األســــقف، أو بالنســــبة )13F14(”الواحــــدة
والمســيح  (اخلبــزة الواحــدة والكــأس الواحــد)وحــدة الجســد للومنــاولني منهــا، وذلــ  إشــارة إىل 

 (املؤمنني).والمذبح الواحد (الذي ميثله األسقف) الواحد 
 .)14F15() اففاارسميا ال ميك  أن يقيوها أحد إالَّ األسقف أو م  يعيِّنه األسقف3(
 .)15F16() اففاارسميا هي خدمة عامة يشرتك فيها كل الشعب، وفيها ُتصلِّي الكنيسة بأكولها4(
 qusiast»rion =» مـــــذبحاً «يكوِّنـــــون ) املؤمنـــــون الموعـــــون مـــــ  األســـــقف يف اففاارســـــميا 5(

 .)16F17(مقدساً روحياً 
ـــذبائح الروحانيـــة يف الكنيســـة تموركـــز يف اففاارســـميا، واففاارســـميا هـــي وليوـــة عيـــد 6( ) إن كـــل ال

 !)17F18(بالشركة يف جسد املسيح ودمه

 
(12) Philad. 4; Smyrn. 6; Eph. 13. 
(13) Eph. 20. 
(14) Philad. 4, Smyrn. 8. 
(15) Smyrn. 8. 
(16) Eph. 5, 13; Magn. 7; Smyrn. 6. 
(17) Eph. 5; Trall. 7; Philad. 4; Magn. 7. 
(18) Philad. 4; Smyrn. 6; cp. Eph 5, 20; Rom. 7. 
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 م112رابعاً: صورة لإلفخارستيا سنة 

 التعبيرات والممارسات اإلفخارستية كما جاءت في خطاب
 )18F19(م. إلى اإلمبراطور تراجان112نة بليني س” بيثنية“والي 

 

 ومـوون تقرير هذا املؤرِّخ الذي قدَّمه لإلمرباطور خبصوص املسيحيني هو:
ومـ   اعتـادوا أن يجتمعـوا فـي يـوم محـدد فـي الفجـر قبـل بـزوغ النـور؛[لقد أعلنوا يل أ�م قد 

بعهــٍد م يرتبطــون بــني عبــادتم مــا يرتلونــه فيوــا بيــنهم بالــدور تســبحة للوســيح كإلــه، وكــذل  فــإ�
ليومنعوا ع  جرائم معينة، مث يف اجمواع آخر يلمئوـون مـرة أخـرى مـ  أجـل  sacramentoسرِّي 

ـــا   ـــيس فيهـــا أي ضـــرر، وهـــذه توقَّفـــوا عنهـــا بعـــد منشـــور افمرباطـــور الـــذي حيـــرِّ  قي وليوـــة عامـــة ل
 ]اجمواعا  يف النوادي.

ا  تقريــر بليــين. وهــو يعمقــد أنــه يعطــي الــدليل حممويــ بدراســة )Lightfoot)19F20وقــد قــا  العــاِمل اآلبــائي 
حيث االجتماع الـذي يُعقـد فـي الفجـر قبـل بـزوغ على انفصال األغايب ع  اففاارسميا يف هذا الزم  

أمَّـا  ، هو إلقامـة خدمـة اإلفخارسـتيا بتسـابيحها.)20F21(النور (الساعة الثالثة صباحًا كما يذكر كاسيان)
 كان يف املساء، فهو عشاء األغايب.االجمواع اآلخر الذي يُعمقد أنه  

 واملعروف أن منشور افمرباطور كان خبصوص من  االجمواعا  الليلية.
واملعــروف علــى وجــه المأكيــد أن اليــو  احملــدد لإلفاارســميا كــان هــو يــو  األحــد حبســب مــا يقــرره ســفر 

 األعوال ورسائل القديس إغناطيوس األنطاكي وبرناباس.
فهـو إشـارة إىل  فيمـا بيـنهم بالـدور،ذي كان يقـو  بـه املسـيحيون قبـل الفجـر أمَّا خبصوص المسبيح ال

(طريقــــة املرابعــــة: ربــــ  حبــــري وربــــ  قبلــــي علــــى كــــل مــــ  املنجليمــــني). ويقــــرر العــــاِمل ” األنميفونــــا“طريقــــة 

 
(19) Pliny, Epist. X, 96 (97). 
(20) J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, Part II, vol. 1, p. 52. 

ُيالَحــظ أن يف األديــرة النشــيطة ال يــزال ميعــاد بــدء المســبحة الــيت هــي أصــالً بــدء القــداس افهلــي الســاعة الثالثــة صــباحاً  (21)
 والظال  باٍق.
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 .)21F22(أن هذه الطريقة مأخوذة ع  العبادة داخل الام  اليهودية” اليمفو “
، إذ يعمقــدان أن ”ســراويل“ويشــايعه العــاِمل ” دو  كونــوللي“العــاِمل  ولكــ  يعــرتض علــى هــذا المفســري

يشـــري إىل الصـــلوا  الـــيت يقـــدِّمها املســـئول حنـــو املســـيح ومـــردا   »هـــذا التســـبيح فيمـــا بيـــنهم بالـــدور«
 الشعب على ذل .

يـة أمَّا العهد الذي يقطعونه على أنفسهم لإلممناع ع  بعض اجلرائم، فهـو إشـارة إىل تعهـدا  املعوود
 اليت كانت ُمتاَرس بكثرة ورمبا قبل كل إفاارسميا بالنسبة للوعوَّدي  اجلدد.

 
(22) Lightfoot, op. cit., 1, p. 31. 
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 م150خامساً: صورة لإلفخارستيا سنة 

 م150أوًال: خدمة يوم األحد بحسب القديس يوستين الشهيد سنة 
 (يمثل فكر الكنيسة من وجهة نظر الشعب)

 ثانياً: خدمة اإلفخارستيا التي تُقام للمعمَّدين
 

 ًال: خدمة يوم األحد بحسب القديس يوستين:أو 
لنا اجمواع عا  حيـره املواطنـون سـواء كـانوا يف املدينـة ” األحد“يف اليو  الذي يُقال له  -[

 أو يف قرية.
فصــل  تُقــرأ ميــامر الرســل (وهــي األناجيــل حبســب توضــيح يوســمينوس الشــهيد يف احمجاجــه األول -

أن بـولس الرسـول  7:20  الوقـت (ُيالَحـظ يف أع )، أو كمابا  األنبياء بقدر مـا يمسـ61
 بدأ القراءة والوعظ م  العشية وأطال حىت منمصف الليل). وعندما ينمهي القارىء:

 يقو  الرئيس بالوعظ داعياً إىل اقمفاء أثر هذه األمثلة اليت اتبعت احلق. وبعد ذل ، -
 اتنا،نقو  مجيعنا واقفني ونقدِّ  صلوا . وبعد أن ننمهي م  صلو  -
 يُقدَّ  (للرئيس) اخلبز واخلور واملاء، -
 Óshوالذي يرتأس اجلواعة يقدِّ  أيـاً صلوا  طلبا  وصلوا  شكر على قدر اسمطاعمه  -

dÚnamij aÙtù. 
 ”.آمني“الشعب يعربِّ ع  موافقمه بكلوة  -
 اضري .ويشرتك فيها كل احل”) مخر اففاارسميا“و” خبز اففاارسميا(“توزَّع اففاارسميا  -
الغائبون يُرَسل هلم نصيبهم (م  اففاارسميا) بواسطة الشوامسـة (انقطـ  هـذا الطقـس وُحـرِّ   -

 بواسطة الام ).
 يمربع األغنياء مبا يريدون، حسب رغبمهم. -
 )22F23(ُحيفظ ما ُجيو  يف حوزة الرئيس.] -

 
(23) Justin Martyr, Apology I, 67, ANF I, p. 186. 
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 مالحظات:
 بيوم األحد.ارتباط اففاارسميا  -1
سيناكسـيس  SÚnaxijهـو املعـروف بلغـة الليمورجيـا باسـم  ”باجتماع عـام“ارتباط اففاارسميا  -2

Synaxis.وأول َمْ  ذكر هذا االسم هو القديس كليوندس الروماين ، 
 .فصول م  العهد اجلديد والعهد القدمي ليتورجيا الكلمة: -3
 عظة على الفصول املقروءة. -4
صــالة الصــلح وبقيــة الصــلوا  حــىت   (طلبــا )، (األواشــي)، صــلوا  (مثــل صــلوات المــؤمنين -5

 ”).أخذ خبزاً على يديه“كلوة 
 (على املذبح)، وليس قدا  اهليكل كوا هو حاصل اآلن. Offertoryتقدمي (اخلبز واخلور):  -6
 (صلوا  الربكة وما يمبعها). على الخبز والخمر (األسقف)صلوات الشكر للرئيس  -7
 االشتراك في تناول اإلفخارستيا. -8
 األحد. (األسبوع)ع تبرعات جم -9

 (انمهى ترتيب ليمورجية يوسمني الشهيد)
 ثانياً: خدمة اإلفخارستيا للمعمَّدين في أيام يوستين الشهيد:

أمَّا خبصوصنا حن ، فعندما نعوِّد الشاص الـذي يكـون قـد آمـ  نـــوه إلينـا، مث نقـوده إىل  -1[
 جمموعني.” ةافخو “املكان الذي تكون فيه اجلواعة اليت تسوَّى 

مث نصلِّي بلجاجة معـاً مـ  أجـل نفوسـنا، ومـ  أجـل املعوَّـد، ومـ  أجـل كـل اآلخـري  يف كـل  -2
مكان، لكي نسمحق معرفة احلق لكي بعول الصال  وحبفـظ الوصـايا حنصـل علـى خالصـنا 

 األبدي.
 وبعد هذه الصلوا  نعطي بعـنا بعـاً قبلة السال . -3
 ملوزوج باملاء إىل رئيس مجاعة افخوة.مث ُحيـر اخلبز وكأس اخلور ا -4
 فيأخذها ويعطي المسبيح والد ألب اخلليقة باسم االب  والرو  القدس. -5
ـَّل اهللا ومنحها لنا. -6  ويقدِّ  صالة شكر طويلة م  أجل الربكا  اليت تف
”. آمــني“وعنــدما ينمهــي مــ  الصــلوا  وصــالة الشــكر، يوافــق كــل الشــعب احلاضــر بقــوهلم  -7

 ”.هكذا يكون“هي عربية تعين ” آمني“وة وكل
ـــرئيس وجيـــاوب الشـــعب  -8 ـــذي  نـــدعوهم مشامســـة بموزيـــ  ”آمـــني“فعنـــدما يشـــكر ال ، يقـــو  ال
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جزٍء م  ُكلٍّ م  اخلبز واخلور اففاارسيت املوزوج باملاء علـى كـل احلاضـري ، وحيولـون ذلـ  
 )23F24(أيـاً إىل الذي  تغيَّبوا.]

 في دفاع القديس يوستين الشهيد،  ) االصطالحات اإلفخارستية ( أ
 وحواره األول ضد تريفو اليهودي:

ولكي نعطي تسلسًال واضحاً للمقليد اففاارسيت، يلزمنا أن نسمالص كل العبـارا  واالصـطالحا  
اليت اسمادمها يوسمني الشهيد يف دفاعه ع  افميان ويف حواره األول م  تريفـو، أل�ـا تكوِّـل لنـا الصـورة 

طبعاً بدون أن يـذكر مـا هـي الصـلوا  أو  -مها هذا الشهيد املبارك ع  طقس إقامة اففاارسميا اليت قدَّ 
 العبارا  اليت كانت ُتسماد  يف إقامة اففاارسميا.

واملهـم جـداً مـ  تقليـد اففاارسـميا وصـلواتا  فهنـا يف دفاعـه وحـواره نسـمطي  أن جنوـ  الشـيء الكثـري
 فظه هذا الشهيد يف قلبه كورياٍث إمياين والهويت.واصطالحاتا وشرحها، الذي كان حي

 ، جنـــده ينمقـــل ُجبَولـــه وكلواتـــه 150فهــذا املـــرياث اففاارســـيت املمـــوارث عنـــد الشـــهيد يوســـمني ســـنة 
 . فـإذا أدركنـا أن 215ونفس تركيبه ليصبح بعد ذل  جزءاً يف الليمورجية اليت قـدَّمها لنـا هيبـوليمس سـنة 

هـو اممــداد    اففاارسـيت عوــ  قبلـه، أدركنـا يف احلـال أن مــا قدَّمـه هيبـوليمسيوسـمينوس ورث هـذا املفهـو 
 يقيين ملا سلَّوه الرسل.

 (ب) لغة اإلفخارستيا في دفاع وحوار القديس يوستين الشهيد:
 )24F25([الرئيس يرسل إىل فوق المسبيح والد (هللا) ألب اخلليقة باسم االب  والرو  القدس.] -1
فاارســـميا) هـــو لكـــي نقـــدِّ  الشـــكر هللا، يف نفـــس الوقـــت، مـــ  أجـــل خلقـــة [(إننـــا بعولنـــا اف -2

العــامل وكــل مــا فيــه، ومــ  أجــل افنســان، وألنــه خلَّصــنا مــ  الشــر (آال  اخلطيــة الــيت ُولِــدنا 
سحقهم سحقاً كـامًال بكونـه خــ  لـآلال   -فيها)، وألنه حلَّ (رباط) القوا  والسالطني 

 )25F26(بإرادته وحده.]

 
(24) Justin, Apol. I. 65. 1-5 ANF I, p. 185. 
(25) Justin., Apol. 1. 65, ANF I, p. 185. 
(26) Justin, Dialogue 41, ANF I, p. 215. 
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 )26F27(ب: هذا النص وارد بنفس كلواته يف قدَّاس المقليد الرسويل هليبوليمس.)(خاص بالكات
[ألنه كوا أن بكلوة اهللا قد صار يسوع املسيح خملِّصنا جسداً، وأخذ جسداً ودماً م  أجـل  -3

خالصنا، هكذا تسلَّونا (علَّوونا) أن هذا الطعـا  (خبـز ومخـر اففاارسـميا) الـذي قُـدِّ  عليـه 
الــيت احنــدر  إلينــا منــه (مــ  الــرب) ... هــو جســد ود  ” صــالة الكلوــة“الشــكر بواســطة 

يســوع الــذي صــار جســداً. ألن الرســل يف كلوــاتم أو يف ميــامرهم الــيت كمبوهــا، الــيت تُــدعى 
األناجيــل، ســجَّلوا أنـــه هكــذا قــد أُمـــروا أن يعولــوا هـــذا أن يســوع أخــذ خبـــزاً وشــكر وقـــال: 

ا أيـــاً أخــذ الكــأس وشــكر وقــال: هــذا هــو اصــنعوا هــذا لــذكري، هــذا هــو جســدي، وهكــذ
 )27F28(دمي.]

[إن تقدمة الدقيق حبسب أمر العهد القدمي م  أجل الذي  يمطهرون م  الربص كانت مثـاًال  -4
خلبـــز اففاارســـميا الـــذي أمـــر يســـوع املســـيح ربنـــا أن نصـــنعه (أو نقدِّســـه) لـــذكر آالمـــه الـــيت 

أرواحهم) م  كل إمث. حـىت وبسـبب ذلـ  حتوَّلها م  أجل البشر الذي به تمطهَّر نفوسهم (
نعطي اهللا الشـكر أيــاً كونـه خلـق العـامل وكـل مـا فيـه مـ  أجـل افنسـان، وألنـه خلَّصـنا مـ  
الشـــقاء الـــذي كنـــا فيـــه، وحـــلَّ ربـــاط الســـالطني والقـــوا  وحطَّوهـــم متامـــاً بآالمـــه الـــيت قبلهـــا 

 )28F29(بإرادته وحده.]
مــم يف كــل مكــان، الــيت هــي خبــز اففاارســميا والكــأس [إن الــذبائح الــيت نقــدِّمها هللا حنــ  األ -5

 )29F30(الذي لإلفاارسميا أيـاً.]
 )30F31([(إن األساقفة) يرفعون هذه اففاارسميا ألننا صرنا مسمحقني هلذا أمامه.] -6
[إن رئيس الكهنة األعظم ُصلب عنا حنـ  املسـيحيني جـنس الكهنـو  األعظـم هللا بـاحلق...  -7

 )31F32(ذبائح م  أي أحد إالَّ م  أيدي كهنمه.]لذل  فإن اهللا ال يقبل ال
وُيالَحــظ هنــا أن كــل مــا جــاء يف دفــاع وحــوار القــديس يوســمني هــو مــ  صــويم لغــة الليمورجيــا، وهــذا 

 
(27) Apostolic Tradition, X, cited by Lucien Deiss, Early Sources of the Liturgy, p. 39. 
(28) Justin, Apolog. 1. 66, ANF I, p. 185. 
(29) Justin, Dialogue 41, ANF I, p. 215. 
(30) Ibid., 41. 
(31) Justin, Apology. I. 65, ANF I, p. 185. 
(32) Dialogue 116, ANF I, p. 257. 
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 يوضِّح لنا كيف كانت الليمورجيا مصدر معرفة وإهلا  وشر  لكل الالهو .
 ستين الشهيد،(ج) مالحظات هامة على الليتورجيا واإلفخارستيا في زمن القديس يو 

 ومقدار تطابقها الشديد على ما هو قائم اليوم في الكنيسة:
ُيالَحــظ أنــه يوجــد متييــز واضــح جــداً بــني خــدممني أساســيمني يف إقامــة اففاارســميا، ســواء يف وضــعها 
ـــدي . هاتـــان اخلـــدممان مهـــا خدمـــة ليمورجيـــة  العـــا  يـــو  األحـــد أو يف وضـــعها اخلـــاص مبناســـبة وجـــود معوَّ

كلوــة بــالقراءة والــوعظ، وخدمــة تقــدمي الصــعيدة بــاخلبز واخلوــر. ولكــل مــ  اخلــدممني صــلوا  (قــداس) ال
 خاصة وترتيب معني:

 أوًال: خدمة (قداس الكلمة) والمسمَّى اآلن بقداس الموعوظين:
ميـامر “يشمول أوًال على القراءة م  األناجيل والرسائل الـيت يسـويها القـديس يوسـمني الشـهيد )  أ (

 ”.األنبياء“كذل  قراءة م  العهد القدمي اليت يسويها ، و ”الرسل
 (ب) مدة القراءة غري حمدَّدة وبالمايل كويا  القراءة.

 ) الوعظ ينصـب على موضوع القراءا . (ج
 ) بعد القراءة نقدِّ  صلوا  (طلبا ) حبرارة: ( د

 م  أجل مقدِّمي القرابني (م  أجل أنفسنا). -1
 ملوعوظني).م  أجل املعوَّدي  (وا -2
 أجل كل اآلخرين في كل مكان.م   -3

) بعد كل الطلبا  (واألواشي) نعطـي بعــنا الـبعض قبلـة السـال . هنـا تنمهـي خدمـة أو ليمورجيـة  هـ (
 القراءة والوعظ حبـور املوعوظني.

 ثانياً: خدمة أو ليتورجية (قداس) تقديم الصعيدة:
 ا هو وضعه الصحيح األول).( أ ) يُقدَّ  اخلبز واخلور (تقدمي احلول وهذ

ـــرو  القـــدس. (الـــيت  ”التســـبيح والمجـــد“(رئـــيس اجلواعـــة) ويعطـــي يأخـــذه (ب)  لـــآلب واالبـــ  وال
جمداً وإكراماً. إكرامـاً وجمـداً للثـالوث الكلِّـي “يقابلها اآلن ما يقوله الكاه  وقت تقدمي احلول 

 ”).الٌقْدس اآلب واالب  والرو  القدس
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 ليت تسبق المناول (وتشول اآلن: م  صالة الصلح وحىت الموزي ):(ج) الصلوا  الطويلة ا
ـَّل اهللا ومنحها لنا. -صالة شكر طويلة م  أجل خلقة العامل  -1  والربكا  اليت تف
 خالص افنسان. الشكر م  أجل -2
 الشكر م  أجل حلِّ رباط الشيطان وسحق قوته، وذل  بالصليب. -3
بــز واخلوــر بكلواتــا احملــددة املســلَّوة كــأمر صــادر مــ  الــرب صــالة الــرب الــيت قاهلــا علــى اخل -4

 » اصنعوا هذا لذكري «نفسه: 
 الذي به تمطهر النفوس م  كل خطية. -(لذكر آال  الرب اليت حتوَّلها)  -تقديس اخلبز  -5
الـــيت تعـــربِّ عـــ  شـــركة واحتـــاد يف ” آمـــني“يوافـــق الشـــعب بعـــد �ايـــة الصـــلوا  بكلوـــة  -6

 ن.الذبيحة وافميا
 توزي  اخلبز واخلور (اجلسد والد ) على احلاضري  والغائبني. -7



 413                                                 اففاارسميا وليمورجيمها يف القرنني األول والثاين يف الكنيسة عامة

 
 م180سادساً: صورة لإلفخارستيا سنة 

 اإلفخارستيا في كتابات القديس إيرينيئوس
 م180وباألخص في محاجاته ضد الهراطقة سنة 

 

 األمساء اليت أطلقها على اففاارسميا: -1
 .)32F33( ”اففاارسميا“أ )  [(

 .)33F34(”الكنيسةصعيدة “(ب) 
 .)34F35(”الصعيدة اجلديدة اليت للعهد اجلديد) “ ج (
 ”.الذبيحة الطاهرة) “ د (
 ”]!!تقديس اخلليقة“م  أجل ” باكورة اخلالئق“هـ) تقدمي  (

 خطورة تقدمي الذبيحة بدون اسمعداد داخلي ومصاحلة كاملة م  اآلخري : -2
ل مظاهرها فقط، فوهوـا كـان مـ  أمـر [ألنه إذا كان إنسان جيمهد يف تقدمي ذبيحة حبسب أصو 

مراعــاة نظامهــا وتطبيــق واجباتــا، بينوــا يكــون يف داخــل نفســه غــري مموافــق مــ  قريبــه مــ  جهــة 
حقوق الزمالة وأصوهلا، وال هو حتت خمافة اهللا، فوثل هذا الذي حيمفظ خبطيئمه سـراً ال يظـ  أن 

حبسـب الظـاهر، فهـذه الصـعيدة لـ   بإمكانه أن خيـدع اهللا بمقدميـه هـذه الذبيحـة تقـدمياً صـحيحاً 
تفيده شيئاً، إالَّ إذا رف  الشر الذي َحِبل به يف بطنه، وإالَّ فإن هذه اخلطيئة سممسـبب بـاألكثر، 

 )35F36(بسبب الرياء، يف قمله نفسه.]
[وهكذا إذا قدَّمت الكنيسة ذبيحمها بفكـٍر واحـٍد ممحـد، فـإن تقـدممها ُحتَسـب حبـق أ�ـا طـاهرة  -3

 .)36F37(أما  اهللا]

 
(33) Irenaeus, Adv. Haer., V, 2, 2-3; ANF vol I, p. 528. 
(34) Adv. Haer. IV, 18, 1; ANF I, 484. 
(35) Adv. Haer. IV, 17, 5; ANF I, p. 484; Fragment XXXVII, ANF vol. I, p. 574. 
(36) Adv. Haer. IV, 18, 3; ANF I, p. 485. 
(37) Adv. Haer. IV, 18, 4; ANF I, p. 485. 
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 ”:التحوُّل“و” االستدعاء“أثر التناول على جسد اإلنسان في القيامة، وعقيدة  -4
[كيف يقولون إن جسـم افنسـان بعـدما يمغَّـذى جبسـد الـرب ودمـه يـؤول إىل الفسـاد وال يكـون 

 له شركة يف احلياة؟ (إيرينيئوس خياطب الذي  ال يؤمنون بقيامة األجساد)].
ــس فكرنــا، ألننــا [وأمَّــا فكرنــا حنــ  فهــو  -5 مطــابق لإلفاارســميا، واففاارســميا بالمــايل هــي الــيت تؤسِّ

 ونعل  هذا بشركمنا واحتادنا معرتفني بقيامة اجلسد والرو . من الذي هو له،نقول إننا نقدِّ  هللا 
 p…klhsin™ ألنــــه كوــــا أن اخلبــــز الــــذي خيــــرج مــــ  األرض حينوــــا يقبــــل اســــمدعاء اهللا

يعـود جمـرد خبـز سـاذج، ولكـ  يصـري إفاارسـميا مكونـاً مـ  حقيقمـني  (الدعاء باسم اهللا) فهـو ال
مساويـة وأرضـية، هكـذا أيــاً أجسـادنا حينوـا نمنـاول اففاارسـميا ال تعـود للفسـاد بـل يكـون هلــا 

 )37F38(رجاء القيامة للحياة األبدية.]
 )38F39(عليه هو جسد الرب.] تُعمل اإلفخارستيا[ألن اخلبز الذي 
 » االسمدعاء «بدل » عول اففاارسميا «إيرينيئوس يسماد  هنا كلوة ُيالَحظ هنا أن القديس 

 إقامة اإلفخارستية، المذبح السمائي، الخدمة باستمرار بال انقطاع: -6
لإلنسان نفس هذا املفهو  لمقدمي المقدما  لـه، فبـالرغم مـ  ” الكلوة“[هكذا أعطى اللوغس 

 ووا كيف خيدمون اهللا.أنه ليس هو بذاته يف حاجة إليها، ولك  لكي يمعلَّ 
م القرابين على مذبحه، باسـتمرار وهذا هو األمر م  جهة مشيئمه م  حنونا  لكي نقدِّ

ــا المــذبح فهــو فــي الســماء  ه كــل  -وبــال انقطــاع... أمَّ ــ ألنــه حنــو هــذا املكــان حنــ  نوجِّ
كوـــا يقـــول القـــديس يوحنـــا الرائـــي يف ســـفر   -هنـــاك  -صـــلواتنا وتقـــدماتنا، واهليكـــل أيــــًا 

(رؤ » مـع النـاس وهـو سيسـكن معهـموانفـمح هيكـل اهللا ... هـوذا مسـك  اهللا  «الرؤيـا: 
 )39F40().]3:21و 19:11

 خالص األجساد وتجديدها لعدم الفساد وقيامتها في الحياة األبدية: -7
[فــإذا كانــت أجســادنا لــ  تبلــغ اخلــالص حقــاً، فإنــه ال يكــون الــرب قــد فــدانا بدمــه، وال تكــون 

 
(38) Ibid., IV, 18, 5; ANF I, p. 486. 
(39) Ibid., IV, 18, 4; ANF I, p. 486. 
(40) Ibid., IV, 18, 6; ANF I, p. 486. 
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هي شركة دمه، وال يكـون اخلبـز الـذي نكسـره شـركة جسـده ... إنـه أكَّـد  ”اكأس اإلفخارستي“
أن الكأس هي دمه اخلاص الذي به يغذِّي دماءنا، وأن اخلبـز أسسـه جسـداً لـه خاصـاً الـذي بـه 

كلمة (لوغـوس) “واخلبز املابوز عندما يمقبَّل  ”الممزوج“الكأس ينوِّي أجسادنا: وأن كالّ م  
رسـميا د  وجســد املسـيح الــيت منهـا تنوـو أجســادنا وتمقـو ، كيــف بعـد ذلــ  فمصـري اففاا ،”اهللا

 )40F41(يقولون إن جسدنا ال يكون قابًال للحصول على نعوة اهللا اليت هي احلياة األبدية.]
 اإلفخارستيا خدمة روحية، استدعاء الروح القدس، إظهار الخبز جسدًا والكأس دماً: -8

ت جســدية ولكنهــا روحيــة، وهلــذا االعمبــار هــي طــاهرة. [إن تقدمــة (صــعيدة) اففاارســميا ليســ
ألننا حن  نقدِّ  الصعيدة هللا م  اخلبـز ومـ  كـأس الربكـة مقـدِّمني الشـكر لـه كونـه أمـر األرض أن 

نســــــمدعي وعنــــــدما نســــــتكمل تقــــــديم الصــــــعيدة، ُختــــــرَِج هــــــذه الثوــــــار مــــــ  أجــــــل إطعامنــــــا. 
™pikaloàmen   مــــــــــ)™p…klhsij(  يظهــــــــــرالــــــــــرو  القــــــــــدس حــــــــــىت ) ( ُيســــــــــمعل= 

¢pof»nV  هــذه الذبيحــةqus…an اخلبــز جســداً للوســيح، والكــأس دمــاً للوســيح؛ حــىت :
 لكي حيصل املمناولون منها على مغفرة اخلطايا واحلياة األبدية.

ــا هــؤالء الــذي  يكولــون هــذه الصــعائد (كــل املشــرتكني فيهــا) ذِكــراً (أو تــذكاراً) للــرب...  أمَّ
 )41F42(و ، وهم يُدَعْوَن أبناء احلكوة.]فإمنا يكوِّلون خدمة حبسب الر 

 
(41) Ibid., V, 2, 2-3; ANF I, p. 528. 
(42) Fragm. XXXVII; ANF I, p. 574. 
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 الفصل الثاني
 الصورة العامة لإلفخارستيا في القرنين األول والثاني

 بحسب كتابات اآلباء الرسوليين
 

 اإلفخارستيا والطغمات الكنسية: -1
م) أول صـــورة للعالقـــة اجلوهريـــة بـــني اإلفخارســـتيا 95يعطينـــا القـــديس كليمنـــدس الرومـــاين (ســـنة  -أ 

ــــ  الننـــــية اننــــو  بــــا إقامــــة الليتورج يــــا، حيــــث يــــنص بتحديــــٍد قــــاطع علــــى مـــــئولية األســــاقفة والـر
حيـث يـدعوهم معـاً يف مواضـع  p…skopoi kaˆ di£konoi™والشمامــة يف إقامـة اإلفخارسـتيا 

. ويشـــري إىل أن 1:57، 5:44، وذلـــك يف presbÚteroi =مـــن رســـالته (بالقــــوس أو الشـــيوخ) 
 ).4:44أهم وظيفة هلم يف الننيـة هي إقامة اإلفخارستيا (

كمــــا يعطينــــا القــــديس كليمنــــدس الرومــــاين أيضــــاً أول صــــورة للتحديــــد القــــاطع بــــني الرئاســــات   -ب 
الننـية وطغمة العلمانيني أو الشع ، وذلـك بصـورة عمليـة أثنـاء الليتورجيـا يف إقامـة اإلفخارسـتيا. فبعـد 

ُــــرب  ــــة وي ز دور العلمــــانيني أن حيــــدِّد مـــــئوليات الرئاســــات الننـــــية ومواقعهــــا يف اخلدمــــة، يعــــود يف النهاي
األساســــي يف إقامــــة الليتورجيــــا (القــــداس)، أي خدمــــة اإلفخارســــتيا، حيــــث يوضــــح أن للشــــع  وظيفــــة 

 أساسية ودوراً قانونياً يف اخلدمة هنذا:
 )5:40[وأمَّا العلماين فهو مـربط بالقوانني انوضوعة للعلمانيني.] (

 مث يعود يف موضع آخر وُيشدِّد على هذه احلقيقة:
 )1:41تعدى أحد قانون ليتورجيته.] ([ال ي

م)، ويرفـع جـداً مـن مــتوى الرئاسـات الننــية ويربطهـا 110ويأيت القـديس إغنـاطيوس (سـنة  -ج 
كـــاهللا “باإلفخارســـتيا، ويـــربط اإلفخارســـتيا بـــا يف وضـــع إهلـــي، إىل درجـــة جتعـــل األســـقف وســـط شـــعبه 

). وحينمــا 1:3ح (الرســالة إىل مغنيـــيا ، والقـــوس مبثابــة الرســل، والشمامـــة مثــل خــدام انـــي”اآلب
فــال اإلفخارســتيا وال  ،”خــادم سـرائر اهللا“، ”الكــاهن األعظــم“يقـف األســقف ليقـدِّم اإلفخارســتيا، فهـو 

 ).2:8انعمودية وال األغايب يصح أن ـقوم بدونه (مسرينا 
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 ميعاد اجتماعات الشعب لإلفخارستيا: -2
. ونالِحــظ أن )0F1((سيناكـــس)SÚnaxij نــدس وألول مــرة أمَّــا االجتمــاع للخدمــة فقــد أمســاه كليم

، أي يـوم الـرب. نقـرأه يف سـفر ”كرييـاكي“اإلفخارستيا حتدَّد هلا منذ البدء يوم رمسـي، هـو أول األسـبوع 
م)، ويوسـتني الشـهيد 112م)، ويشـري إليـه بليـين (سـنة 100م)، ويف الديداخي (سـنة 95الرؤيا (سنة 

 م).150(سنة 
د ذلك ومن ــجيالت بليين أن انيعاد الذي كانت جتتمع فيه الننيـة يـوم األحـد كما يتضح لنا بع

 هو الفجر والظالم باٍق، أي قبل بزوغ النور!
منـذ البـدء، وبانتظـام شـديد وصـارم كعهـد قـاطع ـأخـذه   Statu quoفاليوم وانيعاد كانـا أمـرين ثـابتني 

 كل نفس على ذاتا.
عشـاء “يف انـاء، لتأخذ صـورة  مع األغابيفيها اإلفخارستيا هذا خبالف أوقات أخرى كانت ـُقام 

 حرفياً، كما يف الديداخي. ومثل هذه االجتماعات كانت ال حدود هلا:” الرب
[اجتهــــدوا أن جتتمعــــوا معــــاً كثــــرياً وباســــتمرار لتقــــدمي اإلفخارســــتيا (الشــــنر) ومتجيــــد اهللا ... اجتمعــــوا 

 )8:5(القديس أغناطيوس إىل أفـس خلبز الواحد.] ا لتنـرواواشرتكوا معاً كلٌّ بدوره ... 
ولنن بـب  الضجة النبرية اليت كانت ُحتدثها هذه االجتماعات النثرية أثناء الليل وما يالزمهـا مـن 

ـــابيح علنيــة، صــدر أمــر يف زمــن اإلمرباطــور ـراجــان ســنة  م بإبطــال هــذه االجتماعــات 112صــلوات ـو
 ا.الليلية، فنانت ـددَّى بعد ذلك سرّ 

 ليتورجية القراءات قبل اإلفخارستيا (المسمَّاة بعدئذ بقداس الموعوظين): -3
قرأنا عند قداس النلمة أو خدمة القراءات أ�ا بدأت يف سفر األعمال مبنراً جـداً، فـالقراءة والـوعظ 

قــرون انباشــر علــى فصــول القــراءة انختــارة هــو يف الواقــع أمــر ـقليــدي قــدمي منــذ زمــن انـــيح ومــا قبلــه ب
بـا  خدمـة القـراءة خبدمـة اإلفخارسـتيا كطقـٍس ثابـت، بـدأ  عديدة. ولنن اجلديد يف العهـد اجلديـد هـو اـر

القــراءات الــيت واضـحاً يف ســفر األعمــال مث أوضــحه يوســتني الشــهيد بصــورة حمــدَّدة جــداً حيــث ذكــر أنــواع 
معـاً، ويوافـق علـى هـذا  ل والرسـائلحيث ـشـمل األناجيـ ميامر الرسل(وهنا أمساها يوستني  من األناجيلـُقرأ: 

 كتابات األنبياء.الرأي العالَّمة أورجيانوس)، وكذلك من أسفار العهد القدمي ويـميها 

واجلــدير بالــذكر هنــا أن يف أيــام يوســتني مل ينــن وقــت القــراءة حمــدَّداً مبــدة معينــة، بــل يبــدو أن حتديــد 

 
 وقد صار هذا هو اسم القداس يف النت  الطقـية القبطية. انظر مثالً كتاب القطمارس القبطي. (1)
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اسبات والظروف وانواسم. كـذلك الـوعظ أيضـاً مل ينـن القراءات ومدتا كان ُجيرى مـبقاً ليتوافق مع انن
حمـدداً بــل كـان يتوقــف كثـرياً علــى األشـخاص انلهمــني (انعلِّمـني)، وكــانوا أوًال مـن األنبيــاء، مث صـاروا مــن 

 األساقفة (انظر الديداخي).
ن ذا ولنــن يتضــح مــن ــــجيالت القــرن األول والقــرن الثــاين أن موضــوع القــراءة والــوعظ والتعلــيم كــا

عالقـة أساسـية جـداً باإلفخارسـتيا، فنقـرأ يف صـلوات الديـداخي كلمـات ـوضـح مقـدار األثـر الـذي انطبــع 
علــى اإلفخارســتيا مــن القــراءة  والتعلــيم هنــذا: [نشــنرك أيهــا اآلب القــدوس مــن أجــل امســك القــدوس 

علنتهــا لنــا بواســطة الــذي جعلتــه يـــنن يف قلوبنــا ومــن أجــل انعرفــة واإلميــان ومــن أجــل عــدم انــوت الــيت أ
فتاك يـوع]. ونقرأ يف ــجيالت القديس كليمندس الروماين صالة خمتصرة ختتص مباشرة بفهـم القـراءة، 

 وقد صارت اصطالحاً ليتورجياً ثابتاً يف أواشي الليتورجيا: [افتح عيون قلوبنا].
ــــداً با ــــوس إىل مــــا خيــــص القــــراءة وأمهيتهــــا عــــامًال جدي لنـــــبة لذبيحــــة ولنــــن يضــــيف القــــديس إيرينيئ

 اإلفخارستيا جيعل طقس القراءة والوعظ والتعليم قبل ـقدمي اإلفخارستيا أمراً جوهرياً بالدرجة األُوىل:
 أنهـا طـاهرة فـإن ـقـدماتا ُحتــ  حبـق بفكٍر واحٍد متحد،[وهنذا إذا قدَّمت الننيـة ذبيحتها 

 )4:18أمام اهللا.] (ضد اهلراطقة 
ا وأســبابا مباشــرًة مـــن قــول الـــرب لتالميــذه قبــل التنـــاول مــن العشـــاء وهــذه العقيــدة إمنـــا ـأخــذ أصـــوهل

 )3:15(يو » الذي كلَّمتنم به.أطهار من أجل الكالم أنتم اآلن  «الـري األخري مباشرًة: 
 الصلوات التي تقدِّمها الكنيسة (إكليروس وشعب) -4

 بعد القراءة والوعظ وقبل القبلة المقدَّسة:
الشـــهيد يف وصـــفه خلدمـــة اإلفخارســـتيا مرحلـــة مـــا بعـــد القـــراءة والـــوعظ بأ�ـــا حيـــدِّد القـــديس يوســـتني 

 ونقدِّم الصلوات].واقفين خمصَّصة للصالة والطلبة: [نقوم مجيعنا 
 ويف موضع آخر يوضح القديس يوستني شيئاً كثرياً عن هذه الصالة: 

ــدين، ومــن أجــل كــل بلجاجــة،[نصــلِّي  اآلخــرين يف كــل  معــاً مــن أجــل نفوســنا، ومــن أجــل انعمَّ
منــان، لنــي نـــتحق معرفــة احلــق، لنــي بعمــل الصــالح وحفــظ الوصــايا حنصــل علــى خالصــنا 

 ).5-1: 65:1دفاع  -األبدي.] (يوستني الشهيد 
وهنــا نـــتطيع أن نلمــح معظــم األواشــي الــيت نقوهلــا اليــوم مــن خــالل وصــف القــديس يوســتني الــذي 

 م.150يقدِّمه سنة 
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 للوقوف.بعد القراءة والوعظ ـبدأ بانناداة ” األواشي“ات يوضِّح لنا أن صلو  أوًال:
وهـذا اصـطالح كنــي ـقليـدي، أول َمـْن أورده هـو القـديس كليمنـدس  بلجاجـة، معـاً،الصـالة ثانيـاً: 
ــل يــتم علــى مجيــع مـــتويات الننيـــة: النــاهن والشــماس والشــع ،   ktenîj™الرومــاين  مبعــىن أن التوسُّ

 من أجل انوضوع الواحد.ُكلٍّ بدوره وكلٍّ  بتوسله 
ولنن لني ننتبه جيداً إىل صدق هذه النلمة عملياً، أي أن اندمنني يصلُّون بلجاجة، ينبغـي هنـا أن 
نــورد مــا جــاء علــى لـــان القــديس يوســتني الشــهيد خبصــوص الصــوم الــذي كــان اندمنــون يفرضــونه علــى 

 )1F2(مني معم.]أنفـهم من أجل اندمنني اجلدد انعمَّدين: [وحنن نصلِّي صائ
 من أجل نفوسنا (وهي انعروفة اآلن بأوشية االجتماعات). ثالثاً:

 من أجل انعمَّدين (وهي انعروفة اآلن بأوشية انوعوظني انزَكِّني للمعمودية).رابعاً: 
 ومن أجل كل اآلخرين يف كل منان (وهي ـشمل بقية األواشي). خامساً:

با  هذه الصـلوات بـالقراءات الــابقة حـني ونالحظ يف هذه الصلوات أن القديس يو  ستني يوضِّح اـر
باطهــا أيضــاً بــالوعظ الـــابق: [لنــي  معرفــةيقــول: [لنــي نـــتحق  وحفــظ الصــالح بعمــل احلــق]، مث اـر

 حنصل على خالصنا األبدي]. الوصايا
يف زمانـــه (أوائـــل القـــرن  أوشـــية الملـــك” منطـــوق“ويعطينـــا القـــديس بولينـــاربوس الشـــهيد  سادســـاً:

[صلُّوا من أجـل الملـك والقـوات (الجـيش) والحكـام وحتـى  ثاين)، وذلك يف رسالته إىل أهل فيليب: ال
كــل الــذين يضــطهدونكم ويبغضــونكم، وكــل أعــداء الصــليب، حتــى يصــير ثمــركم ظــاهرًا للجميــع  

 )2F3()3:12( وتكونوا كاملين باهللا.]
 ”نــص كلمـــات“م 96نثـــوس ســنة ونقــرأ يف رســالة القـــديس كليمنــدس الرومــاين إىل أهــل كور  ســابعاً:

 أوشية انلك والرؤساء هنذا:
[أيهــا الـــيد الــرب أنــت الــذي منحــتهم قــوة التملُّــك بـــلطانك الفــائق غــري انوصــوف. وهــا حنــن 

نخضع لهم غيـر مقـاومين إرادتـك فـي أي بـب  النرامة والد اللذين منحتهما هلم من لدنك 
 شيء كان مهما كان صغيرًا.

 
(2) Justin, Apology, I, 61. 
(3) Quasten, Patrol., Vol. I, p. 81. 
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ـــادتم   امـــنحهم أنـــت يـــا رب ـــة والــــالم واالـفـــاق واحلـــزم، حـــ  يــــتطيعوا أن يتممـــوا قي العافي
العليا بال عائق حبـ  ما ـعطيهم، ألنك أنت أيها الرب انلك الـمائي لنل الدهور الذي متنح 

 بين اإلنـان الد والنرامة والـلطان للـيادة على كل  ما هو فوق األرض.
ـك كما يليق أمامك، ح  يـتخدموا سـلطا�م فدبِّر أنت مشورتم حبـ  صالحك وكمـرَّ 
 )3F4(الذي منحتهم كنعمتك بالرفق والتقوى والـالم.]

وجد إشارة جاءت عابرة، يف وصف القديس يوستني خلدمة الليتورجيا عن االهتمام باألرامل  ثامناً: ـو
 واأليتام واحملتاجني وانرضى وانـافرين وانـجونني:

وضــع كــل العطايــا طــرف الــر  ئيس (األســقف) الــذي يقــوم باالعتنــاء بــأمر األرامــل واأليتــام وكــل [ـو
 )4F5(احملتاجني بـب  انرض أو ظروف أخرى والذين يف الـجون، والغرباء انـافرين.]

 وهذه ـشري ضمناً إىل أن هناك صلوات ُقدِّمت بالضرورة عن مثل هدالء.
 القبلة المقدَّسة: -5

العـــرتاف باخلطايـــا الـــيت رمبــا ـنـــون قبـــل االجتمـــاع [بعـــدما وموضــعها بعـــد الصـــلوات اجلماعيـــة وبعــد ا
 ـعرتفون خبطاياكم لني ـنون ذبيحتنم طاهرة]، وقبل ـقدمي الصعيدة مباشرًة.

وقــد ذُكــرت يف ســفر األعمــال ومعظــم الرســائل، وأخــذت وضــعها التقليــدي الطقـــي يف اإلفخارســتيا 
ة، وعربـون االسـتحقاق للـدخول يف شـركة اجلــد بوضوح يف القـرنني األول والثـاين، وكانـت برهـان انصـاحل

لــذلك كــان علــى الننيـــة أن متنــع أيَّ ”. حــ  ال ـتــنجَّس ذبيحــتنم“اإلهلــي، وضــماناً لطهــارة الذبيحــة 
 من كان على خالٍف مع أخيه.

وكانـت القبلــة إيـذاناً خبــروج انوعــوظني خـارج الننيـــة واقـرتاب انــدمنني مــن انـذبح (اهلينــل) للتنــاول، 
 بقي أحد خارج حدود انذبح فإنه ال ينال من اخلبز (اإلهلي)]. [إن
 (الَحَمل): -الخبز والخمر  -تقديم الصعيدة  -6

قبـل وكان موضعه التقليدي منذ القرن األول بعد القبلة انقدَّسة مباشرًة، ولنن اآلن جنـد اَحلَمـل يُقـدَّم 
 بعد على األسباب اليت أدت إىل ذلك. أي قبل خدمة القراءات وسوف نأيت فيما” قداس انوعوظني“

 
(4) Clement of Rome, Ep. to Corinth. 61:1-2. 
(5) Justin, Apol., I, 67. 
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وقـد ـبــنيَّ لنـا أن طقــس ـقـدمي احلمــل هـو نفـــه طقـس عشــاء الـرب، وهــو قـدَّاس كامــل بذاــه وضــع ضــمن 
 قدَّاس القديس باسيليوس حفظاً له من الضياع.

 صالة اإلفخارستيا، ثم التقديس على الخبز والخمر: -7
 باختصار هنذا:يقدِّمها القديس يوستني  صالة اإلفخارستيا

 ويعطـي التسـبيح[مث ُحيَضر اخلبز وكـأس اخلمـر انمـزوج بانـاء إىل رئـيس مجاعـة اإلخـوة فيأخـذها 
أجـل البركـات مـن صـالة شـكر طويلـة  ويقـدِّمباسم االبن والروح القدس. والد آلب اخلليقـة 

ـــا،  ـــل اهللا ومنحهـــا لن عب يوافـــق كـــل الشـــوعنـــدما ينتهـــي مـــن الصـــلوات والشـــنر، التـــي تفضَّ
 ]الحاضر بقولهم آمين.

ـِّر أكثر موضوع هذه الصلوات:  مث يعود القديس يوستني يف موضع آخر يوضِّح ويف
 [نقدِّم الشنر من أجل خلقة العامل وكل ما فيه ومن أجل اإلنـان]، -أ  
 [وألنه خلَّصنا من آالم اخلطية اليت ُولدنا فيها]، -ب
 حقهم سحقاً كامالً، ألنه خضع لآلالم بإرادـه وحده].[وألنه حلَّ ربا  القوات والـالطني وس -ج 

ورمبــا علــى كــأس الربكــة األخــرية يف  -علــى األغــايب  -كمــا ـقــدِّم لنــا الديــداخي صــالة ـُقــال للشــنر 
 الذي يتضمن داخله سر اإلفخارستيا هنذا:” عشاء الرب“�اية 

يهـا اآلب القـدوس مـن أجـل [فإذا امتألمت (شبعتم) اعطوا الشنر (اإلفخارستيا) هنذا: نشـنرك أ
امسك القدوس الذي جعلته يـنن يف قلوبنا، ومن أجل انعرفـة واإلميـان، ومـن أجـل عـدم انـوت، 

 هذه اليت أعلنتها لنا بواسطة فتاك يـوع. لك الد إىل دهر الدهور.
أنـــت الــــيد انقتـــدر الـــذي خلقـــت كـــل شـــيء مـــن أجـــل امســـك، وأنـــت الـــذي ـعطـــي الطعـــام 

للمـــرَّة، حــ  يقــدِّموا لــك الشــنر. أمَّــا لنــا فقــد أعطيتنــا جمانــاً طعامــاً روحيـــاً  والشــراب لإلنـــان
 وشراباً روحياً وحياًة روحية أبدية بواسطة يـوع فتاك.

 وحنن قبل كل شيء نشنرك ألنك ُمقَتِدر ولك الد  إىل دهر الدهور.
ع مشلهـا مـن الريـاح أذكر يا رب كنيـتك، جنِّها مـن كـل شـر، واجعلهـا كاملـة يف حمبتـك، وامجـ

ك الذي أعددـه هلا ألن لك القوة والد إىل دهر الدهور.  األربعة لتنون مقدَّسة نلنـو
 وليت العامل ينتهي            ليت النعمة ـأيت

 أوصنا إلله داود.]
 وبعد هذه الصالة يبدأ التناول فوراً.
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 التقديس على الخبز والخمر: -8
 ع النلمات اليت يتم التقديس با على اخلبز واخلمر:) يوضِّح القديس يوستني نو 1(

شــكل معــين مــن “[هنــذا ــــلَّمنا (أي: علَّمونــا) أن هــذا الطعــام (اخلبــز واخلمــر) بواســطة  -أ  
 يصري جـد ودم يـوع].، ”انحدرت إلينا من الرب” “الصالة

ا إ�ــم قــد أُمــروا أن [ألن الرســل يف كلمــاتم (انيــامر) الــيت كتبوهــا الــيت ـُــدعى األناجيــل قــالو  -ب
يعلِّمــوا هنــذا أن يـــوع أخــذ خبــزاً وشــنر وقــال اصــنعوا هــذا لــذكري، هــذا هــو جـــدي. 

 وهنذا أيضاً أخذ الناس وشنر وقال هذا دمي].
الــيت  لــذكر آالمــهالــذي أمــر يـــوع انـــيح ربنــا أن نصــنعه (نقدِّســه) ” خبــز اإلفخارســتيا[“ -ج 

 ]نفوسهم من كل إثم ... الذي به تتطهَّرحتمَّلها من أجل البشر 
م ويوضح أكثر فأكثر ماذا كان يُقال وماذا كان يتم على 180) مث يأيت القديس إيرينيئوس سنة 2(

 القرابني:
[اإلفخارســتيا، صــعيدة الننيـــة، الصــعيدة اجلديــدة الــيت للعهــد اجلديــد، الذبيحــة الطــاهرة،  -أ  

 نقدِّم فيها باكورة اخلالئق من أجل ـقديس اخلليقة].
 [نقدِّم هللا مما هو له].

[وهذا هو األمر من جهة مشـيئته مـن حنونـا لنـي نقـدِّم القـرابني علـى مذحبـه باسـتمرار وبـال 
ـــــا انـــــذبح فهـــــو  يف الــــــماء ألن حنـــــو هـــــذا اننـــــان حنـــــن نوجـــــه كـــــل صـــــلواـنا  انقطـــــاع، أمَّ

قدماـنا].  ـو
ـصــري  ،”اســتدعاء كلمــة اهللا“عنــدما يتقبَّــل [وإن ُكــالّ مــن النــأس انمــزوج واخلبــز انخبــوز  -ب

 اإلفخارستيا دم وجـد انـيح].
 انـيح على اخلبز واخلمر. كلماتهنا إشارة إىل 

[إن ـقدمـــة اإلفخارســـتيا ليــــت جــــدية بـــل روحيـــة، وهلـــذا  هـــي طـــاهرة، ألننـــا حنـــن نقـــدِّم  -ج 
رج هـذه الصعيدة، هللا من اخلبز ومن كأس الربكة مقـدِّمني الشـنر لـه كونـه أمـر األرض أن ُختـ

 الثمار من أجل إطعامنا].
 (الحظ هنا أن القديس إيرينيئوس يردِّد نفس كلمات ا لربكة يف التقليد اليهودي).
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 استدعاء الروح القدس بعد التقديس على الخبز والخمر: -9
يف  وهنا ينفرد القديس إيرينيئوس بذكر نص إفخارسيت يُعَتَرب فريداً يف القرن الثـاين وذا قيمـة عاليـة جـداً 

 بعد التقديس:” االستدعاء“ـاريخ 
نســـتكمل تقـــديم الصـــعيدة، نســـتدعي الـــروح القـــدس، لكـــي يُظهـــر (يُعلـــن) هـــذه [وعنـــدما 
اخلبز جـداً للمـيح، والنأس دماً للمــيح، حـ  حيصـل انتنـاولون منهمـا علـى مغفـرة الذبيحة: 

 اخلطايا واحلياة األبدية].
أو إعــالن ســر اجلـــد وســر الــدم الــذي إظهــار قــدس هــو وهنــا يبــدو واضــحاً جــداً أن عمــل الــروح ال

 حدث وكمل بالتقديس.
 التوزيع والتناول: -10

مــن إفخارســتية يوســتني الشــهيد يتضــح أن الشمامـــة كــان منوطــاً بــم ـقــدمي اإلفخارســتيا، أجــزاء مــن 
تيا للغـائبني اإلفخارستيا اجلـد والنأس لنـلٍّ مـن انـدمنني يف منانـه، بـل وحيتفظـون بـأجزاء مـن اإلفخارسـ

 أيضاً:
، يقــوم الــذين ”آمــني“[فعنــدما يشــنر الــرئيس (يصــلِّي اإلفخارســتيا بأكملهــا)، وجيــاوب الشــع  

جــزٍء مـن كــلٍّ مـن اخلبــز واخلمـر اإلفخارســيت انمـزوج بانــاء،  علـى كــل ” بتوزيــع“نـدعوهم مشامــة 
 من احلاضرين وحيملون ذلك أيضاً للذين ـغيَّبوا].

قــاً أنــه بــالرغم مــن التغيــري الــذي حــدث يف كيفيــة التنــاول اآلن، إذ مل يعــد يــتم ومــن األمــور العجيبــة ح
علــى شــنل ـوزيــع اجلـــد والــدم ولنــن األكــل صــار مــن منــان واحــد وهــو الصــينية والشــرب مــن النــأس 

 ”بــالتوزيع“ -أي فــرتة التنــاول  -وهــي يف منا�ــا، إالَّ أن الننيـــة ال ـــزال حــ  اآلن ــــمِّي هــذه الفــرتة 
 ظًة لنا باالصطالح التقليدي القدمي.حمتف
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 مقدِّمة
 

ــرين يف كافــة الــبالد الــيت ذهبــوا إليهــا، قبــل أن  اإلفخارســتيا، كمــا ســبق وقلنــا، دخلــت مــع الرســل واملبشِّ
ُتكتب األناجيل والرسائل مجيعاً، ما عدا بعض أحكام وقوانني الرسل وأسفار العهد القدمي. لذلك كانت 

أساس وحيد للعبادة والصالة والشركة اجلماعيـة. فـإذا تصـورنا أن رسـوًال مـا دخـل اإلفخارستيا يف البداية ك
ــر أوًال بأخبـار الــرب السـارة بالفــداء واخلـالص واحليـاة األبديــة، ويف احلـال ينشــأ إميـان،  أي بلـد، فهـو يبشِّ

دمـة اإلفخارسـتيا وكان اإلميان يتبعه املعمودية، وبعد املعمودية جتتمـع اجلماعـة إلقامـة اإلفخارسـتيا. ويف خ
 (يف أســـفار العهـــد القـــدمي ومـــا ُوجـــد مـــن أســـفار العهـــد اجلديـــد أوًال بـــأول)، الصـــلوات، والقـــراءةتُقـــام 

 والوعظ، والتوبة واالعتراف، والمصالحة، والشكر، والشركة!
 هكذا كانت وال ت ال اإلفخارستيا ح  اليوم ه  مرك  اخلدمة اإليية وسببها وقوتا وغايتها.

ق ذلك كله كانـت اإلفخارسـتيا مصـدراً روحيـاً عميقـاً للحيـاة مـع املسـيح شخصـياً، سـواء يف ولكن فو 
حضــوره الــدائم أو يف موتــه أو قيامتــه أو يف رجــاء جميئــه، كمــا كانــت أيضــاً اإلفخارســتيا وخــدمتها مصــدر 

 إشعاع الهويت للفهم ولإلميان بالفداء واخلالص على أساس املمارسة الفعلية.
رستيا كانت منذ البدء أساس عبادة اهللا، وأساس شركة مـع الـرب (احتـاد)، وأسـاس أي أن اإلفخا

 عقيدة!
، أنـه ”جـون ماسـون نييـل“لذلك رأى العلماء منذ بداية القرن التاسع عشر، كما يقول العاِمل الكبـري 

وىل ينبغــ  أن تُبــذل اجلهــود علــى أعلــى مــا ميكــن مــن الدقــة واألمانــة واإلخــالص للوصــول إىل الصـــور األُ 
ســبباً يف أن ينتشــر بيننــا  «لإلفخارســتيا وليتورجيتهــا عســى أن يكــون ذلــك، حبســب تعبــري ج.م. نييــل، 

وفعــًال قضــى هــذا العــاِمل الفاضــل معظــم حياتــه لدراســة   » اإلميــان األول كمــا كــان عــن طريــق اإلفخارســتيا
خــالص. ونــذكر مــنهم الليتورجيــات، هــو وغــريه عشــرات مــن العلمــاء، وكــانوا خملصــني أقصــى مــا ميكــن اإل

على سبيل املثال: د. هان  ليت مان أستاذ التاريخ الكنس  يف جامعة برلني الذي قام مبجهود يفوق الطاقة 
البشرية يف دراسة شاملة لكافة الليتورجيات يف العامل، دراسة ال نقول كلمة كلمة ولكن دون مبالغة حرفـاً 

وهو تلميذه الذي يشـيد دائمـاً  -دوجالس رتشاردسن عنها حرفاً!! كان تعليق العاِمل اإلفخارسيت روبرت 
 هكذا: -بفضله 

[إن أحبـــاث ليت مـــان الدقيقـــة جـــداً الـــيت اســـتغرقت أكثـــر مـــن نصـــف كتابـــه جعلـــت الـــذي يريـــد أن 
 يتابعها يقتنع يف النهاية بقراءة النتائج فقط].
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ــز بأهميــة قصــوى و ، )0F1(ولكـن هــذا مل ي عجنـا عنــدما بـدأنا نــدرس أعمـال هــذا الرجـل العظــيم ألنـه ركَّ
فـــإن هـــذا شـــجعنا أيــــَّما تشـــجيع علـــى دراســـتها معـــه كلمـــة كلمـــة وحرفـــاً حرفـــاً!  علـــى الطقـــس القبطـــي

وسيجدها القارئ يف مواضعها من هذا الكتاب، إمنا بتبسيط جيعلها سهلة ومقبولة، أليست هـ  كلمـات 
 الرب يسوع وروحه؟

  عامًة ويف التقليد القبط  خاصًة؟ولكن ماذا وجد ليت مان يف التقليد اإلفخارسيت
يقــول ليت مــان، كخالصــة ألحباثــه، إن هنــاك تقليــدين أصــليني لإلفخارســتيا ُوجــدا يف الشــرق، أي مهــا 

 شرقيان معاً:
 تقليد إفخارستية هيبوليتس، األول:

 تقليد إفخارستية سريابيون القبط  أسقف مت .الثاني: 
 التآلف.ومها أيضاً على درجة كبرية من التشابه و 

ــا تقليــد هيبــوليتس، فبــالرغم مــن أنــه شــرق  إالَّ أنــه ال يُعــرف موطنــه بالضــبط  وإن كــان ميــتُّ إىل  -أمَّ
فإنـه ينتقـل بسـرعة  -اإلسكندرية أكثر من أي مكان آخـر يف العـامل، حبسـب رأي ليت مـان وكافـة العلمـاء 

حتــوير وتعــديل أخفــى معاملــه إىل الغــرب (رومــا) وإىل ســوريا يف نفــس الوقــت، حيــث جــرى لــه يف الغــرب 
أمَّـا فـي سـوريا فقـد حـدثت لـه تحسـينات تقريباً، وإن كان ال ي ال قانون األسـرار يف رومـا حيمـل مساتـه. 

وإضــافات وتخريجــات كثيــرة للغايــة بلغــت فــي القــرن الرابــع نهايتهــا، كمــا هــو واضــح فــي الكتــاب 
ليتورجيـــة كليمنـــدس (الرومـــاين). ألن املســـمَّى ب Apostolic Constitutions الثـــامن لقـــوانين الرســـل

أثبت أن تقليد هيبوليتس هو األساس الذي ُبين عليه الكتاب الثامن والثاين يف قوانني الرسل، ” ليت مان“
وبالتايل كافة الليتورجيات السريانية والبي نطية (ليتورجية القديس باسيليوس وليتورجية القديس يوحنا ذهيب 

 الفم).
 مان:وهذا نص تقرير ليت  

[إن أصــالة الِقــدمم الــيت اعتنناهــا مــن خصــائص ليتورجيــة هيبــوليتس باإلضــافة إىل يي اتــا القانونيــة 
ــــــة (كوثيقــــــة حمقَّقــــــة وحمــــــدَّدة املعــــــامل) ومــــــن حيــــــث تركيبهــــــا، وأيضــــــاً مــــــن حيــــــث لغتهــــــا  والرمسي

 
تظهــر تباعــاً، وملَّــا أكملــت دراســيت الــيت قامــت أساســاً علــى بعــد أن بــدأت الدراســة بــدأت املــالزم اُألوىل املرتمجــة إىل اللغــة اإلجنلي يــة ملَّا بدأنا دراسة اإلفخارستيا إلخراج هذا الكتاب الذي بني يديك، مل تكن أعمال ليت مان قد ترمجت مـن األملانيـة، ولكـن  (1)  ليت مان كانت قد تُرمجت كل أعماله.
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ا يف كـل (الليتورجية) ه  واضحة معلمنة علـى مـدى التـاريخ بسـبب تأثريهـا احلـاد الـذي انتشـر عنهـ
اجلهات. فليتورجية هيبوليتس ه  النموذج لكل الليتورجيات األخرى املعروفة لدينا ح  اليـوم. إذ 

يف القرن الرابع حيث توجد نصوصها مجيعـاً  كل الليتورجيات األنطاكيةأنه على أساسها تركبت  
صـًال علـى ليتورجيـة موجودة يف الكتاب الثامن والكتاب الثاين للقوانني الرسـولية (الـذي هـو مبـين أ

هيبوليتس). ومن الرتكيب األنطاك  تكوَّنت الليتورجيا البي نطية املسـتخدمة حـ  اليـوم يف شـكلها 
املوجـود يف ليتورجيــة القـديس باســيليوس، وهـ  األقــدم، وكـذلك يف ليتورجيــة القـديس يوحنــا ذهــيب 

 الفم، وه  متأخرة عنها نوعاً.
تورجيـــة يعقـــوب الرســـول، وقـــد كانـــت هـــ  الوثيقـــة ومـــن الرتكيـــب األنطـــاك  أيضـــاً خرجـــت لي

ــدة لبطريركيـــة أورشـــليم والـــيت اســـتقت منهـــا الليتوروجيـــات الســـريانية تركيباتـــا احملليـــة حبســـب  املعتمم
تقليـــدها املكـــاين. وكـــذلك فـــإن الليتورجيـــة النســـطورية وإن كانـــت ذات صـــلة بتقليـــد أقـــدم، إالَّ أن 

 )1F2(ش ...]صلتها بليتورجية هيبوليتس أمر ال يُناقم 
 أمَّا خبصوص تقليد الليتورجيا يف مصر، فيقول عنه ليت مان يف �اية كتابه هكذا:

وذا يتـداً  [أمَّا الطابع القدمي لليتورجية أورشليم األُوىل (الرسل) على قدر مـا نعلـم، فـال وجـود لـه وجـوداً 
بالنســــبة  يـــة، وذلــــكوهــــذا الطـــابع كــــان هـــو الســــائد يف مصـــر وذو القيمــــة الرمس إالَّ فــــي مصـــر.قيمـــة 

 للمفهومات اإلفخارستية وطبيعة تكوينها اليت وصلت إلينا من أعمال كليمندس وأورجيانس.
ويف ليتورجية سريابيون، وبالرغم من ظهور زيـادات فيهـا مثـل الثالثـة التقديسـات (يف التسـبحة 

ـــــإن وراء صـــــلواتا ذات الطـــــابع امليســـــتيك  (أي الروحـــــ  التصـــــوُّيف) ـــــار  الشـــــاروبيمية) ف توجـــــد آث
إفخارستية أخرى أقـدم، ذات صـلة وثيقـة بالديـداخ  (صـلوات األغـايب واإلفخارسـتيا املوجـودة يف  
ــف حــديثاً). ويف نفــس الوقــت، فــإن ليتورجيــة ســريابيون  كتــاب تعــاليم الرســل االثــىن عشــر املكتمشم

رجيـا املصـرية، أي حتمل من املواصفات القدر الذي يتيح لنا متابعة املراحل اليت عنت عليها الليتو 
ظهــرت معاملــه داخــل الطقــس القبطــ  وبــدأت فيمــا خيــتص بتســرُّب الطقــس البي نطــ  الســوري الــذي 

ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول ومتفرعاتــا (ليتــورجييت  تســود عليــه أكثــر فــأكثر، كمــا هــو احلــال يف
إىل أن بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يف القــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس باســــــــــــــــــــــــــــــــــــيليوس والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس غريغوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس) 

 
(2) Lietzmann, op. cit, pp. 212,213. 
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 )2F3(الضآلة.]اليت غطت األصل ومل ترتك منه إالَّ بقايا غايًة يف النهاية من الكثافة 
 م. وصـادق علـى هـذه اخلالصـة العلميـة الدقيقـة1953وجاء من بعـده العـامل ر.د. ريتشاردسـن سـنة 

لتاريخ ومـوطن التقليـد اإلفخارسـيت والليتـورج  يف العـامل، وأضـاف إليـه مـنرات علميـة غايـًة يف الدقـة هـ  
ـــه أث ـــورجي األول، أي اُألورشـــليمي بحســـب بـــت األخـــرى، ألن ـــد اإلفخارســـتي والليت أن وجـــود التقلي

فــي مصــر وحــدها دون بقيــة  -تسـليم الــرب نفســه وبحســب ممارســة تالميــذه لــه بعــد صــعود الــرب 
ولكن عن أصالة فكرية وواقع كتايب بسبب تقدُّم مصر يف الدراسة اإلجنيلية  دول العالم لم يكن صدفة،

خ الكتابيــة ألســفار الكتــاب املقــدَّس وخاصــًة الــيت للعهــد اجلديــد!! وهــذا هــو حتقيــق وحوزتــا ألدق النســ
 ريتشاردسن:

[إن نظرية ليت مان ألصل الليتورجيا وانتشـارها تـدعونا مباشـرًة إىل مقارنـة مـا وصـل إليـه هـذا العـاِمل 
املتخصصـــان يف  Hortوهـــورت  Westcottاإلفخارســـيت مـــع مـــا وصـــل إليـــه العاِلمـــان وســـتكوت 

وعلى األخص يف جمال األصول اليونانية ألسفار العهد اجلديد،  )3F4(دراسة أصول األسفار املقدَّسة
ألن مــا وصــل إليــه هــذان العاِلمــان كخالصــة ألحباثهمــا هــو أ�مــا أعلنــا أن مــا وصــل العــامل مـــن 

ص علــى أنـه وراء هــذا الــن القــرن الرابـع،أصـول العهــد اجلديـد هــو مـا كــان موجـوداً يف أنطاكيــة يف 
ــني لألســفار  -األنطــاك  أي الســرياين  البي نطــ  ومــن خاللــه اكتشــف هــذان العاِلمــان وجــود نصَّ
 يعودان إىل عهد أقدم:

! وذلـك يف )4F5(كـان محفوظـاً فـي مصـر وحـدهانص غري متأثر، نق  على وجه العموم،  -1
 �اية القرن الثاين.

 ق على وجه العموم.والنص الثاين غريب غري منتظم أقدم قليًال ولكنه غري دقي -2
 مـا أن الـنص المصـري النقـي غيـر المتـأثر إذاأمَّا التحقيق النهائ  يـذين العـالِمني فهـو 

نقَّينـــاه مـــن األخطـــاء الواضـــحة القليلـــة جـــداً الـــيت فيـــه، فإننـــا نصـــل تـــواً إىل صـــورة العهـــد 

 
(3) Ibid. 

) وهـــو أســـقف دورهـــام والعـــاِمل يف الكتـــاب Brooke Foss Westcott )1825-1901وســـتكوت امســـه الكامـــل  (4)
م بعـد 1881الطبعة اليونانية املعتمدة للكتاب املقدَّس (العهد اجلديد) وطبعها سـنة  F.J.A. Hort املقدَّس الذي حقَّق مع العاملِ 

 أن قام مبراجعة مجيع املخطوطات اليونانية القدمية املوجودة يف العامل كله.
ظـاً نقيــاً يف نفـس التقريـر الــذي وصـل إليـه العاملــان وسـتكوت وهـورت خبصــوص نـص أسـفار العهــد اجلديـد الـذي كــان حمفو  (5)

مصــر أكثــر مــن أي بلــد آخــر، توقَّعــه العاملــان ليت مــان وريتشاردســون خبصــوص الشــكل البــدائ  األصــيل إلفخارســتيا أُورشــليم، فقــد 
 ”.تقديم الحمل“توقَّعا أن يكون حمفوظاً يف مصر، دون أن يعثرا عليه. ولكننا قد اكتشفناه وهو املدوَّن حتت عنوان 
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ال  اجلديــد حبروفـــه عينهــا املكتوبـــة بأيـــدي أصــحابا! يف حـــني أن النســخ الغربيـــة األخـــرى
 ميكن االعتماد عليها.

أن الليتورجيــات البي نطيــة الكبــرية  -يف جمــال الليتورجيــا  -وعلــى نفــس املنــوال، حقــق ليت مــان 
هـــ  تركيـــب متطـــور نتيجـــة مراجعـــة متـــت يف منـــاطق أنطاكيـــة ويف القـــرن الرابـــع بالـــذات! وإن وراء 

من خالله نصَّان أو نوعان أكثر  تركيبها املتطور الذي انتهى إىل الشكل املقنَّن احلايل قد اكُتشف
الشـرق. أمَّـا الـنص واآلخر استوطن يف الغرب بعـد أن انتشـر يف  واحد محفوظ في مصرِقدماً: 

ــا الثــاين  كســر المصــري (القبطــي) فكــان أصــًال طقســاً طابعــه الشــركة يتركــز حــول اخلبــ . وأمَّ
 سيح.امل (الغريب) فهو أصالً طقس كفَّاري يرتك  أساساً حول تذكار صلب

ــــة ويف اخلتــــام  ــــه األشــــياء الدخيل ــــت من ــــت ليتزمــــان أن الطقــــس المصــــري إذا أخلي  -يثب
فإنـه يكـون قـد حفـظ لنـا طقـس ممارسـة العشـاء الـذي أكملـه الـرب  -وتحديدها أمر سهل 

أمَّـــا الطقـــس اآلخـــر (الشـــرق  أصـــًال واملنتقـــل إىل  يســـوع مـــع تالميـــذه فـــي أورشـــليم بوجـــه عـــام.
الم القــديس بــولس الرســول) فهــو ُوضــع لكــ  يعطــ  فقــط شــرحاً ذبائحيــاً الغــرب، واملمثَّــل يف اســت

 )5F6(للعشاء األخري.]
 (انتهى نص ريتشاردسن)

وُيالَحظ أن ما وصل إليه العاِلم ليتزمـان فـي خالصـة أبحاثـه عـن اإلفخارسـتيا بخصـوص أصـالته 
ـــا وصـــل إليـــه العاِلمـــان الكتابيـــان  عـــن ” هـــورت“و” وســـتكوت“فـــي مصـــر، جـــاء منفصـــًال تمامـــاً عمَّ

األسفار المقدَّسة وأصالتها في مصر، وهذا مما يثيـر الدهشـة خصوصـاً أن كـًال مـن الفـريقين: فريـق 
ليتورجية اإلفخارستيا وفريق األسفار المقدَّسة، استخلص نتائجه بعد أبحاث علمية غايـة فـي الدقـة 

 واألمانة استنادًا على أصول وبراهين قاطعة.
التطــابق بــني هــاتني اخلالصــتني مــن أوثــق الناهــني علــى أن ارتبــاط أصــول لــذلك يعتــن ريتشاردســن أن 

كــل مــن   -أو بلــد  -بمــوطن الليتورجيــا يف الكنيســة بأصــول األســفار املقدَّســة لــه صــلة أساســية مباشــرة 
 الليتورجيا واألسفار.

تورجيـا حيــث كـذلك فـإن القـرن الرابـع يُعتــن بدايـة ملراجعـة شـديدة ودقيقـة للغايــة خصوصـاً بالنسـبة للي
بــــــدأ كــــــل بلــــــد يف جعــــــل ليتورجيتــــــه تســــــتوعب أكثــــــر مــــــا ميكــــــن مــــــن أشــــــكال الليتورجيــــــات احملليــــــة يف 

 
(6) R.D. Richardson, Supplementary. Essay to Mass and Lord's Supper, p. 222. 
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الــبالد األخــرى، هــذا يــا جعــل بعــض الليتورجيــات احملليــة تفقــد أصــالتها وقانونيتهــا وتتوقــف عــن املمارســة  
ا عــن التطــور وعــدم كمــا حــدث (لألســف الشــديد) يف ليتورجيــة ســريابيون الشــهرية (وذلــك بســبب توقُّفهــ

 متشيِّها آنذاك مع الشكل العام لليتورجيات األخرى).
ويعــــود ريتشاردســــن معتمــــداً علــــى أحبــــاث كــــل مــــن ليت مــــان (اإلفخارســــيت) ووســــتكوت وهــــورت (يف 

بالكتابـة األسفار املقدَّسة) إىل إثبـات أن النصـوص اإلفخارسـتية والليتورجيـة (أي فيمـا خيـص سـر الشـكر 
وذلـك  )6F7(بقيت على درجة من النقـاء واألصـالة فـي مصـر حتـى نهايـة القـرن الثـاني وبالممارسة معاً)

لقد اكتشـفنا إفخارسـتية عشـاء الـرب نقيـة مقدَّمـة بفـم رسـول حمفوظـة سـرّا يف بالنسبة لغيرها من البالد. 
 ”.تقدمي احلمل“اخلوالج  حتت عنوان 

 
(7) Ibid., p. 223. 
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 اإلفخارستيا والليتورجيا في مصر
 

أي كيفية اخلدمة اإليية لتكميـل  » ليتورجيتها «اآلن من شكل اإلفخارستيا و إن ما استعرضناه ح  
ســـر الشـــكر ســـواء مـــا جـــاء يف الديـــداخ  أو يف تعـــاليم القـــديس يوســـتينوس الشـــهيد، أو قـــوانني الرســـل 

ــيُعتبـر تقليــدًا لإلفخارسـتيا وليتورجيتهــا بالنسـبة للكنيسـة عامــًة ييبـوليتس،  ا حـ  �ايــة القـرن الثـاين. أمَّ
 مصر، فنجد مالمح خاصة لإلفخارستيا ونظام خدمتها تبتدئ منذ القرن الثاين أيضاً:

تُفيـد وتتأيد بنصوص وصلت إلينـا مـن تعاليمـه  العالَّمة كليمندس اإلسكندريوه  تبدأ بظهور  -1
 م).215سنة  -150بأن ليتورجية قبطية ذات يي ات خاصة كانت قائمة يف أيامه (سنة 

ويعطينا بيانات أكثر عن الليتورجيا القبطية اليت كانت يف أيامه (سنة  عالَّمة أوريجاُنسالمث يأيت  -2
 م).253سنة  - 185

ـــــرمث يـــــأيت  -3 ـــــا حملـــــات عـــــن اإلفخارســـــتيا  القـــــديس ديونيســـــيوس الكبي بابـــــا اإلســـــكندرية ويعطين
 م).265سنة  - 247وليتورجيتها يف مصر (سنة 

ويغمرنـا بتعـاليم ووصـايا وقـوانني وتفاسـري خاصـة بالليتورجيـا،  القديس أثناسيوس الكبيـرمث يـأيت  -4
يف كتابــه القــوانني الــذي كــان وال يــ ال متــداوًال يف مصــر كمرجــع قــانوين هــام مــن مراجــع القــوانني 
الكنسـية، ومعظمــه يــدور حـول اخلدمــة واملــذبح باهتمـام ودقــة بالغــة. وهـذا يعطينــا صــورة غايــة يف 

ســـنة  - 295م الذبيحـــة كمــا كانــت ســائدة يف أيامــه (ســنة الوضــوح عــن خدمــة املــذبح ومفهــو 
 م).373

ويغمرنـــــا هـــــو اآلخـــــر بتعـــــاليم الهوتيـــــة غايـــــة يف الســـــمو عـــــن  القـــــديس كيـــــرلس الكبيـــــرويـــــأيت  -5
ألنـه يـتكلَّم مـن وجهـة الهوتيـة عـن اإلفخارسـتيا وصـورها  -ولـيس عـن الليتورجيـا  -اإلفخارستيا 

ه الســمائية، وذلــك بقــدر مــا تركــ ت وتبلــورت عنــده كــل يف العهــد القــدمي ومفهــوم الســر ومفاعيلــ
ــــة عــــن ســــر  ل ــــة جــــاه ة ومكمِّ ــــا آخــــر صــــورة الهوتي ــــذلك يعطين ــــاء الســــابقني. وهــــو ب تعــــاليم اآلب

م). وقـد اسـتخدم قلمـه يف املـرور علـى ليتورجيـة 444سـنة  - 412اإلفخارستيا يف مصر (سـنة 
عصر، كما يؤكد لنا ذلك العاِمل ابـن  مرقس الرسول فأعطاها شكلها الذي يتناسب وليتورجيات ال

.  كمنم
واآلن قبـــــل أن نســــــتعرض اإلفخارســــــتيا وليتورجيتهــــــا يف مصـــــر علــــــى مســــــتوى النصــــــوص، أي علــــــى 
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مســــتوى القــــداديس املعمــــول بــــا، ينبغــــ  أوًال أن نضــــع أمــــام القــــارئ صــــورة كاملــــة ملفهــــوم اإلفخارســــتيا 
فتنــا ودراســتنا علــى أســاس التقليــد الــذي تســلَّموه ألن وليتورجيتهــا عنــد هــؤالء اآلبــاء مجيعــاً، حــ  نبــين معر 

مثـــل هـــذا العـــرض الطقســـ  لتعلـــيم اآلبـــاء ســـيكون بـــال شـــك خلفيـــة قويـــة نستوضـــح مـــن خاليـــا مفهـــوم 
الصــلوات وتقليــدها وترتيبهــا وشــرحها حبســب معنــاه القريــب والبعيــد، كمــا نستوضــح منهــا كــل حركــة وكــل 

ني والتغيريات اليت حدثت يف مواضع الصلوات، هذا باإلضافة زيادة حدثت يف الليتورجيا على مدى السن
إىل االســتنارة الــيت سنحصــل عليهــا مــن تعــاليمهم يف مفهــوم الســر وروحانيتــه ويف مســتوى املخافــة والوقــار 

 ”!بذه اخلدمة اململوءة سراً “والتقوى احمليطة 
املنحـدر إلينـا مـن آبـاء اإلسـكندرية ولكن يتبقَّى أن نعرف أن التقليد القبط  لإلفخارستيا وليتورجيتها 

األوائــل هـــو امتـــداد رســـويل لكـــل مـــا ســـبق أن ســجلناه مـــن نصـــوص وتعـــاليم للقديســـني الـــذين استعرضـــنا 
 أقوايم وتعاليمهم عن اإلفخارستيا وليتورجيتها.
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 أوًال: اإلفخارستيا في مصر

 م)200سنة  - 190(سنة 
 يمندس اإلسكندرياإلفخارستيا وليتورجيتها في أيام العالَّمة كل

م) وكانت فترة رئاسته 217وتنيَّح سنة  153مدير مدرسة اإلسكندرية بعد العالَّمة بنتينوس (ولد سنة 
 م.200سنة  -م 190ونشاطه الكنسي ُمركَّزة ما بين سنة 

 

إن أهـــم مـــا يلـــ م القـــارئ معرفتـــه عـــن شخصـــية كليمنـــدس اإلســـكندري بالنســـبة ملوضـــوعنا العـــام، أي 
مرحلــة وهــ   اإلفخارســتيا، هــو أن كلمنــدس كــان يعــيش يف أحــرج فــرتة مســيحية عرفتهــا الكنيســة،الليتورجيــا و 

واحـدة. فهـو مـرة  االنتقال من التقليـد الشـفاه  إىل التقليـد املكتـوب، أي تسـجيل التقليـد علنـاً وبصـورة دفاعيـة
 يها.معان مضطر أن يشرح التقليد ويدافع عنه يف وقت واحد ويضع له اصطالحاته وحيدِّد

وكليمندس يكرر مرات عديـدة أثنـاء تعرُّضـه لألسـرار وشـرحها أنـه إمنـا حيـاول صـياغة التقليـد الشـفاه  
الــذي مسعــه ورآه وتعلَّمــه ويعــيش بــه! ويؤكــد أن هــذا التقليــد هــو مســلَّم مــن فــم الــرب نفســه أوًال لبطــرس 

ـلَّم إلينـا، أمبـاً إىل ابـن، حـ  وصـل إلينـا، وهـا حنـن  ويوحنا ويعقوب، مث للقـديس بـولس بصـفة خاصـة. وتمسم
 .)7F8(نسجِّله بالكتابة بعد أن كان حمفوظاً بالكلمة

ولكنـه يقـول إن هــذا التقليـد الــذي ننقلـه إلــيكم مكتوبـاً، لـيس هــو مصـدراً جديــداً أو منفـرداً للعقيــدة، 
 .)8F9(اولكنه يقود إىل فهم ومعرفة العقيدة. وهو ليس قائماً بذاته ليتساوى مع األسفار ولكنه يشرحه

وحنـــن هنـــا نقـــدم مقتطفـــات مـــن أقوالـــه وتعاليمـــه حتمـــل لنـــا صـــورة للحيـــاة الكنســـية، واخلدمـــة واخلـــدام 
) واألرقــام ليســت هــ  مــن أصــل الكــالم، وإمنــا ُوضــعت مــن  ودرجــة اخلدمــة، مــع مالحظــة أن األقــواس (

 عندنا للتوضيح.
 مقتطفات من أقوال العالَّمة كليمندس اإلسكندري:

هـي » الـدرجات فـي الكنيسـة التـي لألسـاقفة والقسـوس والشمامسـة«ن [وحبسب رأيـ  أ -1

 
(8) Stromata I, 1; ANF, II, pp. 300-301;  2:9: 2(يوسابيوس يف التاريخ الكنس  حيقق ذلك يف(  
(9) Stromata VI, 7; Quis dives salvetur? 5; ANF, II, pp. 494, 592. 
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إنـــه ينتظـــر أولئـــك الـــذين  اقتـــداء باألمجـــاد الســـماوية وبالتـــدبير الـــذي يقـــول عنـــه الكتـــاب
، فـإ�م سـيخدمون أوًال )9F10(يتبعون خطوات الرسل الذين عاشوا يف كمال الن حبسـب اإلجنيـل

هم مـن جمـٍد إىل جمـد حـ  يبلغـوا إىل  مشامسة وحينئٍذ ُحيسـبون أهـًال أن يكونـوا  «قسوسـاً بتغـريُّ

 » إنسان كامل
حافظــاً الــنفس  وإن الضــمير الصــالح يحــتفظ دائمــاً بتقــديس اهللا والبــر تجــاه النــاس،

طــــاهرة بأفكــــار الئقــــة وكلمــــات نقيــــة وأعمــــال فاضــــلة، وهكــــذا ينــــال اإلنســــان قــــوة مــــن اهللا، 
ديها شيء نجس إالَّ الجهالـة والعمـل فتجتهد النفس لتكون حسب اهللا حيث ال يكون ل

ـــــًة  باالســـــتماع للبـــــر، والقـــــراءة « )10F11(»الشـــــكر هللا فـــــي كـــــل حـــــال«ضـــــد الحـــــق. معطي
12F» الصـادقةوبالدراسـة «، )11F12(»اإللهيـة

13F» وبالصـعيدة املقدَّسـة « )13

 «» وبصـالة النكـة «، )14

وقت ، مثل هذه النفس ال يمكن في أي )14F15(»والحمد» «والبركة« »والرتتيل «» بالتسبيح
 .)15F16(]أن تنفصل عن اهللا

 مالحظات:
 أسـاقفة،، قسـوس، مشامسـة «( أ ) يصف كليمندس اإلسكندري بوضوح درجات الكهنـوت الثالثـة 

 ويعط  تفسرياً للدرجات أ�ا أوًال على غرار الطغمات املمجَّدة السماوية. »
لمحهـــا القـــارئ لليتورجيـــا داخـــل الكنيســـة ال ي mystical(ب) يعطـــ  كليمنـــدس صـــورة دقيقـــة ســـرية 
 العادي إالَّ مبنتهى الصعوبة فهو يذكر:

 . صالة الشكر،1
 . نداء الكاهن (الشماس حالياً) باالستماع لإلجنيل املقدَّس،2
 . قراءة الكتب اإليية،3

 
 واء ليكونوا مع املسيح).(حينما ُخيتطفون يف اي (10)

(11) ¢eˆ d  eÙcaristoàsa ™pˆ p©si tù Qeù 
(12) di' ¢koÁj dika…aj kaˆ ¢nagnèsewj qe…aj 
(13) di¦ zht»sewj ¢lhqoàj 
(14) di¦ prosfor©j ¡g…aj 
(15) di' eÙcÁj makar…aj a„noàsa, eÙlogoàsa, y£llousa 
(16) oÙ dior…zeta… pote toà Qeoà kat' oÙdšna kairÕn ¹ toi£de yuc» 
       Clement, Stromata VI, 14, ANF, II, p. 506, cited by Richardson, op. cit., p. 380 n. 1. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     436

 . خدمة الوعظ،4
 . مث تقدمي الصعيدة املقدَّسة على املذبح،5
 . صالة النكة اليت تشمل معها التسبيح هللا،6
 تيل له،. الرت 7
 . مباركته،8
 . ومحده،9

 . وأخرياً الشركة مع املسيح اليت جتعله ال ينفصل عن اهللا.10
لقـــداس يف  -ولكــن يف وضـــع ســرِّي غــامض  -الِحــظ أيهــا القـــارئ الســعيد أن هــذه صـــورة واضــحة 

 القرن الثاين! ودقِّق جتد ترتيب أج اء القداس ج ءاً ج ءاً برتتيب الصلوات يف القداس:
ه كنيسة األبكار ذات األوالد الكثيرة. هؤالء األبكار المكتوبة أسـماؤهم فـي السـماء، [هذ -2

 )16F17(الذين يعيِّدون مع ربوات المالئكة.]
ــــظ هنــــا العقيــــدة باشــــرتاك املــــؤمنني (أبكــــار املســــيح) مــــع املالئكــــة يف التعييــــد هللا! هنــــا يصــــف   وُيالحم

 كليمندس بدء اجتماع الكنيسة معاً.
كثيـرون ويصـيرون واحـدًا حيـث أصـنافهم وأصـواتهم المتعـددة يخـرج منهـا [حينما يتحـد ال -3

غايتهــا » الكلمــة«فتبلــغ: ســيمفونية واحــدة يقودهــا قائــد اخلــورس واملعلِّــم،  باالنســجام اإللهــي
ــَّا اآلب، ـــ ــــا أب ــــالحق: ي ــــاح الحــــق فيهــــا، فينطــــق أوالد اهللا ب ويتقبلهــــا اهللا بســــرور ونعمــــة   ويرت

 )17F18(هم.]كباكورات أمثار يتقبلها من
 ُيالحمظ هنا أنه يصف خورس املسبحني يف الكنيسة.

[ونحن نشرب دم المسيح لكي نكون شركاء في عدم الموت الذي للرب، وكمـا أن الـروح هـو  -4
وكمـا يُمـَزج الخمـر بالمـاء ) ... 63:6(يـو الفعَّال بالنسبة للكلمة كذلك الدم بالنسبة للجسـد 

الخمـر والمـاء يغـذِّي اإليمـان وأمَّـا الـروح فإنـه يقـود  في اإلنسـان، ومـزيج” الروح“كذلك يكون 
” اإلفخارســتيا“إلــى عــدم المــوت. واالثنــان المــاء والكلمــة (أي دم ابــن اهللا الكلمــة) همــا 

 
(17) Exhortation to the Heathen, 9, ANF, II, p. 195. 
(18) Ibid,  ANF II, p. 197. 
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 )18F19(الفائقة المجيدة، الذي كل من يأكل منه بإيمان يتقدَّس بالجسد والروح.] النعمة
 ”.كون شركاء يف عدم املوت الذي للربلك  ن“يالحمظ قول كليمندس خبصوص شرب دم املسيح 

 وفي الخدمة اإللهية (الليتورجيا) يسبِّحون:[ -5

 ألن بصوت البوق سوف يدعو الراقدين إىل القيامة. وت البوق:صــحوه بسب
 أي اللسان الذي هو م مار الرب. سبحوه بالمزمـــــــــــار:
 لروح القدس كالوتر.وه  الفم حينما حيرِّكه ا سبحوه بالقيثـــــــــارة:

يشـــري إىل الكنيســـة الـــيت تتأمـــل القيامـــة مـــن األمـــوات مـــن  ول ورقـص:ـسبحوه بطب
 خالل وقع الضرب على اجللد (امليت).

األرغن هو اجلسد وأعصابه هـ  األوتـار الـيت حينمـا تتقبَّـل  سبحوه باألوتـار واألرغـن:
ت االنتعاش بانسجام من الروح القدس يوقِّع عليها األصوا

 البشرية!
فهـــــو يشـــــري إىل الشـــــفتني يف الفـــــم حينمـــــا يوقِّـــــع عليهمـــــا  سبحوه بصنوج حسنة الصوت:

 النغمات.
هنــا يــدعو البشــرية كلهــا أن تســبِّح ألنــه يعتــين بكــل خملــوق  كل نسمة فْلُتسبِّح اسـم الرب:

 )19F20(يتنفس واإلنسان هو حقاً آلة السالم!!]

ن هــذه اآلالت إلعــالن احلــرب، وال توجــد إالَّ [ولكــن ألن األجنــاس كــل جــنس يســتخدم آلــة مــ
ـــــده، فلـــــذلك ال نســـــتخدم إالَّ ” الكلمـــــة“آلـــــة واحـــــدة للســـــالم وهـــــ   الـــــيت بـــــا نكـــــرِّم اهللا ومنجِّ

وحــــــدها. فــــــنحن ال نســــــتخدم البــــــوق أو امل مــــــار أو الطبــــــل أو الصــــــفارة الــــــيت  )20F21(”الكلمــــــة“
 )21F22(يستخدمها املختصون يف احلروب، ... ويف حفالتم ...]

 
(19) The Instructor, ANF II, p. 242. 
(20) The Instructor, II, 4, ANF II, p. 248. 

أي ال توجــــد آالت للتســــبيح يف الكنيســــة. تعبــــري بليــــغ عــــن الســــؤال ملــــاذا متتنــــع الكنيســــة القبطيــــة عــــن اســــتخدام آالت  (21)
 املوسيقى يف الكنيسة!

(22) Ibid. 
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 )22F23(”.]يسوع“أليست القيثارة ذات العشرة أوتار ه  إشارة لكلمة [
مناسـب أن ” الشـرب“كذلك وعنـد ” الطعام“[وكما أنه الئق أن نبارك اخلالق قبل أن نتناول 

والمزمــور هــو الواســطة الرزينــة والحســنة الــنغم ”. خليقتــه“نشــكره ونســبِّحه ألننــا نتنــاول مــن 
 )23F24(”.]أغاين روحية“لرسول لذلك يسميه ا لتقديم البركة (هللا).

إن الــرب كــرئيس كهنــة أعظــم يقــدِّم إلــى اهللا بخــورًا ذا رائحــة [وإن كنَّــا نقــول (يف الكنيســة)  -6
نفهـم أنهـا تعنـي أن فال نتصور أن ذلك يعين ذبيحة وخبوراً زك  الرائحة، ولكن ينبغـ  أن  زكية،

 )24F25(]المذبح.عطرة على ” روحية“الرب يصنع ذبيحة المحبة المقبولة كرائحة 
ُيالحمظ هنا أن اإلشارة واضحة جداً إىل صـالة الكـاهن يف القـداس. رمبـا هـ  اآلن يف رفـع البخـور يف 

أبــوه  ”فاشــتمَّه“هــذا الــذي أصــعد ذاتــه ذبيحــة مقبولــة علــى الصــليب مــن أجــل خــالص جنســنا  «املســاء 
إىل وجـود خبـور يف الصـالة.  وهنا ال ميكن أن نتجاهل أن هذه إشـارة » الصاحل وقت املساء على اجللجثة

امسعـوا يل وامنـوا كـوردة مغروسـة  «وهو يف موضـع آخـر يقتـبس مـن سـفر حكمـة يشـوع بـن سـرياخ ويقـول: 
: 39(يشـوع بـن سـرياخ » على جماري املياه تفوح رائحتها ال كية كالبخور. وباركوا الرب على مجيع أعمالـه

 )14و13
كطقـــس صـــالة بـــدون البخـــور ذاتـــه  ” البخـــور“ وهـــذا يف الواقـــع يكشـــف عـــن بدايـــة اســـتخدام كلمـــة
 كمادة، الذي آل بعد ذلك إىل استخدام البخور نفسه.

” الُقبلــة“[ولكــن يوجــد آخــرون ال عمــل يــم إالَّ أن جيعلــوا الكنيســة يــرتدد يف أصــدائها صــوت  -7
 وهــم لــيس فــيهم احملبــة ذاتــا، لــذلك صــار اســتخدام الُقبلــة شــيئاً خمجــًال (يف الكنيســة) مــع أ�ــا

 )25F26(”.]مقدَّسة“فالرسول يدعو الُقبلة  - mysticينبغ  أن تُفهم على مستوى سري 
ـــى [ -8 ـــذهبوا إل ـــيهم أن ي وفـــيهم حمبـــة بهـــدوء ونظـــام وســـكون ” الكنيســـة“النســـاء والرجـــال عل

 أطهارًا بالجسد وأطهارًا بالقلب لكي يكونوا الئقين للصالة أمام اهللا. صادقة،
فتــوا إىل ذلــك بــاألكثر، ولــتكن املــرأة كلهــا مغطــاة ألن وعلــى النســاء بوجــه خصوصــ  أن يلت

 
 .10وهو ميثل الرقم ” يوتا“تبتدئ يف اللغة اليونانية حبرف ” يسوع“كلمة   (23)

(24) Ibid., p. 249. 
(25) The Instructor, II, 8, ANF II, p. 255. 
(26) The Instructor, III, 12, ANF II, p. 291. 
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ملبسها أمر خطـري وحيميهـا مـن نظـرات النـاس، والـيت تضـع التواضـع أمامهـا ال تسـقط أبـداً ...، 
وهكذا كل ممْن كـرَّس نفسـه للمسـيح عليـه أن يسـلك خـارج الكنيسـة بـنفس السـلوك الـذي كـان 

 )26F27(عليه داخلها.]
د  -9 ســــاعات للصــــالة كالثالثــــة والسادســــة والتاســــعة، إالَّ أن اإلنســــان [وإن كــــان الــــبعض حيــــدِّ

احلكـيم يصــلِّ  علــى الــدوام مــدى احليــاة. لكـ  باجتهــاده الــدائم يف الصــالة يكــون يف شــركة 
 دائمة مع اهللا...]

ولكن تقسيم السـاعات إىل ثالثـة أقسـام (علـى مثـال الثـالوث) هـ  موضـع احـرتام وتكـرمي كالصـلوات 
 رم  الثالوث املبارك.الكثرية، أل�ا 

[يرفــع رأســه ويبســط يديــه حنــو الســماء واقفــاً علــى أصــابع رجليــه ليشــرتك يف ختــام الصــالة وكأنــه 
 )27F28(يتلهَّف أن ينطلق بروحه إىل العامل اآلخر غري املدرمك.]

ســر صــيام اليــومين: األربعــاء والجمعــة ... ويحفــظ يــوم الــرب [(اإلنســان الروحــ ) يُــدرك  -10
جوقة المالئكة  ة الرب في قلبه ... طاهرًا دائماً باستعداد الصالة، يصلِّي معممجِّدًا قيام

ألنــه قــد صــار فــي رتبــتهم ودائمــاً محفــوظ بعنــايتهم ... وعنــدما يصــلِّي بمفــرده ال يكــون 
وحده، وإنما تكون صفوف القديسين واقفين معه ... صـالته تكـون شـكرًا علـى مـا فـات 

آلتـي ... مقـدِّماً الشـكر هللا دائمــاً أبـدًا علـى مثـال مــا وشـكرًا علـى الحاضـر وشـكرًا علــى ا
 )28F29(]قاله إشعياء بخصوص تسبيح الحيوانات.

ــْن ذكــر صــوم األربعــاء واجلمعــة مــن اآلبــاء عمومــاً،  ــظ هنــا أن كليمنــدس اإلســكندري هــو أول مم ُيالحم
 .)29F30(ومن بعده أورجيانوس

 )30F31(]”.يسةالكن“قوانين [حنن ال نرتبط قط بش ء جيعلنا نتعدَّى  -11
(أي اجلامعــة) هــ  وحــدها الــيت مجعــت يف وحــدة الكنيســة القديمــة الكاثوليكيــة [لــذلك فــإن  -12

 
(27) Ibid., p. 290. 
(28) Stromata VII, 7; ANF II, p. 534. 
(29) Ibid., VII, 12; ANF II, p. 544-546. 
(30) Bingham, op. cit., IV, p, 525. 
(31) Stromata, VII, 15; ANF II, p. 549. 
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اإلميان الواحد هؤالء الذين متت رسامتهم كما سبق اهللا فعيَّـنهم، عاِلمـاً ومـن قبـل إنشـاء العـامل 
العهــد أ�ــم ســيكونون أبــراراً يف جــوهر وفكــر واســتعالن واحــد كحصــيلة العهــدين بــل حصــيلة 

 )31F32(الواحد يف األزمان املتعاقبة بإرادة اهللا وبالرب الواحد.]
ر لســانه جبمــرة النــار حــ  يســتطيع أن ينطــق بالرؤيــا، وكــذلك حنــن  -13 [إن إشــعياء النــيب تطهَّــ

ر ال مــن جهــة اللســان فقــط بــل واآلذان أيضــًا،  إذا أردنــا أن نكــون شــركاء يلــ م أن نتطهَّــ
 )32F33(]في معرفة الحق.

 ن هذه القطعة موجودة مبعناها هذا يف قسمة قداس مرقس الرسول.ُيالحمظ أ
يأخـذ نصـيبه لنفسـه وقد تحتَّم فـي قسـمة وتوزيـع اإلفخارسـتيا أن كـل واحـد مـن الشـعب [ -14

 )kat¦ trÒpon.[)33F34حسب التقليد (العادة) 
تعــــين ” العــــادة“أو ” حســــب التقليــــد“هنــــا إشــــارة واضــــحة لقــــوانني كنســــية موضــــوعة، وهنــــا كلمــــة 

 ألساقفة أوًال مث القسوس مث الشمامسة مث النسَّاك مث الشعب.ا
يــــوزَّع الخبــــز المقــــدَّس [ويف حالــــة األغــــايب العامــــة (اإلفخارســــتيا مــــع األغــــايب يف الكنيســــة)  -15

 )34F35(]والخمر المقدَّس اإلفخارستيا أوالً وذلك بواسطة الشمامسة وبعد ذلك يوزَّع العشاء.
هــذه إشــارة أيضــاً إىل الكلمــة  ائًال: خــذوا اشــربوا هــذا دمــي،لقــد بــارك المســيح الخمــر قــ[ -16

 )35F36(اليت انسكبت للكثريين ملغفرة اخلطايا �راً مقدَّساً للبهجة.]” اللوغس“
(الِحظ أن العالَّمة أورجيانوس سوف يتبىنَّ أيضاً هذا الشرح فيما بعد، ولكن ليس بالنسبة للدم فقـط 

 بل واجلسد أيضاً).
فهو ليس كما كـان ولكنـه يتغيَّـر بـالقوة  Invocation ”اإلسم“س الخبز بقوة حينما يتقدَّ [ -17

 
(32) Ibid., VII, 17; ANF II, p. 555. 
(33) Stromata I, 14, ANF II, p. 312. 
(34) Stromata I, 1, ANF II, p. 300. 
(35) Cited by J. F. Bethune-Baker, Introduction to the Early History of Christian Doctrine, 

p. 407. 
(36) The  Instructor, II, 2, ANF, II, 246. 
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 )36F37(]إلى قوة روحانية.
ــــظ هنــــا أن كلمــــة  ويف ”. الــــدعاء باســــم اهللا“هــــ  اصــــطالح تقليــــدي معــــروف ” قــــوة االســــم“ُيالحم

 .Invocation” االستدعاء“اإلفخارستيا هو 
ــا أنــتم فجــنس خمتــار وكهنــوت ملــوك  «[ -18 ــ » أمَّ ا كوننــا جنســاً مختــارًا بواســطة اهللا، فهــذا أمَّ

وأمَّـــا كوننـــا "كهنـــة" “فألننـــا ســـنملك مـــع المســـيح فيمـــا لـــه، ” ملـــوكي“واضـــح، أمَّـــا قولـــه 
والتـي بهـا نـربح ” فبسبب الصعيدة (الذبيحة) التي نقيمهـا بالصـلوات بحسـب التعليمـات

 )37F38(]نفوساً نقدِّمها إلى اهللا.
ود تعليمــــات أو قــــوانني خاصــــة بإقامــــة اإلفخارســــتيا، مث الِحــــظ الِحــــظ هنــــا اإلشــــارة املهمــــة إىل وجــــ

 االرتباط بني الكهنوت واإلفخارستيا باعتبار أن الثانية سبب لُألوىل!
ُخمْضمـعمة أيضـاً لـه، هـذه هـ   »الرئاسات«وهذه ه  املرتبة اُألوىل، » ُخمْضمعمة له مالئكةألن  «[ -19

 )38F39(هذه ه  الرتبة الثالثة.]خمضعة له أيضاً،  »قوات«والرتبة الثانية، 
ولـيس » الصـعيدة«اُألوىل يستخدمون اخلبـ  واملـاء يف  الذين هجروا الكنيسة[هؤالء ايراطقة  -20

 )39F40(أل�م يقيمون اإلفخارستيا مباء فقط.] حسب قانون الكنيسة
 الِحظ هنا اإلشارة الواضحة بوجود قانون كنس  ينص على أن اخلمر مادة إفخارستية حمتَّمة!

[ملكـــ  صـــادق ملـــك ســـاليم كـــاهن اهللا العلـــ  الـــذي قـــدَّم خبـــ اً ومخـــراً مقدَّســـاً طعامـــاً، مثـــاًال  -21
 )40F41(لإلفخارستيا!]

تُقام يف أغلب األوقـات لـيًال، إشـارة إىل مناسـبة انطـالق الـنفس  ”األسرار“[وهكذا أيضاً فإن  -22
 )41F42(من اجلسد اليت حتدث ليًال.]

قامة اإلفخارسـتيا يف املسـاء مثـل اخلـوف مـن الـوثنيني أو احلكـام هنا كليمندس ينف  أي سبب آخر إل
 أو خالفه.

 
(37) Excerpta ex Thedoto, 82, cited by Bethune Baker, op. cit., p. 408. 
(38) Fragment 1, ANF II, p. 572. 
(39) Ibid. 
(40) Stromata I, 19, ANF II, p. 322. 
(41) Stromata IV, 25, ANF II, p. 439. 
(42) Stromata IV, 22, ANF II, p. 435. 
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أو الصـلوات إالَّ ونحـن مغتسـلون ” الذبيحـة“[وقيل لنا أنه يتحتَّم علينـا أن ال نتقـدَّم إلـى  -23
 )42F43(وفي نضارٍة وبهاء.]

 هذه إشارة إىل قانون خاص باخلدمة الكنسية.
ويعطـون يتكرَّسـون للصـلوات رض يتكـون مـن مجاعـة الـذين [املذبح الذي معنا ههنـا علـى األ -24

 )43F44(أصواتم بانسجام كما من فم واحد.]
[يصــلُّون يف اجتــاه الشــرق، ألن الشــرق هــو رمــ  مليالدنــا (النــور يولــد مــن هنــاك) ألن منــه  -25

خيـــرج النـــور مشـــرقًا مـــن الظلمـــة، وكـــذلك يـــوم املعرفـــة احلقيقيـــة يشـــرق مثـــل الشـــمس علـــى 
 )44F45( اجلهالة.]املدفونني يف

 أمَّا رأي القديس أثناسيوس الرسويل فسوف يأيت يف مكانه.
 كليمندس خياطب النفس بلسان املسيح:

والذي يذوقني ال يذوق الموت بعـد، وأعطـي [أنا الذي أُغذِّيك، أعط  نفس  طعاماً لك،  -26
 )45F46(]نفسي لك شراباً كل يوم كدواء لعدم الموت.

 )46F47(]معناه السري دم املسيح. mpšlou Dau…d aŒma tÁj¢[إن دم كرمة داود  -27
 هنا كليمندس يشري إىل إفخارستيا الديداخ .
 

فـــــإذا استخلصـــــنا مـــــن هـــــذه األقـــــوال منوذجـــــاً لليتورجيـــــة الـــــيت كانـــــت تقـــــف خلـــــف هـــــذه اإلشـــــارات 
 ، تكون كاآليت:م)217 -153والتوجيهات والتوضيحات يف أيام كليمندس اإلسكندري (سنة 

 الكنيسة والخدمة داخلها: -أ 
 املسيح  حيفظ يوم الرب على الدوام، يجِّداً قيامة الرب يف قلبه. -1
 وهو يكون طاهراً دائماً باستعداد الصالة. -2

 
(43) Ibid. 
(44) Stromata VII, 6, ANF II, p. 531. 
(45) Stromata VII, 7, ANF II, p. 535. 
(46) Quis dives salvetur? 23, ANF II, p. 598. 
(47) Quis dives salvetur? 29, ANF II, p. 599; cited  by Lietzmann, op. cit, p. 190. 
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 طهارة باجلسد وطهارة بالقلب ليكون الئقاً للصالة أمام اهللا. -3
 دوء ونظام وال يتكلَّمون يف الطريق.ب »الكنيسة«والنساء والرجال يذهبون إىل  -4
 وعندما يصلِّ  فهو ال يكون وحده، إمنا تكون صفوف القديسني واقفني جتاهه. -5
وهــ  درجــات متاثــل نظــام  أســاقفة وقســوس وشمامســة،ودرجــات الكهنــوت يف الكنيســة هــ :  -6

 وتدبري األجماد السماوية.
 وعلمه، خمتارون مـن قبـل إنشـاء العـامل كـو�م هؤالء الذين متت رسامتهم مبقتضى سبق تعيني اهللا -7

 أبراراً.
وقـــد مجعـــتهم الكنيســـة الواحـــدة الكاثوليكيـــة (أي اجلامعـــة) القدميـــة يف وحـــدة اإلميـــان الواحـــد يف  -8

جــوهر وفكـــر واســـتعالن واحـــد حبســب جممـــوع العهـــدين بـــل العهــد الواحـــد يف األزمـــان املتعاقبـــة 
 بإرادة اهللا وبالرب الواحد.

 الصالة وقداس الكلمة (الموعوظين):بدء  -ب 
 وحينما يقف ليصلِّ  يعط  الشكر هللا يف كل حال ومن أجل كل حال (صالة الشكر). - 9

 ويعط  أذناً صاغية لالستماع للن. -10
وإن كان إشعياء النيب ل م أن يتطهَّـر لسـانه جبمـرة النـار حـ  يسـتطيع أن ينطـق بالرؤيـا، كـذلك  -11

من جهة اللسان فقط بل واآلذان أيضاً، إذا أردنـا أن نكـون شـركاء يف معرفـة  يل م أن نتطهَّر ال
 احلق (الصالة من أجل استحقاق مساع اإلجنيل).

 وللقراءات اإليية (قراءة األسفار املقدَّسة). -12
 وللدراسة الصادقة (الوعظ). -13
اجلهالـة والعمـل ضـد  فتجتهد النفس لتكون حسب اهللا حيث ال يكون عندها شـ ٌء جنسـاً إالَّ  -14

حافظـاً الـنفس طـاهرة بأفكـار  بتقـديس اهللا، والبـر تجـاه النـاس،احلق، حمتفظاً بضـمري صـاحل، 
 الئقة وكلمات نقية (الصلح).

 وإىل الشرق انظروا. ”المقدَّسة“ويرتدد يف الكنيسة صوت الُقبلة  -15
 تقديم الذبيحة وصالة اإلفخارستيا: -ج 

 لرب كرئيس كهنة أعظم يقدِّم إىل اهللا خبوراً ذا رائحة زكية،وإن كنَّا نقول إن ا -16
عطــرة ” روحيــة“فينبغــ  أن نفهــم أن ذلــك يعــين أن الــرب يضــع ذبيحــة احملبــة املقبولــة كرائحــة  -17

 على املذبح.
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 ”.الصعيدة املقدَّسة“مث  -18
والصـلوات إالَّ وحنـن  ”يحـةالذب“الرسـل) إنـه يتحـتَّم علينـا أن ال نتقـدَّم إىل  وقيـل لنـا (يف قـوانني -19

 مغتسلون ويف نضارة وباء.
مث صــــــالة النكــــــة (اإلفخارســــــتيا) بالتســــــبيح هللا والرتتيــــــل والنكــــــة واحلمــــــد (رمبــــــا علــــــى طقــــــس  -20

 الديداخ ).
ــــى مــــا هــــو آٍت (مضــــمون صــــالة  -21 ــــى مــــا فــــات، وشــــكراً علــــى احلاضــــر، وشــــكراً عل شــــكراً عل

 اإلفخارستيا).
 :التسبحة الشاروبيمية -د 

 يصلِّ  مع جوقة املالئكة ألنه قد صار من رتبتهم. -22
ألن هـــــذه هـــــ  كنيســـــة األبكـــــار ذات األوالد الكثـــــرية، هـــــؤالء األبكـــــار املكتوبـــــة أمســـــاؤهم يف  -23

 ربوات) املالئكة. =السماء، الذين يعيِّدون مع عشرات ألوف (
 الرتبة اُألوىل مالئكة، والثانية رئاسات، والثالثة قوات. -24
مقدِّماً الشكر والتسبيح هللا على الدوام على مثـال احليوانـات (غـري املتجسِّـدة) الـيت تكلَّـم عنهـا  -25

 إشعياء النيب.
 تقديس الخبز والخمر بكلمات الرب: -هـ 

 كذلك يتحد الروح باإلنسان،  وكما يُمزج الخمر بالماء، -26
 الكنيسة. حسب قانونوايراطقة يستخدمون املاء فقط يف الصعيدة ليس  -27
 خذوا اشربوا هذا دمي لمغفرة الخطايا. اخلمر قائالً  باركواملسيح  -28
 ألنه يتغيَّر بالقوة إلى قوة روحانية.فهو يصبح غري ما كان ، ”االسم“بقوة وحينما يتقدَّس اخلب   -29
اليت بـا  نقيمها بالصلوات بحسب التعليمات،(الذبيحة) اليت ونحن كهنة بسبب الصعيدة  -30

 ربح نفوساً نقدِّمها إىل اهللا.ن
 القسمة والتوزيع: -و 

 بواسطة الشمامسة.ويوزَّع اخلب  املقدَّس (جسد املسيح) واخلمر املقدَّس (دم املسيح)   -31
أن كـل واحـد مـن الشـعب يأخـذ نصـيبه لنفسـه حسـب  وتوزيع اإلفخارستياويتحتَّم يف قسـمة   -32

 ).kat¦ trÒpon(أي بالرتتيب العادة 
 الذي للرب. ”في عدم الموت“لك  نكون شركاء  ”دم المسيح“وحنن نشرب   -33
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 ).63:6(يو  الدم بالنسبة للجسدكذلك   الكلمة،هو الفعَّال يف  الروحوكما أن   -34
 الروح فيقود إلى عدم الموت.وأمَّا  يغذِّي اإليمانوم يج اخلمر واملاء   -35
 مة الفائقة المجيدة.وهي النع” اإلفخارستيا“واالثنان مها   -36
 يأكل منها بإيمان يتقدَّس بالجسد والروح.وكل ممْن   -37
 (هذا هو االحتاد باهللا).ال يمكن أن تنفصل عن اهللا في أي وقت ومثل هذه النفوس   -38

 التسبيح أثناء التوزيع: -ز 
ــة“وأثنــاء   -39 هــو احلــال اآلن  يســبِّحون (باســتخدام امل مــور املائــة واخلمســني كمــا” الخدمــة اإللهي

 متاماً!!).
سبِّحوه بأوتـار وأُرغـن،  سبِّحوه بصوت البوق، سبِّحوه بامل مار والقيثار، سبِّحوه بطبول ورقص،  -40

 سبِّحوه بصنوج حسنة اإليقاع، كل نسمة فلتسبِّح اسم الرب.
 الـذي يسـمِّيه ألن امل مور (أي بدون آالت) هو الواسطة الرزينة واحلسنة النغم لتقـدمي النكـة هللا  -41

 » أغاين روحية «الرسول 
ســيمفونية ألنــه حينمــا يتحــد الكثــريون ويصــريون واحــداً ـــرج مــن أصــواتم املتعــددة واملختلفــة   -42

 (خورس املرتلني واملعلِّم القائد). يقودها قائد الخورس والمعلِّم واحدة بانسجام إي ،
 طق أوالد اهللا باحلق:فتبلغ الكلمة غايتها ويرتاح احلق فيها وين  -43
تـأيت كفعـل » أبانـا الـذي يف السـموات «يـا أبــَّا اآلب (أبانـا الـذي يف السـموات). (الِحـظ أن   -44

 روحاين داخل ).
 ”ويقف على أطـراف أصـابع رجليـه“وأخرياً يرفع املسيح  رأسه إىل فوق ويبسط يديه حنو السماء   -45

 ينطلق بروحه إىل العامل اآلخر غري املدرمك.مشرتكاً يف ختام الصالة وكأنه يتلهَّف أن 

 

 مالحظات:
ينبغــ  أن نالِحــظ هنــا أن ســبب عــدم اسرتســال كليمنــدس اإلســكندري يف شــرح دقــائق الصــالة  -1

واخلدمة هو بسبب أنه قد سبق وألَّف كتاباً خاصاً مجع فيه كل قوانني الكنيسة من جهـة الصـالة، وأمسـاه 
دسـتور أو “يف التعبري الكنس  اآلبـائ  تعـين ” قانون“وينبغ  أن نالِحظ أن كلمة ”. القوانني الكنسية“

ولكـــــــن لألســـــــف ويـــــــا للخســـــــارة العظيمـــــــة فـــــــإن هـــــــذا الكتـــــــاب فُقـــــــد ومل يُعثـــــــر عليـــــــه حـــــــ  ”. تعلـــــــيم
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اســات)، اآلن. كـذلك أيضــاً ســبق وألَّــف كتابــاً عــن خدمـة األســاقفة والكهنــة والشمامســة واألرامــل (الشمَّ 
 وهذا أيضاً فُقد ومل يُعثر عليه ح  اآلن.

 لذلك بصعوبة كثرية استطعنا أن جنمع هذه األقوال من كتاباته القليلة املتبقية.
بالرغم من قلة واختصار األقوال اليت وردت يف تعاليم كليمنـدس اإلسـكندري عـن الليتورجيـا الـيت   -2

ال شك صورة مشرقة عن القدَّاس يف منتصف القـرن الثـاين ، فه  تعطينا ب”اخلدمة اإليية“كان يسميها 
وأواخـــره، كمـــا رآه واشـــرتك فيـــه كـــرئيس ملدرســـة اإلســـكندرية. وبـــاألخص مـــن جهـــة املفهومـــات الروحيـــة 

 العميقة للخدمة ولإلفخارستيا.
نلفــت النظــر إىل االصــطالحات الكنســية والطقســية والصــلوات الــيت وردت يف أقوالــه، وهــ  علــى  -3
 استطعنا مجعه من وسط آالف السطور كاآليت: قدر ما
 .kklhs…a™ ”كنيسة“كلمة   -
 واحدة. -(جامعة)  ”كاثوليكية“كلمة كنيسة   -
مث شــرحها روحيـــاً!! وهـــو  أســـاقفة وكهنـــة وشمامســـة،وحتديــدها بوضـــوح:  درجـــات الكهنـــوت:كلمــة  -

 األسقف. =إنساٍن كامل  ح  يبلغوا إىل مجد، إىلمجد يشرحها على أساس أن الرتقِّ  فيها هو من 
م صـالة الشـكر الـيت ُتقـال يف  صالة الشكرمضمون  - يف كل حال وعلى كل حال، يوضِّح ِقـدم

الـيت  ”ارفعـوا قلـوبكم“الـيت ُتقـال بعـد ” اإلفخارسـتيا“وه  ليست صـالة شـكر  افتتاح كل صالة،
والترتيـل والبركـة  التسـبيحيكون مضمو�ا الشكر على املاض  واحلاضـر واملسـتقبل، ويضـمها أيضـًا 

 والحمد.
ـــظ تشـــديده علـــى ضـــرورة االســـتعداد لســـماع كلمـــة اهللا، وهنـــا إشـــارة إىل صـــالة الكـــاهن الـــيت  - ُيالحم

 يقويا قبل قراءة اإلجنيل.
هـو يف الواقـع انتقـاد شـديد علـى اسـتخدام الُقبلـة مبعناهـا اجلسـدي،  ”الُقبلـة المقدَّسـة“كالمه عـن   -

بشــدة أن تبطــل هــذه العــادة وحيــل حملهــا مصــافحة اليــد، لــذلك يُعتــن زمــان  أي قبلــة فــم لفــم، وهــو يلــحُّ 
 كليمندس هو بدء اختفاء الُقبلة من الكنيسة وإحالل املصافحة حملها.

عن أننا نسمع يف الصالة عن املسيح كرئيس كهنة يقدِّم عنَّـا هللا خبـوراً ذا رائحـة  16كالمه يف رقم   -
خــل الليتورجيـا. مث حماولتـه نفــ  مفهـوم البخـور أنــه ذبيحـة حبـد ذاتــه زكيـة، هـو يف الواقــع مضـمون صـالة دا

يـــــــــدل علــــــــــى أن البخــــــــــور كــــــــــان قــــــــــد بــــــــــدأ اســــــــــتخدامه يف الكنيســــــــــة بصــــــــــورٍة مــــــــــا، وإذا تــــــــــذكرنا أن 
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كليمندس كان وثنياً وتنصَّر، نُدرك سبب عدم تشديده على اسـتخدام البخـور، ولكـن سـوف نسـمع مـن 
رفــع البخــور يف بــاكر وعشــية ووقــت إصــعاد الذبيحــة وبالــذات  القــديس أثناســيوس بعــد ذلــك عــن ضــرورة

 وقت قراءة اإلجنيل!
والصـلوات إالَّ وحنـن مغتســلون  ”الذبيحـة“وعنـدما يقـول: [قـد قيـل لنـا إنـه يتحــتَّم أن ال نتقـدم إىل  -

مــن زمــن ســابق عليــه. وهــو يشــري ” ذبيحــة“ويف نضــارة وبــاء]، إشــارة هامــة إىل مفهــوم اإلفخارســتيا أ�ــا 
 دائماً إىل قانون كنس  موجود ينظِّم كل هذا.

ُيالحمـظ أيضـاً أنـه يشـري إىل تسـبحة الشـاروبيم بصـفتها الـواردة يف إشـعياء، وهـ  مضـمون التســبحة  -
يف التقليــــد القبطــــ  الــــيت وردت يف قــــدَّاس القــــديس مــــرقس الرســــول وســــريابيون: رمبْــــوات املالئكــــة ورُتمــــبهم 

 املتجسِّدين (الشاروبيم والساروفيم). والرئاسات والقوات واألحياء غري
 ُيالحمظ أنه يشري إىل م ج اخلمر باملاء: كقانون كنس ، ويشرحه روحياً. -
الــذي هــو االســتدعاء أو صـــالة ” باالســـم“كــذلك مــن املهــم جــداً أن نالِحـــظ أنــه يــذكر الــدعاء   -

تــن أن الــدعاء باســم اهللا واع”. اســم اهللا“، فهــو ”اهللا“إضــافة كلمــة  تركــه بــال” االســم“احللــول. وهنــا 
 وهو قادر على تغيري اخلب  واخلمر إىل جسد ودم املسيح. ،”قوة“

كــذلك مــن املبــدع جــداً أن يشــرح ســبب كهنوتنــا ويُرجعــه أصــًال إىل اإلفخارســتيا باعتبارهــا ذبيحــة،   -
ـــا كهنوتـــاً. وهـــذا إشـــارة إىل أصـــل ـــه يســـتحيل أن يقـــدِّم الذبيحـــة إالَّ كـــاهن، لـــذلك أعطان مفهـــوم  أي ألن

 ”.أعطيتين هذه اخلدمة اململوءة سرّا“الصالة اليت يقويا الكاهن: 
 هي أنها بحسب تعليمات وقوانين.يشري كليمندس بوضوح إىل أن إقامة اإلفخارستيا وصلواتا  -
ألن الكنيسـة تقـدِّم بواسـطتها نفوسـاً  كما يشري إشارًة مبدعة إىل مفهوم اإلفخارستيا أ�ا ذبيحـة،  -

 !إلى اهللا
كان من عمل الشمامسة أيـام كليمنـدس (ألن   -أي اجلسد والدم  -الِحظ أن توزيع اإلفخارستيا  -

 املتناولني كانوا باآلالف). وقد احنصر دور الشمامسة بعد ذلك يف توزيع الدم فقط.
ُيالحمظ أن كل واحد من الشعب كان يستلم نصيبه بنفسه (يف يـده) ولكـن بالرتتيـب. لـذلك كـان  -

 ىنم جداً أن تكون خارج الكنيسة مرحضة لغسل اليدين.يُعتـم 
 أي احلياة األبدية. -” عدم املوت“ُيالحمظ أنه يصف الدم بـ -
وأنهــــا تقــــدِّس الجســــد ، ”األســــرار“، ويســــميها ”النعمــــة الفائقــــة اليــــدة“يســــمِّ  اإلفخارســــتيا  -
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 االتحاد مع اهللا. وتكمِّلوالروح، 
ـــح أن اإلفخارســـ - ـــد تيا كانـــت تُقـــام يف معظـــم احلـــاالت الِحـــظ أنـــه يوضِّ ـــاء الليـــل حفظـــاً للتقلي أثن

وكانـت يف هـذه احلالـة فقـط، أي عنـدما تكـون أثنـاء الليـل، تُقـام مـع وليمـة  ”.عشـاء الـرب“اإللهي أنها 
 األغايب. ولكن كانت اإلفخارستيا ُتكمَّل أوًال وبعدها األغايب.

خلمسني الذي ُيستخدم اليـوم كـان هـو بذاتـه املسـتخدمم ومن األمور العجيبة حقاً أن امل مور املائة وا -
 يف القداس يف القرن الثاين!! وبدون آالت!

يشـــري إىل خـــورس للمـــرتلني، وقائـــد اخلـــورس واملعلِّـــم، وهـــذا يكشـــف عـــن منتهـــى النظـــام والدقـــة يف  -
 الكنيسة ودرجاتا.

قطة روحانية يبلغها املسيح ، حيث وإىل ختام الصلوات باعتبارها أعلى ن” أبانا الذي“يشري إىل صالة  -
يقف على أطراف أصابعه لينطق ختام الصالة، وكأنه يرسل روحه مع كلماته إىل السماء!
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 ثانياً: اإلفخارستيا في مصر

 م)254سنة  - 200(بني سنة 
 

 مقتطفات من كتابات العالَّمة أوريجانوس تشير إلى اإلفخارستيا والليتورجيا:
احلق إذا كان أميناً على ما هو واجب عليه (روحياً) مصـلِّياً علـى الـدوام، مقـدِّماً [اإلنسان يعيِّد ب -1

يف الصـالة هللا. وحنـن حسـب العـادة حنـتفظ بأيـام حمـدَّدة كيـوم  »ذبائح غيـر دمويـة«على الدوام 
 .)47F48(الرب ويوم (االستعداد) ويوم الفصح ويوم البنطيقسيت]

أصــبح علــيهم أن حيتفظــوا بــذا ” قــد ُذبــح ألجلنــا نافصــحاملســيح “[والــذين احتســبوا حقــاً أن  -2
مقيمــني الفصــح بــذلك علــى الــدوام. وألن الفصــح معنــاه العبــور ” الكلمــة“بأكــل جســد العيــد 

فعلـــيهم إذاً أن يـمْعـــُنوا بأفكـــارهم، وكلمـــاتم وأعمــــايم باســـتمرار مـــن أمـــور هـــذا العــــامل إىل اهللا، 
 )48F49(مسرعني حنو مدينة اهللا.]

 عن عقيدة الكنيسة فيما خيص خب  اإلفخارستيا املتحوِّل إىل جسد حقيق . هنا تعبري واضح
 )49F50(]نشترك على الدوام في مائدة الرب[وحنن علينا أن جنتهد بقدر استطاعتنا أن  -3

 هنا تعبري واضح عن عقيدة الكنيسة فيما خيص االنتظام يف التناول.
ــــد بكــــل قوتنــــا اهللا الواحــــد واب -4 ــــك، فــــنحن نعب ــــد الكلمــــة صــــورة اهللا، وذلــــك [وعلــــى ذل ــــه الوحي ن

. نقـدِّمها )50F51(خالق العالم بواسطة ابنـه الوحيـدهللا  توسالتنامقدِّمني  بالصلوات والتضرعات،
ــــارًة خلطايانــــا  وككــــاهن أعظــــم لكــــي يقــــدِّم اشــــتياقاتنا “أوًال لالبــــن متضــــرعني إليــــه بصــــفته كفَّ

 )51F52(]وصلواتنا إىل اهللا العل ِّ  ”وذبائحنا
” الهـــواء“و” مجـــاري األنهــار“فقـــط، بــل  ”ثمــار األرض“اعتقادنـــا أن ليســت [وحنــن نتمســك ب

 
(48) Origen, Against Celsus, VIII, 21, 22, ANF, IV, 647. 
(49) Ibid. 
(50) Ibid., VIII, 24, ANF IV, 648. 

 ”.هذا الذي َخَلْقَت الكل به“الِحظ أ�ا اجلملة املستخدمة يف القدَّاس  (51)
(52) Against Celsus, VIII, 13, ANF IV, 644. 
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بمجــــاري األنهــــار، والهــــواء يحــــتفظ بنقاوتــــه (مزاجــــه ” ينـــابيع الميــــاه التــــي تفــــرِّح األرض“و
ولكــن ذلــك يكــون فقــط بواســطة وبرعايــة وضــبط اخلالئــق املخصصــة لــذلك، وهــم مــا  الحســن).

.والـذين يتنـاولون مـن هـذه سـواء كانـت )52F53() غري املنظورين(املالئكة ”والحرَّاس“نسميهم الوكالء 
قمحــاً أو مخــراً أو مثــار األشــجار أو مياهــاً أو هــواًء، إمنــا يعيِّــدون مــع املالئكــة الســمائيني املعينــني 

الـذين يطيعـون  والذين ُيستدَعْون ليكونوا شركاء على مائـدة األتقيـاء مـن بنـي اإلنسـانلذلك. 
كـو 1(» لـتم أو شـربتم أو عملـتم أي عمـل آخـر فـاعملوا الكـل لـد اهللافـإذا أك «القـول القائـل: 

 )53F54().]17:3(كو » واصنعوا كل ش ء باسم اهللا «)، 31:10
 الِحظ هنا بوضوح أوشية الثمار وأوشية املياه وأوشية ايواء واشرتاك املالئكة يف خدمة القداس.

خارستيا والصلوات من أجـل النكـات [وحنن نقدِّم صلوات شكر إىل خالق اجلميع، مع تقدمي اإلف
الخبز الذي يصير بواسطة الشـكر والصـلوات جسـدًا اليت نلناها، نأكل أيضاً اخلب  املقدَّم لنـا، 

 )54F55(]مقدَّساً الذي يقدِّس الذين يتناولون منه بقلب طاهر.
 صالة اإلفخارستيا والصلوات. الِحظ هنا أن التقديس بتم بواسطة

لُتخـرج األرض عشـباً يصـنع بـذراً والشـجر املثمـر يصـنع  «الـذي قـال:  البـاكورات هللا[وحنـن نقـدم 
إذ  «له نقـدِّم أيضـاً الصـلوات  باكورات األثمار،). واهللا الذي نقدِّم له 11:1(تك » مثراً كجنسه

(عــب » متمســكني بــذا االعــرتاف « » لنــا رئــيس كهنــة أعظــم قــد عــن الســموات يســوع ابــن اهللا
ألننـــا نـــرى اهللا وابنـــه الوحيـــد الـــذي ظهـــر لنـــا يســـوع منعمـــاً ورحومـــاً  ) طاملـــا حنـــن أحيـــاء،14:4

 )55F56(لنا.]
 قارن هنا مع أوشية القرابني، وحضور املسيح كرئيس كهنة أعظم يقدِّم معنا القرابني.

الـيت تثبـت علـى إلى جوارنـا عـدد كبيـر مـن الكائنـات (السـمائية) ”: معنا“يكون [فإذا أردنا أن 
ألـوف ألـوف وقـوف قدامـه وربـوات ربـوات يقـدِّمون لـه  «نحن قد تعلَّمنـا أن الدوام صداقتها لنا، ف

ــــدون بــــم يف تقــــواهم إىل اهللا ويصــــنعون 10:7(دا » اخلدمــــة ــــذين يقت ). هــــؤالء ينظــــرون إىل ال

 
 (أوشية القرابني).” بواسطة خدمة مالئكتك ورؤساء مالئكتك“الِحظ هنا اجلملة املوازية يف القداس  (53)

(54) Against Celsus, VIII, 31-32, ANF IV, 651. 
(55) Ibid., VIII, 33, ANF IV, 651-652. 
(56) Ibid., VIII, 34, ANF IV, 652. 
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 معهم عالئق ود وصداقة. 
وحينما يصلُّون إلى اهللا بحرارة يؤازرونهم من أجل خالصهم ويظهـرون لهـم باعتبـار أن ذلـك 

ومعــروف أنــه، وكأنــه باتفــاق ل فــي نطــاق عملهــم وواجــبهم لكــي يباشــروهم ويعتنــوا بهــم. يــدخ
عام، مـن الواجـب علـيهم (أي علـى هـذه الكائنـات السـماوية) أن يفتقـدوا كـل الـذين يصـلُّون إىل 

ــلة  «اهللا بكــل وســائل اللطــف إلنقــاذهم، بــل ويصــلُّون أيضــاً مــن أجلهــم أل�ــم  أرواح خادمــة ُمرسم
الـرب حـالٌّ حـول  مـالك «). ألن النـيب يقـول: 14:1(عـب » دين أن يرثـوا اخلـالصخلدمـة العتيـ

 )7:34(م  » خائفيه لينجيهم.
يقـدِّمون صـلواتهم ) 10:28(مـت » املالئكـة الـيت تـرى وجـه أيب يف السـماء علـى الـدوام «و

ويضــمون صــلواتهم إلــى صــلوات أولئــك  ، بواســطة الوحيــد رئــيس الكهنــة األعظــم،إىل اهللا 
املوضـــوعني حتـــت عنايـــة اهللا ... ألن اهللا يرســـل مالئكتـــه األخصـــاء  وط بهـــم حراســـتهم ...المنـــ

ليكونوا دائماً فوق خدامه األتقياء الـذين اسـتودعوا أنفسـهم لـه، حـ  ال تـؤذيهم املالئكـة األشـرار 
 )56F57(]» رئيس هذا العامل «وال ح  املدعو 

يسـتطيع بلغتـه الـيت يعرفهـا. والـرب الـذي هـو  [وكل إنسان يصلِّ  ويرتـِّل هللا بتسـابيح علـى قـدر مـا
وكـان الجميـع لهـم إله كل لسان على األرض يسمع كل الذين يصلُّون إليه ُكـالّ بلسـانه اخلـاص، 

 )57F58(إمنا بلهجات هذا عددها.] صوت واحد بصالة واحدة،
 أهمية أوشية الراقدين!! بالنسبة للكنيسة والمؤمنين:

ملســيح الــذين ميوتــون مــن أجــل اإلميــان مبجــٍد عظــيم، فإ�ــا (أي [وعنــدما تنطلــق نفــوس املــؤمنني با
 )58F59(الصالة على األموات) حتطِّم قوة الشيطان وتوقف كل خططه اليت يدبرها ضد البشر.]

 الِحظ هنا يجة إفخارستية سريابيون.
وحنــن [وحنـن بــاألكثر جــداً مســئولون لــئالَّ نكــون غــري شــكورين هللا الــذي محَّلنــا أمحــاًال مــن خرياتــه، 

قبل كل ش ء صنعة يديه، وهو الـذي يعتـين بنـا يف كـل حـال، والـذي أعطانـا الرجـاء بـاألمور الـيت 
ــــــذلك لنــــــا يف خبــــــ   مــــــه ” اإلفخارســــــتيا“تتجــــــاوز احليــــــاة احلاضــــــرة، ل ــــــذي نقدِّ مثــــــال الشــــــكر ال

 
(57) Against Celsus, VIII, 34-36, ANF IV, 652, 653. 
(58) Ibid., VIII, 37, ANF IV, 653. 
(59) Ibid., VIII, 44, ANF IV 655. 
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 )59F60(هللا ... حينما نشرتك يف هذه اخلليقة.]
املالئكـــة ال تكـــون فقـــط عنـــد اســـتعداد [وحنـــن نعلـــم أن كـــل الـــذين حيـــوزون علـــى رضـــى اهللا، فـــإن 

املعونة يم، بل إ�ا أيضاً تشرتك معهم يف جهادهم حسب مسـرَّة اهللا وتـتمم كـل نعـم اهللا علـيهم، 
 يشرتكون معهم يف الصالة والتضرعات بصلواتم وتضرعاتم من أجلهم.

، جيـــدون فـــإن كـــل الـــذين قـــد جعلـــوا كـــل أملهـــم يف األمـــور الصـــاحلة، حينمـــا يصـــلُّون إىل اهللا
عشرات األلوف من القوات املقدَّسة جبوارهم، ح  وبدون أن يُطلب منهم جندهم يصـلُّون معهـم 
وكـأ�م دروع يــم، أل�ــم يكونـون يف اتفــاق شــديد مـع جنســنا املائــت هـذا، وذلــك أل�ــم يبصــرون 

حينمــــا وبــــاألكثر الشـــياطني وهــــم يتنــــاحرون يف حــــربم ضــــد خــــالص الــــذين كرَّســــوا أنفســــهم هللا، 
 )60F61(يكتشفون مدى وحشية احلقد والكراهية اليت حتملها الشياطني ضد اإلنسان.]

 أوشية الملك:
[حنــن نقـــدِّم أكـــن معونـــة للملــك، الـــيت ميكـــن أن نســـميها معونــة إييـــة ... فبواســـطة صـــلواتنا الـــيت 
نقـــدِّمها نســـتطيع أن نبطـــل بـــا عمـــل الشـــياطني الـــيت تثـــري احلـــروب والـــيت تـــنقض املواثيـــق وتقلـــق 

 لسالم، وحنن بالصالة نكون أكثر معونة له من الذين يدخلون معه املعارك للحروب...ا
 )61F62(فنحن حنارب من أجله بواسطة جيش خاص، بالتقوى وتقدمي الصلوات.]

وهنـــا ينقـــل لنـــا أورجيـــانوس وصـــية مكتوبـــة يقويـــا املســـئول (األســـقف) للـــذي يريـــد أن حيضـــر قـــداس 
 املوعوظني:

عازفــة عــن كــل شــر ملــدة طويلــة وخاصــة بالنســبة للــذين يســمعون  [إن الــذي قــد أصــبحت نفســه
الكلمــة، فمســموح يــؤالء أن حيضــروا ليســمعوا تعــاليم الــرب يســوع لتالميــذه الــيت كــان يقويــا يــم 

 (قداس املوعوظني)) 62F63(خاصة وعلى انفراد.]
أنـتم  «” (الكلمـةتطهَّـروا ب“[وحينما يظهر الذين قد سعوا وراء احلق أ�م يف تقدُّم حقاً وأ�م قـد 

= إشــــارًة إىل قــــداس املوعـــــوظني والــــوعظ فيـــــه)، » أنقيــــاء بســــبب الكـــــالم الــــذي كلَّمــــتكم بـــــه

 
(60) Ibid., VIII, 57, ANF IV, 661. 
(61) Ibid., VIII, 64, ANF IV, 664. 
(62) Ibid., VIII, 73, ANF IV, 668. 
(63) Ibid., III, 60, ANF IV, 488. 
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نــــدعوهم لكــــ  يشــــرتكوا معنــــا يف  -ولــــيس قبــــل ذلــــك  -وقــــد ســــاروا يف حيــــاة أفضــــل، فعندئــــذ 
 (قدَّاس املؤمنني)) 63F64(األسرار.]

فار املقدَّســـة نســـتطيع أن نطـــرد والوســـائل األخـــرى الـــيت تعلَّمناهـــا مـــن األســـ [وبواســـطة الصـــالة
الشياطني من نفوس البشر ومـن األمـاكن الـيت تسـكن فيهـا، وحـ  مـن أجسـاد احليوانـات الـيت قـد 

 )64F65(تلجأ لالختباء فيها.]
[أمَّا كل الذين تطهَّروا ليس فقط من النجاسة بل وأيضاً من التعـديات احملسـوبة أ�ـا صـغرية، فهـم 

ملســــيح بكــــل شــــجاعة، أل�ــــا موضــــوعة ومعلنــــة فقــــط لألطهــــار مــــدعوون لكــــ  يتقــــدَّموا ألســــرار ا
، وأن نــدعو الــذين قــد انفتحــت )66F67(... هنــاك فــرق بــني أن نــدعو األشــرار ليــنأوا )65F66(والقديســني

 )67F68(]بصريتم وتطهَّروا لالشرتاك يف األسرار املقدَّسة.
سـها اهللا قبـل العـامل [ليس إىل االشرتاك يف األسرار واالنضمام إىل احلكمـة املخفيـة يف سـر الـيت أس

لــد قديســيه، حنــن نــدعو األشــرار واللصــوص ... ولكــن نــدعوهم إىل التطبيــب والشــفاء بالكلمــة 
إن األصـحاء ال  «أوًال، ألن يف الكلمة اإليية معونة لشفاء هؤالء املرضى حبسب الكلمة القائلـة: 

 «ساً وجسداً فيليق يم ). أمَّا اآلخرون األطهار نف12:9(مت » حيتاجون إىل طبيب بل املرضى

بـه مجيـع األمـم بالكتـب إعالن السر الذي كان مكتوماً يف األزمنـة األزليـة ولكـن أُظهـر اآلن وأُعلـم 
 )68F69().]26و25:16 (رو» النبوية

ــــظ أن أورجيــــانوس حيــــاول دائمــــاً أن يصــــبغ املعــــاىن بالصــــبغة الرم يــــة. فاالشــــرتاك يف األســــرار أي  ُيالحم
 ام للحكمة أي االحتاد باملسيح.التناول يشري إىل االنضم

[املســيح  يــدعو اللصــوص إىل دعــوة أخــرى، يــدعوهم ليعصــب جراحــاتم بكلمــة الــرب، ويعــاجل 
 )69F70(النفس اليت تقيَّحت بالشرور، وذلك باألدوية املستخلصة من الكلمة.]

 
(64) Ibid., III, 59, ANF IV, 488. 
(65) Ibid., VII, 67, ANF IV, 638. 

 ”.الُقْدسات للقديسني“قارن مع قول الكاهن يف القداس اإلي   (66)
 أي بالتعليم. (67)

(68) Ibid., III, 60, ANF IV, 488. 
(69) Ibid., III, 61, ANF IV, 488. 
(70) Ibid. 
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بنصــها وحروفهــا  الِحـظ هنــا أن املدحيــة الـيت تُقــال يف الصــوم املقــدَّس باللغـة العربيــة عــن التوبـة مــأخوذة
 من هذا التعليم.

[اهللا الكلمــة، أُرســل إىل العــامل باحلقيقــة طبيبــاً للخطــاة ومعلِّمــاً لألســرار الســماوية للــذين يتطهــرون 
 )70F71(وال يعودون خيطئون.]

 )71F72([حنن البد دائماً أن نسأله، ألنه هو وحده القادر أن ميدَّنا بكل احتياجاتنا اجلسدية]
 (أوشية القرابني)” �م امألها من كل اخلريات.بيوتم وخماز “قارن مع: 

[إن الســاروفـمْني اللــذين يــذكرمها إشــعياء، موصــوفان أن يمــا ســتة أجنحــة ويصــيحان الواحــد قُبالــة 
 )72F73().]3:6(إش » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت «اآلخر قائلمْني: 

قـط أن يُـدعى بـأي اسـم  [إن األمساء ليس ه  مسألة اخرتاعات ج افيـة، فـإن اهللا العلـ  ال ينبغـ 
 « » رب الصــباؤوت «غــري األمســاء الــيت اســتعملها موســى واألنبيــاء وخملصــنا الــرب نفســه مثــل 

أمسـاء  «ألن هـذه يقـول (الـرب)  » إلـه إبـراهيم وإسـحق ويعقـوب «وأيضـاً » شـدَّاي « » أدونـاي
 )73F74().]15:3(خر » أبدية وتذكار إىل جيل األجيال

إنــك “رب مسعــُت خــنك فج عــت، وتبصَّــرت أعمالــك فُدهشــت يــا  «[وتســبحة حبقــوق النــيب: 
=  )75F76( ترمجــــة ســــبعينية)] 2:3(حــــب » وتُــــدرك يف جمــــ ء الســــنني )74F75(”تُعــــرف بــــني حيــــوانني

 (قداس القديس مرقس الرسول)” حيواناك الكرميان جداً “
ر أن [كل الذين سبق تقديسهم بالروح القدس يصريون مؤهَّلني لالشرتاك يف قبول املسـيح، باعتبـا

  )76F77(املسيح هو بر اهللا]
 أي أن مسحة املعمودية بالروح القدس تؤهِّل لإلفخارستيا.

 
(71) Ibid., III, 62, ANF IV, 488- 489. 
(72) Ibid., III, 64, ANF IV, 488- 490. 
(73) De Principiis, I, III, 4, ANF IV, 253. 
(74) Exhortation to Martyrdom, 46 ACW 19, 189. 

 مقتبسة يف قداس القديس مرقس الرسول. (75)
(76) De Principiis, I, III, 4, ANF IV, 253. 
(77) De Principiis, I, III, 8, ANF IV, 255. 
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[الرب هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكـل اسـم يسـمَّى لـيس يف هـذا الـدهر فقـط، بـل 
ســـة يف املســـتقبل أيضـــاً ... فـــاآلن حنـــن نتبـــىنَّ النظـــرة القائلـــة أن املالئكـــة املقدَّســـني والقـــوات املقدَّ 

ــــدة، هــــ  ذات قــــوة وكرامــــة وجمــــد باســــتحقاق  والعــــروش (الكراســــ ) املباركــــة والســــيادات املمجَّ
 )77F78(طبيعتها...]

 الِحظ أن نفس اُجلمل والكلمات واردة يف صميم القداس يف مواضعها.
  «proseuc” اإلبروسة“والصالة   «eÙc” األوشية“[الفرق بني الصالة 

أو  وب إىل اهللا ليصاحبه يف رحلته إىل ما بني النهـرين، يصاحبها نذر، كصالة يعق” األوشية“
 كصالة موسى من أجل فرعون عندما نذر أن يطلقهم لو صلُّوا ورفع اهللا عنه ضربة الضفادع.

فهــ  مثــل صــالة حنَّــة (أُم صــموئيل) مبــرارة الــنفس (بانســحاق وتــذلُّل) ... ” اإلبروســة“أمَّــا 
 ”...األوشية“ت بصالة ونذر ” اإلبروسة“فحنَّة توسَّلت بالصالة 

مـــن واقـــع األســـفار، بـــل ألن هـــاتني  مـــن الصـــالةوحنـــن لـــيس بـــال ســـبب نفـــرِّق بـــني النـــوعني 
 )78F79(]الكلمتني مستخدمتان بصورة عامة وحبسب العادة (التقليد).

وكــل مــا يصــليه الشــعب هــو ” أوشــية“الِحــظ أن يف صــلوات القــداس، كــل مــا يصــليه الكــاهن هــو 
لِّ  وأمامه الذبيحـة، فهـو يسـتمد منهـا معـىن النـذر، أي مبقتضـى دالـة الذبيحـة هـو ، ألن الكاهن يص”إبروسة“

 يصلِّ . وأمَّا صالة الشعب فال ُحتسب أ�ا مستمدَّة من ذبيحة بل مبقتضى االنسحاق والتذلُّل.
تُـ اد  [اُطلبوا األمور الكبرية، أمَّا األمور الصغرية فُتمنح لكم وتُ اد، اُطلبـوا السـمائيات، واألرضـيات

 لكم ...
فأطلـــُب أول كـــل شـــ ء أن تُقـــام طلبـــات وصـــلوات وتشـــفعات (ابتهـــاالت) وتشـــكرات  «+ 

 )1:2يت 1(» ألجل مجيع الناس، ألجل امللوك ...
 ه  سؤال من أجل احتياجات. dšhsijفالطلبات 
فه  اليت تُقـدَّم علـى مسـتوى التكـرمي مـع تسـبيح بواسـطة اإلنسـان   «proseucأمَّا الصالة 

 أجل أمور هامة.من 

 
(78) De Principiis, I, V, 1-3, ANF IV, 256-357. 
(79) On Prayer, 3-4; ACW 19,22-25; BEP 10, 237-239. 
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فه  ترجِّ  اهللا بواسطة آخر، عنـده م يـد مـن الثقـة  œnteuxijأمَّا التشفعات (االبتهاالت) 
 )79F80(يف اهللا!

فه  مديح وصـالة مـن أجـل بركـات حصـلنا عليهـا مـن اهللا،  eÙcarist…a أمَّا التشكرات
 وحنن نعرتف با بتقدمي املديح الالئق بعظم هذه النكات.

 وأعلمه املالك جنائيل أن طلباته اسُتجيبت.” طلب“زكريا الكاهن  -
 وسط النار وفتح فاه قائًال...  «proseuc ”صلَّى“ع ارياس  -
يــا رب قــد مسعــت خــنك فج عــت. يــا رب عملــك يف  «ُمســبِّحاً ” صــلَّى“حبقــوق النــيب  -

 )2:3(حب » وسط السنني أمْحِيِه. يف وسط السنني عرِّف. يف الغضب أذكر الرمحة.
نفسـه الروح (القدس)  «مَّا التشفعات فأل�ا فوق طاقتنا، فإن الروح القدس هو الذي يقدِّمها: أ -

 )27و26:8(رو » يشفع فينا بأنَّاٍت ال يُنطق با ... ألنه يشفع يف القديسني
  )80F81(]أمَّا الشكر فهو يُقدَّم للمسيح، ألنه قدَّم لنا كل ما ينفعنا حسب إرادة اهللا. -

 م:200ة في تقليد الكنيسة سنة شفاعة المالئك
يقــدِّمون الصــلوات مــع الــذين » الــذين يفرحــون خبــاطئ واحــد يتــوب «[إن املالئكــة يف الســماء 

 يصلُّون بإخالص، وكذلك أيضاً أرواح القديسني. وهذا يتضح من الشهادات اآلتية:
وســارة عــن كــل مــن طوبيــا  ƒerourg…anفــاملالك روفائيــل قــدَّم صــالة (ذبيحــة معقولــة) هللا 

نـَّتـــُكم أنــا قــدَّمُت  «بينمــا كانــا مهــا يصــليان معــاً!!  ” ذكــر“واآلن ملَّــا كنــت تصــلِّ  أنــت وســارة كم
مقبـول صلواتكما أمام القـدوس (الـرب)، وحينمـا كنـت تـدفن املـوتى أنـا كنـُت مرافقـاً لـك، وألنـك 

ل الصـدقات كنـُت معـك. أمام اهللا كانت هذه التجربة متتحنك، وإذ كنتم مل تنسم اهللا ومل تفرت عن عم
.  )15-12:12 (طو» واآلن أرسلين الرب ح  أشفيك أنت وسارة كمنَُّتكم

أنــا هــو روفائيــل املــالك أحــد الســبعة الوقــوف أمــام اهللا الــذين يقــدِّمون صــلوات القديســني  «
  )81F82(]).15:12(طو » وجيوزون عابرين أمام جمد القدوس (الرب)

 
 واضح جداً من هذا التقليد الكنس  قيمة الشفاعة ومعناها ومفهومها يف الكنيسة منذ البدء. (80)

(81) On Prayer, 14, 2; ACW 19,53-54; BEP 10, 256. 
(82) On Prayer, 11, 1; ACW 19,43; BEP 10, 249-250. 
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 م:200نة شفاعة القديسين في تقليد الكنيسة س
 [أمَّا عن أرواح القديسني وصلواتم، فيقول سفر املكابيني:

أن حونيا الذي صار كاهناً عظيماً (رئيس كهنة) وكان رجًال صاحلاً ... رأى رؤيا وقد ظهر  «
أنه كان حماطاً بيبة وجالل ... وإذا واحـد مـن القديسـني  له رجل يف عمر مهيب وجمد فائق ح 

ه ويشـهد قـائًال: هـذا هـو إرميـا نـيب اهللا الـذي يصـلِّ  كثـرياً عـن الشـعب وعـن الذين رقدوا يشـري إليـ
 )82F83().]14و13: 15مك 2(» املدينة املقدَّسة...

 وهنا مفهوم الشفاعة بأرواح القديسني واضحة كعقيدة كتابية يف الكنيسة يف زمن أورجيانوس.
حـد يتـأملَّ فكـل األعضـاء تتـأمل معـه، إذ كـان عضـو وا «[ليس بالنسبة يذا العمـر فقـط تُطبَّـق الكلمـات 

اآلن الذين هم  .. فإن هذا الكالم وغريه يسري أيضاً على» وكل عضو يُكرَّم فكل األعضاء تفرح معه
 » ممـْن يعثـر وأنـا ال ألتهـب « » ممـْن يضـعف وأنـا ال أضـعف «» االهتمام بالكنائس «خارج هذا العمر: 

مريضـاً باملثـل، وكـذلك  أنه إذا مـرض فهـو أيضـاً يصـري وح  املسيح أيضاً يقول فيما خيص كل قديس
بالنســبة للمســجونني والعرايــا واجليــاع والعطــاش، وهكــذا يلحــظ قــارئ الكتــاب املقــدَّس أن املســيح 

 )83F84(ينسب إىل نفسه كل ما حيدث للمؤمنني معتناً أن آالمهم ه  آالمه.]
 أي املشاركة العضوية احلية الفعَّالة يف جسد املسيح.

الـذي جيتمـع فيـه املؤمنـون (أي الكنيسـة) ” املوضـع“د مكان الئق للصالة له روعته وباؤه، [يوج
حيــث تقــف القــوات املالئكيــة مــع التمعــني، مــع قــوة الــرب املخلِّــص وكــل األرواح القديســة أرواح 

.. الذين رقدوا وأيضاً الذين ال ي الون أحياء، أمَّا كيف يتم ذلك فهذا ما يصعب اإلجابة عليـه، .
أعداد من املالئكة املقدَّسني لتسبيح املسيح، حيث ينضم إليهم مالك كل واحد من  حيث حتضر

معــاً، وهكــذا عنــدما جيتمــع القديســون يصــبح  املالئكــة املالزمــني خلــائف  الــرب. فيخيمــون مجيعــاً 
 املالئكة.” كنيسة“البشر مع ” كنيسة” “كنيستان“هناك 

أنـتم التمعـون  «، فهـذا معلـوم مـن قـول بـولس الرسـول: أمَّـا كـون املسـيح يكـون حاضـراً أيضـاً 
 )4:5كو 1(» معاً (يف كنيسة كورنثوس) وروح  مع قوة ربنا يسوع.

فــإذا كــان بــولس وهــو ال يــ ال البســاً هــذا اجلســد يشــهد أنــه كــان حاضــراً بــالروح مــع كنيســة 

 
(83) Ibid. 
(84) On Prayer, 11, 2; ACW 19,44; BEP 10, 250.. 
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إذ باركــة الــذين انتقلــوا كورنثــوس، فــال نفقــد اإلميــان أنــه هكــذا يكــون األمــر مــع أرواح القديســني امل
 حتضر بأسرع من الذي هو ال ي ال باجلسد (أي بولس) لتشرتك مع اجلماعات يف الكنيسة.

فــــــال حنتقــــــر إذاً، الصــــــلوات الــــــيت تُقــــــام يف الكنيســــــة ... ألن املالئكــــــة تقــــــف حلراســــــتها ... 
القديسون فبخصوص مكان الصالة فيا لد املكان ويا لسموِّه فوق كل مكان آخر حينما جيتمع 

 )84F85(معاً بالتقوى يف كنيسة!]
النــور “[الشـرق هــو االجتـاه املالئــم الـذي نتجــه إليــه عنـد الصــالة، حيـث تتطلَّــع الـنفس بــالرم  إىل 

 )85F86(من حيث يشرق النور.]” احلقيق 
ـــد اآلب “[وكمـــا بـــدأنا الصـــالة بتمجيـــد اهللا، فمـــن املناســـب أن خنتمهـــا بتمجيـــد وبتســـبيح:  منجِّ

 )86F87(”.]الروح القدسباملسيح يسوع يف 
ــظ هنــا تلمــيح أورجيــانوس لبدايــة القــداس:  جمــداً وإكرامــاً، إكرامــاً وجمــداً للثــالوث األقــدس اآلب “ُيالحم

 ”هلليلويا ذوكصا باتري إخل.“مث إىل ختام الصالة املعروفة ”. واالبن والروح القدس
ــــظ أن هــــذا هــــو أصــــل  عمــــود الــــدين كمــــا كشــــفها وشــــرحها لنــــا القــــديس كــــريلس ” الذكصــــا“ُيالحم

 والقديس باسيليوس يف كتابه عن الروح القدس.
ـــْن ينكـــر أصـــًال كـــل األمـــور احلســـية، فـــال يســـتخدم املعموديـــة وال اإلفخارســـتيا، وبـــافرتاء  [يوجـــد مم

 )87F88(يعتنون أن الكتاب املقدَّس يعتن الصالة ملوضوع آخر.]
ْين ا ملستحق على األسقف هو [يوجد دمْين مستحق على الشماس وآخر على الكاهن، ولكن الدم

 )88F89(أثقلهم، وهذا الدمين يطالب به خملِّص الكنيسة كلها، والازاة مستعدة.]
[يوجد كهنة هم باحلق كهنة للكاهن األعظـم، هـؤالء تقبَّلـوا معرفـة الشـفاء الـذي ينحـدر مـن اهللا، 

ــا خيــتص باخلطايــا الــيت ينبغــ  أن يرفعــوا عنهــا ذبيحــ ة، ومــ  يكــون وتعلَّمــوا مــن الــروح القــدس عمَّ
ذلـــــك وبـــــأي كيفيـــــة. كمـــــا تعلَّمـــــوا أي اخلطايـــــا الـــــيت ال ينبغـــــ  أن يصـــــنعوا يـــــا هكـــــذا. ولكـــــن 

 
(85) Ibid., 31, 5; ACW 19, 133-134; BEP 10, 304-305. 
(86) Ibid., 32; ACW 19, 136; BEP 10, 305-306. 
(87) Ibid., 33, 6; ACW 19, 139; BEP 10, 307. 
(88) Ibid., 33, 6; ACW 19, 27; BEP 10, 240. 
(89) Ibid., 28, 4; ACW 19, 108; BEP 10, 289. 
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يوجــد آخــرون ال أعلــم كيــف ادَّعــوا ألنفســهم بغــري وجــه حــق قــدرة شخصــية علــى احلِــّل أكثــر مــن 
سلطا�م الكنس  الذي حبسب الطقس، رمبا لعدم متكنهم من معرفة حدود اختصاص الكهنـوت 

يم، فـافتخروا أ�ـم قـادرون أن يغفـروا خطايـا مثـل عبـادة األوثـان أو ال نـا أو النجاسـة، علـى  الذي
يــو 1(» خطايــاهم للمــوت «أسـاس أنــه بواســطة صــلواتم علــيهم حيلُّــو�م منهــا، حـ  ولــو كانــت 

 )]22-20:2بط 2، 16:5
ه األخرى والـيت متـتُّ بصـلة ونورد هنا ُخالصات للمواضيع اليت تعرَّض يا أورجيانوس بالشرح يف كتابات

 إىل موضوع اخلدمة اإليية (ليتورجيا) واإلفخارستيا، مع ذكر مواضعها:
 .)89F90(ليتورجية املوعوظني تسبق ليتورجية املؤمنني، واملوعوظون حيضرون العظة -1
القراءات تشمل فصوًال من العهد القـدمي واجلديـد يتبعهـا عـرض دراسـ  مفصَّـل مث عظـة علـى  -2

 .)90F91(لقراءاتموضوع ا
. وبعد الصلوات تُقدَّم )91F92(يتبع العظة مباشرًة جمموعة صلوات ينهض فيها كل الشعب وقوفاً  -3

 .)93F94(تكون قبلة السالممثَّ  t¦ ¢parc¦j ¢pod…domen )92F93(القرابني
 يقدِّم لنا أورجيانوس نص صالة تُقدَّم هللا:

ويردَّهــا لنــا ومينحنــا بواســطة يســوع  [لكــ  نكــون مســتحقني أن نقــدِّم هللا القــرابني لكــ  يقبلهــا اهللا
  )94F95(املسيح السمائيات عوض األرضيات.]

وهذه الصالة جندها قريبة من أوشية القرابني الواردة يف ليتورجية القديس مرقس، فأورجيانوس ينقـل لنـا 
 من الذاكرة كلمات هذه الليتورجيا.

 س مرقس الرسول:وأيضا ينقل لنا أورجيانوس صالة أخرى قريبة من ليتورجيا القدي
 )95F96([وأعطنا يا اهللا ضابط الكل نصيباً مع أنبيائك، وأعطنا أيضاً نصيباً مع رسل مسيحك.]

 
(90) in Luc. Hom vii, cited by Srawley, The Early History of the Liturgy, p. 42-43. 
(91) in Exod. hom. xiii. I; c. Cels. iii. 50, cited by Srawley, op. cit., p. 43. 
(92) in Num. hom. xx. 5. 
(93) in Luc. hom. xxxix; c. Cels. viii. 34. 
(94) in Rom. x. 33. 
(95) in Luc. hom. xxxix. 

 in Jer. xiv. 14هذه الصالة موجودة يف الصلوات السرية اليت يقويا الكاهن قبل التناول  (96)
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الـــرب يف اإلفخارســـتيا ” آالم“وأورجيـــانوس يف عظـــة لـــه علـــى ســـفر الالويـــني يـــذكر كيـــف نقـــيم ذكـــر 
تعرض املقارنــة وذلـك حــ  جنعـل اهللا يتعطَّــف علينـا. ويســ » اصــنعوا هـذا لــذكري «حبسـب وصــية الـرب: 
 .)96F97(الوجوه قدمياً عند اليهود وتقدمي اإلفخارستيا عند املسيحيني القائمة بني تقدمي خب 
 )97F98(والصالة.] ”بكلمة اهللا“[اخلب  يتقدَّس 

 )98F99(مبقتضى الصالة اليت قيلت عليه.] ”نافعاً “[واخلب  املقدَّس يصري 
 )99F100(]يح والروح القدس.باسم اهللا والمس[وخب  اإلفخارستيا هو الذي فوقه يُدعى 

 تقديم الصعيدة:
 )100F101([)101F102([يل م أن تكون الصعيدة باسم يسوع، ولكن ال تُقدَّم له مباشرة

[إن التقدمة (تقدمي الصـعيدة) ينبغـ  أن تكـون علـى وجـه العمـوم باسـم اهللا ضـابط الكـل بواسـطة 
ال تكــون  يســوع املســيح، وذلــك علــى قــدر مــا إن املســيح هــو مســاٍو لــآلب يف األلوهــة. وبــذلك

 )102F103(هناك تقدمة م دوجة بل تقدمة واحدة هللا بواسطة اهللا!]
[فإن كان الشخص قدمياً ال ُيسمح له بأن يأكل من خب  الوجـوه إالَّ إذا كـان متعفِّفـاً عـن النسـاء 

)، فماذا إن كان سيتناول من اخلب  الذي هو أعظم من خب  الوجـوه، ذلـك الـذي 4:21صم 1(
املسـيح وبـالروح القـدس؟ أال ينبغـ  أن يكـون هـذا اإلنسـان أكثـر طهـارًة؟ اسُتدع  عليه اسم اهللا و 

 )103F104(ح  يتناول باحلق من اخلب  للخالص وليس للدينونة.]
 )104F105([وتقدمي الصعيدة يكون خبب  ومخر.]

 
(97) in Lev. hom. xiii. 3. 
(98) in Matt. xi. 14. 
(99) Ibid., 
(100) in 1Cor. vii. 5   وُيالحـظ هنـا الـدعاء باسـم الثـالوث علـى خبـ  اإلفخارسـتيا، األمـر الـذي يـتم يف قـدَّاس تقـدمي
حلملا  

ـه الصـعيدة والصـلوات  (101) إذاً، يكون قـداس القـديس غريغوريـوس غـري متفـق مـع حسـب التقليـد القبطـ  األصـيل، ألنـه يوجِّ
 إىل االبن!!

(102) De orat. XV, cited by Oesterley, Jewish Background of Ch. Lit., p. 103. 
(103) in Luc., hom. xxxix. 
(104) Hom. on 1Cor. VII. 5. ed. by Jenkins in JTS, p. 502 (1908), cited by Oesterley op. cit., p. 212. 
(105) Ibid. 
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 عن االعتراف بالخطايا:
ر حـ  [ولكن دقِّق باهتمام عند ممْن تعرتف خبطايـاك، عليـك أوًال أن تضـع الطبيـب حتـت االختبـا

تعـرف إن كــان قــادراً أن يكــون ضــعيفاً مــع الضــعفاء وباكيــاً مــع البــاكني، وانظــر إن كــان يعتقــد أن 
وجعـــك (خطيتـــك) هـــ  مـــن النـــوع الـــذي ينبغـــ  أن يُعـــرف وُيشـــفمى يف حضـــرة اجلماعـــة التمعـــة 

 )105F106((االعرتاف العلين يف الكنيسة)، فاتبع املشورة إن كان الطبيب متمرساً وخمتناً.]
جســـد م الـــذين أُعطـــ  لكـــم أن تســـاعدوا يف إقامـــة األســـرار اإلييـــة، احرصـــوا وأنــتم حتملـــون [وأنــت

أن تكونــوا يف انتبــاه شــديد لــئالَّ يقــع جــ ء منــه علــى األرض أو أن تضــيع مــنكم أجــ اء مــن الــرب 
القــرابني املقدَّســة عــن نظــركم، احســبوا هــذا جرميــة، وهــ  كــذلك بــاحلق إن كــان عــن إمهــال يســقط 

 )106F107(منكم ش ء.]
ــرشُّ عليهـــا دم عجـــول،  المـــذابح[فـــانظروا كيـــف أن  ـــْد بعـــد يُـ ُع ـــدم مل تـم ولكنهـــا تقدَّســـت ب

 )107F108(]المسيح الثمين.
 )108F109([إن األصوام اليت نلت م با ه  األربعني املقدَّسة واألربعاء واجلمعة.]

ح يف [يوجــد أشــخاص اعتــادوا أن ينحنــوا برؤوســهم للكهنــة، ويهتمــون بتقــدمي العطايــا لتــ يني املــذاب
 )109F110(الكنيسة.]

 )110F111(]عادة غسل األرجل قبل إقامة األسرار.[لقد بطُلت عند الغالبية 
 )111F112(”.]كاهن اهللا“[وكي تصبح توبة الخاطئ كاملة يتحتَّم االعتراف على 

مــن الوســائل (علــى الكنيســة التمعــة)  xomolÒghsij™وإن االعتــراف العلنــي بالخطايــا [
 الكنيسة بأوامر مشدَّدة).بمطُلت من ( )112F113(]الناجعة والمؤثرة

 
(106) In Ps., hom. 37, 2,5 cited by Quasten, Patrology II, p. 84. 
(107) In Ex., hom. 13, 3, cited by Quasten, Patrology II p. 86. 
(108) In Jesu Nave 2,1, cited by Quasten, Patrology II p. 86. 
(109) Hom. in Lev. x. 2. 
(110) Hom. in Jos. x. 3. 
(111) In Joh. XXXII, ch. 7; hom. in Isa. VI, ch. 3. 
(112) Hom. in Lev. (II, ch. 4). 
(113) Hom. 1 in Ps. XXXVI, ch. 5. 
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 استخدام الخوالجيات وكتب للصلوات:
يرد أورجيانوس على ادعـاءات كلسـوس خبصـوص أنـه رأى يف أيـدي الكهنـة كتبـاً فيهـا أمسـاء الشـياطني 

 وتعاويذ خاصة با:
إن هذه الكتب تحوي الصلوات التي يستخدمونها فـي الصـالة بحسـب األوامـر المرسـومة [

وهــذه الصــلوات هــ  الــيت جتعلهــم حمصَّــنني وال يُقهــرون قــط أمــام الشــياطني  ة.واألنظمــة المحــدَّد
 )113F114(وكل قوى السحر.]

اســـتخدام ســـفر أيـــوب دائمـــاً فـــي م) 203[وإن عـــادة الكنيســـة منـــذ القـــدم (حنـــن هنـــا يف ســـنة 
األربعين (الصـوم) وعلـى وجـه الخصـوص فـي أسـبوع اآلالم، ألنـه هـو أيضـاً مناسـب بـاألكثر 

 )114F115(]لهذه األيام.
 ”الكلمــة“أي املســيح) ليكــون جســده، هــو  -(اللوغــوس ” الكلمــة“[واخلبــ  الــذي خصصــه اهللا 

هــو كلمــة مــن اهللا الكلمــة، وخبــز مــن الخبــز الســمائي موضــوعاً علــى الــذي يغــذِّي الــنفس، 
(اللوغـوس أي املسـيح) ليكـون ” الكلمـة“والشراب الذي يف الكأس الذي خصَّصه اهللا  المائدة،

ـــز المنظـــور ... يحمـــل ســـر الجســـد دمـــه هـــو الكلمـــة  ـــذي ُيســـكر القلـــب وُيشـــبعه. الخب ال
 )115F116(]المكسور، والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك.

[ألن دم المســيح يمكــن أن نشــربه علــى حــالين، أي شــرباً ســرائرياً فــي الطقــس الســرائري،  
 )116F117(وحينما نقبل كلماته المحيية.]

 فهوم التفسريي التأمل  الذي قال به كليمندس اإلسكندري.يُالحظ هنا أن أورجيانوس يستخدم نفس امل
لكـ  ينـالوا عـ اًء وسـروراً، يصنعون تذكارًا بخشـوع للقديسـين الـذين رقـدوا فـي اإليمـان [وإ�م 

 )117F118(]يكون لهم معهم أيضاً كماٌل في اإليمان.طالبني أن 
 )118F119(]نفسهم بذكراهم.من الالئق أن يذكروا القديسين في صلواتهم ويعزُّوا أ[ويعتقدون أنه 

 
(114) Contra Cels. I. 6, cited by Bingham, op. cit. IV, p. 394. 
(115) Hom. in Job. I. i, cited by Bingham, op. cit. IV, 394. 
(116) Hom. in Matt., Serm. 85, cited by Quasten, II, p. 86. 
(117) In Num., hom 16,9. 
(118) Hom. in Job. I. 3, cited by Bingham, op. cit. 5, 310. 
(119) In Rom. 12. 
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 إعادة ترتيب أقوال أوريجانوس عن الليتورجيا
 مرتَّبة حسب حدوثها داخل القداس

 

 الكنيسة والخدمة في داخلها:
ونحــن حســب العــادة (التقليــد) نحــتفظ بأيــام محــدَّدة (للعبــادة وإقامــة الليتورجيــا): يــوم الــرب، 

 .ويوم السبت (االستعداد) ويوم الفصح ويوم البنتيقسطي
 (واملسيح  يوجد فيه) معيِّداً باحلق إذا كان أميناً فيما هو واجب عليه ُمصلِّياً على الدوام.

الـذي جيتمـع فيـه املؤمنـون، حيـث تقـف  ”الموضع“ويُوجد مكاٌن الئٌق للصالة له روعته وباؤه، وهو 
ح الــذين رقــدوا وأرواح القــوات املالئكيــة مــع التمعــني مــع قــوة الــرب املخلِّــص وكــل أرواح القديســني، أروا 

الذي ال ي الون أحياء، حيث حتضر أعداد من املالئكة القديسني لتسبيح املسيح. ينضم إليهم مالك كـل 
 واحد من املالئكة املالزمني خلائف  الرب، جيتمعون مجيعاً معاً.

 وهكذا حينما جيتمع املؤمنون يصري هناك كنيستان، كنيسة البشر مع كنيسة املالئكة.
ص مكان الصالة، فيا لسموِّه ويا لده فوق كل مكان آخر حيثما جيتمع القديسون بـالتقوى فبخصو 

 مجيعاً يف الكنيسة.
النـــور “والشـــرق هـــو االجتـــاه املالئـــم الـــذي نتجـــه إليـــه عنـــد الصـــالة، حيـــث تتطلَّـــع الـــنفس بـــالرم  إىل 

 من حيث يشرق النور (الطبيع ).” احلقيق 
 تسابيح على قدر ما يستطيع.وكل إنسان يصلِّ  ويرتل هللا ب

 وكأن اجلميع يم صوت واحد وصالة واحدة.
ومسئولية الكهنة كبرية، يوجد دمْين مسـتحق علـى الشـماس وآخـر علـى الكـاهن ولكـن املسـتحق علـى 

 األسقف أثقلهم.
 وتبدأ الصالة بتمجيد اهللا.

 ليتورجية الموعوظين (خدمة الكلمة):
 املؤمنني،ليتورجية املوعوظني تسبق ليتورجية 
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واملوعوظــون الــذين تصـــبح نفوســهم عازفـــة عــن الشـــر ملــدة طويلـــة، وخاصــة الـــذين يســمعون للكلمـــة، 
 نسمح يم أن حيضروا تعاليم الرب يسوع لتالميذه اليت كان يقويا يم خاصًة وعلى انفراد.

بالكلمـة  ليس لالشرتاك يف األسرار ندعو األشرار واللصوص، ولكن هؤالء ندعوهم للتطبيب والشفاء
ـــة لشـــفاء هـــؤالء املرضـــى حبســـب الكلمـــة القائلـــة:  ـــة معون إن األصـــحاء ال  «أوًال، ألن يف الكلمـــة اإليي

نـدعوهم لنعصـب جراحـاتم بكلمـة الـرب، ونعـاجل الـنفس الـيت تقيَّحـت  » حيتاجون إىل طبيب بـل املرضـى
 بالشرور بواسطة األدوية املستخلمصة من الكلمة.

 من العهد القدمي والعهد اجلديد، يليها عرض دراس  مفصَّل.والقراءات تشمل فصوًال 
 الكنيسة أن تقرأ سفر أيوب يف أيام األربعني املقدَّسة وباألخص يف أسبوع اآلالم. اعتادتوقد 

 مث عظة على موضوع القراءات.
 صلوات نهاية قداس الموعوظين:

 ويتبع العظة مباشرة جمموعة صلوات ينهض يا الشعب كله وقوفاً.
 جنسة). وبواسطة الصالة نستطيع أن نطرد الشياطني من نفوس البشر (الصالة على الذين بم أرواح

 فاهللا الكلمة أُرسل إىل العامل باحلقيقة طبيباً للخطاة.
اخلوالجيــات) حتــوي الصــلوات الــيت يســتخدمو�ا يف الصــالة حبســب  =والكتــب (الــيت حيملهــا الكهنــة 

ددة، وهــذه الصــلوات جتعلهــم حمصَّــنني ال يُقهــرون قــط أمــام الشــياطني وكــل األوامــر املرســومة واألنظمــة احملــ
 قوى السحر.

 ”:األواشي“صلوات المؤمنين 
وبعــد ذلـــك حنــن نعبـــد اهللا الواحــد بكـــل قوتنـــا مــع ابنـــه الوحيــد الكلمـــة صــورة اهللا، وذلـــك بالصـــلوات 

وحنن ال بـد دائمـاً أن نسـأله، ألنـه هـو والتضرعات مقدِّمني توسالتنا هللا خالق العامل بواسطة ابنه الوحيد، 
 وحده القادر أن ميدَّنا بكل احتياجاتنا اجلسدية.

 اطلبوا األمور الكبرية، واألمور الصغرية تُ اد لكم.
 اطلبوا السمائيات، واألرضيات تُ اد لكم.
 فالطلبة ه  سؤال من أجل احتياجات.

 والصالة ه  تكرمي وتسبيح بسبب األمور ايامة.
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 عات ه  ترجِّ  اهللا بواسطة آخر عنده م يد من الثقة يف اهللا.والتشف
 والفرق بني األوشية واإلبروسة أن اُألوىل تُقدَّم بنذر والثانية مبرارة قلب.

الينـــابيع التـــي تفـــرِّح “و” األنهـــار“فقـــط بـــل و” ثمـــار األرض“وحنـــن نتمســـك باعتقادنـــا أن ليســـت 
)، كـــل ذلــــك ُحيفـــظ برعايـــة وضـــبط بواســـطة اخلالئــــق حســـن وايـــواء واعتدالـــه ونقاوتـــه (مـــ اج ”األرض

 (املالئكة) غري املنظورين.” واحلرَّاس“املخصَّصة لذلك، وهم الذين نسميهم بالوكالء 
والذين يتناولون من هذه (بعد الصالة عليها وبعد التناول حسب الطقس القدمي) سـواء كانـت قمحـاً 

ا يعيِّـــدون مـــع املالئكـــة الســـمائيني املعيَّنـــني لـــذلك، والـــذين أو مخـــراً أو مثـــار فاكهـــة أو مياهـــاً أو هـــواًء، إمنـــ
فكـل مـا  «ُيسـتدعون ليكونـوا شـركاء علـى مائـدة األتقيـاء مـن بـين اإلنسـان الـذين يطيعـون القـول القائـل: 

اصــنعوا كــل  «)، و31:10كــو 1(» أكلــتم أو شــربتم أو عملــتم أي عمــل آخــر فــاعملوا الكــل لــد اهللا
 )17:3(كو » ش ء باسم اهللا.

 لُتخــرج األرض عشــباً يصــنع بــذراً والشــجر يثمــر كجنســه. «وحنــن نقــدِّم البــاكورات هللا الــذي قــال: 

 )11:1(تك »
واهللا الذي تُقدَّم له الباكورات، لـه أيضـاً تُقـدَّم الصـلوات. إذ لنـا رئـيس كهنـة أعظـم قـد عـن السـموات 

رابني! لكــ  يقبلهــا اهللا ويردَّهــا لنــا ومينحنــا صــلُّوا لكــ  نكــون مســتحقني أن نقــدِّم هللا القــ“يســوع ابــن اهللا 
 (أوشية للشماس)” بواسطة ربنا يسوع املسيح السمائيات عوض األرضيات.

 الصالة من أجل الراقدين:
يصنعون تـذكاراً خبشـوع للقديسـني الـذين رقـدوا يف اإلميـان لكـ  ينـالوا عـ اًء وسـروراً، طـالبني أن يكـون 

 ن.لنا معهم أيضاً كماٌل يف اإلميا
 ويعتقدون أنه من الالئق أن يذكروا القديسني يف صلواتم ويع ُّوا أنفسهم بذكراهم.

 الصالة من أجل الرؤساء:
حنن نقدِّم أكن معونة للملك، اليت ميكن أن نسميها معونة إيية ... بواسـطة صـلواتنا الـيت نقـدِّمها هللا 

ب واليت تنقض املواثيـق وتقلـق السـالم ... وحنـن واليت نستطيع أن نُبطل با عمل الشياطني اليت تثري احلرو 
بالصــالة نكــون أكثــر معونــة لــه مــن الــذين يــدخلون معــه املعــارك يف احلــرب ... فــنحن حنــارب مــن أجلــه 

 بواسطة جيش خاص بالتقوى والصلوات.
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 االعتراف:
 ”.كاهن اهللا“ولك  تصبح توبة اخلاطئ كاملة يتحتَّم االعرتاف على 

يف ممـْن تعـرتف عنـده خبطايـاك. عليـك أوًال أن تضـع الطبيـب حتـت االختبـار حـ  ولكن دقِّق باهتمـام 
تعرف إن كـان قـادراً أن يكـون ضـعيفاً مـع الضـعفاء وباكيـاً مـع البـاكني. وانظـر إن كـان يعتقـد أن وجعـك 
(خطيتك) هو من النوع الـذي ينبغـ  أن يُعـرف وُيشـفمى يف حضـرة اجلماعـة التمعـة (االعـرتاف العلـين يف 

اخل الكنيسة، وكان موضعه بعد األواش  وقبـل صـالة الصـلح)، فـاتبع املشـورة إن كـان الطبيـب متمرسـاً د
 وخمتناً.

 (داخل الكنيسة) من الوسائل الناجعة واملؤثرة. xomolÒghsij™وإن االعرتاف العلين باخلطايا 
ي يـأيت مـن اهللا، وتعلَّمـوا يوجد كهنة هم باحلق كهنة الكاهن األعظم، هـؤالء تقبَّلـوا معرفـة الشـفاء الـذ

من الروح القدس عمَّا خيتص باخلطايا اليت ينبغ  أن يرفعوا عنها ذبيحـة، ومـ  يكـون ذلـك، وبأيـة كيفيـة.  
 كما تعلَّموا أيضاً أي اخلطايا اليت ال يصح أن ُيصنع يا هذا.

الكنسـ  سـلطا�م  فـوق ولكن يوجد آخرون ال أعلم كيف ادَّعوا ألنفسهم بغري وجه حـقٍّ قـدرًة علـى احلِـلّ 
يغفـروا خطايـا  حسب الطقس، رمبا لعدم معرفتهم حبدود الكهنوت واختصاصهم، فـافتخروا أ�ـم قـادرون أن

مثــل عبــادة األوثــان وال نــا والنجاســة (يشــري إىل زفرينيــوس بابــا رومــا وكالليســتوس خملمِفــه) علــى أســاس أنــه 
 ”!اهم للموتخطاي“بواسطة صالتم عليهم تُغفر يم، ح  ولو كانت 

 قُبلة السالم:
 تكون قبلة السالم، وذلك عند بدء إعطاء األسرار.وبعد الصلوات 

ـــروا لـــيس فقـــط مـــن النجاســـة بـــل وأيضـــاً مـــن التعـــديِّات احملســـوبة أ�ـــا صـــغرية، فهـــم  ـــذين تطهَّ وكـــل ال
قديسـني، مدعوون لك  يتقدَّموا إىل أسرار املسيح بكل شجاعة، أل�ا موضوعة ومعلنـة فقـط لألطهـار وال

ــدوا)  ألن هنـاك فرقــاً بــني أن نــدعو األشــرار لُيشــفمْوا بــالتعليم، وأن نــدعو الــذين قــد انفتحــت بصــريتم (تعمَّ
 وتطهروا إىل االشرتاك يف األسرار املقدَّسة.

 لقد بطلت عادة غسل األرجل (قبل الدخول لبدء اإلفخارستيا) عند الغالبية قبل إقامة األسرار.
 تقديم الصعيدة:

  الصعيدة يكون خبب  ومخر.تقدمي
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 يوجد أشخاص يهتمون بت يني املذابح.
الكل وبواسطة يسـوع املسـيح، ذلـك علـى قـدر  والتقدمي ينبغ  أن يكون على العموم باسم اهللا ضابط

مـا أن املسـيح هـو مسـاٍو لـآلب يف األلوهـة. وبــذلك ال تكـون هنـاك تقدمـة م دوجـة بـل تقدمـة واحــدة هللا 
 بواسطة اهللا!
م صلوات شكر هللا خالق اجلميع، وذلك مع تقدمي اإلفخارستيا مـن أجـل النكـات الـيت وحنن  نقدِّ

 نلناها.
وحنــن بــاألكثر مســئولون جــداً لــئال نكــون غــري شــكورين هللا الــذي محَّلنــا أمحــاًال مــن خرياتــه، هــذا وحنــن 

لـيت تتجـاوز هـذه قبل كل ش ء صـنعة يديـه الـذي يعتـين بنـا يف كـل حـال، والـذي أعطانـا الرجـاء بـاألمور ا
احلياة احلاضـرة، لـذلك لنـا يف خبـ  اإلفخارسـتيا مثـال الشـكر الـذي نقدِّمـه هللا. فـإن كـل الـذين جعلـوا كـل 
أملهم يف األمـور الصـاحلة، حينمـا يصـلُّون إىل اهللا جيـدون عشـرات األُلـوف مـن القـوات املقدَّسـة جبـوارهم، 

 ح  وبدون أن يُطلب منهم جندهم يصلُّون معنا.
 حة الشاروبيمية:التسب

يقـدِّمون الصـلوات مـع الـذين يصـلُّون » الـذين يفرحـون خبـاطئ واحـد يتـوب «إن املالئكـة يف السـماء 
إنـك  «بـإخالص، ألـوف ألـوف وقـوف قدامـه وربـوات ربـوات يقـدمون لـه اخلدمـة، وحبقـوق النـيب يصـرخ: 

ق كــل رياســة وســلطان وقــوة حســب الســبعينية) الــذي هــو فــو  2:3(حــب » تُعــرمف بــني كــائنني حيَّــني
 وسيادة وكل اسم ليس يف هذا الدهر فقط بل ويف املستقبل أيضاً.

والســيادات القائلــة أن املالئكــة املقدَّســني والقــوات املقدَّســة والعــروش املباركــة  فــاآلن حنــن نتبــىنَّ النظــرة
 طاها).املمجَّدة، ه  ذات قوة وكرامة وجمد ليس باستحقاق طبيعتها (ولكن بسبب الذي أع

والسـاروفان اللــذان يــذكرمها إشــعياء، موصــوفان أن لكــل منهمـا ســتة أجنحــة، وأ�مــا يصــيحان الواحــد 
 » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت «قبالة اآلخر قائلني: 

 التقديس:
م ذبائحنــا وصــلواتنا إىل  متوســلني هللا خــالق العــامل بواســطة ابنــه الوحيــد ككــاهن أعظــم، لكــ  يقــدِّ

 اهللا العلى.
(املسيح) ليكون جسده هـو الكلمـة الـذي يغـذِّي الـنفس. كلمـة ” الكلمة“ب  الذي خصَّصه اهللا فاخل
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 من كلمة وخب  من خب  مسائ  موضوع على املائدة...
والشراب الذي يف الكأس الـذي خصَّصـه اهللا الكلمـة (املسـيح) ليكـون دمـه هـو الكلمـة الـذي ُيسـكر 

 القلب وُيشبعه.
 اجلسد املكسور، والشراب املنظور حيمل سر الدم املسفوك.فاخلب  املنظور حيمل سر 

 االستدعاء:
 وخب  اإلفخارستيا هو الذي يُدعى فوقه باسم اهللا واملسيح والروح القدس.

 اهللا والصالة. ”بكلمة“وخب  اإلفخارستيا يتقدَّس 
 مبقتضى الصالة اليت قيلت عليه. ”نافعاً “فاخلب  يصري 

: نشربه سرائرياً بالطقس (أي يف سر اإلفخارستيا) ونشربه حينمـا نقبـل  ودم املسيح نشربه على حالني
 كلماته احمليية.

 ”.الثمين“فانظروا كيف أن املذابح مل تعد بعد يُرشَّ عليها دم عجول، ولكنها تقدَّست بدم املسيح 
 ه بإخالص.يتناولون من الذينيقدِّس  الذيمقدَّساً  جسداً (عليها) يصري بواسطة الصالة  الذيواخلب  

 القسمة، والتناول:
أنتم الذين أُعطـ  لكـم أن تسـاعدوا يف إقامـة األسـرار اإلييـة، احرتسـوا وأنـتم حتملـون جسـد الـرب أن 
تكونــوا بانتبــاه شــديد لــئال يقــع جــ ء منــه علــى األرض، أو أن تضــيع مــنكم أجــ اء مــن الصــعيدة املقدَّســة، 

 مهال يسقط منكم ش ء.احسبوا هذا جرمية، وه  كذلك باحلق إذا كان عن إ
نأكــل أيضــاً اخلبــ  املقــدَّم لنــا، اخلبــ  الــذي صــار بواســطة الصــالة جســداً مقدَّســاً، الــذي يقــدِّس الــذين 

 يتناولون منه بإخالص.
 صالة:
واعطنــا يــا اهللا ضــابط الكــل نصــيباً ومرياثــاً مــع أنبيائــك، مــع رســل مســيحك وتفضَّــل أن نكــون عنــد “

 ”.أقدام ابنك الوحيد
منجِّـد اآلب باملسـيح  «نا الصالة بتمجيد اهللا، فمن املناسب أن خنتمها بالتمجيد والتسبيح: وكما بدأ

 » في الروح القدسيسوع 
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 ثالثاً: اإلفخارستيا في مصر

 م)265سنة  - 246(بني سنة 
 

 م):265-246بابا اإلسكندرية ( -القديس ديونيسيوس الكبير 
 مانيــة الــيت كــان يــؤمن بــا نيبــوس أســقف الفيــوم [إن يف أمــور أخــرى (غــري عقيــدة األلــف ســنة ال

ــب بأعمالــه وأحبــه بســبب أمانتــه وجهــاده ودراســته العميقــة والصــبورة لألســفار ”) أرســينوي“ أُرحِّ
الـــــيت أصـــــبح يســـــتخدمها الكثـــــريون   )119F120(”وجهـــــاده الكبيـــــر فـــــي عمـــــل األبصـــــلمودية“املقدَّســـــة 

 )120F121(بابتهاج...]
 

ليس، ليبيا، بخصوص ميعاد إقامة من الرسالة إلى باسيليدس أسقف بنتابو 
قداس الفصح واإلفطار، وقد اعتبرت الكنيسة الجامعة رد ديونيسيوس قانوناً  

 كنسياً في الكنيسة عامًة بعد ذلك:
 

 :1قانون رقم 
قبـل منتصـف الليـل، فهـؤالء قـد أخطـأوا ويسـتحقون [فالذين يتسرَّعون بلهفة وينهون صيامهم 

وقــد كســروا مـــنهجهم التـمقمــوي بســبب تســرُّعهم. أمَّــا الــذين ميســـكون أل�ــم غــري أمِعفَّــاء  التــوبيخ،
الـذي هـو أيضـاً  مداومين حتى الهزيع الرابع (قبـل بـزوغ الفجـر)أنفسهم ويتجلَّدون وقتاً أطـول 

فنحن نرحـب الذين كانوا يف العمق،  -ماشياً على املياه  -الوقت الذي ظهر فيه الرب لتالميذه 
وأمَّـــا الــذين يتوقفـــون عــن املســـرية ويــدلِّلون أنفســـهم وهـــم  جاهــدين.بهــؤالء كتالميـــذ للمســـيح م

قــادرون، فهـــؤالء لـــن نتشــدَّد خبصوصـــهم. ألن لـــيس اجلميـــع حيفظــون الســـتة أيـــام (أســـبوع اآلالم) 
فالبعض يصومونها جميعًا بدون أن يذوقوا الطعام، والبعض يكتفي بيـومين، صوماً بالتساوي، 

. أربعـــــــــــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــــــــــــــط، والـــــــــــــــــــــــــــــبعض ثالثـــــــــــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــــاموالـــــــــــــــــــــــــــــبعض 

 
يف مصـر هـو نيبـوس أسـقف أرسـينوي. وأمَّـا أول  يظهر من هـذا القـول أن األبصـلمودية املقدَّسـة أول ممـْن مجعهـا ورتَّبهـا (120)

 م.265-246ممْن مجعها ورتَّبها يف الغرب فهو القديس ديونيسيوس الكبري بابا روما 
(121) Dionysius the Great, Patri. of Alexa., ANF, VI, p. 81. 
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وآخـــرون ال يصـــومون األربعـــة أيـــام اُألوىل وعنـــدما يـــأتون إىل  يومـــاً واحـــدًا ...وآخـــرون وال حـــ  
معتقـدين أ�ـم إمنـا يعملـون  أي الجمعـة والسـبت يصـومون بشـدة فيهمـا فقـطاليـومني األخـريين 

الـذين صـاموا ولكن مثل هؤالء ال يكونون فـي مسـاواة عمًال كبرياً ورائعاً صائمني ح  الفجر، 
 )121F122(]األيام كلها بتعقُّل.

 :2قانون رقم 
[خبصـوص الســؤال فيمــا خيــتص بالنســاء يف فــرتة االمتنـاع (احلــيض)، فهــذا الســؤال غــري ذي معــىن، 

أنهن لو كنَّ مؤمنات وتقيَّـات فـإنهن سـيجدن أنفسـهن فـي ذلـك الوقـت جزعـات ألين أعتقـد 
واحلقيقـة  د ودم الـرب (قـدس األقـداس).من أن يقتربن من المائدة المقدَّسة أو يلمسـن جسـ

أن املــرأة نازفــة الــدم مل تلمــس الــرب نفســه، ولكــن ملســت فقــط ُهــْدب ثوبــه، أل�ــا كانــت تــرى يف 
ألن اإلنسان أيـّا كان إذا لم يكن طـاهرًا تمامـاً بـالنفس وبالجسـد، فإنـه ذلك كفاية لشفائها!! 

 )122F123(]جسد والدم).من أن يقترب إلى قدس األقداس (ال -باألمر  -يُمنع 
 :3قانون رقم 

ـــذين بلغـــوا ســـناً متقدمـــة، فعلـــيهم أن حيكمـــوا مـــن أنفســـهم يف هـــذه  [وفيمـــا خيـــتص بالاهـــدين ال
ألنه جيد أن يمتنعـوا عـن بعضـهم الـبعض باتفـاق حتـى يكونـوا أحـرارًا لفتـرة يكرِّسـون األمور، 

 )123F124(ول.]وبعد ذلك جيتمعون، كما مسعوا من بولس الرس أنفسهم فيها للصلوات،
 :4قانون رقم 

ــذين يحصــل لهــم فــيض (اســتحالم) ليلــي بــدون إرادتهــم، فعلــيهم أن يتبعــوا [ وبخصــوص ال
لــذلك يف  شــهادة الضــمير. فالــذي يتشــكَّك كمــا فــي أمــر أكــل اللحــم، فإنــه يُــدان إذا أكــل،

مثل هذه األمور، كل واحد يريد أن يقرتب من اهللا يل م أن يكون بضمري طاهر وثقـة حسـنة علـى 
 )124F125(قدر ما حيكم هو نفسه.]

ـــد مـــن ايراطقـــة ودخـــل الكنيســـة اجلامعـــة ودون أن يـــدري اشـــرتك يف جســـد  * خبصـــوص إنســـان تعمَّ

 
(122) Ibid., pp. 95,96. 
(123) Ibid., p. 96. 
(124) Ibid., p. 96. 
(125) Ibid., p. 96. 
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الرب ودمه لسنواٍت طويلة جـداً، مث مسـع خبـن اإلميـان الصـحيح ومـا يُقـال يف املعموديـة الصـحيحة فتأملـت 
 نفسه جداً وذهب إىل البابا ديونيسيوس:

سه طُعنت بإحساس مرير وأمل ح  إنه مل يستطع أن يرفـع عينيـه إىل اهللا ألنـه [... وقال يل إن نف
قمِبلم معمودية ايراطقة ونطق فيها بكلمات شريرة، وكان يرجـو ويتوسَّـل أن ينـال املعموديـة الطـاهرة 
لكــ  حيصــل علــى التبــين والنعمــة، ولكــين مل أجــرؤ أن أصــنع لــه هــذا، ولكــين قلــت لــه إن مداومــة 

ي التنــاول فيـه الكفايــة يـذا األمــر، ألين مل أجـرؤ أن أجــدِّد مـن جديــد إنسـاناً قــد ســبق االشـرتاك أ
ووقـف بجـوار المائـدة “، ”آمـين“واستجاب مع اجلميع بكلمة  ”سمع صالة اإلفخارستيا“وأن 

وظل مدة طويلة (منذ ما قبل رسامة  ”تناوله“و” ومدَّ يده واستلم الطعام المقدَّس“ ،”المقدَّسة
 ”.يشترك في جسد ودم ربنا يسوع المسيح“وهو  السابق هرياكالس) البطريرك

ــى القــرابين المقدَّســة بإيمــان ثابــت وضــمير حســن ــه أن يتشــجَّع ويتقــدَّم إل ويشــرتك  فأمرت
فيهما، ولكنه مل يكّف عن النحيب وخـاف أن يتقـدَّم إىل املائـدة، وبصـعوبة كـان يقتنـع أن حيضـر 

 )125F126(الصلوات.]
 لك التي تصلِّيها الكنيسة من أجل الملوك والوالة:إشارة إلى أوشية الم

[حنــن نعبــد اهللا الواحــد الــذي خلــق كــل شــ ء، وهــو اإللــه الــذي أعطــى الســلطان ليــدي صــاِحيبمْ 
والـذي نصـلِّي إليـه بصـورة اجلاللة فالرييـان وجـاللينوس، فهـذا هـو اهللا الـذي نكرمـه ونعبـده كالنـا 

 )126F127(]دوموا بثبات.دائمة من أجل سلطان هؤالء الرؤساء حتى ي
 الوايل إمليانوس حياكم البابا ديونيسيوس ويقبض عليه ويرسله أسرياً إىل سفرو بليبيا:

تـدخلوا األمـاكن التـي تسـمَّى “أن تعقـدوا اجتماعـات أو [إين سأمنعكم ولن أعطيكم أي حق 
 ].”المقابر

الســرعة لكــ  يف وقــت االضــطهاد كانــت الكنيســة تطالــب بشــدة كــل أســقف أن جيمــع شــعبه بغايــة 
يعمِّد مجيع األطفال واملوعوظني ويقـيم إفخارسـتيا عامـة وينـاول فيهـا مجيـع الشـعب حـ  يعـدَّهم للشـهادة 
ـــــــدون ومتنـــــــاولون، والبابـــــــا ديونيســـــــيوس يقـــــــدِّم هنـــــــا الـــــــدليل علـــــــى أنـــــــه مل يـــــــتمكن مـــــــن أن  وهـــــــم معمَّ

 
(126) Epist. IX to Sixtus II, p. 103. 
(127) Ibid., p. 105. 
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أن يقــيم اإلفخارســتيا.  جيمــع الشــعب ألن االضــطهاد قــام فجــأة، وُأخــذ هــو يف األســر بــدون أن يســتطيع
 وُيالحمظ هنا أن االجتماعات العامة كانت تُعقمد يف املقابر حيث تُقام اإلفخارستيا سرّا.

 على نطاق أوسع]. ”اجتماعاتنا المقدَّسة“[ولكننا يف سفرو (ليبيا) استطعنا أن نعقد 
سـواء كـان  ”ةالجتماعاتنـا المقدَّسـ“وكل موضـع شـهد آالمنـا التـي وقعـت علينـا أصـبح مقـرًا [

ــا أعظــم عيــد بلــغ الســرور فيــه  حقــًال أو صــحراء أو مركبــاً أو فنــدقاً أو ســجناً علــى حــٍد ســواء! وأمَّ
 )127F128(أمومجمُه، فهو الذي أقامه الشهداء منا الذين كملوا وذهبوا وجلسوا يف عيد السماء.]

هم أحشائي وأقرب ألن[وكان االتصال بالرسائل حماًال، مع أنه كان يف غاية الضرورة بالنسبة يل، 
 )128F129(]ما أملك إلى نفسي، إخوتي المتحدون بنفسي أعضاء الكنيسة الواحدة.

، قضـى عمـره الطويـل بـال لـوم، ولكنـه ”سـريابيون“[كان معنا رجل مؤمن متقدِّم يف األيام يُدعى 
يف زمن التجربة سقط بسـبب االضـطهاد (أي قـدَّم الذبيحـة لألوثـان). وعبثـاً حـاول هـذا اإلنسـان 

ة وتوسُّل دائم أن ينال اِحلّل ولكن أحداً قط مل يلتفت إليه باعتبار أنه ذبح لألوثـان! وأخـرياً بصال
وقع مريضـاً وظـل إىل ثالثـة أيـام وهـو يف حالـة إغمـاء ال يسـمع وال حيـس. ويف اليـوم الرابـع انـتعش 

ع واحصـل يل علـى يا ابين إىل م  متنعونين؟ أتوسَّل إليك أسـر “قليًال فاستدعى ابن بنته وقال له: 
وإذ قال ذلك ذهب يف غيبوبة طويلـة مـرة أخـرى، فجـرى الولـد ”. اِحلّل واستدع  يل أحد الكهنة

إىل أحد الكهنة، ولكن كان الوقت مساًء وكان الكاهن مريضـاً فلـم يسـتطع احلضـور معـه. ولكـن 
ِحــّل ألنــي كنــُت قــد أصــدرُت وصــيًة أن األشــخاص الــذين يبلغــون حالــة المــوت، إذا طلبــوا ال

ــوا فــي ذلــك مخلصــين، يلــزم إعطــاؤهم الِحــّل حتــى ينطلقــوا مــن  وخصوصــاً إذا كــانوا قــد أَلحُّ
وأوصاه أن ينقع  )129F130(... أعطاه الكاهن جزءًا صغيرًا من اإلفخارستيا الحياة في رجاٍء بفرح

وملـَّا اقــرتب الولــد ”. اجلــ ء“هـذا الجــزء فــي المــاء وُيســقطه فــي فـم الرجــل، فعــاد الولــد حــامًال 
هـــا قـــد “هـــو مل يـــدخل بعـــد املنـــ ل أفـــاق ســـريابيون مـــرًة أخـــرى وقـــال (وهـــو مل يـمـــرم الولـــد بعـــد): و 

أمَّـا ”. حضرت يا ابين والكاهن مل حيضر ... أسـرع يـا بـين واصـنع مـا أوصـاك بـه ودعـين أنطلـق!!
يف مــــــــــــــــــــــــاء وأســــــــــــــــــــــــقطه يف فــــــــــــــــــــــــم الرجــــــــــــــــــــــــل فبلعــــــــــــــــــــــــه ” اجلــــــــــــــــــــــــ ء“الولــــــــــــــــــــــــد فنقــــــــــــــــــــــــع 

 
(128) Ibid., p. 109. 
(129) Ibid., p. 108. 

 ج ء من اجلسد مغموس بالدم حمفوظ يف بيت الكاهن للطوارئ. (130)
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واضح جدًا أن هذا اإلنسان ظـل محفوظـاً (بالنعمـة) أليس من الللحال، وللحال أسلم الروح. 
وأنـه لــم يصــرَّح لــه بمغــادرة الحيــاة حتــى نـال الِحــّل!! وأنــه انتظــر حتــى ُتمســح خطايــاه حتــى 

 )130F131(]ُتزكَّى أعماله الصالحة السابقة؟
إالَّ اإلنسـان الـذي دعـاه اهللا والـذي اسـتمع  ”في المائدة الروحانيـة“[ال أحد يستطيع أن يشرتك 

 )131F132(]» خذوا كلوا «”: احلكمة“إىل 
ــظ أن ديونيســيوس حيــاول أن يطبــق مائــدة اإلفخارســتيا علــى مــا جــاء يف ســفر األمثــال ( ) 5:9ُيالحم

بـمنمْت بيتها وحنتت أعمدتا السبعة وذحبـت ذمْحبمهـا وم جـت مخرهـا ورتبـت مائـدتا  «خبصوص احلكمة اليت 
ــل وهكــذ » مــن طعــام  هلمــوا كلــواوأرســلت جواريهــا لتنــادي  ا يــأيت القــديس أثناســيوس الرســويل ويكمِّ

 التطبيق بوضوح وجرأة ونعمة.
   

وهكـذا بـذه األقـوال يكشـف لنــا القـديس ديونيسـيوس الكبـري بابــا اإلسـكندرية صـورة ملفهـوم وأوضــاع 
 م) أي مدة رئاسته.265سنة  - 246اإلفخارستيا يف منتصف القرن الثالث (سنة 

 ية من األقوال املتفرقة اليت بقيت لنا من كتاباته:ونستطيع أن جنمع الصورة اآلت
  الكنيســـة كانـــت تلتـــف حـــول أســـقفها مبحبـــة وتكـــرمي فـــائق، وكـــان األســـقف يعتـــن رعيتـــه كجســـده

 وكأحشائه وأعضائه املتحدين بنفسه.
 يام االضطهاد مل تكّف، وكانت اإلفخارستيا تقـام يف إن االجتماعات اليت كانت تقيمها الكنيسة أ

فكــان التئـام الجماعـة فــي أي مكـان بحضــور األسـقف يُعتبــر اجتماعـاً مقدَّســا. املقـابر خلسـًة. 
 سواء كان يف السجن أو يف فندق أو يف حقل أو صحراء أو يف مركب.وتُقام اإلفخارستيا 

  فكـان ال ُيصـرَّح ألحـد أن يقتـرب شده بالرغم من كل هـذه الظـروف الصـعبة، كان التدقيق على أ
والنســاء ميتنــع علــيهن التنــاول يف أيــام  إلــى المائــدة المقدَّســة إالَّ إذا كــان طــاهرًا جســدًا ونفســاً.

 دورتن الشهرية.
  خصوصاً ليلة الفصح ح  قبل الفجر.الصوم قبل التناول يوضحه التدقيق يف صوم أسبوع اآلالم و 

 
(131) Ibid., 101. 
(132) Ibid., p. 114. 
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  هـــذا ، ”آمـــين“القـــدَّاس ويســـمع صـــالة اإلفخارســـتيا ويجـــاوب بكلمـــة جمـــرد أن حيضـــر اإلنســـان
يف كـل  فـي القـداس معناهـا شـركة وإيمـان” آمـين“ممارسة فعلية لحالـة تجديـد. وكلمـة ُحيسب 

 نسان وقلبه!مضمون الصالة اليت قيلت ودخلت آذان اإل
  .كان املؤمنون يقفون جبوار املائدة املقدَّسة ليأخذوا نصيبهم يف اإلفخارستيا 
   كان التناول يتم على مـرحلتني: اُألوىل يسـتلم فيهـا املـؤمن نصـيبه مـن اجلسـد املقـدَّس يف يـده، وبعـد

 ذلك يتناوله هو بنفسه.
   كان التقدُّم إىل املائدة املقدَّسة وه  املائدة الروحانية أمراً جت ع منـه الـنفس وترتعـب إذا أحسـت أ�ـا

غري مؤهَّلة. ألن الشعور كان حيتسبها أ�ا قدس أقداس: أي حضرة إيية بكـل تأكيـد. لـذلك كـان 
 قدَّموا.املؤمنون حيتاجون التائبون إىل تشجيع لك  يت

 “كان عمل األتقياء الذي يداومون عليه بنشاط.” االشرتاك يف جسد ودم ربنا يسوع املسيح 
  .كانت أوشية امللك تُقال يف القداس على الدوام 
  ت الكاهن حلاالت الطوارئ.كانت أج اء من اإلفخارستيا ُحتفظ يف بي 
  الِحــّل الــذي ينالــه التائــب مــن “مــن أقــوال القــديس ديونيســيوس يتضــح إميــان الكنيســة الواضــح أن

ضـرورة وأيضـاً ُحيسـبان  ”.يمسـحان الخطيـة“مهـا معـاً  ،”تناوله من الجسـد والـدم“مث  ،”الكاهن
 ة.حتمية لتزكية األعمال الصالحة السابق

   الزمــان جــداً  نــوال الِحــلَّ مــن الخطايــا والتنــاولكـذلك يتضــح مــن أقــوال القــديس ديونيســيوس أن
 جداً قبل املوت.

  أســقف أرســينوي (الفيــوم) ألـَّـف أبصــلمودية ” نيبــوس“واضــح أيضــًا مــن األقــوال الســابقة أن
وانتشـرت أحلانـه وُحفظـت وكانـت حمـل موافقـة وتقـدير ومـديح مـن  يسـةللتسابيح داخـل الكن

ديونيسيوس الكبري بابا اإلسكندرية. وذلك كـان قبـل أيـام رئاسـة ديونيسـيوس الـيت بـدأت سـنة 
 م.246

وهكــذا تكشــف لنــا ســرية ديونيســيوس الكبــري عــن تــاريخ بــدء ترتيــب األحلــان الكنســية داخــل القــداس 
 ووضعها في كتاب خاص.
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 سيرة القديس البابا بطرس خاتم الشهداءمن 

 م)311 - 301(
 

 في تشييع جسده:
وبخــور “[ومحلــوا ســعف النخيــل كعالمــة للنصــرة، ومشــاعل (الوقــت كــان لــيًال) وبتســابيح حلــوة، 

خرجـــوا حمتفلـــني بانتصـــاره الســـمائ ، واســـتودعوا جســـده يف املقـــنة الـــيت كـــان قـــد  ”عطـــر الرائحـــة
 )132F133(...] منها عجائب مل تكفَّ  أقامها هو بنفسه واليت صارت

[الـــرب االبـــن الوحيـــد، خـــالق مـــا يُـــرى ومـــا ال يُـــرى، الكلمـــة املســـاوي لـــآلب يف اجلـــوهر والـــروح 
ُولـد حبسـب اجلسـد مـن سـيدتنا العـذراء فـي آخـر الـدهور القدس، ربنا وإينا يسوع املسيح الـذي 

يقـة والـدة اإللـه، ورُئـ  علـى األرض  على الدوام القديسة واملمجَّـدة والـدة اإللـه مـرمي الـيت هـ  باحلق
 كإنسان متحدثاً حديثاً حقيقياً مع الناس...

يف ذلـــك اليـــوم الـــذي فيـــه كـــان اليهـــود علـــى وشـــك أن يـــأكلوا الفصـــح يف املســـاء ُصـــلب ربنـــا 
بالنسبة للعتيدين أن يشـتركوا باإليمـان فـي السـر وخملصنا يسوع املسيح، فصار بذلك الضحية 

ألن املسـيح أيضـاً فصـحنا قـد  «حبسـب مـا قالـه بـولس الرسـول: تيا) الخـاص بـه (سـر اإلفخارسـ
وليس كما يقول البعض املساقون باجلهل مؤكِّدين كأ�م واثقـون أن املسـيح بعـد أن  » ُذبح ألجلنا

األمـــر الـــذي لـــم نتعلَّمـــه مـــن اإلنجيليـــين األطهـــار وال أحـــد مـــن الرســـل أكـــل الفصـــح ُأســـلم! 
إنه في الوقت الذي تألم فيـه ربنـا مـن أجلنـا بحسـب الجسـد  المباركين سلَّمه ألحد منا! بل

لم يأكل من الفصح الشكلي، ولكن كما سبق وقلت، إنه هو نفسه كحمل حقيقي ُذبح من 
الذي هو الفصح القانوين الذي كان يف يوم اجلمعة (االستعداد) الرابـع عشـر مـن  أجلنا في العيد

 «ح الشــكل ، ألن الفصــح احلقيقــ  قــائم الشــهر القمــري األول. ومــن أجــل ذلــك أبطــل الفصــ

 )133F134(كما قال وعلَّم بولس الرسول اإلناء املختار.]  » املسيح فصحنا ُذبح من أجلنا
تتحقــق العقيــدة األرثوذكســية القائلــة بــأن عشــاء الخمــيس الســري لــم يكــن وهكــذا بكــل وضــوح 

 
(133) Genuine Acts of Peter of Alexandria, ANF, VI, p. 268. 
(134) Ibid., p. 282. 
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 فخارستيا.فصحاً، وأن المسيح بارك فيه خبزًا عادياً مختمرًا الذي صار هو خبز اإل
[حنن حنتفظ بيوم الرب (األحد) كيوٍم للفرح، ألن فيه قام الرب من األموات، وتقليدنا مينع إحنـاء 

 )134F135(الركب يف ذلك اليوم.]
ــظ أن جممــع نيقيــة أخــذ بكــالم القــديس بطــرس خــامت الشــهداء وجعلــه قانونــاً عامــاً للمســكونة   وُيالحم

 ).20كلها حتت رقم (
    

 
(135) Nicene Canon  20, cited by Bingham, op. cit., 4, p. 500. 
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 رستيا في مصررابعاً: اإلفخا
 م)373 - 318(سنة 

 القديس أثناسيوس الرسولي
 

 بخصوص الجسد والدم في اإلفخارستيا: رسالة إلى سيرابيون
وهـو مييـ  الـروح يـا  الجسد والـروح، [وهنا أيضاً يستعمل الرب اإلصطالحني فيما خيص نفسه. -1

مبــا هــو لــيس مبنظــور.  للجســد حــ  يؤمنــوا لــيس فقــط مبــا هــو منظــور منــه بــل وأيضــاً لكــ  يؤمنــوا
إذا ُأخذ علـى أنـه طعـام  )135F136(وهكذا يفهمون أن ما يقوله ليس جسدياً بل روحياً، وإالَّ فاجلسد

فكم يكف  من الناس؟ وإن صار طعاماً فهـل يكفـ  العـامل كلـه؟ ولكـن يـذا السـبب عينـه يـذكر 
وى الــــرب صــــعود ابــــن اإلنســــان إىل الســــماء، وذلــــك لكــــ  جيــــذب أفكــــارهم بعيــــداً عــــن مســــت

أن الجسـد الـذي يـذكره هــو سـمائي، مـن فــوق، اجلسـديات، ومـن هنـا يسـتطيعون أن يفهمــوا 
وهــذا  » الكـالم الـذي قلتـه لكـم هــو روح وحيـاة «ألن وأنـه طعـام روحـاني يُعطَـى علــى يديـه، 

هـــو ميكــن أن يُقـــال هكـــذا: أن مـــا اســـُتعلن لكـــم (مــين) ومـــا ســـُيعطى مـــن أجـــل خـــالص العــامل 
ســوف يُعطمــى لكــم روحيــاً علــى  ، وهــذا الجســد والــدم الــذي منــه،جســدي الــذي أنــا البُســه

ــاً يــديَّ  ويصــري للجميــع حافظــاً للقيامــة الــيت للحيــاة  كطعــام حتــى ينتقــل إلــى كــل واحــد روحي
 )136F137(األبدية]

هنــا واضــح يف كــالم القــديس أثناســيوس أن اجلســد والــدم يف اإلفخارســتيا مهــا جســده احلقيقــ  ودمــه 
 انتقاًال روحياً ويهبان اإلنسان قوة القيامة العتيدة.احلقيق  مينحان اإلنسان 

 م):371من خطاب إلى مكسيموس (سنة 
 )137F138(]نفسه.” الكلمة“بل بتناولنا من جسد [وحنن نتألَّه باشرتاكنا ليس يف جسد إنسان  -2
 )138F139([انظر أيها الشماس لئالَّ تعط  جوهرة اجلسد الذي بال خطيئة لغري املستحقني.] -3

 
 إن كان يُفهم جسدياً فقط. (136)

(137) Ad. Serap., IV. 19. 
(138) Letter 61, 2, to Maximus, NPNF, 2nd ser., vol. IV, p. 578. 
(139) Comment. on Matt. VII. 6, cited by NPNF, 2nd Series, vol IV, p. lxxix. 
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 ل القديس أثناسيوس مع خب  اإلفخارستيا املتحوِّل كتعامله مع جسد املسيح احل  متاماً.هنا يتعام
 )139F140(وبعبادته بالتقوى.]طاهرة ومكرَّمة ومزيَّنة بدم المسيح [إن هياكلنا اآلن، وكما كانت دائماً،  -4

 وصف لهجوم الوثنيين على الكنيسة في اإلسكندرية: -5
والمائــدة التــي كانــت مصـنوعة مــن الخشــب، وســتائر  )140F141(”الثرونـوس“المقاعــد، و [وأخـذوا 
وكــل مــا اســتطاعوا أخــذه أخــذوه ومحلــوا الكــل خارجــاً وحرقــوه أمــام األبــواب يف  ،)141F142( الكنيســة

 .)142F143(الشارع الكبري وألقوا بالبخور يف النار.]
بــا الِحــظ أن البخــور موجــود مــن قبــل عصــر البابــا أثناســيوس بالضــرورة، ومــذكور يف وصــف جنــازة البا

 بطرس خامت الشهداء. إذاً، فهو موجود وله طقسه وصلواته.
خطــــاب االحتجــــاج املقــــدَّم مــــن شــــعب اإلســــكندرية إىل اإلمناطــــور قســــطنطيوس علــــى أعمــــال  -6

 األريوسيني الوحشية:
[مــن شــعب كنيســة اإلســكندرية الكاثوليكيــة (اجلامعــة) اخلاضــعة لتــدبري الُكلِّــ  االحــرتام األســقف 

 مون هذا االحتجاج العام:أثناسيوس، يقدِّ 
نقـــيم إنــه يف اليـــوم التاســع مـــن شـــهر فنايــر املوافـــق للرابـــع عشــر مـــن شـــهر أمشــري بينمـــا كنَّـــا 

، ومهتمـين بالصـلوات، ألنـه كـان مزمعـاً إقامـة تنـاول (اشـتراك) فـي ”بيت الرب“السهر في 
دوق هجــم علينــا وعلــى الكنيســة الـــيــوم االســتعداد (الســبت) . وفجــأة فــي منتصـــف الليــل 

العظـــيم الشـــرف ســـرييانوس مبجموعـــات كبـــرية مـــن عســـاكره مســـلَّحني بســـيوف شـــاهرة وســـهام 
وكانــــت وحــــراب وعصــــ  والبســــني خــــوذات علــــى رؤوســــهم، هــــذا وحنــــن كنــــا باحلقيقــــة نصــــلِّ  

ــرأ،  ودخلــوا حتــى إلــى األمــاكن التــي ال ُيســمح وإذ بــم يكســرون األبــواب، ... الفصــول تُق
 )143F144(بالدخول فيها ألي مسيحي ...]

 القديس أثناسيوس يروي القصة بنفسه، يف دفاعه لدى اإلمناطور قسطنطيوس: -7

 
(140) Defence against the Arians, 5, NPNF, 2nd series, IV, p. 102. 

 كرس  البطريرك.  (141)
 اليت كانت تفصل اييكل عن اخلوارس اخلارجية، ورمبا كانت أيضاً تفصل أماكن السيدات عن الرجال. (142)

(143) Hist. of the Arians, 56, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 290, 291. 
(144) Hist. of the Arians, 81, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 301-302. 
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كـان سـهٌر [لقد هجم سرييانوس على الكنيسة بعسـاكره بينمـا كنَّـا مشـغولني يف اخلدمـة ...، إذ  -أ 
 )144F145(]تحضيرًا للشركة في الغد ...

 باحاً.هنا ُيالَحظ أن السهر كان الجمعة مساًء والتناول سيكون السبت ص
 يف دفاعه عن سبب هربه: -ب

أمَّـا [وأحاط سرييانوس وأوقف عساكره علـى أهبـة االسـتعداد حـ  ال يفـرَّ أحـد مـن الكنيسـة ... 
ألن  «والشـعب جياوبـه:  الشـماس ليقـرأ مزمـوراً ، وأشـرت إىل )145F146(أنا فجلست علـى الثرونـوس

ن اجلنرال هجم بعنف ودخـل الشعب ويذهب كلٌّ إىل بيته، ولك )146F147(ح  خيرج» إىل األبد رمحته
والكهنـة وبقيـة العلمـانيني  ليتعرَّفـوا علينـا، 147F148( Sanctuary(”بالهيكل“وأحاط الجند الكنيسة 

رجـوتهم  وبعـد ذلـكوأمرت بالصـالة، املوجودين صرخوا علينا لك  ننسحب ... أمَّا أنا فوقفت 
يتبعو�م، وإذا بالرهبـان الـذين   وملَّا كان اجل ء األكن قد خرج خارجاً وكان الباق في الخروج ... 

 -واحلــق شـاهد علينــا  -خارجــاً. وهكـذا وجرُّونـا  )148F149(صــعدوا إلينــاكـانوا معنـا وبعــض اإلكلـريوس 
كــانوا جيوبــون الكنيســة مررنــا بيــنهم حتــت قيــادة اهللا  بينمــا كــان العســكر واقفــني أمــام اييكــل واآلخــرون

 )149F150(]وعنايته، وانسحبنا دون أن يلحظنا أحد ...
أي اييكـل،  - ƒerate‹onحمظ يف األصل اليوناين أنه يذكر أن الثرونوس موجود يف مكـان امسـه ُيال

 .)150F151(وهو املكان املخصَّص لإلكلريوس
ُخيرج وأخذ ” الثرونوس“[وواحد من شبان اآلريوسيني املنحلِّني دخل الكنيسة وجترَّأ وجلس فوق  -8

كمــا جتــرَّأ اهللا،  يقلبــه ومل يمــدِر أنــه جيــرُّ علــى نفســه غضــبأصــواتاً بذيئــة، وقــام وأراد أن جيــرَّ الثرونــوس ل
وال أن ينظــروه،  الــذي مل يكــن ِحيــّل يــم حــ  ”التــابوت“قــدمياً أهــل قريــة أزوتــس (أشــدود) ومســكوا 

فكــــــــان جــــــــ اؤهم أ�ــــــــم ُضــــــــربوا بالبواســــــــري ضــــــــربًة شــــــــديدة، هكــــــــذا حصــــــــل يــــــــذا الشــــــــاب، 

 
(145) Defence before Constant., 25, NPNF, 2nd Series, IV, p. 247. 

 الكرس  البطريرك . (146)
 .dismissalاالنصراف طقس كنس  هام ويُدعى  (147)
 القديس أثناسيوس هنا على كرسيه داخل اييكل. (148)
 اييكل كان أعلى يف مستواه األرض  عن باق  الكنيسة. هنا إشارة واضحة جداً أن (149)

(150) Defence of His Flight, 24, NPNF, 2nd ser., IV, pp. 263-264. 
(151) PG XXV, 676. 
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 )151F152(ليه وضربه يف أحشائه وقضى على حياته.]فحينما جرَّ الثرونوس ُمريداً أن حيمله وقع ع
وهنـا نالِحــظ أن القـديس أثناســيوس يعطـ  لكرســ  البطريــرك تقييمـاً مهيبــاً ويرفعـه إىل مســتوى قداســة 
األدوات الـــيت كانـــت داخـــل قـــدس أقـــداس بيـــت اهللا قـــدمياً. كمـــا نالِحـــظ أن الثرونـــوس كـــان مـــن اخلشـــب 

لى درجة أعلى من مستوى األرض، لذلك كانت أية حماولة العادي، وكان ميكن محله وجرّه، وألنه كان ع
 جلرِّه كفيلة بأن جتعله ينكفئ ويقع هكذا.

 ويصف القديس أثناسيوس اإلفخارستيا يف إحدى مقاالته هكذا: -9
 )152F153([هذه هي الذبيحة غير الدموية التي للشفاعة.]

وامســه اســترييوس، وكــان ويف وصــف القــديس أثناســيوس ألعمــال أحــد أتبــاع آريــوس العلمــانيني  -10
قد ذبح لألوثـان أيـام االضـطهاد، يـأيت القـديس أثناسـيوس ضـمناً علـى ذكـر املكـان املخصَّـص للكهنـة يف 

 الكنيسة (اييكل):
األمـاكن الممنوعـة علـى العلمـانيين، فكـان يجلـس [ومن جرأة هذا الرجل كان حيشر نفسـه يف 

 )153F154(].في مكان اإلكليروس
راف المصـحوب بالتوبـة علـى يـدي كـاهن، فإنـه ينـال المغفــرة [وهكـذا بواسـطة االعتـ -11

 )154F155(بنعمة المسيح.]
واضح هنا أن االعرتاف والتوبة ملغفرة اخلطايا على يد كـاهن مهـا عقيـدة كنسـية ثابتـة يف زمـن القـديس 

 أثناسيوس.
 دفاع القديس أثناسيوس لدى اإلمبراطور قسطنطيوس: -12

إىل القديس أثناسيوس أنه أرسـل كاهنـاً يُـدعى مكـاريوس إىل  خبصوص التهمة اليت وجهها اآلريوسيون
 مريوط فدخل إىل كنيسة لآلريوسيني وحطَّم كأس اإلفخارستيا.

 مــــــاذا كانــــــت هــــــذه الكــــــأس وأيــــــن ُكســــــرت بواســــــطة الكــــــأس الخاصــــــة باألســــــرار،[وخبصــــــوص 

 
(152) History of the Arians, 57, NPNF, 2nd Series IV,  p.291. 
(153) Oratio de defunctis, PG XXVI, 1259, cited by NPNF, 2nd Series vol IV, p. lxxix. 
(154) De symodis, 18, NPNF, 2nd Series, IV, p. 459, PG XXVI, 713. 
(155) Catena on Jerem., cited in NPNF, p. lxxix; Bingham VIII, ch. 6, p. 79. 
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أمـام  أ أيضـاً ومـا هـو أرد من عـرض األسـرار المقدَّسـة أمـام الموعـوظين؟مكاريوس؟ ... أال خيجلون 
 امللــك إنــه جيــدٌّ أن حنــتفظ بســر «الــوثنيني؟ أمــا كــان جيــدر بــم أن يســتمعوا إىل مــا هــو مكتــوب: 

درركـــم أمـــام ال تُعطـــوا القـــدس للكـــالب وال ترمـــوا  «)؟ أو كمـــا أوصـــانا الـــرب: 7:22(طوبيـــا »
ة أمـام غيـر المقدَّس أما كان يجب علينا أن ال نستعرض ونشهِّر باألسرار )؟6:7(مت » اخلنازير

يقولـون أن الكــأس   فاملكـان الـذيالمعمَّـدين حتـى ال يسـخر منهــا الوثنيـون وال نُعثـر الموعــوظين؟ 
قـالوا إن مكـاريوس  واليـوم الـذي لم يكن كنيسة، ولـم يكـن هنـاك كـاهن يرعـى المكـان،ُكسرت فيه 

داً ممـْن يـتمم إذ مل يكـن موجـو  لم يكن يوم الرب، إذاً، فلم تكن هناك كنيسةعمل فيه هذا األمـر 
هـذه كـأس أسـرار؟ وأيـن وكيـف  اخلدمة املقدَّسة وال كان هـذا اليـوم حيتـاج إىل كـأس، فكيـف تكـون 

وإذا كســر إنســان كأســاً مثــل هــذه فــال  واألســواق، ُكســرت؟ توجــد كــؤوس كثــرية يف البيــوت اخلاصــة
رت وُكسـرت أمَّا الكأس التي تخدم األسرار فهذه وحدها إذا ُكس ”.بال تقـوى“يُقال عنه أنه 

ومثل هذه الكأس يلزم أن تكون موجودة فـي حيـازة ”. بال تقوى“عن َعْمٍد، فكاسرها يُدعى 
بحيــث  )155F156(أشــخاص قــانونيين، وهــؤالء يكونــون قــد اســتلموها بمقتضــى القــانون الكنســي،

ألن لهم وحدهم يحق أن يوزِّعـوا دم (اجلامعة)  الكنيسة الكاثوليكيةتكون في حيازة َمْن يرأس 
 معهم. ح وليس آخرالمسي

الـذي يقـيم اإلفخارسـتيا  )156F157(ممْن يمْسعمون لقتل األسـقف ”كأس“وكيف يبكون على (كسر) 
 بواسطته؟

ــْن يســعون إىل قتــل األســقف  )157F158(ثرونــوس مغطَّــى بغطــاء أســقفيوكيــف يبكــون علــى فقــد  مم
الــذي جيلــس عليــه، حــ  يبلغــوا قصــدهم أن يبقــى الثرونــوس بــدون أســقف، ويبقــى الشــعب بــدون 

 )158F159(التعليم اإلي  الصحيح؟]
 )159F160([وبجوار الثرونوس عن يمين ويسار مقاعد الكهنة.] -13
، أي أن الـــذي )160F161(ترمجـــة ســـبعينية) - 2:28(عـــد ” تقـــدماتي هـــي عطايـــاي“[يقـــول الـــرب  -14

 
 .65قانون الرسل  (156)
 أي  القديس أثناسيوس. (157)
 منجَّد حبرير أو قطيفة محراء. (158)

(159) Defence Against the Arians, 11-17, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 106-109. 
(160) Athanas., Ad Solit., cited by Bingham VIII, p. 88. 

 ».قرباين طعام «يف الرتمجة البريوتية  (161)
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تقدمونــه يل هــو أصــًال عطيــيت لكــم، فلنقــدم لــه كــل فضــيلة وقداســة الــيت هــ  فيــه. ويف التقــوى 
 األشياء التي قدَّسها لنا...له ب )161F162(نحفظ العيد

فلتكونــوا أرفــع مــن الــوثنيني يف حفــظ العيـــد بــإخالص الــنفس وطهــارة اجلســد، وأرفــع مـــن 
ألنكم لسـتم بعـد تتنـاولون المثـال والظـل بـل كأنـاس اسـتنرتم بالمجـد بنـور الحـق اليهود، 

الــذي وقــد أســس قانونــه  )162F163(فــي بيــت واحــد فــي الكنيســة الجامعــة لنأكــل فصــح الــرب
ـــا )163F164(سالمقـــدَّ  ـــى الحـــق، وأعطان ـــا إل ـــف واإلمســـاك يف هـــذا العيـــد، ألن  قادن مشـــورة التعفُّ

الفصــح هــو باحلقيقــة إمســاك عــن الشــر لنتمــرَّن علــى الفضــيلة ... أل�ــم قــدمياً جاهــدوا ليعــنوا 
هــم  أمَّــا نحــن (فبفصــح الــرب) نعبــر مــن المــوت إلــى الحيــاة،مصــر حــ  يبلغــوا أورشــليم، 

وكـانوا قـدمياً  ننتقـل مـن الشـيطان إلـى المخلِّـص.إىل موسـى وحنـن  انتقلوا من سلطان فرعـون
علينــا أن نصــلِّي يقيمـون تــذكار هــذا اخلــالص كــل ســنة، هكــذا حنــن اآلن نــذكر خالصــنا ... 

حتــى ال نأكــل الفصــح بغيــر اســتحقاق، لــئال نتعــرَّض للخطــر ألن الفصــح بالنســبة للــذين 
ــالعيــد بطهــارة يكــون طعامــاً ســماوياً، يحفظــون  ا كــو�م ميارســونه بنجاســة أو استصــغار فهــذا أمَّ

كـل َمـْن يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق يجـرم فـي مـوت «خطراً وتوبيخاً ألنـه مكتـوب:  يكون
 ».الرب

نسـتعد لكـي نقتـرب “كيفمـا اتفـق، ولكـن علينـا أن   ”نقـيم طقـوس العيـد“لذلك ينبغ  أن ال 
 ، ونطهِّـر أجســامنا)164F165(ل أيـدينا، فلنغسـ”نلمـس الطعـام السـمائي“وأن  ”مـن الَحَمـل السـمائي

 )165F166(]”نتناول من الكلمة“إذا كنا كلنا أطهاراً نستحق أن وحنفظ العقل من أي شر ... ح  
ألن فــي كــل مكــان يُقــدَّم لـــي «[واآلن يريــد الــرب أن يُقــام الفصــح (اإلفخارســتيا) يف كــل مكــان  -15

ـــاالً “ان بينمـــا هـــو يغيِّـــر مـــا كـــواملســـيح املخلِّـــص ...  )166F167(»بخـــور وذبيحـــة ـــى مـــا هـــو ”مث ، إل
 ”روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني“

 
 أي عيد الفصح. (162)
 الِحظ أن القديس أثناسيوس يفرِّق بني فصح اليهود وفصح الرب. (163)
 ن أو العهد إشارة دائماً إىل اإلفخارستيا.الِحظ أن تأسيس القانو  (164)
يكشـف عـن أن الكـاهن كـان يضـع ” لك  نلمس الطعام السـمائ  فلنغسـل أيـدينا“ُيالحظ قول القديس أثناسيوس:  (165)

 ج ء اجلسد املقدَّس يف يد املتناول وليس يف فمه كما هو حادث اآلن. لذلك كان يتحتَّم غسل األيدي قبل التناول مباشرًة وكانـت
 توضع مرحضة خارج الكنيسة يذا السبب.

(166) Festal Letter V, 4-5 NPNF, 2nd Series, vol. IV, pp. 518, 519. 
 ). الحظ تكرار هذه اآلية يف معظم الليتورجيات املصرية القدمية.11:1(مل  (167)
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خـــذوا كلــوا واشـــربوا هـــذا «قــائالً:  وإنمـــا لحمــه هـــووعــدهم أ�ــم لـــن يــأكلوا بعـــد حلــم خــروف 
 )167F168(]حفظنا عيد الفصح. نكون يا أحبائ  قدنغتذي نحن بهما  فحينما »جسدي ودمي

قـــائميت البـــاب  وميســـحوااألخـــرس [أمَّـــا هـــم فكـــانوا حيفظـــون العيـــد بـــأن ميتلئـــوا بلحـــم اخلـــروف  -16
خـاتمين عتبـة ” كلمـة اآلب“املهلك، أمَّا اآلن فنأكل من  والعتبة بالدم ملتمسني املعونة ضد

 )168F169(]القلب بدم العهد الجديد.
 م):339(سنة  -17

جماعــة ملكــوت الســموات، ألن ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات يخــدمون [عظيمــٌة هــ  
 )169F170(]الرب هناك.

 م):339(سنة  -18
170F» يف كـل أُمـة يُقـدَّم خبـور وذبيحـة طـاهرة هللا «قـدَّم يف مكـان واحـد، ولكـن ال تُ  ”الذبيحة“[و

171( ،
الكنيسـة وكذلك من الكـل ويف كـل مكـان يرتفـع تسـبيح وصـالة لـآلب الصـاحل واملـنِعم عنـدما تقـيم 

النــاس  اجلامعـة املوجـودة يف كـل مكــان معـاً، نفـس اخلدمــة هللا ببهجـة وسـرور عنــدما يشـرتك كـل
حينئــذ تســقط أســوار كــل قــوة شــريرة مثــل ” ... آمــني“التســبيح ويقولــون يف إرســال ترنيمــة 

 أسوار أريحا، وحينئذ تنسكب عطية الروح القدس بغنى على كل الناس.
 غري املائت. )171F172(”وهو أيضاً موضوع هذا العيد“... ألنه هو رب املخلوقات 

ا أن المسيح فصحنا قـد ُذبـح ألجلنـا، لـذلك إذ قـد ُذبـح، فعلـى كـل واحـد منـألن 
ألنـه يُعطـى للجميـع بـال حـدٍّ، وهـو يف كـل  يغتذي به، وبغيرة ونشاط نتناول منـه كمعـين.

 » ينبوع ماء ينبع إىل حياة أبدية «واحد 
ونعطـــــي المجـــــد هللا قـــــائلين: هـــــذا هـــــو اليـــــوم الـــــذي صـــــنعه الـــــرب فلنفـــــرح ونبـــــتهج 

 )172F173(]فيه...

 
(168) Festal Letter IV, 4, NPNF, 2nd Series vol. IV, pp. 516, 517. 
(169) Ibid., 3, NPNF, p. 516. 
(170) Festal Letter XI, 1, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 532. 

 ) الحظ هنا أيضاً تكرار هذه العبارة الواردة يف قداس مرقس الرسول.11:1(مل  (171)
وهــو  ”هــو نفسـه عيــدنا“): [الــرب هـو معطــ  هـذا العيــد والـذي 2:10جـاء بـنفس هــذا املعـىن يف الرســالة الفصـحية ( (172)

 معط  الروح].أيضاً 
(173) Festal Letter XI, 11-15; pp. 537-538. 
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ذات أثــر خالصــ  فعَّــال باألكــل  هنــا يتجــه فكــر القــديس أثناســيوس إىل مفهــوم ذبيحــة الفصــح أ�ــا
 منها! جبوار أثرها الفعَّال للخالص كذبيحة مقدَّمة لآلب بدم االبن.

 (عيد الفصح الذي للخالص).  )173F174(”العيد املخلِّص“يسمَّى عيد الفصح  - 19
[وحنــن نغتــذي بكلمــات احلــق ونشــرتك يف تعاليمــه احليــة، حــ  نســتطيع بعــد ذلــك أن نتقبَّــل  - 20

معهـم إلـى الوليمـة ” الكلمـة“هكذا يدعونا اء، ألنه كما ُدع  تالميذه إىل الِعلِّيـة أفراح السم
 )174F175(]السمائية غير الفاسدة

[ألن الفـردوس أُغلــق منـذ أن طُــرد آدم مـن أفراحــه، وُعــنيِّ الشـاروبيم بســيف ييـب نــار متقلِّــب  -21
علـى الشـاروبيم ظهـر اآلن فقـد فُـتح واسـعاً. ألن الجـالس ليحرس طريق شجرة احلياة، أمَّا 

ورمحـــة وأخـــذ اللـــص الـــذي اعـــرتف ودخـــل الســـماوات كســـابق مـــن أجلنـــا فاحتـــاً  بفـــرح عظـــيم
ولكـــن قـــد أتيـــتم إىل جبـــل صـــهيون وإىل مدينـــة اهللا احلـــ ِّ أورشـــليم  «األبـــواب للجميـــع ... 

السمائية، وإىل ربوات بال عدد هم حمفل مالئكـة، وإىل مجاعـة عظيمـة وكنيسـة أبكـار مكتوبـة 
فمــن ذا الــذي ال يشــاء أن يشــترك فــي هــذه الشــركة العاليــة التــي  » اؤهم يف الســماءأمســ

 )175F176(لهؤالء؟...]
 من أجل االستحالم الليل ، خطاب إىل القديس آمون رئيس نرتيا:

[ألنه بالنسبة للموضوع الذي سبق وأن تكلَّمت عنه الذي يشتِّت أفكار النسَّاك من تأمالتم  -22
ظهر وكأنه قد غلبهم، فالعدو يثري مثل هذه األفكار املرِبكة مع أ�ا بال  السالمية اليومية ح 

ـــاة، ويضـــع أمـــامهم أســـئلة بـــال أي معـــىن ون اعـــات ينبغـــ  أن يرتكهـــا  ـــة قيمـــة مـــن جهـــة احلي أي
اإلنســان ويهملهــا، ألنــه هــل ـــنين أيهــا الصــديق التقــ  احملبــوب مــا هــ  اخلطيئــة أو مــا هــ  

ة؟ إنـــه فقـــط ميكـــن أن نقـــول: إذا كنـــا نقـــرتف خطيـــة فـــإن هـــذه النجاســـة يف اإلفـــرازات الليليـــ
إذا حدث إفراز جسدي بدون إرادة اإلنسان، فنحن نعتبر ذلك أنه حاجـة جناسة، ولكـن 

 )176F177(الطبيعة.]

 
(174) Festal Letter XIII, 1, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 539. 
(175) Festal Letter XXVIII, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 550. 
(176) Festal Letter XLIII, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 553. 
(177) Letter XLVIII, to Amun, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 556. 
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الرسـويل وتعـيش حبسـب  تمسـك بالتقليـد[وحنن نعلم أنك مبقتضى اعـرتاف إميانـك ترغـب أن  -23
ــــد حنــــ وصــــايا النــــاموس اإللهــــي، ن معــــك أيضــــاً يف اجلماعــــة الــــيت هــــ  اآلن تضــــم حــــ  نُوجم

يف االبتهـــاج ... وقــد اســـتلمنا الكتــب الـــيت هــ  مـــن  البطاركــة واألنبيـــاء والرســل والشـــهداء
عمــل حكمتــك العاليــة ونفســك التقيــة والــيت فيهــا رأينــا صــورة رســول وثقــة نــيب وتعلــيم احلــق، 

علـى اآلريوسـية وتقليـد اآلبـاء بـال  تعليم اإلميان احلقيق ، طريق السماء، وجمد الشهادة والظفـر
 )177F178(]والقانون الصحيح لنظام الكنيسة ...أدىن نقص، 

 سيعوضك بالِعَوض الذي في ملكوت السموات ...[وأنا أعلم وأؤمن أن الرب نفسه  -24
ه إلــى الكنيســة  ونحـن نســأل الــرب فــي الصــالة لكــي برحمتــه يتــراءف وينظــر مــن ُعلُــوِّ

بسبب اخلوف الذين سقطوا أيدي املضطهدين، ولك  يقوم كل  من خدَّامهوينجِّ  الجامعة 
 )178F179(]من طريق الضاللة.ويردهم إلى طريق التقوى، الوقيت، ويعودوا 

ح ن ح ناً عظيماً، ودخل الكنيسة رافعـاً يديـه إىل اهللا  )179F180([وعندما مسع بذلك األسقف أمِلْكسمْندر -25
ـــــــاً الويـــــــل لنفســـــــه، وســـــــقط علـــــــى وجهـــــــه  ـــــــعداخـــــــل الهيكـــــــل معطي علـــــــى  وصـــــــلَّى وهـــــــو واق

 )180F181(.[)181F182(الرصيف
القديس أثناسيوس يشري إىل أن تسـبحة الشـاروبيم كانـت قـد انتشـرت يف أيامـه يف كـل كنـائس  -26

. وهـذا الوصـف جنـده )183F184(”احليوانـان الكرميـان“وُيسمى: السـاروفيمان  )182F183(الشرق والغرب
 «وس الضرير يقول عنهما وارداً يف قداس القديس مرقس الرسول. والعالَّمة اإلسكندري ديدمي

184F» يســـــــــــــبِّحون بـــــــــــــأفواه ال تســـــــــــــكت وأصـــــــــــــوات ال تـــــــــــــدأ

ويقـــــــــــــول عنهمـــــــــــــا  )185

 
(178) Letter LI, to Lucifer, NPNF, 2nd Ser., IV, pp. 561-562. 
(179) Ibid. 

 أسقف القسطنطينية، عندما مسع أن آريوس سُيقبل يف شركة الكنيسة. (180)
تربـة مـن هيكـل القـديس أنبـا مقــار احملـيط باملـذبح، وقـد ُكشـف عـن هـذا الرصـيف بوضـعه التقليــدي القـدمي عنـد رفـع األ (181)

 سم فظهر الرصيف حميطاً باملذبح من كافة اجلهات. 75مقدار 
(182) Letter LIV, to Serapion on the death of Arius, 3, NPNF, 2nd Series, IV, p. 565. 
(183) De Trin. et Spir. S., 16, cited by Srawley, op. cit., p. 48. 
(184) On Luke X, 22, 6, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 90. 
(185) Didymus, de Trin. ii. 6. 
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185F» املمتلئون أعيناً. «القديس إيسيذوروس البيل يوم : 

186(  
 وُيالحمظ أن هذه األوصاف مجيعاً ترديد ملا هو وارد يف قداس القديس مرقس الرسول.

 م.356يونية سنة  13يوم اخلميس 
ويف اليـوم التـايل دخــل ألنــه كـان يـوم األربعــاء ...  )186F187(عب يف الكنيسـة الكبـرية[واجتمـع الشـ -27

القائد هرياكليوس ومعه وايل البالد ومجاعة غوغاء مـن عابـدي األوثـان وهجمـوا علـى الكنيسـة 
 )187F188(]قد حان dismissalوقت االنصراف ... وكان 

بعــاء واجلمعــة لســماع القــراءة كــان طقــس اإلســكندرية حيــتِّم علــى الشــعب حضــور الكنيســة يــوم  األر 
 والوعظ واالنصراف بدون قداس.

اً األسـقف دراكونتيـوس ألنـه  القديس أثناسيوس يكتب عن أمهية الوعظ بعد اإلجنيل يف القداس، موخبِّ
 أراد أن يتخلَّى عن وظيفته:

ِصْرَت أسقفًا والشعب ينتظر أن يتغذَّى على يديك وحدك مـن تعـاليم الكتـب [واآلن وقد  -28
فأي عذر يكون لك عندما يأيت الرب يسوع وجيد خرافه تعاين الاعة بسبب عدم  المقدَّسة،
 )188F189(التغذية.]

 ويقول سوزومني املؤرِّخ:
األسـاقفة وحـدهم هـم [منذ أيام آريوس ُمنع الكهنة من الوعظ يف مدينة اإلسـكندرية، وصـار  -29

 .]المسئولين عن الوعظ
لقديس أثناسيوس الرسويل ال يوجد وعظ على اإلطالق يف روما ال وكان يف هذا الوقت بالذات أيام ا

ــــام البابــــا الون، أي أوائــــل ــــة، حســــب شــــهادة ســــوزومني، حــــ  إىل أي القــــرن  بواســــطة أســــاقفة أو كهن
 .)189F190(اخلامس

 
(186) Ep. I. 151. 

 كنيسة البابا ثيئوناس.  (187)
(188) History of the Arians, 55, NPNF, 2nd Series vol. IV, p. 290. 
(189) Letter XLIX, to Dracontius, 2, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 558. 
(190) Sozomen, H.E. VII, 19, NPNF, 2nd Ser. vol. II, p. 390. 
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ميتــدح القــديس غريغوريــوس الن ينــ ي بثنــاٍء كثــري القــديس أثناســيوس الرســويل، ألنــه حينمــا كــان  -30
 .)190F191(ن يتوافق دائماً مع مستوى سامعيهيعظ كان يراع  أ

ــْن  -31 وكــان التقليــد لــدى اإلســكندرية منــذ أيــام مــا قبــل كليمنــدس وأورجيــانوس وحــ  أثناســيوس ومم
ــــــدس، وذلــــــك حبســــــب حتقيــــــق القــــــديس  بعــــــده، أن خيتمــــــوا العظــــــة بالذوكصــــــا للثــــــالوث األق

 .)191F192(باسيليوس
وهـــم جالســـون ويف النهايـــة يقفـــون  وكـــان القـــديس أثناســـيوس وكـــل األســـاقفة يف مصـــر يعظـــون -32

 .)192F193(للذوكصا والصالة ويقف معهم الشعب بأمجعه
 من خطاب إىل أرسي يوس رئيس أديرة باخوم يف نياحة ثيؤذوروس:

  )193F194([أطلب إليكم جميعاً أن تصلُّوا معاً لكي يمنح الرب سالماً للكنيسة.] -33
وقــد عيَّنهــا اآلبــاء لكــ  يقرأهــا الــذين  [ويوجــد أســفار أخــرى جبــوار هــذه (األســفار القانونيــة)، -34

ينضمون حديثاً إلينا والذين يريدون معرفة بكلمة احلق: حكمة سليمان وحكمة سرياخ وأستري 
 )194F195((الديداخ ) والراع .] ”تعاليم الرسل“ويهوديت وطوبيت وتلك اليت ُتدعى 

تحم الكنيســة وكســر  القــديس أثناســيوس يثبــت بطــالن التهمــة القائمــة ضــد الكــاهن مكــاريوس أنــه اقــ
 كأس اإلفخارستيا:

[وكيف ميكن تقدمي الصعيدة واملوعوظون موجودون؟ يتحقق مـن هـذا أنـه مل يكـن وقـت تقـدمي  -35
 )195F196(الصعيدة ألن املوعوظني كانوا موجودين.]

 ويف دفاعه أيضاً ضد نفس اإلدعاء معتمداً على أن علمانياً ال ميكن أن يقيم ذبيحة:
 )196F197(ال ينبغ  أن ُتطرح هكذا جانباً.] [أن قوانني الرسل -36

 
(191) Gregory Nazianzen, Orat. 21, 31, 36; NPNF, 2nd ser., VII, p. 278, 280. 
(192) Basil., On the Spirit, 29, NPNF, 2nd Ser., vol. VIII, p. 45. 
(193) Athanasius, Hom. de Semente, PG XXVIII, 144-168, cited in Bingham, vol. 5, p. 164. 
(194) Letter LVIII, to Orsisius, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 570. 
(195) Festal Letter XXXIX, 7, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 552. 
(196) Defence against the Arians, 28, NPNF 2nd Series, vol IV, p. 115. 
(197) Ibid., 30, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 116. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     488

[هـــذا لـــيس قانونـــاً كنســـياً وال هـــو تقليـــداً انتقـــل إلينـــا مـــن اآلبـــاء قـــط، أولئـــك الـــذين اســـتلموه  -37
 )197F198(]من الرسول العظيم بطرس المطوَّب.بدورهم 

ويف أجـ اء مـن الكنيسـة ... وقبـائح أجروهـا فـوق  أشعلوا النار في المعموديـة المقدسـة[لقد  -38
 )198F199(قضـــــبان الهيكـــــل وقلعـــــوا مخـــــازن األباركـــــة والزيـــــتملائـــــدة املقدَّســـــة ... واقتحمـــــوا ا

تحـــتفظ وعـــرَّوا العـــذارى ... وكـــان بيـــنهن عـــذراء  والشـــمعدانات المثبتـــة فـــي الحـــوائط ...
 )199F200(فتم َّق الكتاب يف يديها بينما هم يضربو�ا.]بكتاب األبصلمودية في يديها 

مسع أن رئيس الشمامسـة يف طقـس اإلسـكندرية كـان لـه احلـق وحـده  يقول املؤرِّخ سوزومني إنه -39
وأثنــاء قــراءة اإلنجيــل ال يقــوم األســقف عــن كرســيه بخــالف كــل عوائــد أن يقــرأ اإلجنيــل، 
 .)200F201(الكنائس األخرى

جبـــوار بورســـعيد  -أي الفرمـــة  -م (بالوظـــة 450وأمَّـــا القـــديس إيســـيذوروس البليوزيـــوم  ســـنة  -40
قــت قــراءة اإلنجيــل يقــوم األســقف عــن كرســيه ويخلــع األموفوريــون و اآلن)، فيقــول: إن 

 .)201F202(احتراماً لإلنجيل
هــو م مــور اعــرتاف  -[وإن امل مــور اخلمســني (الــذي هــو الواحــد واخلمســون يف تقســيمنا اآلن)  -41

™xomolog»sewj.[)202F203( 
 إىل املعمَّدين اجلدد:

ز وكــأس الخمــر ويصــعدونهما كمــا ســترون الالويــين (الشمامســة) ُيحضــرون أرغفــة الخبــ[ -42
ولكــن وطاملــا مل تبتــدئ التوســالت والصــلوات فــاملوجود هــو جمــرد خبــ  ومخــر. علــى المائــدة. 

 بعد الصالة الكبيرة يصير الخبز جسد ربنا يسوع المسيح والخمر يصير دمه.
ولنــأِت اآلن إىل صــلوات تكميــل األســرار، فطاملــا أن الصــلوات والتوســالت مل تبــدأ، فهــذا 

 
(198) Hist. of Arian, 36, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 282. 

 كان احلجاب الذي يفصل الكنيسة عن اييكل من قضبان عليها ستائر.  (199)
(200) Circular Letter 3-4, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 94. 
(201) Sozomen. H.E. VII, 19, NPNF 2nd Ser., vol II, p. 390. 
(202) Isidor., Ep. I. 136., cited by Srawley, Early Hist. of Litur., p. 46. 
(203) ad Marcellinum, 20, PG XXVII, 32; BEP p. 32, 22. 



 489                                                                                     التقليد اإلفخارسيت وأصالته يف مصر

ولكن بعـد أن تُتلـى الصـلوات الكبـرية  -أي جمرد خب  ومخر  -وهذا اخلمر مها ساذجان  اخلب 
 )203F204(]في الخبز والخمر فيكون جسد الكلمة.” الكلمة“ينزل والتوسالت املقدَّسة 

 فيكون اجلـواب بالنسـبة لـه كـاآليت: ألننـا ننظـرنصلِّي ناحية الشرق؟ [إذا ُسئل املسيح  ملاذا 
 ني إىل اهللا أن يردَّنا إىل وطننا األول الذي خرجنا منه.متوسل ناحية الفردوس

ـــا إذا كـــان الســـائل رجـــًال وثنيـــاً فيكـــون اجلـــواب بالنســـبة لـــه كـــاآليت: ألن اهللا هـــو النـــور  أمَّ
 املخلوق نعبد خالق هذا النور. ناحية مصدر النوراحلقيق . لذلك فحينما نتَّجه 

كــاآليت: ألن الــروح القــدس  واب بالنســبة لــهأمَّــا إذا كــان الســائل رجــًال يهوديــاً فيكــون اجلــ
أي ناحيــة مــيالد الــرب  ناحيــة مــوطئ قدميــه!اســجدوا  «) 7:132قــال بواســطة داود (مــ  

(مــ  » املكــان الــذي عــاش فيــه وُصــلب وقُــن وقــام ثانيــة وصــعد إىل الســموات، ناحيــة املشــارق
 )204F205(حسب السبعينية).] 34:68

 
(204) ad nuper baptizatos, PG XXVI, 1325. 
(205) Quaestiones ad Antiochum, 37; PG XXVIII, 620; BEP p. 35,110. 
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 إلفخارستيا وليتورجيتهاأقوال القديس أثناسيوس الرسولي عن ا

 (مع إعادة ترتيبها حسب وضعها في القداس)
 

 أوًال: الكنيسة والخدمة فيها:
 ( أ ) الكنيسة، (ب) خدَّامها، (ج) شعبها.

 ( أ ) الكنيسة:
الكنيسـة الـيت علـى األرض الـيت  ”بيـت السـماء“[إن البيت الذي أؤمتنتم عليـه أيهـا األسـقف هـو 

 ».باب السماء«وهذا هو  ،»بيت اهللا« قال عنها يعقوب: إن هذا هو
بيـت اهللا ” ويمجِّدون“ألن مجيع املالئكة الذين يأتون من عند اهللا يتقدمون أوًال إىل الكنيسة 

 )205F206(]».الذي على األرض«
 والتسبحة السنوية تقول: [السالم للكنيسة بيت املالئكة] وهو حتمل من املعىن.

فـإن كـان ألنهـا مبنيـة فـي السـموات. لكنيسة بكـل خمافـة، [امسع ُألعرِّفك كيف ينبغ  أن متجِّد ا
اجلبــــل الــــذي وقــــف عليــــه الــــرب (يف ســــيناء) دفعــــة واحــــدة عنــــدما أعطــــى النــــاموس للشــــعب قــــد 

إىل حاٍل آخر أفضل بالطهر، إذ صار املوضـع الـذي حتـت قدميـه مثـل عقيـق وأمسـاجنوين  »انتقل«
 )207F208(].ف عليه كل يومالذي يق )206F207(فكم بالحري الموضعمثل السماء يف قدسه، 

وداود أيضـاً أنا خائف ومرتعد، ألن هذا هو الموضع الذي يقوم فيه الرب، [ألن موسى قال: 
أنــت مخــوف يــا اهللا، َمــْن الــذي يســتطيع أن يقــف أمامــك ... لــذلك ال  يعــرف هــذا إذ قــال:

 )208F209(]بخوف ورعدة. وهذا خيدميقترب إلى المذبح إالَّ الذي اختاره الرب لهذه الخدمة، 
وامسها قد مأل كل األرض والسماء أيضًا، أل�ا صارت  افتخار المدينة هي الكنيسة،[ألن 

يف مرضــــــاة عريســــــها املســــــيح، هــــــذه، الــــــيت مل يشــــــفق هــــــو علــــــى ذاتــــــه مــــــن أجلهــــــا، ولكــــــن 

 
 أثناسيوس. القانون السادس من قوانني القديس (206)
 أي املذبح. (207)
 القانون السابع. (208)
 القانون األول. (209)
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 )209F210(بذل نفسه عن خرافها.]
 وكل كنيسة األبكار المكتوبـة فـي السـموات تفـرح[ألن بسبب (الكنيسة)، السماء تفرح معنا 

 )210F211(]معها.
 (ب) خدَّام الكنيسة:

ـــْن كـــان حتـــت ظــل املـــذبح الـــذين هـــم األســاقفة، الكهنـــة، الشمامســـة، النصـــف مشامســـة،  [كــل مم
ألنه بسبعة أعمدة دعَّمت الحكمة بيتهـا، وسـبعة أرواح اهللا األغنسطسيون، املرتلون، البوابـون. 

.. هـؤالء السـبع طغمـات هـم الكاملون ... هؤالء الذين دعاهم زكريا النبي سبعة أعين اهللا .
 سبع عيون البيعة،

فاآلن أيها األسقف، اعلم أن البيعة ليست ثابتة عليك وحدك بل بالست رتب األخـرى الـيت 
فهـل ، فال ترفضوهم وال حتتقروهم، بل كرِّموهم أل�ـم شـركاؤكم واخلـدام معكـم ... )211F212(يف البيعة

فـأنتم بهـا كاهتمامـك بجسـدك ... ؟ فـاهتم )212F213(علمَت أيها الكـاهن أن أعضـاءك هـم البيعـة
سبعة أعني اهللا، فاخدموا خدمـة اهللا جيـداً كـل واحـد يف رتبتـه مـن األسـقف إىل البـواب عـاملني أن 

كقـول زكريـا النبـي أن َمـْن يمسُّـكم موهبة اهللا ه  اليت أدركتكم، إذ ال جيسـر أحـد أن يلمسـكم 
تقـول أيهـا الكـاهن مـن أجـل االسـم فمـاذا  البيعـة،” أعـين“أنـتم ”. عينـه“هو كمن يُمسُّ حدقـة 

 مجـدهوإذا مل خيدم األسقف املذبح كاسـتحقاق  وشكل اهللا الذي أنت البسه؟الذي اسُتوِدعته 
القســــوس، والقســــوس حيتقــــرون الشمامســــة،  يحتقــــر(وجمــــد املــــذبح مــــن كرامــــة خدَّامــــه)، ولكــــن 

 يســكت إىل والشمامســة حيتقــرون الشــعب، ويكســل كــل واحــد عــن عملــه، فمــاذا تقــول؟ هــل اهللا
 )213F214(األبد؟]

 
 القانون الثمانون. (210)

(211) Festal Letter VI, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 522. 
ام يف سبع طغمات موحـدة ارجـع لسـفر عـ را  (212) ، 25 -11: 7لك  تفهم نظرية القديس أثناسيوس يف مجع هؤالء اخلدَّ

ام اييكــل، لـو أضــفنا إلـيهم رئــيس الكهنــة يكونـون ســبعة، وكانـت يــم حقــوق متسـاوية ومدينــة واحــدة. حيـث جنــد أن  طغمـات خــدَّ
فالقـــديس أثناســـيوس مل ينظـــر إىل طقـــس وضـــع اليـــد الـــذي ُيســـتثىن منـــه األغنســـطس واملرتـــل والبـــواب حاليـــاً، بـــل نظـــر الســـتحقاق 

 وواجبات اخلدمة املشرتكة.
 .10حاشية رقم  472ونيسيوس الكبري صفحة ارجع ألقوال البابا دي (213)
 القانون العاشر. (214)
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[األســـاقفة أل�ـــم ال يُقـــامون بشـــ ء (رشـــوة)، مـــن أجـــل هـــذا ينبغـــ  أن يكونـــوا بكـــل كرامـــة اهللا، 
 )214F215(]الكالم والتعليمفلُتضاعمف يم الكرامة وخباصًة الذين يتعبون يف 

 الهيكل والمـذبح المقـدَّس ال يجـب ألحـد أن يقتـرب إليهمـا إالَّ الـذين يتطهَّـرون كمـا[فاآلن 
t” بالموضـع المقـدَّس“يليق  opoc eqou ab  مـن أجـل هـذا أيهـا الكـاهن، قـد أُعطـ  لـك

أن تتســلَّط علــى هــذا مجيعــه، لــذلك يريــدك اهللا أن تكــون بغــري خطيــة، فابتعــد مــن األخــذ والعطــاء 
 )215F216(]ألن بذه تأيت اخلطايا، تفرَّغوا واعلموا أين أنا اهللا.

مد يده بغري طقس ومسك تابوت عهد » ع َّة «وجنا؟  [ألن ممْن تقدَّم قط إىل املذبح بدون خوف
الــرب ولــذلك أهلكــه الــرب ومــات للوقــت قــدام الــرب، وقــورح وداثــان وأبــريام ابتلعــتهم األرض هــم 
ورجــايم بســبب أ�ــم اشــتهوا جمــد الكهنــوت. فــاهللا يريــد بــذا أن يعلِّمنــا املخافــة الكائنــة يف املــذبح 

ح، كما قيل إن الرب كلَّم موسى وأليعازار قائًال: خذ النحـاس املذب )216F217(واملخافة الكائنة يف أواين
بـــنفس  )218F219(، أل�ـــم ظهـــروا)217F218(الـــذي قـــدَّموه قـــدام الـــرب (الـــامر) مـــن وســـط الرجـــال احملرتقـــني

 )219F220(خاطئة وقدَّموها قدام الرب.]
ــر مــن الشــعب، [إمنــا  ــوا أطهــارًا أكث ــة قــد اختيــروا ليكون  وأن تُعطمــى يــم القــرابني ليكونــواالكهن

ـْن الـذي  أطهارًا مصلِّين عن الشعب، طالبني عن خطاياهم، فإذا أخطأ الكاهن مثل الشـعب فمم
ألن شــعباً كهنتــه أنجــاس ال تكــون لــه صــالة تصــعد إلــى اهللا كمــا قيــل إن يصـلِّ  عــن الشــعب، 

ألن عشرات املرات أتى غضب اهللا على الشعب يف النية وكان  الرب ال يسمع صالة الخاطئ،
وهكــذا أشــفق اهللا ستأصـلهم، ولكــن موسـى صــلَّى علـيهم والــرب صـرف غضــبه عـنهم. قريبـاً أن ي

 )220F221(]على الشعب الخاطئ من أجل إنسان واحد صدِّيق لم ُيحزن قلب اهللا.
ــب (يقصــد:  ”) ُتكافــأ“[فــإن كنــت ســاهراً عــن الشــعب وُمصــلِّياً علــيهم، فباحلقيقــة أنــت سُتحاسم

 
 مقدمة القوانني. (215)
 القانون الثاين. (216)
 أدوات. (217)
 اهتمام الرب بنحاس الامر الذي احرتق معهم ألنه مقدَّس وخاص باملذبح. (218)
 أمام اهللا. (219)
 القانون األول. (220)
 القانون الثالث. (221)
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إن مل يكـن لـك هـذا وتكاسـلت، فكيـف وبـأي نـوع عن أنفسهم، هؤالء الذين أكلت قرابينهم. و 
وإذا كنَت لم توجـد شـفيعاً لهـم فـي أتعـابهم فـال يحـل لـك أن تأكـل قـرابينهم  ُحتاسمب عنهم،

... فإن كنت ال تقدر على مثل هذا، فلماذا حملَت هذه الدينونة العظيمـة عليـك، هـل مـن 
 أجل ربح ُمهان؟

 ن من اهللا لئالَّ يُهلك الرب قوماً منهم.يذا يقول الرب: فليتطهَّر الكهنة القريبو 
بعــني غــري حمتشــمة؟ ... مــا أرهــب الوقــوع يف يــدي اهللا احلــ   والبخــوروملــاذا تنظــر إىل املــذبح 

 فْليمْسعم كاستحقاق املوضع املقدَّس. ،”بالمذبح بخوف“... فاآلن الذي يريد أن يلتصق 
.  )221F222(نجاسـة ومـات موتـاً حسـناً وقد قلُت مرة أخرى إنه ليس أحـد مـن النـاس خـدم املـذبح ب

هو المذبح أي ذبَّاح، فهو محل األفراح لَمـْن يُمسـك كل ممْن ازدرى باملذبح مات موتاً ردياً؛ 
أن فــإن كانــت لــك القــدرة بنواميســه، ولكنــه هــالك لَمــْن يتــوانى بســبب الخــوف الكــائن فيــه. 

القدرة فـاهرب  وإن كان ليست لك تمشي بحسب قوانين الرسل فسوف تنال الكرامة معهم،
 بعيداً.]

 )222F223([انظر أيها الشماس لئالَّ تُعط  جوهر اجلسد الذي بال خطيئة لغري املستحقني.]
يف املوضـع املقـدَّس  )223F224([ثياب الكهنة اليت يقدِّسون با تكون بيضاء مغسولة، وتوضع يف خ ائن

 اخل انـة الـيت ُحتفـظ فيهـا إىل الوقـت الـذي يتقـدَّمون فيـه إىل املـذبح فيجـدو�ا يف املوضـع املقـدَّس يف
 )224F225(األواين، كما أُِمرم ح قيال النيب.]

ومقاعــــــــــــد الكهنــــــــــــة جبــــــــــــوار  )ƒer£teion)225F226[الكهنــــــــــــة جيلســــــــــــون يف مكــــــــــــان اإلكلــــــــــــريوس 
 )226F227(]الثرونوس (أي كرس  األسقف) عن ميني ويسار.

 )227F228().]له شكل ورسم ولون (أمحر) خاص؟[الثرونوس يكون مغطَّى بغطاء أسقف  (أي 

 
 مدينة الكهنة اليت أهلكها بكل ما فيها.” نوب“الكاهن وبنيه وما أصابم، ويذكر مدينة  هنا يذكر قصة عايل (222)
 .3مقولة رقم  (223)
 أي دواليب. (224)
 القانون الثامن والعشرون. (225)
 أي اييكل. (226)
 .13و10مقولة رقم  (227)
 .12مقولة رقم  (228)
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ـــ ـــا الشمامســـة فيحرســـون أبـــواب املكـــان [البواب ون فليقيمـــوا علـــى األبـــواب اخلارجيـــة حيرســـو�ا، وأمَّ
املقدَّس جيداً، وإذا دخـل واحـد بغـري حشـمة بغـري معرفـة البـوابني، يع لـه الشمامسـة املتفرغـون يـذا 

 )228F229(األمر، وجيعلونه مع املوعوظني.]
الـــذين حيفظـــون أبـــواب موضـــع الـــدخول  [البوابـــون أيضـــاً، فلُيقيمـــوا علـــى األبـــواب كـــل يـــوم هـــؤالء

طـــوبى للـــذين «وحيرســـون أبـــواب املوضـــع املقـــدَّس (مـــن اخلـــارج)، هـــؤالء الـــذين تعطـــيهم الكلمـــة 
ــــدخول ــــات موضــــع ال ــــل، )229F230(»يحفظــــون عتب وال يــــدعون  وحيرســــون املوضــــع املقــــدَّس يف اللي

 عـامل ونـور األنـوار،وهـل اهللا حيتـاج إىل نـور سـراج؟ ال، ألنـه نـور الالمصباح ينطفيء طول الليـل، 
وليعلم البواب أنه مثل العين في الرأس وهو السراج السابع في عدد الُسـُرج المقدَّسـة التـي 

منــارة ذهــب جميعهــا، التــي هــي الكنيســـة، إذ قــد رآهــا زكريــا النــيب وقــال: إين رأيــت للمنــارة، 
 )230F231(]وعليها مصباح الذي هو المسيح.

 يسـاعدون بعضـهم الـبعض، والبوَّابـون حيرسـون البـاب [والشمامسة فليتفرقوا على الشعب طائفتني
الثــاين، لكــ  ال يكـون اختبــاط يف البــاب اخلـارج ، والشمامســة يســاعدون  اخلـارج  وعنــد البـاب

األمنــوتني أي البــوابني ... اصــنعوا هــذا مجيعــه لتتمجَّــد كلمــة اهللا، والشــعب يســمع بــدوء، ويكــون 
 )231F232(]هللا بالبركة.حتى يكمِّلوا كلمة اصمت يف البيعة كلها 

 (ج) شعبها:
 )232F233(]القداسات في السبت واألحد.[ال يكسل أحد من املسيحيني عن 

[ونحن نجتمع يوم السبت ال كأننا متأثرون بالسبت اليهـودي، ولكـن لكـي نعبـد يسـوع رب 
 )233F234(السبت.]

يف  أن يــأتوا إىل البيعــة يجــب علــى الــذين فــي المدينــة[وكــذلك أيضــاً يف صــوم األربعــاء واجلمعــة 

 
 القانون اخلامس والعشرون. (229)
 وم بذه اخلدمة، لذلك كثري من العبَّاد األتقياء يقبِّلون عتبة بيت اهللا.كان داود امللك يشته  أن يق  (230)
 القانون الثالث عشر. (231)
 القانون السابع واخلمسون. (232)
 القانون الثالث والتسعون. (233)
(234) Athanasius, Hom. de Semente, PG XXVIII, 144, cited by Bingham 4., p. 527. 
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 )234F235(كل يوم.]
ـْل يـم باحتفاظ عظيم وترتيب عظيم، [ويف أعياد الشهداء، لتكن  ويُقيمـوا ” اجتماعـات“ولتُـْعمم

 )235F236(]الليل كله ساهرين في التزمير والصلوات والقراءة الطاهرة.
[إن شــعب كنيســة اإلســكندرية الكاثوليكيــة (اجلامعــة) اخلاضــعة لتــدبري الكلــ  االحــرتام األســقف 

قــدِّمون هــذا االحتجــاج العــام: إنــه يف اليــوم التاســع مــن شــهر فنايــر (الشــتاء) املوافــق أثناســيوس ي
بينما كنَّا نقيم السـهر فـي بيـت الـرب ومهتمـين بالصـلوات، ألنـه  للرابع عشر من شهر أمشري، 

كان مزمعاً إقامة تنـاول (االشـتراك) فـي يـوم االسـتعداد (السـبت). وفجـأة وفـي نصـف الليـل 
 )236F237(املوعوظني قد ابتدأ) وإذا بم يكسرون األبواب...] قداس(ول تُقرأ ... وكانت الفص

 يف الغد (السبت)]. سهر تحضير للشركة[ألنه كان 
انظر أيها القـارئ كيـف كانـت الكنيسـة يف منتصـف القـرن الرابـع حتضِّـر للشـركة بالسـهر طـول الليـل!! 

 لقداس  السبت واألحد؟
 )237F238(]ألنه كان يوم األربعاء. نيسة البابا ثيئوناس)ك[واجتمع الشعب يف الكنيسة الكبرية (

يف يـديها فتمـ َّق الكتـاب يف يـديها بينمـا هـم  عذراء تحـتفظ بكتـاب األبصـلمودية[وكان بينهن 
 )238F239(يضربو�ا.]

 باقتناء األبصلمودية في القرن الرابع.انظر أيها القارئ اهتمام الشعب 
ــــل “لكــــ  نقــــرتب  نســــتعد[ولكــــن علينــــا أن  ــــل  ”الســــمائيمــــن الَحَم ــــنلمس الطعــــام أن نؤهَّ ل

ونطهِّر اجلسم وحنفظ العقـل مـن أي شـر حـ  إذا كنَّـا كلنـا أطهـاراً  )239F240(فلنغسل أيدينا السمائي،
 )240F241(]أن نتناول من الكلمة.نستحق 

 
 عون.القانون التاسع واألرب (235)
 القانون احلادي والتسعون. (236)
 .6املقولة رقم  (237)
 املقولة السادسة والعشرون. (238)
 املقولة السابعة والثالثون. (239)
 كان التناول يسلَّم يف اليد.  (240)
 .14املقولة رقم  (241)
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ــا الفــرق الوحيــد بــني يــوم الســبت ويــوم األحــد عمومــاً فقــد حــدده جممــع الالذقيــة يف أن املســيحيني ليســوا  أمَّ
ي  )241F242( ن على الراحة وتوقيف األعمال يوم السبت كما هو احلال يوم األحد.ُجمْنم

 ثانياً: بدء الخدمة:
يخدموا المذبح بالطهر وبالبخور الطـاهر النقـي الـذي يبخـره القسـيس [حيب على الكهنة أن 

ليست (أدوات املذبح) بعـد فضـة أو ذهبـاً حول المذبح وحول نفسه ببهاء الروح القدس، ... 
أليست هي روحانية ألن الرب قائم على المذبح؟ كذلك المذبح نفسه  أو خشباً،أو حجارة 

وإن كان من خشب أو حجارة أو فضة أو ذهـب فإنـه لـيس ميتـاً كطبعـه األول بـل حـي، هـو 
يـــذا علـــى القســـوس أن روح ألن اهللا الحـــي قـــائم عليـــه!! والمالئكـــة محيطـــون بالمـــذبح! ... 

ـــروا بكـــل طهـــارة عنـــد اقـــرتابم ـــدم  يتطهَّ ـــه الجســـد المقـــدَّس وال ـــم علي ـــذي ُقسِّ مـــن المـــذبح ال
ـــال مـــالك فـــي وقـــت  ـــي، وألنـــه ال يمكـــن أن يبقـــى المـــذبح ب إىل حلظـــة  مـــن األوقـــات والالمحي

 )242F243(يسرية.]
[ال يقلــق أي ال يســتعجل أحــد الكهنــة عنــدما يريــد أن يقــدِّس قبــل أن جيتمــع الشــعب ويســمعوا 

 )244F245(اهن ح  جيتمع الشعب.]ولكن طوِّل روحك أيها الك!! )243F244(هلليلويا
ال يُعطمـــى لـــه مـــن خبـــ  األنصـــبة بـــل يأكـــل  بعـــد قـــراءة المزمـــور،[إذا تـــأخر أحـــد الكهنـــة وجـــاء 

قبـل أن يــأيت،  )246F247(”قـد وقفـوا علـى الهيكـل“، أمَّـا إذا كـان بقيـة الكهنـة والشمامسـة )245F246(فقـط
 )247F248(فال ميض  باملرة إىل موضع األكل معهم.]

وه  اليت ال ي ال ح  اليوم معموًال با، مث يبتدئ ” هلليويا“دأ بكلمة واضح هنا أن بداية الصالة تب
خــورس املــرتلني مــع القائــد تســبحة خدمــة القــداس وهــ  تســبحة رفــع البخــور، إمَّــا عشــية أو بـــاكر، ألن 

 القداس كان يُقام بعد سهر.
عتـــدل، إذ [وقـــد عـــدَّل القـــديس أثناســـيوس يف طريقـــة األحلـــان وأدخـــل طريقـــة التســـبيح بـــاللحن امل

 
(242) Laodic., c. 29. 
 القانون السابع. (243)
 بداية الصالة. (244)
 القانون األربعون.(245)
 ايا الصعيدة.يأكل بق (246)
 بعد التسبحة القصرية اليت يف البداية. (247)
 القانون التاسع واألربعون. (248)
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أعطــى أمــراً لقــراء املــ امري أن ينطقــوا الكلمــات بأقــل مــا ميكــن مــن ايــ ات وبــدون تغيــري يف الطبقــة، 
 )248F249(ح  ُتسمع بوضوح كأ�ا قراءة منغمة أكثر منها أحلاناً مطولة.]

 وال ت ال هذه الطريقة سارية ح  اليوم يف أحلان رفع البخور وبقية التسبحة.
 القراءات:

 - 296م) وهــ  الحقـة للقـديس أثناسـيوس الرسـويل (ســنة 435سـنة  - 360اسـيان (سـنة ويف أيـام ك 
 م) كان نظام األقباط (املصريني) يكمِّلون قراءة العهد اجلديد كله على مدار السنة يف القداس.373سنة 

خدمــة ليتورجيــة الســبت وخدمــة ليتورجيــة األحــد متســاويتان تمامــاً وبـني األقبــاط عامــًة (املصــريني) 
فصـًال واحـداً مـن  في كل شيء، حيث نقرأ في هذين اليومين الفصول كلها من العهد الجديد فقـط،

اإلجنيل وفصًال آخـر إمَّـا مـن الرسـائل وإمَّـا مـن سـفر األعمـال. أمَّـا يف بـاق  أيـام األسـبوع فتنقسـم القـراءة 
 )249F250( إىل قسمني قسم للعهد القدمي وقسم للعهد اجلديد.

 ويقول كاسيان أيضاً:
ال توجــــد اجتماعـــات للكنيســــة خـــالف الســــبت  [ويف عمـــوم أديـــرة مصـــر وكــــل الوجـــه القبلـــ 

واألحد، وعشية وباكر لجميع األيام. وفي يوم السبت ويوم األحـد يجتمعـون السـاعة الثالثـة 
 )250F251(]إلقامة القداس. )أي الساعة التاسعة صباحاً من النهار (

 و البابا الثاين بعد القديس أثناسيوس الرسويل:م) وه388سنة  - 382ويقول البابا تيموثاوس (سنة 
 يوم السبت ويوم األحد هما اليومان الوحيدان اللذان تُقدَّم فيهما الذبيحـة الروحانيـة للـرب[

t¾n pneumatik¾n qus…an ¢nafšresqai tù Kur…J.[)251F252( 
 وسقراط المؤرِّخ الكنسي يقول:

ي كــل صــعيد مصــر (طيبــة) يقيمــون إن المصــريين فــي المنــاطق المجــاورة لإلســكندرية وفــ[
اجتماعـاتهم فـي يـوم الســبت ويشـتركون فـي األســرار ولكـن بطريقـة تختلــف عمَّـا يتبعـه ســائر 
المســيحيين. ألنهــم بعــدما يــأكلون ويشــبعون يقــدِّمون القــرابين فــي المســاء ويشــتركون فــي 

 
(249) St. Augustin, Confessions, I. 10, c. 33, cited by Bingham, 4., p. 406. 
(250) Cassian, The Institutes, II, 6, NPNF, 2nd Ser., vol. XI, p. 207. 
(251) Cassian, Institutes, III, 2, NPNF, 2nd Ser., vol. XI, p. 213. 
(252) Timotheus, Alex., Responsa canonica, 13, PG XXXIII, 1305. 
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 )252F253(.]األسرار
 ويقول سقراط أيضاً:

لجمعـة مـن أسـبوع اآلالم يمتـاز بالتطويـل الكثيـر [إن طقس اإلسكندرية في يومي األربعاء وا
، رمبا للساعة الثالثة بعـد الظهـر؟؟)في القراءات والتسبيح والوعظ حتى يغطوا مدة االجتماع (

 )253F254(ولكن بدون إقامة ذبيحة أو تناول.]
أمَّــا يف أيــام الســهر فتظــل الكنيســة ســاهرة طــول الليــل بــالقراءات والتســابيح حــ  مطلــع الفجــر حيــث 

قام الذبيحة وُيصرمف الشعب يف مطلع النور، وذلك بالنسبة ليوم  السبت واألحد، كما ذُكر سـابقاً يف تُ 
 وصف القديس أثناسيوس لسهر اجلمعة الذي كان إعداداً لذبيحة السبت.

م) وهـو معاصـر للقـديس أثناسـيوس، 381وسـنة  343ويف قوانني جممع الالذقية (ُعقـد مـا بـني سـنة 
 :51حيدِّد القانون 

[إنـه ال تُقــام أعيــاد للشــهداء فـي األربعــين المقدَّســة، ولكــن تُـذكر ســيرة الشــهداء فــي خدمــة 
 )254F255(السبت واألحد.]

وهــذه إشــارة إىل قــراءة السنكســار يف الكنيســة ضــمن القــراءات يف اخلدمــة اليوميــة ويف خدمــة الســبت 
 واألحد يف باق  أيام السنة.

ة السـهر الليلـ  وهـو أصـًال كـان مـن صـناعة الرهبـان. ومعروف أن كافة البالد أخذت عـن مصـر طريقـ
ــا القــديس يوحنــا ذهــيب الفــم (ســنة  م) 407ســنة  - 377والقــديس باســيليوس يــذكر ذلــك بوضــوح، وأمَّ

 فيصف السهر الذي استلموه من مصر كاآليت (وهو زمن القديس أثناسيوس الرسويل):
ن منتصــف الليــل حــ  الفجــر، اذهبــوا وانظــروا [اذهبــوا إىل الكنيســة وانظــروا إىل الفقــراء وهــم ســاهرون مــ

السهارى كيف يضمون الليل إىل النهـار، انظـروا شـعب املسـيح كيـف ال ينـامون الليـل، ال يهـابون النـوم 
توقـف إىل اخلـالق، يـا  وال العوز ... يتشبهون بيقظة املالئكة حينمـا يقـدِّمون األبصـلمودية واألحلـان بـال

ـــــــــــــة، فاملال ـــــــــــــى ملواهـــــــــــــب املســـــــــــــيح العجيب ئكـــــــــــــة فـــــــــــــوق يســـــــــــــبِّحون لـــــــــــــد اهللا، واملســـــــــــــيحيون عل

 
(253) Socrates, H.E. V, 22, NPNF, 2nd Ser., vol. II, p. 132. 
(254) Ibid. 
(255) Laodic. c. 51. 
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األرض يــداومون الســهر مــع اخلــوارس يســبِّحون بــنفس التمجيــد علــى طقــس املالئكــة. الشــاروبيم فــوق 
يصــرخون قــدوس قــدوس قــدوس يف تســبحة القدوســات الثالثــة وجممــع البشــر يف الكنيســة علــى األرض 

ع العام بني سكان السـماء وسـكان األرض معـاً. يقدِّمون نفس التسبحة، وهكذا تكمل شركة االجتما 
 )255F256(الدوام.] شكرهم واحد ومتجيدهم واحد وخورس الفرح الساهر واحد على

[والقـــارئ عليـــه أن ال يقـــرأ شـــيئاً إالَّ مـــن الكتـــب اجلامعـــة (الكاثوليكيـــة) لـــئال يســـته ئ الشــــعب 
 )256F257(بالكتب. وال يقرأ من الكتب العاملية اليت ه  ليست من أنفاس اهللا.]

[األســقف يفحــص القــارئ واملــرتلني مــرات كثــرية حــ  ال يقــرأوا شــيئاً مــن الكتــب إالَّ مــن الكتــب 
 )257F258(اجلامعة اليت يتعلَّم منها الشعب عمل اهللا العظيم املتحنن.]

والـذين يريـديون أن يعرفـوا مـنهم يعلِّمـو�م ويفهِّمـو�م  الذين يقرأون يلزم أن يعرفوا مـا يقولونـه.[
 )258F259(ن باألكثر بنشاط ألنه جيد أن يسألوا عن األمر.]لك بغري حسد،

 [ال يرتبط القراء خبدمة اإليبوذياكونيني، ولكن عليهم أن يتفرغوا لكتبهم].
 )259F260([وينبغي أن ُيكرَّم القارئ، ألن الكالم المقدَّس يخرج من فمه.]

 كيفية القراءة:
 )260F261([ويف نصف الليل ... وكانت الفصول تُقرأ.]

 )261F262(ست على الثرونوس وأشرت إىل الشماس أن يقرأ امل مور.][أمَّا أنا فجل
ــاء  ــه الحــق وحــده أن يقــرأ اإلنجيــل، وأثن [ورئــيس الشمامســة فــي طقــس اإلســكندرية كــان ل

 القراءة ال يقوم األسقف عن كرسيه بخالف كل عوائد الكنائس األخرى.]
قـــت قـــراءة اإلجنيـــل يقـــوم هـــذا يف القـــرن الرابـــع ولكـــن يف أوائـــل القـــرن اخلـــامس نســـمع أن األســـقف و 

 
(256) John Chrysostom, In illud: Vidi Dominum (IS. 6.1), Hom. 4, 1, PG LVI, 120. 

 من قوانني أثناسيوس الرسويل. (257)
 القانون الثامن عشر. (258)
 القانون الثامن واخلمسون. (259)
 القانون اخلامس والثالثون. (260)
 .6املقولة رقم  (261)
 .7املقولة رقم  (262)
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 ).39و38عن كرسيه وخيلع األموفوريون احرتاماً لإلجنيل (املقولة رقم 
 رفع البخور أثناء القراءة:

[يُرفع البخور ... والسيما قبل اإلنجيل، يأخذ رئيس الشمامسة مجمرة بيده ويمألها جمـرًا 
صـعده حتـى يقـرأ اإلنجيـل، ثـم ويقف قدَّام المذبح أمام اإلنجيل، ويرفعون له فيها البخور ويُ 
 )262F263(يمشي بالمجمرة قدَّام اإلنجيل إلى داخل الموضع المقدَّس.]

 )263F264([وكان أثناسيوس وكل األساقفة في مصر يعظون وهم جالسون.]
[ومنذ أيام آريوس منع أثناسيوس الكهنة من الـوعظ، وصـار األسـاقفة وحـدهم هـم املسـئولني عـن 

 )264F265(الوعظ.]
 )265F266(يل حينما يعظ يُراع  مستوى سامعيه ويتوافق معهم.][وكان أثناسيوس الرسو 

[والتقليـــد حتـــى إلـــى مـــا قبـــل أيـــام كليمنـــدس اإلســـكندري كـــان أن ُتخـــتم العظـــة بالذوكصـــا 
 )30(مقولة رقم )266F267(للثالوث األقدس.]

 )267F268([وفي نهاية العظة يقف األسقف للذوكصا والصالة ويقف معه جميع الشعب.]
وإذا مل حيفظـه فهـو مل يـؤمن بعـد بالثـالوث  نجيل عـن َظْهـِر قلـب،ال يُقام أسقف ال يحفظ اإل[

 )268F269(األقدس.]
بــدون ســبب مــرض، يمــوت  أي خبــور بــاكر وعشــية)[أســقف يُبطــل الخدمــة اإللهيــة اليوميــة (

 )269F270(]بالحزن.

 
ولكــن  . هــذا يف القــرن الرابــع أيــام أنبــا أثناســيوس الرســويل، وهــ  دورة اإلجنيــل كمــا هــ  اآلن متامــاً. 106القــانون رقــم  (263)

 كان يقوم با رئيس الشمامسة والمرة يف يده!!
 .32مقولة رقم  (264)
 .29مقولة رقم  (265)
 .30مقولة رقم  (266)
 .31مقولة رقم  (267)
 .32مقولة رقم  (268)
 القانون الرابع عشر. (269)
 القانون الرابع عشر. (270)
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 عالقة قداس الكلمة بقداس الذبيحة:
ذلـك أن نتقبَّـل أفــراح [وحنـن نغتـذي بكلمـات احلـق، ونشــرتك يف تعاليمـه احليـة حـ  نســتطيع بعـد 

معهـم إىل الوليمـة السـمائية ” الكلمـة“السماء، ألنـه كمـا دعـا تالميـذه إىل العليـة، هكـذا يـدعونا 
 )270F271(غري الفاسدة.]

[واآلن وقــد صــرتم أســقفاً، فالشــعب ينتظــر أن يغتــذي علــى يــديك مــن تعــاليم الكتــب املقدَّســة. 
العــوز وأنــت ُتطعــم نفســك وحــدك، فــأي  فــإن كــان وهــو بــذا االنتظــار يســتمر جائعــاً ويعــاين مــن

 )271F272(عذر يكون لك عندما يأيت الرب يسوع وجيد خرافه تعاين الاعة بسبب عدم التغذية؟]
[فما هو صالح الكـاهن إذا مل يكـن شـاهداً آلالم املسـيح، وهـو يشـهد للشـعب كلـه بـاآلالم الـيت 

شــعب كلــه بالــد املعلمــن مـــن قبلهــا عنــا الســيد املســيح حـــ  خلَّصــنا مــن املــوت مبوتــه، ويشـــهد لل
السماء الذي حيّل على أبناء اهللا؟ وال يعلِّم باإلرهاب كأرباب الرهبة بل كاألب، ألن بطرس يعلِّم 
ويقـول إنكــم أسـاقفة الشــعب! وكـل واحــد ينظــرهم وينظـر تواضــعهم كرجـال اهللا ولــيس كاملســلَّطني 

 )272F273(على الرعية اليت حتت أيديهم بالكنياء.]
 وج الموعوظين:المناداة لخر 

 )273F274([وكيف ميكن تقدمي الصعيدة واملوعوظون موجودون؟ ...]
 )274F275([إن قوانني الرسل ال ينبغ  أن ُتطرح جانباً.]

 الصلوات التي تسبق تقديم الذبيحة:
 أي المذبح:” موضع الغفران“الصلوات يقولها الكاهن وهو واقف في 

يطـني مبوضـع الغفـران يقولـون الطلبـة يف املوضـع [إين نظرت الـربَّ واقفـاً علـى املـذبح ... واخلـمدمم حم
الـــــــذي تُغفـــــــر فيـــــــه اخلطايـــــــا ... يصـــــــلِّ  الكـــــــاهن علـــــــى الشـــــــعب ... والشـــــــعب يصـــــــلِّ  علـــــــى 

 
 .18مقولة رقم  (271)
 .28مقولة رقم  (272)
 القانون العاشر. (273)
 .35م مقولة رق (274)
 .36مقولة رقم  (275)



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     502

 )276F277(]» ، لكيال توجد فيه خطية)275F276(أعِط قوًة يذا الذي أعددت لنا «الكاهن كما هو مكتوب: 
ــــــد شــــــفيعاً يــــــم يف أتعــــــابم ، فــــــال حيــــــلَّ لــــــك أن تأكــــــل )277F278([وإذا كنــــــتم أيهــــــا الكــــــاهن ال توجم

 )278F279(قرابينهم...]
 )280F281((باستهانة)؟] )279F280([ملاذا أيها الكاهن تنظر إىل املذبح والبخور بعني غري حمتشمة

[إمنــا الكهنــة اختــريوا ليكونــوا أطهــاراً أكثــر مــن الشــعب، وأن تُعطـمـى يــم القــرابني ليكونــوا أطهــاراً 
البكـــور مـــن كـــل شـــيء،  يعطيـــكعـــن خطايـــاهم ... فالشـــعب  طـــالبين عـــن الشـــعب مصـــلِّين

ألنــه هكــذا يشــفق اهللا علــى شــعب خــاطئ مــن أجــل عــن المــوتى واألحيــاء، يعطونــك القــرابني 
 )281F282(إنسان واحد صدِّيق مل ُحي ن قلب اهللا.]

 أوشية السالم:
 )282F283([أطلب إليكم أن تصلوا لك  مينح الرب سالماً للكنيسة.]

 أوشية الملك:
لُّوا مــــن أجـــل ســـالمة اإلمبراطـــور الكلـــي التقــــوى صـــ[وحينمـــا يقـــول الكـــاهن (أو األســـقف) 

قســـــــطنطيوس يـــــــرّد الشـــــــعب فـــــــي الحـــــــال بصـــــــوت واحـــــــد مجيبـــــــين، المســـــــيح يحفـــــــظ 
 )283F284(]قسطنطيوس.

هـو أصـًال مـرد األوشـية  God Save the Kingُيالحمظ هنا أن نشيد اإلجنلي  اآلن مـن أجـل امللـك: 
 اليت تُقال يف الكنيسة.

 أوشية الخدَّام:
ب يف الصـــلوات (األواشــ ) لكــ  برمحتــه يـــرتاءف مــن ُعلــوِّه وينظــر إىل الكنيســـة [وحنــن نســأل الــر 

 
 أثناء رسامة األسقف. (276)
 القانون اخلامس. (277)
 يهرب من صلوات األواش  وحيذفها. ويهرب من افتقادهم يف البيوت. (278)
 القانون اخلامس. (279)
 هنا إشارة إىل رفع البخور أثناء صلوات األواش . (280)
 القانون اخلامس. (281)
 القانون الثالث. (282)
 .33مقولة رقم  (283)

(284) Defence before Constantius, 10, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 242. 
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 اجلامعة وينجِّ  خدَّامه من أيدي املضطهدين.
أن يقوموا ليعودوا إىل طريق التقـوى ويـردَّهم مـن  )284F285(وكل الذين سقطوا بسبب اخلوف الوقيت

 )285F286(طريق الضالل.]
ع أوشـية األسـاقفة والكهنـة والشمامسـة، مث أوشـية مـن ُيالحمظ هنا أنه يدمج أوشية سالمة الكنيسة م

أجل الذين سقطوا يف ضـالل اإلميـان. وهـذه األوشـية انتقلـت اآلن مـن األوشـية إىل الطلبـة. واملعـروف أنـه 
يف زمــن القــديس أثناســيوس كانــت األواشــ  تقــال كلهــا معــاً بــدون مــرد الشــماس،، ويف �ايتهــا كلهــا يــرد 

 ”.آمني“الشعب 
 ضى:أوشية المر 

، ألن اهللا يسأل عنهم أكثر مـن األواين املقدَّسـة، أل�ـم )286F287([من أجل املرضى يف املوضع املقدَّس
ـيهم، والسـيما وأ�ـم  صورته ومثاله، وقد صار إنسـاناً وجتسَّـد مـن أجـل هـؤالء لكـ  خيلِّصـهم وينجِّ

 سكان معه يف بيته ح  يشفيهم. من أجل هذا صارت الكنيسة ه  افتخار املدينة.]
ـــدم  ـــة لإلميـــان بقـــوة الشـــفاء يف اجلســـد وال ـــظ أن التجـــاء املرضـــى إىل الكنيســـة جـــاء نتيجـــة حتمي ُيالحم

 باعتبارمها أ�ما املسيح نفسه.
 أوشية القرابين:

[الرب ليس حمتاجاً إىل قـرابني، ولكنـه يعطينـا فرصـة لنطلبـه، وهـو ال يتعلَّـق باألشـياء ولكنـه متعلِّـق 
مل ُنْشــرِك اهللا فيمــا هــو لنـا، حــ  ولــو كــان اإلنســان فقــرياً مثــل األرملــة بنـا، فمــاذا نصــنع مبــا لنــا إذا 

اليت أعالت إيليا، أو ح  املقعد الذي كـان يتصـدَّق لنفسـه جيـب عليـه أن يكـون لـه مـا يقدِّمـه هللا 
. ألن لـيس الـذي يعطـ  الـذهب )287F288(نفسه، ح  ولو كان الـذي يعطيـه قلـيًال، ليكـون لـه تـذكاراً 

ذكر فقـــــــط، بـــــــل والـــــــذي يُعطـــــــ  كـــــــوز فخـــــــار أو خبـــــــ اً أو قلـــــــيًال مـــــــن للهيكــــــل هـــــــو الـــــــذي يُـــــــ

 
 وأنكروا إميا�م. (285)
 .24املقولة رقم  (286)
 كان املرضى يلتجئون إىل الكنيسة ويرقدون فيها للشفاء.  (287)
أصـــحاب الكثـــري «ة: هنـــا واضـــح جـــداً مـــا تقولـــه األوشـــي -أي ليـــذكره الكـــاهن والشـــماس يف الكنيســـة أثنـــاء القـــداس  (288)

 ».وأصحاب القليل
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فـإن اهللا يـذكره مثـل  .)288F289(”للتغطيـة“أو حتـى الـذي يمـأل حـوض المـاء األباركة أو وعـاًء للمـاء 
 )289F290(الذي يعط  ماًال كثرياً.]

 أوشية الراقدين وتقديم القرابين عنهم:
ويعطـي أيضـاً نـذورًا للـرب كثيـرة كثرياً   [ألنه قد يكون غين مات ولده وأن األب يعط  عنه ماالً 

من أجل خالص نفس ابنـه، بالحقيقـة إن اهللا يقبلهـا منـه ويخلِّصـه مـن خطايـاه بسـبب تحننـه 
 ألن سليمان يقول إن خالص نفس اإلنسان من غناه!! على المساكين،

 هـذه األمـور قلناهـا باعتبـار أن الحـي يســتطيع أن يخلِّـص خطايـا الـذين مـاتوا، كمـا يقــول
بولس الرسـول، إن كـان المـوتى ال يقومـون فلمـاذا يعتمـدون عـنهم، فـإن كـانوا يعتمـدون عـن 

فــإن كنــت  المــوتى ألجــل خــالص أجســادهم! فيعطــون أيضــاً عــنهم ألجــل خــالص نفوســهم!
ــذ لــك فكــراً صــاحلاً وأنــت ـلِّــص نفســك  )290F291(أنــت فقــرياً  ـَّ وتريــد أن ـلِّــص نفــس الــذي مــات، ا

الكنيسـة ال تقدر أن تقيت املساكني لكنك تقـدر أن حتفـظ قداسـات  ونفس امليت ... فإن كنت
وتطلب عن نفسك وعن ابنك إن كنت حتبه. أمَّا الغين فإنه أعطى هذا مجيعه عن ابنه ألنـه كـان حيبـه، 

 )291F292(حية.] وأمَّا أنت فقدِّم هللا طلبتك عن ابنك فإنك تقدر باحلقيقة أن ـلِّص نفسه
 التوبة واالعتراف والحل:

بواســـــطة االعتــــــراف المصـــــحوب بالتوبــــــة علـــــى يــــــدي كـــــاهن ينــــــال المغفـــــرة بنعمــــــة  كـــــذا[وه
 )292F293(]المسيح.

ـــه علـــى األرض يكـــون مربوطـــاً يف  ـــه مـــا ربطت [ألن موســـى قـــام وصـــار رأســـاً ِمـــْن ِقبمـــل اهللا، وقيـــل ل
 )294F295(، ألن اهللا قد أعطى كهنة الشعب أن يغفروا خطايا التائبني.])293F294(السموات

 
 إشارة إىل حوض املاء الذي يشرب منه املؤمنون وهم خارجون من الكنيسة لتغطية اجلسد والدم. (289)
 القانون الثالث والثمانون.. (290)
 وليس لك ما تعطيه عن الذي مات لك. (291)
 .86و85و84قانون رقم  (292)
 .11مقولة رقم  (293)
ألساقفة إلعطاء احلـل، وتسـتخدمه الكنيسـة حـ  اليـوم بـذا املعـىن قبـل املناولـة، وكـان يُتلمـى قـدمياً هذا السلطان تسلَّم ل (294)

 قبل تقدمي الصعيدة.
 .86و85و84قانون رقم  (295)
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ــْن مــنهم الــذي ُمتســك )295F296(أخــذت رتبــة ابــن اهللا علــى األرض [وأنــت أيهــا الكــاهن قــد . فتأمــل مم
. ولــوال أ�ــم يعرفــون أ�ــم )296F297(خطايــاهم علــيهم وممــْن الــذي تُغفــر يــم. ألنــك تقــدِّم قــرابينهم هللا

يف تقـدمي املغفـرة وقبـول (ولكـن اهللا جعلـك وسـيطاً بينـه وبـين النـاس يصلُّون هللا ملا أعطوها لك. 
 )297F298(]ذور هللا).ورفع القرابني والن

 تقديم الصعيدة على المذبح:
يف إحــدى الكنــائس بــل خبــٌ  ســاخٌن  ال يُرفــع قربــان قــد فضــل مــن أمــس وال شــيء مشــقوق[

 )298F299(طمرِيٌّ.]
 ُيصـعده قرباناً ال يذوق أحد منه شيئاً حـ  تكمـل الصـعيدة ... ولـيكن الـذي يُرفع[اخلمر الذي 
ألنـه مكتـوب هكـذا إين أعطـ  نـذوري هللا وأيضـاً أقـدم  خمرًا زكياً وخبزًا سـاخناً نقيـاً،قدام الـرب 

لك صعيدة دمسة وحمرقات خمتارة وقرابني طاهرة الذي هو جسد ودم ربنا يسوع املسـيح، هـذا هـو 
 )299F300(اإلله باحلقيقة.]

 القديس أثناسيوس يتكلَّم إىل املعمَّدين اجلدد:
ويضـعو�ا علـى املائـدة، وطاملـا [وسرتون الالويني (الشمامسـة) حيضـرون أرغفـة اخلبـ  وكـأس اخلمـر 

والصــلوات فــاملوجود مهــا جمــرد خبــ  ومخــر، ولكــن بعــد الصــالة  مل يبتــدئ (الكــاهن) بالتوســالت
الكــــنى العجيبــــة (صــــالة اإلفخارســــتيا)، يصــــري اخلبــــ  جســــد ربنــــا يســــوع املســــيح واخلمــــر يصــــري 

 )300F301(دمه.]
عــد فضــة أو ذهبــاً أو حجــارة [أواين املــذبح أليســت هــ  حمســوبة مــن األشــياء الروحانيــة وليســت ب

 
هنا ينف  القديس أثناسيوس نفياً قاطعاً أن السلطان الذي أخذه بطرس الرسول أخذه لنفسه، ولكنه سلَّمه لألساقفة،  (296)
 مثله أو خلفاء له بل مثل ابن اهللا نفسه!! فصاروا ليس
هنا يربط القـديس أثناسـيوس بـني قبـول احلـل وتقـدمي نـذر أو قربـان وبـني تقـدمي قربـان عـن التـائبني وطلـب املغفـرة يـم!!  (297)

 فالقرابني بذا املعىن ه  نذور لطلب الغفران.
 القانون الثامن والثمانون. (298)
 .64القانون رقم  (299)
 ن املائة والسابع.القانو  (300)
 .42املقولة رقم  (301)
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 )301F302(أو أخشاباً، ألن الرب قائم على املذبح.]
[كذلك املذبح، وإن كان من خشـب أو حجـارة أو ذهـب أو فضـة، فإنـه لـيس بطبعـه األول ... 
ألن اهللا احل  قائم عليه ... يذا فليتطهَّـر القسـوس بكـل طهـارة عنـد اقـرتابم مـن املـذبح، السـيما 

اجلسد املقدَّس والدم احملي  ... املوضع الذي يقف عليه كل يوم، املوضـع الـذي أنه قد ُقسِّم عليه 
ظهرت قدماه عليه! ... ال ميكن أن يبقى املذبح بدون مالك يف وقت من األوقات وال إىل حلظة 
واحــــدة، لــــذلك جيــــب (علــــى الكهنــــة) أن خيــــدموا بــــالطهر والبخــــور الطــــاهر النقــــ  الــــذي يبخــــره 

المـذبح المنصـوب قـدَّام الـرب فـي السـماء هـو هـاء الـروح القـدس ألن القسيس حول املذبح بب
ــْن هــو جمتهــد لــه علــى األرض روح نــاطق ومــتكلِّم ، ألن موضــعاً يكــون فيــه جســد )302F303(يعــرف مم

 )303F304(املسيح جيب أن يكون مجيع خدامه بغري خطية كالنسور.]
 غسل األيدي:

 ح:القديس أثناسيوس الرسويل يتكلَّم عن إفخارستيا عيد الفص
بغــري اســتحقاق لــئالَّ نتعــرَّض للخطــر، ألنــه بالنســبة ” الفصــح“[علينــا أن نصــلِّ  حــ  ال نأكــل 

ــا الــذين ميارســونه بنجاســة أو ”طعامــاً مساويــاً “للــذين حيفظــون الفصــح بطهــارة يكــون الفصــح  ، أمَّ
إن كل ممْن يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق  «استصغار فهو يكون خطراً وتوبيخاً، ألنه مكتوب: 

علينــا أن لــذلك ينبغــ  أن ال نقــيم طقــوس الفصــح كيفمــا اتفــق، ولكــن  !!»مــوت الــربجيــرم يف 
الســـمائي، لـــذلك فلنغســـل  نســتعد لكـــي نقتـــرب مـــن الحمـــل الســمائي وأن نلمـــس الطعـــام

 )305F306(ونطهر اجلسم وحنفظ العقل من أي شر...] )304F305(أيدينا
 ”:تقدَّموا تقدَّموا. وقفوا بخوف“مناداة الشماس: 
ل األفراح ملن ميسك بنواميسه، ولكنه هالك ملن يتواىن بسبب اخلوف الكـائن فيـه، [املذبح حم

نـار  ألن الذي على املـذبح لئالَّ تحترقوا،فإذا مل تكن لكم قدرة أن تكونوا ودعاء، فابتعدوا 
ــــــار المــــــذبح ال ُتطفــــــأ ( ــــــرب إن ن كنايــــــة وإشــــــارة للنــــــار اإلييــــــة ال ُتطفــــــأ، كمــــــا قــــــال ال

 
 القانون السابع. (302)
 أي املذبح الناطق السمائ  واملذبح يف الكنيسة على األرض مها واحد. (303)
 القانون السابع. (304)
 كان املتناولون يأخذون اجلسد على أيديهم مث يأكلونه.  (305)
 .14املقولة رقم  (306)
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 )306F307(].رة عليه.)غري املنظورة املستق
مكتـوب أن إينـا نـار آكلـة لـيس مثـل نـار هـذا  االقتراب إلى الموضع المقـدَّس مخـوف جـدًا،[

العامل، ولكن الروح القدس علمنا أن اخلطاة الذين يلتصقون (خبدمة اهللا) وهم مقيمون ومـداومون 
 )307F308(يف خطاياهم يهلكون مثل القش الذي حترقه النار.]

المخافة الكائنة في المذبح والمخافة الكائنة في جميـع األوانـي الخاصـة [اهللا أراد أن يعلِّمنـا 
 )308F309(ألنه ممْن تقدَّم قط إىل املذبح بدون خوف وجنا؟]بالمذبح ... 

 ما قبل صالة اإلفخارستيا:
) إن التقليــد اجلــاري يف الكنيســة منــذ البــدء يســتخدم يف 24[يقــول القــديس كــريلس الكبــري (البطريــرك 

وإن املسـيح  ”.ولروحك أيضـاً “ويُردُّ عليه  ”السالم لجميعكم“ات واألسرار نداء بداية كل اخلدم
 )309F310(إذ كان يقويا لتالميذه على الدوام جعلها بذلك قانوناً للكنيسة كلها.]

 )310F311([هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه.]
 ارفعوا قلوبكم:

 ة يف مجيع كنائس العامل شرقاً وغرباً.هذه املناداة كما يقول القديس أغسطينوس ه  عام
 صالة اإلفخارستيا:

، أو كمــا يســميها القــديس أثناســيوس ”صــالة اإلفخارســتيا“أو ” باإلفخارســتيا“وُتســمَّى إمــا فقــط 
وهـــ  تُعتـــن جـــ ءاً مـــن صـــلوات التقـــديس حبســـب عقيـــدة الكنيســـة اُألوىل،  ”.الصـــالة الكبـــرى“الرســـويل 

 سيوس إذ يقول:وأيضاً حبسب تعليم القديس أثنا
[ولنــأِت اآلن إىل صــلوات تكميــل األســرار، فطاملــا أن الصــلوات والتوســالت مل تبــدأ، فهــذا اخلبــ  
ــــــى الصــــــالة الكــــــنى  ــــــ  ومخــــــر. ولكــــــن بعــــــد أن تُتل وهــــــذا اخلمــــــر مهــــــا ســــــاذجان، أي جمــــــرد خب

 
 القانون اخلامس. (307)
 ادس والسبعون.القانون الس (308)
 القانون األول. (309)
(310) Cyril of Alex., on John. 20. 21, cited by Bingham 5, p. 276. 
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 )311F312(اللوغوس يف اخلب  واخلمر فيصريان جسد الكلمة.]” الكلمة“والتوسالت املقدَّسة ين ل 
وهنــا تتضــح العقيــدة يف الكنيســة القبطيــة حــ  إىل أيــام القــديس أثناســيوس فيمــا خيــتص بالتقــديس أو 

(أو التحــوُّل) الــذي حيــدث للخبــ  واخلمــر عنــدما يصــريان جســداً ودمــاً للمســيح.  ”االنتقــال“بــالتغيري أو 
 قلـوبكمارفعـوا  «الـيت تُقـال بعـد ” صلوات اإلفخارستيا“يحدث بواسطة الصالة الكبرى أي فهذا أوًال 

 يف اخلب  واخلمر وجيعلها جسداً ودماً له.” الكلمة“لك  حيل أو ين ل  وثانياً بواسطة التوسالت »
وهــذا يفيــد أن عقيــدة اســتدعاء الــروح القــدس علــى اخلبــ  واخلمــر لتحويلهمــا إىل جســد ودم، مل تكــن 

ر مبعنـاه كحلـول للتحـول يف طقـس اإلفخارسـتيا يف مصـ -يف زمـن القـديس أثناسـيوس  -بعد قـد دخلـت 
ألن عقيــدة حلــول الــروح القــدس علــى اخلبــ  واخلمــر دخلــت التقليــد القبطــ  بعــد القــديس أثناســيوس  -

، وذلــك تــدعيماً لالهــوت الــروح )312F313(مباشــرًة يف أيــام البابــا بطــرس بطريــرك اإلســكندرية الواحــد والعشــرين
 وقت.القدس الذي كان قد بدأت املنازعة الالهوتية عليه يف ذلك ال

 وقد تسجَّل عن القديس بطرس بابا اإلسكندرية الواحد والعشرين القول بذه العقيدة كاآليت:
 )313F314([المذبح المقدَّس الذي نستدعي عليه الروح القدس للحلول.]

ولكــن مل تتبلــور عقيــدة التقــديس بواســطة حلــول الــروح القــدس لتصــري قانونــاً إفخارســتيا يف مصــر إالَّ 
 ، حيث يقول:23وفيلس البطريرك على لسان البابا ثا

 )314F315([إن تقديس الخبز والخمر يتم بواسطة استدعاء وحلول الروح القدس عليهما.]
فـإذا عـدنا مــرة أخـرى ل مــان القـديس أثناســيوس الرسـويل، جنـد أن عقيــدة تقـديس اخلبــ  واخلمـر كانــت 

بأنهـا الصـلوات صـف هـذه حمصورة يف صلوات اإلفخارستيا والتوسالت. وُيالحمظ أن القديس أثناسـيوس ي
العجائبيــة فــي قــدرتها  أو الصــالة الكبــرى، فهــو يركــز علــى أهميتهــا جــداً وعلــى )315F316(الصــلوات العجيبــة

فصالة اإلفخارستيا كانت طويلـة وتشـمل كـل مسـتل مات الشـكر اإلفخارسـيت مـن خلـق وفـداء  التحويل،
 مناً.وخالص، مث التسبحة الشاروبيمية، مث الدخول يف كلمات الرب يسوع ض

 
 .42مقولة رقم  (312)

(313) Srawley, The Earl. Hist. of Lit., p. 49. 
(314) Peter II of Alexandria, according to Theodoret, H.E., VI, 19.. 
(315) Lib. paschal. I (in Jerome, Ep. XC VIII. 13). 

 أي صانعة املعج ة. (316)
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ولكـن القـديس أثناسـيوس يـذكر بوضـوح حلـول الـروح القـدس أثنـاء الصـالة والتسـبيح علـى كـل النــاس 
 عند إقامة اخلدمة اإليية يف الذبيحة.

 التسبحة الشاروبيمية:
[عظيمـــــة هـــــ  مجاعـــــة ملكـــــوت الســـــموات، ألن ألـــــوف ألـــــوف وربـــــوات ربـــــوات خيـــــدمون الـــــرب 

 )316F317(هناك.]
ـْن ذا الـذي ال يشـاء أن يشـرتك يف هـذه الشـركة [اجلالس على الشاروبيم ظهر ب فـرح عظـيم ... فمم

 )317F318(العالية اليت يؤالء ...]
 والقديس أثناسيوس يقول إن تسبحة الشاروبيم قد انتشرت يف كل الكنائس شرقاً وغرباً.

ه يـذه وقد ورد يف مقالة للقديس أثناسيوس عن الثالوث والروح القدس ما يفيد أن النص الذي صار معموالً بـ
ـــوارد يف ليتورجيـــة ســـريابيون:  الســـماء  قـــدوس قـــدوس قـــدوس رب الصـــباؤوت«التســـبحة هـــو نفـــس الـــنص ال

 )318F319(».واألرض مملوءتان من مجدك، السماء مملوءة، واألرض أيضاً مملوءة من مجدك الفائق
 والعالَّمة ديدميوس الضرير وهو معاصر للقديس أثناسيوس يقول:

 )319F320(صوات ال تهدأ.][يسبِّحون بأفواه ال تسكت وأ
[... إين أمظهر لك يف ذلك املوضع بني أجنحة الشاروبيم وأخاطبك ... لذلك ال ينبغ  باجلملة 

يخـــدم بخــــوف أن يقـــرتب مجيـــع النـــاس إىل املـــذبح، إالَّ الـــذي خيتـــاره الـــرب يـــذا العمـــل، وهـــذا 
 ] (القانون األول)ورعدة!

 » يف كل مكان يُقدَّم خبـور وذبيحـة طـاهرة هللا «[ولكن اآلن ال تُقدَّم الذبيحة يف مكان واحد بل 
يرتفع تسبيح الصالة لآلب الصاحل املنِعم عندما تقـيم الكنيسـة  الكل وفي كل مكانوكذلك من 

اجلامعة املوجودة يف كل مكان معـاً نفـس اخلدمـة اإلييـة (ليتورجيـا) ببهجـة وسـرور، عنـدما يشـرتك  
حينئـــــــذ تســـــــقط أســـــــوار كـــــــل ”: آمـــــــني“ن كـــــــل النـــــــاس يف إرســـــــال ترنيمـــــــة التســـــــبيح ويقولـــــــو 

 
 .17مقولة رقم  (317)
 .21املقولة رقم  (318)

(319) Athanasius, De Trinitate et Spiritu, 16 (PG XXVI, 1208), cited by Eric Werner, The 
Sacred Bridge, p. 284. 
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 )320F321(قوة شريرة مثل أسوار أرحيا.]
 التقديس واالستدعاء:

أنهــم لــن يــأكلوا لحــم [واملســيح املخلِّــص بينمــا هــو يغــري مــا كــان مثــاالً إىل مــا هــو روحــاين، وعــدهم 
 )321F322(]».خذوا كلوا واشربوا هذا جسدي ودمي«خروف فيما بعد بل لحمه هو قائالً: 

طايــاي، أي أن الـذي تقدِّمونــه يل هــو أصـًال عطيــيت لكــم، فلنقـدِّم لــه .. األشــياء [تقـدمايت هــ  ع
 )322F323(.[)323F324(»أسس قانونه المقدَّس بنفسه«الذي قد لنأكل فصح الرب التي قدَّسها لنا ... 

[إن ما اسُتعلن لكم مين وما سُيعطى من أجل خالص العامل هو جسدي الذي أنا البسه، وهذا 
حتـى ينتقـل إلـى كـل واحـد سـوف يُعطـمى لكـم روحيـاً علـى يـدي كطعـام  اجلسد والدم الـذي منـه

 )324F325(]روحياً ويصير للجميع حافظاً للقيامة التي للحياة األبدية.
 االستدعاء والتحوُّل:

يف اخلبــ  واخلمــر ” الكلمــة“ينــ ل  واالســتدعاءات المقدَّســة،[وبعــد أن تُتلــى الصــلوات الكبــرية 
 )325F326(فيصريان جسد الكلمة.]

يف اخلبــــ  واخلمــــر لتقديســــهما ولصــــريورتما جســــداً للمســــيح ” الكلمــــة“ح عقيــــدة حلــــول هنــــا واضــــ
 الكلمة، أي جسداً حقيقياً ودماً حقيقياً، كما سنراه واضحاً يف قداس سريابيون.

وهذه العقيدة، كما سنبحثها يف موضعها، ه  التقليد الكنس  منذ البدء ال يف مصر وحدها بـل ويف  
حـــــــ  إىل بدايـــــــة القــــــرن الرابـــــــع: عنـــــــد القــــــديس إيرينيئـــــــوس وغريغوريـــــــوس  كنــــــائس أخـــــــرى مـــــــن العــــــامل

 
 .18املقولة رقم  (321)
 .15ولة رقم املق (322)
اصــــطالح يعــــنِّ عــــن كــــل مــــا قالــــه وعملــــه ليلــــة العشــــاء األخــــري لتأســــيس قــــانون ســــر ” أســــس قانونــــه املقــــدَّس“كلمــــة   (323)

اإلفخارستيا. ويوجد اصطالح كنس  قدمي عند اآلباء ينبغ  مراعاته جداً وهـو أن كـل مـا قالـه وعملـه الـرب ليلـة العشـاء األخـري هـو 
ألنـه يف الليلـة الـيت «هد اجلديد، لـذلك فكـل الكـالم الـذي يقولـه الكـاهن يف اإلفخارسـتيا مـن أول تأسيس سر أو تأسيس قانون الع

” التأســـيس“ُيســـمَّى ” اصـــنعوا هـــذا لـــذكري ... وتنتظـــرونين إىل أن أجـــ ء“وحـــ  �ايـــة » أســـلم فيهـــا ذاتـــه أخـــذ خبـــ اً علـــى يديـــه
Institution  . كاصالح إفخارسيت عامل 
 .14املقولة رقم  (324)
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 النيس  والعالَّمة أورجيانوس والقديس أثناسيوس.
 ولكن ال ننسى أن القديس أثناسيوس قال إن الروح القدس حيل على املؤمنني احلاضرين الصالة:

 )326F327([وحينئذ تنسكب عطية الروح القدس بغنى على كل الناس.]
 قديس أثناسيوس فاعلية الذبيحة بعد التحوُّل هكذا:مث يصف ال

مثــاًال إىل مــا هــو روحــاين ... وعــدهم أ�ــم يــأكلون  مــا كــان[واملســيح املخلِّــص، بينمــا هــو يغــري 
 )327F328(قائًال: خذوا (كلوا) واشربوا هذا جسدي (وهذا) دم  ...] لحمه هو

يح ودمـه، حلمـه هـو كحمـل فصـح هذا التحوُّل السري واضح ضـمناً، فـاخلب  واخلمـر صـارا جسـد املسـ
 للخالص اجلديد:

 )328F329([علينا أن نستعد لك  نقرتب من احلمل السمائ  وأن نلمس الطعام السمائ .]
ـــا أن اإلفخارســـتيا  ، احلمـــل ”املســـيح املـــذبوح“مهـــا  -أي اخلبـــ  واخلمـــر املتحـــوِّالن ســـرّا  -واضـــح هن

 احلياة األبدية: السمائ ، ومها غذاؤنا املوعود حلفظ القيامة فينا ولنوال
[سوف يُعطمى لكم على يدي كطعام، ح  ينتقـل (جسـدي) إىل كـل واحـد مـنكم روحيـاً ويصـري 

 )329F330(للجميع حافظاً للقيامة اليت للحياة األبدية.]
 )330F331(]”.نفسه“من جسد الكلمة ليس يف جسد إنسان بل بتناولنا  نتألَّه باشتراكنا[وحنن 

يل واضح أن اإلفخارستيا ه  واسطة لالحتاد باهللا والشركة يف هنا ويف عقيدة القديس أثناسيوس الرسو 
 الطبيعة اإليية:

 )331F332(]التي للشفاعة.[هذه الذبيحة غري الدموية 
هنــا اإلفخارســتيا واضــحة يف عقيــدة أثناســيوس أ�ــا واســطة ملغفــرة اخلطايــا، ألن شــفاعة املســيح لــدى 

 اآلب بدمه الذي نشربه هو مسح خطايا وغفران وتطهري.

 
 .18املقولة رقم  (327)
 .15املقولة رقم  (328)
 .14مقولة رقم  (329)
 .1املقولة رقم  (330)
 .2مقولة رقم  (331)
 .9مقولة رقم  (332)
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أمَّا حنن فبالفصح (اإلفخارستيا) نعُن من املوت إىل احلياة، ومن الشيطان إىل املخلِّـص ... اآلن [
 )332F333(حنن نذكر خالصنا.]

 القسمة والتحليل والتوزيع والتناول:
 القسمة:

[هكذا فليتطهر القسوس بكل طهارة عند اقرتابم من املذبح، ال سيما أنـه قـد ُقسِّـم عليـه اجلسـد 
 )333F334(لدم احملي .]املقدَّس وا

[يداوم الشمامسة الـرتويح بـاملراوح حـ  يقسِّـموا اجلسـد وهـم مالزمـون الصـالة. وإذا فرغـوا مـن القسـمة 
 )334F335(الذي هو البسه من البداية ح  كمال الصعيدة.]” البوميس“يبقى واحد يروِّح بـ

 التحليل:
اهللا قــد أعطــى كهنــة  وإن » مــا ربطتــه علــى األرض يكــون مربوطــاً يف الســموات «[قيــل لبطــرس: 

الشعب أن يغفروا خطايا التائبني، ولكنهم هم أنفسهم أيضاً أُناس البسـون جسـداً وجيـب علـيهم 
إذا قـــدَّمتم عـــن خطايـــاكم ســـرتى  «أن يقـــدِّموا القـــرابني عـــن خطايـــاهم، ألنـــه يقـــول يف إشـــعياء: 
أعـِط تقـدمتك  «رون: كما قـال يـ  » أنفسكم ُذرِّية طويلة األعمار يف الدهر الذي ليس له انقضاء

أوًال وارفــع قربانــك عــن نفســك وأهــل بيتــك، وبعــد ذلــك ارفــع قــرابني تقــدمتك عــن الشــعب وعــن 
 )335F336(»]خطاياهم.
 التوزيع والتناول:

[من أجل هذا خافوا من املذبح وجمِّدوه، وال تتقدَّموا إليه بدون حشمة، بل بكل طهارة وخـوف، 
فكل النفـوس الـيت تتقـدَّم إليـه وهـ  يف جناسـتها  -كما سبقت وقلت لكم   -ألن املذبح هو روح 

 )336F337(]فهذا المذبح هو طهارتهم!!يسألون ويتضرعون من أجل طهارتم، 
[علينا أن نصـلِّ  حـ  ال نأكـل بغـري اسـتحقاق لـئالَّ نتعـرَّض للخطـر، ألن كـل ممـْن حيفـظ الفصـح 

 
 .14املقولة رقم  (333)
 القانون السابع. (334)
 القانون التاسع والثالثون. (335)
 .86و85القانون رقم  (336)
 بع والسبعون.القانون السا (337)
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ــا الــذين ميارســونه بنج )337F338(بطهــارة اســة أو استصــغار فهــو يكــون يكــون الفصــح طعامــاً مساويــاً. أمَّ
 » كـل مـن يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق جيـرم يف مـوت الـرب! «خطراً وتوبيخاً، ألنه مكتوب: 

علينـا أن نسـتعد لكـي نقتـرب مـن الَحَمـل لذلك ال ينبغ  أن نقيم الطقوس كيفما اتفق، ولكن 
ـر أجسـامنا وحن)338F339(السمائي وأن نلمس الطعام السمائي فـظ العقـل مـن ، فلنغسل أيدينا، ونطهِّ

 )339F340(”.]الكلمة“أي شر ح  إذا كنَّا أطهاراً نستحق أن نتناول من 
 )340F341([في نفس الوقت الذي يبدأ فيه التناول يبدأ الترتيل خارجاً.]

سوف يُعَطى لكم روحيـاً علـى يـدي كطعـام حتـى ينتقـل إلـى كـل  [هذا اجلسد والدم الذي منه،
 )341F342(]واحد روحياً.

زة َمــْن يــرأس الكنيســة الجامعــة، ألن لهــم وحــدهم يحــق أن [وكــأس األســرار يكــون فــي حيــا
 )342F343(].(أي للكهنة القانونيني)يوزِّعوا دم المسيح، وليس آخر معهم 

ودمـي، فحينمـا نغتـذي نحـن بهمـا نكـون قـد  (وهـذا هـو)جسدي [خذوا كلوا واشربوا هذا هـو 
 )343F344(]حفظنا الفصح.

 )344F345(]ب بدم العهد.اآلب خاتمين عتبة القل ”كلمة“[أمَّا اآلن فنأكل من 
إىل الوليمـــة الســـمائية غـــري  معهـــم” الكلمـــة“هكـــذا يـــدعونا [ألنـــه كمـــا دعـــا تالميـــذه إىل العلِّيـــة 

 )345F346(الفاسدة.]
 مالحظة:

واضـــــح جـــــداً مـــــن أقـــــوال القـــــديس أثناســـــيوس الرســـــويل أن املســـــيح حيضـــــر بنفســـــه تقـــــدمي الصـــــعيدة، 

 
 حيرتس قبل وبعد التناول. (338)
 كان اجلسد ُيسلَّم للمتناول يف يده.  (339)
 .14مقولة رقم  (340)
 القانون العاشر. (341)
 .1املقولة رقم  (342)
 القانون السابع والثالثون. (343)
 .15مقولة رقم  (344)
 .16املقولة رقم  (345)
 .20املقولة رقم  (346)
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ملنظـــورتني، وأن االســـتعداد للتنـــاول هـــو يف وكــذلك مجاعـــة تالميـــذه، وأنـــه يـــوزع جســـده ودمــه بيديـــه غـــري ا
احلقيقـــة اســـتعداد ملالقـــاة الـــرب واالقـــرتاب إليـــه وملـــس جســـده ودمـــه، مث أكـــل وشـــرب حلمـــه ودمـــه، ألن 
القــديس أثناســيوس يقــول إن اشــرتاكنا يف جســده ودمــه هــو اشــرتاك يف الهوتــه، وأن الــدم وإن كنَّــا نشــربه 

د، فال يكون للشيطان املهلك نصيب فيه وال قدرة على دخولـه، بالفم ولكنه خيتم القلب بعهد اهللا اجلدي
 ”.عدم املوت“وبالتايل ال يدخله املوت. ومن هذا، فالدم هو 

 التراتيل أثناء التناول:
القــراءة  ال تســكت أي قبــل أن ينتهــ  التوزيــع)[ومــا دامــت الســرائر علــى املــذبح قبــل أن تُرفــع (

 أو يقولــون املــ امري، ألنــه مكتــوب إين رتبــت حرَّاســاً علــى ، يرتلــون بكــالم اهللا)346F347(والرتاتيــل قدامــه
أسوار أورشليم الليـل والنهـار، هـؤالء ال يسـكتون كـل حـني مـن ذكـر الـرب، وأل�مـا جسـده ودمـه 

 )347F348(فال يـُْفرت من تسبحته إىل الوقت الذي خيلو فيه املوضع متاماً.]
ين يرتلـون بغـري حكمـة، لـيس مثـل داود . هـؤالء الـذ)348F349([ال يرتل املرتلون بالكتب الـيت للميليتيـني

(بــامل امري) وال بــالروح القــدس، بــل مثــل أغــاين األمــم. هــؤالء الــذين جيــب أن ُتســدَّ أفــواههم. فــإن  
، فــــــال يرتلــــــوا. مكتــــــوب ال ت يــــــدوا علــــــيهم وال تنقصــــــوا )349F350(كــــــانوا ال يرتلــــــون بــــــالروح القــــــدس

 )350F351(منهم.]
ولكـن  تفضلوا منهما شيئاً من املساء إىل بـاكر، [من أجل السرائر املقدَّسة جسد املسيح ودمه ال 

 )351F352(]كلما أرادوا يصنعونه (يعملونه) فها المذبح المقدَّس مستعد.
 االنصراف:

 )352F353([وأمَّا أنا فوقفت وأمرت بالصالة وبعد ذلك رجوتم يف اخلروج.]
 )353F354(قد حان ...] Dismissal[وكان وقت االنصراف 

 
 ملذبح.أي قدام املسيح الكائن على ا (347)
 القانون الثامن والسبعون. (348)
 شيعة احنرفت وأملَّفت تراتيل للصالة غري التقليدية. (349)
 أي من كالم الوح  الذي يف امل امري. (350)
 القانون الثاين عشر. (351)
 القانون الثامن والسبعون. (352)
 .7مقولة رقم  (353)
 .27مقولة رقم  (354)
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 وتيخامساً: اإلفخارستيا وعمقها الاله
 عند القديس كيرلس الكبير

 

وإذ كان الرب عاملـاً بـبطء القلـوب يف اإلميـان علـى مسـتوى احلـوادث، وثقـل اآلذان يف السـمع والفهـم 
علــى مســتوى األخبــار وشــرحها، وضــع يف تــدبريه هــذا الســر بعمقــه اإليــ  وأسســه يــم يــوم اخلمــيس ليلــة 

يـم إىل �ايــة الـدهور حـ  وإن كـانوامل يفهمـوا آنئــذ،  العشـاء األخـري ليكـون هـو بــذرة اإلميـان احليـة الباقيـة
إالَّ أ�ــم علــى مــدى األيــام اســتطاعوا مــن خــالل هــذا الســر ويارســاته أن يشــرحوا كــل احلــوادث، بــل كــل 

 األقوال واألعمال اليت قال وصنع:
 )7:13(يو » لست تعلم أنت اآلن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد! «+ 

لعشاء السري الـيت أكلـوا عليهـا مـع الـرب الوليمـة األخـرية، ويف نفـس العليـة جلـس وعلى نفس مائدة ا
التالميــذ بعـــد القيامـــة وبعــد الصـــعود مـــراراً وتـــذاكروا وفهمــوا كـــل شـــ ء! نعـــم فهمــوا كـــل شـــ ء! ألن ســـر 

مـع   اإلفخارستيا أضاء يم فعًال طريق احلياة واخللود، وخب  السـماء فـتح أعيـنهم ليـدركوا اآليت مـن السـماء
 كل أسرار السماء.

فمن خالل اإلفخارستيا وكلمات العشاء األخري أدركوا معىن الصـليب وعمـق الصـليب ودم الصـليب، 
مث انعكـس نــور اجللجثــة مــرة أخـرى علــى جلســة العشــاء األخــري فأضـاء معــاين الكلمــات واستوضــح ســرَّها 

 سرُّ اإلفخارستيا، سرُّ العهد اجلديد بدم املسيح!!
ن خـالل اإلفخارسـتيا واجلسـد املـأكول أدركـوا سـر القيامـة باجلسـد الـيت قامهـا املسـيح كذلك أيضاً فم

وأدركوا عدم املوت الذي أحسوه بإميا�م، وذاقوا عمق احليـاة األبديـة ومعناهـا أكثـر فـأكثر!! وبالتـايل فـإن 
فـأدركوا يف أكـل  القيامة اليت قامها املسيح باجلسد أمام عيو�م عادت فألقت نورها على سر اإلفخارستيا

اجلســد احلـــ  واحمليـــ  قـــوة القيامــة واحليـــاة، وأدركـــوا أن يف دم اإلفخارســـتيا دواء عــدم املـــوت وأدركـــوا عمـــق 
 احلياة األبدية وصدَّقوا ال ء الثاين وترجوه!

لقد بـدت أحاديـث املسـيح عـن املـوت وقـت العشـاء األخـري مسـاء اخلمـيس غـري مفهومـة وثقيلـة جـداً 
ـــْن أحبـــوه: جـــداً علـــى قلـــوب  «م الـــيت تعلَّقـــت بـــه أشـــد التعلُّـــق، فهـــل املـــوت إذاً سيفصـــل بيـــنهم وبـــني مم

)، كمـــا بـــدت يـــم أقـــوال الـــرب وأحاديثـــه عـــن القيامـــة وامللكـــوت 1:13(يـــو » أحــبَّهم إىل املنتهـــى؟ ...
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 اآليت يف مســاء اخلمــيس أيضــاً أ�ــا شــ ء خيــتص بــاليوم األخــري كمــا قالــت مــرمي أخــت لعــازر. لقــد كانــت
أحاديث باهتة جداً زادت اإلحساس مبوت الرب ثقًال على ثقل يف هـذه الليلـة. ولكـن املسـيح وهـو عـامل 

ألين  «أن القيامة قائمة وعلى األبواب وأن امللكوت رهن الصـعود، مل يكـرتث كثـرياً حلـ �م وثُقـل قلـوبم: 
إىل فـــرح ... لكـــين  قلـــت لكـــم هـــذا قـــد مـــأل احلـــ ن قلـــوبكم؟ ... أنـــتم ســـتح نون ولكـــن حـــ نكم يتحـــول

: 16(يـو » سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم وال ين ع أحد فرحكم منكم ... يف ذلك اليوم ال تسـألونين شـيئاً 
). وفعـــًال صــــارت اجتماعـــاتم حــــول اإلفخارســــتيا بعـــد صــــعود الـــرب وحبضــــور الــــروح 23و22و20و6

أضـــاء قلـــوبم القـــدس مصـــدر فـــرح ال يوصـــف بســـبب إحساســـهم حبضـــور الـــرب، وبســـبب النـــور الـــذي 
وأذها�م فـأدركوا بـه كـل شـ ء! لقـد ذاقـوا مـن خـالل اإلفخارسـتيا لـيس فقـط كـل معـاين احليـاة وامللكـوت 

)، ذاقـوا املسـيَّا بـالروح واحلـق وعاشـوا أيامـه ُجمـدَّداً إمنـا 5:6(عـب » وذاقوا قوات الدهر اآليت «واخللود بل 
 فوق ال مان والتاريخ.

بــالروح  عــتهم يف املســيح وجعلــت مــن اجتمــاعهم جســماً حّيــا متحــداً ولكــن لــوال اإلفخارســتيا الــيت مج
القــدس اســُتعلن فيــه املســـيح واســُتعلن بواســطته، مــا كانـــت كنيســة ومــا كــان قـــد اســُتعلن شــ ء مـــن 

 أعمال الرب.
لذلك نستطيع أن نقول بيقني أنه بعملني مت استعالن املسـيح للعـامل: باإلفخارسـتيا، وبوحـدة التالميـذ 

املســـيح الســـري. فباإلفخارســـتيا اســـُتعلن اجلســـد والـــدم! وبوحـــدة التالميـــذ الروحيـــة يف  يف جســـدالروحيـــة 
اإلفخارســــتيا اســــُتعلن املســــيح بــــالروح وُحفظــــت أقوالــــه وتعاليمــــه يف قالــــب واحــــد أي يف الكنيســــة الــــيت 

يف  بواســـطتها اســـُتعلنت كافـــة أعمـــال الـــرب وصـــفاته اإلييـــة بـــرأي واحـــد وفكـــر واحـــد متحـــد كمـــا رأينـــاه
األناجيل والرسائل. إذاً، ميكن أن نقـول إن اإلفخارسـتيا حققـت وجـود املسـيح احلـ . أمَّـا وحـدة التالميـذ 
بالروح يف جسد املسيح فقـد أمَّنـت الكنيسـة ضـد اخلالفـات واآلراء الفرديـة والنظريـات والـذاتيات بالنسـبة 

 للكنيسة اُألوىل األُم أي كنيسة الرسل!!
 «أي منذ أول يارسة يا لوصية الرب أن  -وىل ومنذ أول اجتماع كرازي يا لقد جنحت الكنيسة األُ 

جنحـت يف الشـهادة للمسـيح علـى مسـتوى كـل مـا قالـه املسـيح ليلـة العشـاء، وذلـك حينمـا  -» ـن مبوته
فلـيعلم يقينــاً مجيـع بيــت إســرائيل أن اهللا جعـل يســوع هـذا الــذي صــلبتموه  «وقـف بطــرس الرسـول يقــول: 

 )36:2(أع » ا ومسيحاً.أنتم ربّ 
هنـــــا شـــــهادة مـــــن عمـــــق ســـــر اإلفخارســـــتيا، الصـــــليب هنـــــا فهمـــــه بطـــــرس الرســـــول بصـــــورته اإلراديـــــة 



 517                                                                                     التقليد اإلفخارسيت وأصالته يف مصر

كمشـــيئة اآلب ومســــرة املســــيح، أمل يســــبق املســــيح وقــــدَّم لبطـــرس جســــده مكســــوراً ودمــــه مســــفوكاً قبــــل 
بوبيتـه وواسـطة حتميـة الصليب يف مساء اخلميس علـى العشـاء؟ إذاً، فالصـليب رسـالة وطريـق السـتعالن ر 

لإلميان باملسيا! كان ال ميكن بـدون سـر عشـاء الـرب وتقـدمي اجلسـد مكسـوراً والـدم مسـفوكاً مسـبقاً وقبـل 
الصليب أن يدرك بطرس هذا اإلدراك العايل واإلي  واُألخروي ملفهـوم الصـليب اإلرادي ورسـالة الصـليب 

 الكرازية لإلميان باملسيَّا!
ـــدم للمغفـــرة هكـــذا خرجـــت الكنيســـة األُ  ـــاري وعمـــل ال وىل كـــارزًة مبجـــد الصـــليب ومبـــوت الـــرب الكفَّ

والتطهري واملصاحلة والفداء مـن وراء خلفيـة قويـة صـلبة، أي اإلفخارسـتيا الـيت تشـرح كـل هـذا جبـرأة كجـرأة 
 النيب الذي يتكلَّم عن املستقبالت وعيناه تريان احلقيقة!

 كس  عند كنيسة القرن اخلامس:وحنن نقدِّم هنا صورة حيَّة للمفهوم األرثوذ 
 

 أقوال القديس كيرلس عن اإلفخارستيا
 

 + [فلنبحث بكل طاقتنا معىن سر اإلفخارستيا:
 لقد خلق اهللا كل ش ء للخلود ...

 ولكن املوت دخل إىل العامل حبسد إبليس.
 فقد دفع الرِّب اإلنسان األول للخطية والعصيان وأوقعه حتت لعنة اهللا

 نسان الذي صار حتت سلطان املوت أن يستعيد اخللود؟فكيف ميكن لإل
 كان البد من أن يدخل جسده امليت يف شركة القوة احمليية هللا.

 أمَّا قوة اهللا احمليية فه  الكلمة (اللوغوس) ...
 لذلك فقد صار اللوغوس إنساناً ...

 واحتد جبسٍد قابل للموت وأعطاه مناعة ضد الفساد وجعله جسداً حميياً.
 بواسطة الروح القدس، qeoprepîj كان ينبغ  أن حيل فينا إيياً   لكن

 وأن ميت ج بطريقة ما بأجسادنا بواسطة جسده املقدَّس ودمه الكرمي.
 )354F355(]اإلفخارستيا) كما خبب  ومخر. =” (األولوجية احمليية“وهذا هو ما نناله يف 

 
 .PG LXXII, 908C - 912A) 19:22تفسري إجنيل لوقا ( (355)
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 )355F356(سني.]اليت جبسده ودمه املقد” اُألولوجية احمليية“+ [أعطانا شركة 
 )356F357(+ [شركة املسيح ه  حياة وقداسة.]

 + [يشري سيدنا إىل نفسه قائًال لليهود: أنا هو خب  احلياة.
ليعلِّمهم أ�م إذا أرادوا أن يتحصَّنوا ضد الفساد واملوت، فعليهم أن يشاركوا ذاك الـذي لـه القـدرة 

 على اإلحياء وعلى إبطال الفساد واملوت ...
 احلياة، ج اءهم اخللود.فالذين يتناولون خب  

فــإ�م يرتفعــون بعيــداً عــن الفســاد وكافــة األوجــاع إىل األجــواء العليــا األبديــة الــيت للحيــاة حبســب 
 )357F358(املسيح.]

 + [الذين يأخذون املسيح يف التناول
 قد يذوقون موت اجلسد حبسب طبيعتهم؛

 ولكن هذا ال ُحي �م
 ناس،فإ�م خيضعون يذا االنتهاء العام مثل بقية ال

 )358F359(]» أحياء هللا إىل األبد «ولكنهم حبسب تعبري القديس بولس هم 
+ [إذا ُصهرت الفضة غري النقية مع الرصاص فإ�ا تتطهَّر به متاماً، ألن الرصاص ميتص كـل شـوائب 

 املعدن املنصهر،
 وبنفس هذه الطريقة يعمل فينا املسيح.

 حياً،فبينما كنَّا غري طاهرين، امت ج هو بنا جسدياً ورو 
 وأبطل بذلك النجاسات اليت كانت فينا.

 )359F360(فهو يرفع خطايانا ح  أننا به وبواسطته نصري أنقياء مصقولني.]
+ [كان ينبغ ، نعم كان ينبغ ، ليس فقط أن النفس تتجدَّد يف جدة احلياة بالروح القـدس؛ بـل أن 

ــــه  ــــاول جســــد مناســــب لطبيعت ــــال هــــو هــــذا اجلســــد أيضــــاً الكثيــــف األرضــــ  يتقــــدَّس بتن حــــ  ين

 
 .PG LXVIII, 501Bالعبادة بالروح واحلق  (356)
 PG LXIX, 428Aجالفري  (357)
 .PG LXXIII, 560D, 561D) 50-48:6تفسري إجنيل يوحنا ( (358)

(359) Ibid. 561D. 
 .PG LXVIII, 297Dالعبادة بالروح واحلق  (360)
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 )360F361(أيضاً عدم الفساد.]
 » وأنا أقيمه يف اليوم األخري «+ [

لُيظهـر جيـداً أنـه هـو وجسـده » أنـا أُقيمـه «بـل ” جسدي سيقيم من يأكل منـه“هو ال يقول 
الـذي أكـون فيـه جبسـدي أُقيمـه يف اليـوم » إين أنا (أي املسيح) «واحد، فهو (أي املسيح) يقول: 

 األخري،
 أن ذاك الذي هو احلياة بطبيعته ال ينتصر على الفساد وال يُبطل املوت.فمن املستحيل 

لــذلك فمــع أن املــوت ُخيضــع اجلســد البشــري للفســاد، إالَّ أنــه بســبب أن املســيح فينــا جبســده 
 فإننا نقوم بالضرورة.

 فإن شِظيَّة مشتعلة خمفية يف كوم من القش حتتفظ بأصل النار.
 )361F362(]كبذرة خلود.  جبسده وحيفظها فيناوهكذا ُخيف  سيدنا حياته فينا 

+ [ولكـن قـد يسـأل سـائل: هـل الـذين مل يقبلـوا اإلميـان باملسـيح ومل يشـرتكوا يف جسـده ال حييـون يف 
 زمن القيامة؟ فماذا إذاً؟ أال تعود كل خليقة إىل احلياة؟

 طبعـاً، كـل خليقــة سـتقوم ... مجيـع النــاس سـيقومون علـى مثــال ذلـك الـذي قــام مـن أجلنــا -
وكان حيمل يف نفسه مجيع الناس ... اجلميع سيقومون، الذين فعلوا الـن إىل قيامـة احليـاة كمـا هـو 
مكتــوب، والــذين فعلــوا الشــر إىل قيامــة الدينونــة. والقيامــة للعقــاب أي العــودة إىل احليــاة مــن أجــل 

سـعادة والفـرح العذاب تبدو يل أفظع من املوت. فاحلياة احلقيقية يف املسـيح هـ  حيـاة القداسـة وال
 )362F363(بال �اية ... وهذه ه  احلياة املوعودة للذين اشرتكوا يف اجلسد احملي .]

(اإلفخارســتيا) يبقــون بــدون أيــة مشــاركة ” ســر األولوجيــة“+ [أولئــك الــذين مل يقبلــوا االبــن بواســطة 
 )363F364(على اإلطالق وال أي تذوُّق حلياة القداسة والسعادة.]

ك املؤمنـــون املعتمـــدون الـــذين ذاقـــوا النعمـــة اإلييـــة، فـــإ�م بإمهـــايم + [يـــاليتهم يفهمـــون ذلـــك، أولئـــ

 
 .PG LXXIII, 580A) 53:6تفسري إجنيل يوحنا ( (361)

 PG LXXIII, 581BC) 54:6وحنا (تفسري إجنيل ي(362) 
 PG LXXIII, 565D-568B) 51:6تفسري إجنيل يوحنا ( (363)
  PG LXXIII, 577B)53:6تفسري إجنيل يوحنا ( (364)
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(اإلفخارسـتيا) وعلـى الـرغم ” أولوجيـة املسـيح“للمج ء إىل الكنائس وبتسويفهم يف التقـرُّب مـن 
من األعذار التقوية املغلوطة اليت يقدمو�ا لك  ال يتناولوا؛ فإ�م بذلك يع لون أنفسهم عن احلياة 

يـــؤول إىل  -علـــى الـــرغم مـــن مظهـــره التقـــوي  -فضـــون فعـــل اإلحيـــاء. وهـــذا االمتنـــاع األبديـــة وير 
 بؤسهم وهالكهم.

فكــان ينبغــ  بــاألحرى أن يُنهضــوا عــ ميتهم وكــل طاقــة نفوســهم ليتطهــروا مــن خطايــاهم، وأن 
 )364F365(يبذلوا جهدهم ليعيشوا حياة صاحلة فيتقدموا حينئذ بثقة إىل التناول احملي .]

شـــتياق شـــديد للحيـــاة األبديـــة وإن كنَّـــا نريـــد أن نســـتقبل داخلنـــا ذاك الـــذي يعطـــ  + [إن كـــان لنـــا ا
(أي اإلفخارســتيا) وال ” األولوجيــا“اخللــود فــال نتمــثلنَّ بإمهــال أولئــك الــذين يرفضــون أن يتنــاولوا 

 ننخدعنَّ بأعذار التقوى الغاشة اليت خيرتعها إبليس مبكر من أجل هالكنا.
يأكل من هذا اخلب  ويشرب من هذه الكأس بدون اسـتحقاق  ولكنك تقول: مكتوب أن ممنْ 

 يأكل ويشرب دينونة لنفسه، لقد امتحنُت نفس  فوجدت نفس  غري مستحق.
 وأنا أجيب ممْن يقول مثلك قائًال: وم  توجد مستحقاً؟ وم  تتقرَّب من املسيح؟

ن السـقوط فأنـت إذا كانت سـقطاتك متنعـك مـن أن تتقـرَّب وإذا كـان ال ميكنـك أن تكـفَّ عـ
 إذاً ستبقى على الدوام بدون أن تشرتك يف هذا التقديس الذي ُحيي  إىل األبد؟

(اإلفخارسـتيا) واثقـاً أنـك جتـد ” اُألولوجيـة“هيا بك، تعهد بـأن حتيـا حيـاة أفضـل واشـرتك يف 
 )365F366(فيها عالجاً ليس فقط للموت بل لكافة أمراضك أيضاً.]

 :Mahéيوحنا ما معناه عن تلخيص العاِمل  يقول القديس كريلس يف تفسري إجنيل
[هذا التحوُّل الفائق لكل كياننا ال يُرى وال ُحيس، فهو سر غري مادي وال هو حمسوس ولكنه 
حقيقــة بكــل تأكيــد. إنــه ركــن أساســ  إلمياننــا بــاعرتاف التقليــد كلــه، وينبغــ  أن نــؤمن بــه بشــكر 

 كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ «ص كيفيته كما فعل اليهود قائلني: بدون أن نفح

ــــد لــــه » ــــداً أال يســــتطيع أن يعي ــــدء خال ــــق اإلنســــان يف الب ــــذي خل ــــيس اهللا حــــرّا يف عطايــــاه؟ وال أل

 
 PG LXXIII, 521AB) 35:6تفسري إجنيل يوحنا ( (365)

 PG LXXIII, 584D) 56:6تفسري إجنيل يوحنا ((366) 
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 اخللود؟ الذي هو احلياة بطبعه أميكن أن يتَّحد وميت ج بنا بدون أن يعطينا احلياة؟]
عــه، ولكنــه إذا ُسـكب يف إنــاء وقـُــرِّب مــن النــار فكـأين بــه ينســى صــفاته اخلاصــة + [إن املـاء بــارد بطب

 ويكتسب صفات النار.
 وهكذا حنن أيضاً الفاسدون حبسب طبيعة جسدنا،

 )366F367(فإننا نرتك ضعفاتنا حينما منت ج باحلياة احلقيقية ونقبل صفات احلياة.]
القـــديس كـــريلس صـــفحات بديعـــة ال  وخبصـــوص هـــذا االحتـــاد بـــني املســـيح واإلنســـان املتنـــاول، كتـــب

ممْن يأكل جسدي ويشرب دم  يثبـت يفَّ وأنـا  «: 57:6ُجتارمى يف مجايا. فمثًال خبصوص تفسري يوحنا 
 يقول:» فيه

+ [إذا م جنــا معــاً قطعتــني مــن الشــمع فــإن كــالّ منهمــا تبــدو مســبوكة متامــاً يف األخــرى، وهكــذا يف 
ويشرب دمه الكرمي يصري واحداً معه كما يقول الـرب نفسـه. رأي  ممْن يقبل جسد املسيح خملِّصنا 

فإنـه يصــري مســبوكاً ويت جــاً معــه بالتنــاول حــ  أنـه يكــون يف املســيح واملســيح يكــون فيــه. وهــذا مــا 
يعلمنَّا إياه الرب يف إجنيل القديس م  حينما يقول: يشبه ملكـوت السـموات مخـرية أخـذتا امـرأة 

ـر وخبأتا يف ثالثة أكيال دق يق ح  اختمـر اجلميـع ... والقـديس بـولس يقـول إن مخـرية قليلـة ـمِّ
 العجني كله.

اإلفخارسـتيا) ينتشـر يف جسـدنا كلـه وميـأله بطاقتـه  =” (األولوجيا“وهكذا فإن أقل ج ء من 
 )367F368(اخلاصة، وهكذا يصري املسيح فينا وحنن فيه.]

لة واإلميان البسيط املستقيم والنية الصـاحلة باحملبة الكام روحياً + [صحيح حقاً أننا متحدون باملسيح 
 النقية.

 هذا هو اعتقادنا وحنن ال ننكره ...
 sunafe…aj tÁj ولكن إن جتاسر أحد وقال إن ليس لنـا معـه أيـة عالقـة حبسـب اجلسـد

kat¦ s£rka  فهو يقع يف خمالفة صـرحية ألقـوال الكتـب امللهمـة. فمـن الواضـح بـدون أدىن شـك
ـــه بســـبب هـــذا االحتـــ ـــه أن ـــا من اد حبســـب اجلســـد قيـــل أن املســـيح هـــو الكرمـــة وحنـــن األغصـــان وأنن

 
 PG LXXIII, 580A) 53:6تفسري إجنيل يوحنا ((367) 
 PG LXXIII, 584B) 56:6تفسري إجنيل يوحنا ((368) 
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 وبه نستمد احلياة داخلنا ...
 (اإلفخارستيا) داخلنا؟” األولوجية السرية“فلماذا إذاً تدخل 

 )368F369(]بالتناول وبشركة جسده املقدَّس؟ جسدياً أليس لك  جتعل املسيح يسكن فينا 
 » يأكل جسدي ويشرب دم  يثبت يفَّ وأنا فيهممْن  «+ [فإن املخلِّص نفسه يقول: 

بعالقة وجدانيـة فقـط بـل ومن اجلدير أن نالِحظ بتدقيق أن املسيح ال يقول أنه سيكون فينا 
 )kat¦ mšqexin fusik»n.[)369F370 بالشركة في الطبيعة

+ [ال يُقــل أحــد بعــدم إميــان: إذا كــان الكلمــة الــذي هــو احليــاة بطبعــه يســكن فينــا أال يصــري بــذلك 
 جسد كل منَّا ُحميياً؟

بـا حيـلُّ االبـن  الـيت  «mšqexij scetikال، فـإن هنـاك فرقـاً كبـرياً بـني الشـركة النسـبية  -
ــد.  فينــا، وبــني االحتــاد الــذي بــه جعــل خاّصــًة لــه اجلســدم املولــودم مــن القديســة العــذراء عنــدما جتسَّ

 )370F371(]إالَّ مرة واحدة. فالكلمة حينما حيل فينا ال يتأنَّس (من جديد) فإنه مل يتجسَّد
ليكون اجلميع واحداً كما أنك أنـت أيهـا اآلب يفَّ  «يقول القديس كريلس يف تفسريه لصالة املسيح: 

 » وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا
+ [إن ســيدنا يطلــب مــن أجــل املــؤمنني أن يكــون بيــنهم ربــاط احملبــة والوفــاق والســالم ليكونــوا مجيعــاً 

علــى مثــال الوحــدة الطبيعيــة اجلوهريــة الكائنــة بــني اآلب واالبــن ... هــذا  روحيــةبوحــدة متحــدين 
كما أنك أنت أيهـا اآلب يفَّ وأنـا فيـك ليكونـوا  «حق، ولكن إذا تأملنا هذا النص بتدقيق أكثر: 

فإننا جند أنه على مثال املساواة يف اجلوهر املوجودة يف الثالوث هكذا ينبغ  » هم أيضاً واحداً فينا
 fusik¾n t¾nن تكـــون الوحـــدة الـــيت تربطنـــا بعضـــنا بـــبعض ومـــع اهللا وحـــدة يف الطبيعـــة أ

˜nÒthta.[)371F372( 
ولكن كيف تتحقَّق هذه الوحـدة يف الطبيعـة (اإلييـة) بـني كـل تالميـذ املسـيح علـى الـرغم مـن متـاي هم 

 يف األجساد والنفوس؟
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ن يُقيم هذه الوحدة بني بعضنا البعض ومـع + [إن االبن الوحيد الذي هو حكمة اآلب ومشورته ملَّا أراد أ
اهللا وأن مي جنـــا بعضـــنا بـــبعض بنـــوع مـــا علـــى الـــرغم مـــن اختالفنـــا يف األجســـام واألرواح، ابتكـــر لـــذلك 

 (اإلفخارستيا).” األولوجية السرية“وسيلة عجيبة: فقد أعطى املؤمنني به جسده ليأكلوه يف 
 .وبذلك جعلهم متحدي اجلسد معه وبني بعضهم البعض

أولئـك  fusikÁj ˜nësewjفمن ذا يستطيع أن يفرِّق ويفصل هذه الوحـدة الـيت يف الطبيعـة 
الذين ارتبطوا ببعض بوحدة املسيح بواسطة االشرتاك يف جسده املقـدَّس؟ إن كنـا مجيعـاً نشـرتك يف 

 )372F373(]خب  واحد فنحن مجيعاً جسد واحد ألن املسيح ال ميكن أن ينقسم.
والقـديس كـريلس يريـدنا  » هذا هو دمـ  «و » هذا هو جسدي «ء األخري: لقد قال املسيح يف العشا

ـد لنـا  أن نقبل شهادة املعلِّم اإلي  بدون أدىن تردد، ألنه هو احلق وال يستطيع أن يكذب، فطاملا هـو يؤكِّ
 .)373F374(أن هذا هو جسده ودمه ينبغ  أن نصدِّقه بال فحص

 يف تفسريه إلجنيل القديس م :لتأسيسية الكلمات اويقول القديس كريلس أيضاً خبصوص هذه 
 + [بعد خروج يهوذا سلَّم الرب األحد عشر سر اخلالص ...

 وإذ كان عتيداً أن يصعد ألبيه جبسده ..
 )374F375(أعطانا جسده اخلاص ودمه ح  ال ُحنرم من حضور ذاك الذي خيلِّصنا.]
  يشـرتكا معـاً يف إعطائنـا + [لقد شكر الرب على الكـأس، وبـذلك اتصـل بأبيـه بواسـطة الصـالة لكـ

(اإلفخارستيا)، وبذلك أيضاً علَّمنا مبثاله أنه ينبغـ  أن نشـكر قبـل أن نكسـر ” األولوجية احمليية“
اخلب  ونوزعـه. ولـذلك حينمـا نضـع القـرابني (اخلبـ  واخلمـر) أمـام اهللا نصـلِّ  بلجاجـة لكـ  يتحـوال 

نتقـــدَّس يف أجســـادنا وأرواحنـــا. مث يقـــول ، حـــ  أننـــا إذ نتنـــاول منهمـــا ”أولوجيـــة روحيـــة“لنـــا إىل 
لكـ  ال تظـن أن مـا يظهـر » هـذا هـو دمـ  «» هـذا هـو جسـدي «(الكـاهن) مشـرياً إىل القـرابني: 

أمامك هـو جمـرد رمـ ، بـل لكـ  تعـرف جيـداً أنـه بفعـل اهللا الضـابط الكـل الفـائق لكـل وصـف قـد 
 )375F376(حتوَّلت القرابني باحلقيقة إىل جسد املسيح ودمه.]
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هنــا يف منتهــى الصــراحة والوضــوح خبصــوص حقيقــة حتــوُّل القــرابني: فــاخلب   م القــديس كــريلسإن كــال
 واخلمر املقدَّسان ليسا جمرد رم  ولكنهما حتوَّال باحلقيقة إىل جسد املسيح ودمه.

 ولكن أسقف اإلسكندرية ال يسرتسل يف برهنة ذلك، فإن فكره مييل كما رأينا إىل اجتاٍه آخر.
 .حوُّل يف اإلفخارستيا تتنهن لديه من قدرة اإلفخارستيا على اإلحياءإن حقيقة الت

 + إذا كان سر األولوجية (اإلفخارستيا) يقدِّسنا مبثل هذه القوة،
ـــدنا باملســـيح مبثـــل هـــذا االحتـــاد الوثيـــق، فـــال بـــد أن تكـــون  -اإلفخارســـتيا  -وإذا كانـــت  توحِّ

 للكلمة املتجسِّد!باحلقيقة ه  اجلسد احملي  والدم الكرمي اللذين 
فأي صورة أو رم ، سواء كان املنُّ أو املـاء اخلـارج مـن الصـخرة أو خـروف الفصـح، يكـون يـا 
مثــل هــذا األثــر التقديســ  الفعَّــال؟ ولكــن أســرار العهــد اجلديــد تفــوق بــال حــدود طقــوس العهــد 

 )376F377(آلن فاحلقيقة.القدمي من جهة الكرامة واألثر الفعَّال. فف  القدمي كان ظل األشياء وأمَّا ا
+ [آبــاؤكم أكلــوا املــن يف النيــة ومــاتوا ... كــان اليهــود يعظِّمــون موســى ألنــه أعطــى آبــاءهم املــن يف 
النية، ولكن املن مل يكن سوى رم  لسر األولوجية (اإلفخارستيا)، لذلك نرى ربنا يسـوع املسـيح 

قيقــة (املرمــوز إليهــا). مل يكــن يقلِّــل مــن أمهيــة الرمــ  حبكمــة كبــرية لكــ  جيعلهــم يــدركون عظمــة احل
ممـْن يـأكلين بـأن أنـا الـذي ن لـت مـن السـماء ُألحيـ   » أنا هو خب  احليـاة «املن هو خب  احلياة بل 

 )377F378(أدخل فيه جبسدي اخلاص ... إن جسدي مأكل حق ودم  مشرب حق.]
املشـرب احلـق هـو + [العنانيون شربوا املاء من الصخرة، ولكن هذا املاء مل يكن هو املشـروب احلـق. 

 )378F379(الدم الكرمي الذي للمسيح الذي يُبطل فينا متاماً الفساد واملوت.]
+ [إن تالميــذ املســيح ال يتقدَّســون بعــد حبمــٍل خمتــار مــن احلظــرية، ولكنــه املســيح نفســه الــذي يُقــدَّم  

(اإلفخارســتيا) هــو الــذي يصــري لنــا ينبــوع بركــة وحيــاة. فقــد جعــل ” ســر األولوجيــة“كذبيحــة يف 
 )379F380(فسه خب اً حّيا ليعط  حياًة للعامل.]ن

 
 PG LXXVI, 196C) 4:4راجع ضد نسطور ( (377)
 PG LXXVI, 196D-197A) 5:4ضد نسطور ( (378)
 PG LXXIII, 584A) 55:6تفسري إجنيل يوحنا ( (379)
 PG LXXII, 905C) 14:22سري إجنيل لوقا (تف (380)



 525                                                                                     التقليد اإلفخارسيت وأصالته يف مصر

+ [إن طبيعــة اجلســد حبــد ذاتــا ليســت حمييــة. كــل األشــياء املخلوقــة ليســت حمييــة بــل علــى العكــس 
 )380F381(حتتاج أن تستمد احلياة من آخر.]

(اإلفخارسـتيا) ونتنـاول اجلســد املقـدَّس الـذي للمســيح ” ســر األولوجيـة“+ [وحنـن حينمـا نشـرتك يف 
وال بصـــفته  -حفظنـــا اهللا مـــن مثـــل هـــذا التجـــديف!  -ال نتناولـــه بصـــفته جســـداً عاديـــاً خملِّصـــنا، 

جسد إنسان تقـدَّس واقـرتن بـاللوغوس باحتـاد معنـوي ... فـإن الـرب يقـول: احلـق احلـق أقـول لكـم 
إن مل تــأكلوا جســد ابــن اإلنســان وتشــربوا دمــه فليســت لكــم حيــاة يف أنفســكم ... فــال حتســنبَّ 

هــذا جمــرد جســد إنســان مثلنـا! (فكيــف يكــون جســد إنســان حمييــاً؟!) بــل إنــه  جسـد ابــن اإلنســان
 اجلسد اخلاص لذلك الذي صار وُدع  ابن اإلنسان من أجلنا.]

+ [ينبغ  أن نكرر ذلك القول: اجلسـد حبـد ذاتـه بطبيعتـه اخلاصـة ال ينفـع شـيئاً مـن جهـة تقـديس وإحيـاء 
هيكــل الكلمــة (اللوغــوس)، فإننــا  -اجلســد هــو  -نَّــا أن الــذين يتنــاولون منــه. ولكــن إذا اعتننــا وإذا آم

 )381F382(ندرك أنه قادر أن مينح القداسة واحلياة ليس من ذاته بل بسبب اللوغوس املتحد به.]
ــد وإذا أدركنـــا ممــْن هـــو احلــالُّ يف هـــذا اجلســد، فإننـــا ال جنــد أيـــة صـــعوبة يف  + [إذا تأملنــا ســـر التجسُّ

 )382F383(ء، مع أن اجلسد من نفسه ال ينفع شيئاً.]تصديق قدرة هذا اجلسد على اإلحيا
ــد ومغــ اه، وصــرنا ال نعتــن اجلســد املولــود مــن العــذراء ســوى جســد  + ولكــن إذا أضــعفنا معــىن التجسُّ
عــادي مقــرتن بالكلمــة اإليــ  باحتــاد معنــوي، فــإن هــذا جيعــل مــن اإلفخارســتيا طقســاً بــال منفعــة 

 .)383F384(وجمرد تذكار عابر ملوت الرب
ســباب الــيت جعلــت القــديس كــريلس جياهــد مبثــل هــذه الشــدة ضــد تعــاليم نســطور. ألن وهــذا مــن األ

إنكــار االحتــاد اجلــوهري الطبيعــ  القــائم بــني الكلمــة وناســوته إمنــا يــنقض أســاس فاعليــة جســد الــرب يف 
مـن اإلفخارستيا. فاالحتاد األقنوم  هـو أسـاس هـذه الفاعليـة، فـإن الكلمـة ملـَّا وحَّـد بنفسـه اجلسـد املولـود 

 .)384F385(العذراء مرمي وجعله خاصًة له، فقد أحياه بذلك باحلياة اإليية وجعله ُحميياً 
ـــد  + [إذا وضـــعتم حديـــداً يف النـــار، فإنـــه ميتلـــئ كـــذلك بقـــوة النـــار ... وهكـــذا الكلمـــة احمليـــ  ملَّـــا وحَّ
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 )385F386(جعل هذا اجلسد حميياً.] -بالكيفية اليت هو وحده يعلمها  -جسده بنفسه 
النــار املاديــة تســتطيع أن متــنح خواصــها للمــاء البــارد بطبعــه، أفــال نصــدِّق أن كلمــة اهللا  + [إذا كانــت

خـاص  اآلب الذي هو احلياة بطبعه يستطيع أن جيعل اجلسد حميياً هذا الذي وحَّده بنفسه وجعلـه
 )386F387(اله؟]

نفـس الوتـا ويف + [فمن غري املعقول حقاً أن نعرتف أن العسل حينما ميت ج باألشياء املرَّة مينحهـا ح
 )387F388(فيه.] الوقت نرفض أن نؤمن بأن الكلمة احملي  قادر أن مينح حياته للجسد الذي يسكن

وعلــى الــرغم مــن كــل هــذه التشــبيهات فــإن قــدرة جســد املســيح علــى التقــديس واإلحيــاء تبقــى علــى 
 مستوى السر الذي ال ميكن فهمه أو تعليله:
 + [بأية كيفية يصري جسد الرب حميياً؟

 سر ال يستطيع فكر اإلنسان أن يمْسبُـرم غمْوره، هذا
 وال أي لسان أن يعنِّ عنه.

 )388F389(ولكنه جدير بأن يُعبمد يف صمت وإميان.]
 + [حقاً إن كل أثر (روح ) فعَّال ينبغ  أن يُنسب لالهوت،

فح  جسد الرب نفسه قد تقدَّس بفعل الالهوت (الكلمـة) املتحـد بـه، ولكنـه صـار (بـدوره) 
 )389F390((اإلفخارستيا) مينحنا قداسته اخلاصة.]” األولوجية“، ح  إنه يف فعَّاالً 

إن دقـــة هـــذا التعبـــري وقوتـــه جـــديران باملالحظـــة. فالـــذي يقدِّســـنا يف اإلفخارســـتيا هـــو جســـد الكلمـــة، 
ولكنــه لــيس اجلســد يف حــد ذاتــه إذا كــان منفصــًال عــن الكلمــة، ألنــه بــذلك ال ينفــع شــيئاً، ولكنــه اجلســد 

ولكنـه مياً بالكلمة ح  صار حميياً بسبب هذا االحتاد. وهو ال ميلك هذه القوة احمليية من ذاتـه املتحد أقنو 
. يكتسبها بكونه جسد الكلمة. غري أنه ميتلكها باحلقيقة، فهو حقاً الذي حييينا، وبفعله حنن  نتغريَّ

رضــى وأقــام اســتخدمه يف عمــل املعجــ ات. لــذلك شــفى امل + ولكــ  يقنعنــا الــرب أن جســده فعَّــال،
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 .)390F391( املوتى بلمسهم بيديه
+ [يف إقامــة املــوتى ال يكتفــ  املخلِّــص بــأن ينطــق بكلمــات وأوامــر كمــا كــان يليــق بــه بصــفته إيــاً، 
ولكــن يســتعني أيضــاً جبســده املقــدَّس لكــ  يُظهــر لنــا قــدرة جســده علــى اإلحيــاء ... فمــثًال عنــد 

ويف نفـس الوقـت ميســك يـدها. فهـو حيييهــا »  يـا ابنـة قـوم «إقامتـه إلبنـة رئـيس المــع يقـول يـا 
 )391F392(بأمره بصفته إياً، ويف نفس الوقت أيضاً ُحيييها بلمس جسده املقدَّس.]

+ [فـــإن كـــان قـــد أحيـــا مـــا قـــد فســـد مبجـــرد ملـــس جســـده فمـــا أوفـــر املنـــافع الروحيـــة الـــيت ننايـــا يف 
 )392F393((اإلفخارستيا) اليت با ال نلمس فقط هذا اجلسد بل ونأكله أيضاً.]

فاجلسد الذي نأخذه يف التناول هو اجلسد املولـود مـن العـذراء الـذي تـأمل ومـات وقـام، أو مبعـىن آخـر 
هو جسد املسيح التارخي . فاجلسـد اإلفخارسـيت هـو هـو اجلسـد التـارخي  يف فكـر القـديس كـريلس. وهـذا 

اً أ�مـــا واضـــح علـــى اخلصـــوص يف جدالـــه مـــع نســـطور حيـــث ينتقـــل باســـتمرار مـــن أحـــدهم لآلخـــر معتـــن 
 واحد: فإليك مثًال نص احلرم احلادي عشر:

+ [إن رفـــض أحـــد أن يعـــرتف أن جســـد الـــرب حميـــ  وأنـــه هـــو اجلســـد اخلـــاص لكلمـــة اهللا اآلب بـــل 
ادعى أنه جسد إنسان آخر متمي  عنه ومتحد بـه فقـط احتـاداً معنويـاً، أي أنـه جسـد إنسـان جمـرد 

ألنــه اجلســد اخلــاص للكلمــة  -كمــا قلــت   - يســكن فيــه الالهــوت بــدًال مــن أن يعــرتف أنــه حميــ 
 )393F394(القادر أن حيي  كل ش ء، فليكن أناثيما.]

+ [كان ينبغ  أن املسيح حيل فينا روحياً بالروح القدس وميت ج بطريقة ما بأجسـادنا بواسـطة جسـده 
 املقدَّس ودمه الكرمي.

 كأنه خبب  ومخر.” األولوجية احمليية“وهذا هو ما نلناه يف 
أينا حلماً ودمـاً معروضـني علـى املوائـد املقدَّسـة يف كنائسـنا لكنـا جنـ ع، ولـذلك فـاهللا ولكن إن ر 

إذ يشــفق علــى ضــعفنا ميــنح القــرابني قــوة حيــاة، وحيويــا إىل قــوة جســده اخلــاص لتكــون لنــا شــركة 
 حميية، وليكون جسد احلياة فينا كبذرة حميية.
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هـذا هـو  «و» هـذا هـو جسـدي «بوضـوح:  اثبتوا يف هذا اإلميـان فهـو احلقيقـة. فـإن الـرب قـال
 )394F395(فاقبلوا كالم املخلِّص بإميان ألنه هو احلق وهو ال يكذب!] » دم 

+ [نؤمن أن كلمة اهللا اآلب الذي هو احلياة بطبعه احتد جبسـد ذي نفـس عاقلـة مولـود مـن القديسـة 
ــ العــذراء، وجعلــه حمييــاً بــذا االحتــاد الســري الفــائق الوصــف، حــ  فيــه روحيــاً ا نشــرتك أنــه إذ جيعلن
 )395F396(جسدنا.] وجسدياً يرفعنا فوق الفساد ويُبطل ناموس اخلطية املالك على أعضاء

+ [حيــث أن جســد املخلِّــص صــار حمييــاً بســبب احتــاده بــذلك الــذي هــو احليــاة بطبعــه، أي بكلمــة 
مــا هــو اهللا، لــذلك فحينمــا نأكــل هــذا اجلســد، فــنحن ننــال فيــه احليــاة داخلنــا ألننــا نتحــد بــه مبثــل 

 )396F397(متحد بالكلمة الساكن فيه.]
+ [ولــذلك فحينمــا نتنــاول مــن هــذا اجلســد، فهــو حيوِّلنــا إىل حالتــه املمتــازة أي إىل خلــود ... 

 )397F398(وإىل حياة.]
 + [حنن مجيعاً حبسب الطبيعة منحصرون يف شخصياتنا،

 ولكن من جهة أخرى حنن مجيعاً متحدون،
ت متميــ ة بعضــها عــن بعــض حبيــث أن أحــدنا فعلــى الــرغم مــن كوننــا منقســمني إىل شخصــيا

 يكون بطرس واآلخر يوحنا أو توما أو م ،
 لكننا مجيعاً ننصهر يف جسد واحد يف املسيح إذ نأكل جسداً واحداً،

 والروح الواحد يشكِّل وحدتنا.
 وكما أن املسيح واحد وغري قابل لإلنقسام،

 هكذا حنن أيضاً نكون واحداً فيه،
ليكونــوا (املــؤمنني) واحــداً كمــا أننــا حنــن (اآلب واالبــن)  «الســماوي  ولــذلك طلــب مــن أبيــه

 )398F399(]» واحد
نا يتـــ جني  + [ملـَّــا أراد ابـــن اهللا الوحيـــد أن يُـــدخلنا يف الوحـــدة مـــع اهللا ومـــع بعضـــنا الـــبعض، ويصـــريِّ
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بعضــنا بــبعض علــى الــرغم مــن كوننــا خمتلفــني ومفرتقــني باألجســام واألرواح بســبب الكيــان الــذايت 
ـــه لكـــ ل واحـــد منـــا، ابتكـــر لـــذلك وســـيلة هـــ  مثـــرة حكمتـــه ومشـــورة اآلب. فقـــد بـــارك املـــؤمنني ب

بواسـطة التنــاول الســري مــن جســد واحــد وهــو جســده اخلــاص وجعلهــم بــذلك جســداً واحــداً معــه 
 بالكمال ومع بعضهم البعض.

املسـيح  فمن ذا يستطيع أن يفرِّق ويفصل من هذا االحتاد الطبيع  أولئك الذين احتدوا بوحـدة
 بواسطة هذا اجلسد املقدَّس الوحيد؟

فاملسيح ال ميكن أن ينقسم، لذلك تُـدعى الكنيسـة جسـد املسـيح وحنـن أعضـاء حبسـب فكـر 
 ).27:12كو 1القديس بولس (

وحيــث أننــا مجيعــاً متحــدون باملســيح الواحــد بواســطة جســده املقــدَّس، إذ نتناولــه يف أجســادنا 
نكــون أعضــاء املســيح، وأعضــاؤنا تصــري لــه أكثــر يــا هــ   وهــو واحــد وغــري منقســم، فــنحن بــذلك
) بعضـــنا بـــبعض يف املســـيح، 6:3(أف  sÚsswmoi لنـــا. فـــإذ حنـــن مجيعـــاً متحـــدون باجلســـد

وليس فقط بعضنا ببعض بل ومعه أيضـاً إذ أنـه حيـل فينـا جبسـده اخلـاص، فكيـف ال ُتسـتعلن منـذ 
 Ð tÁj املسيح هو بالفعل رباط الوحدةاآلن بطريقة منظورة وحدتنا بعضنا ببعض ويف املسيح؟ ف

˜nÒthtoj sÚndesmoj !399(]ألنه هو هو نفسه يف كيان واحد إله وإنسانF400( 
+ [الــذي نأخــذه يف ســر األولوجيــة لــيس هــو جمــرد طعــام مثــل بقيــة األطعمــة وال هــو جســد قــديس، 

 )400F401(ولكنه اجلسد احملي  ذاته الذي هللا الكلمة.]
 ليقته.+ [اخلالق نفسه يعط  ذاته مأكالخل

 )401F402(احلياة نفسها تعط  ذاتا مأكًال ومشرباً لإلنسان املائت.]
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 ليتورجية القديس مرقس الرسول
 

يضع بعض العلماء ليتورجية القديس سريابيون (أسقف متـي مركـز السـنبالوين حمافظـة الدقهليـة) كـأول 
خ كأســقف قبــل ســنة وثيقــة حتمــل نصــاً إفخارســتياً وصــلت إىل العــامل مــن مصــر. وســريابيون ظهــر يف التــاري

إىل “م، وهــي الســنة الــيت أرســل فيهــا القــديس أثناســيوس الرســويل رســالة فصــحية إليــه ويلقِّبــه فيهــا 340
م. وال يُعــرف بالضــبط مــىت ُرســم 362مث اختفــى امســه بعــد ســنة ”. األخ احملبــوب واخلــادم الشــريك معنــا

 .)0F1(أسقفاً ومىت تنيح
قديس مرقس الرسول هي يف الواقـع الوثيقـة الـيت منهـا ميكـن ولكن يرى كثري من العلماء أن ليتورجية ال

، وظلـــت قائمـــة منـــذ القـــرون اُألوىل حـــىت، اآلن إمنـــا )1F2(اســـتقراء أول إفخارســـتيا رســـولية ظهـــرت يف مصـــر
 ارتهتا بعض التعديالت اليت يصعب معرفتها وحصرها.

يد يف القرن األول، إذ أن كـل  ري أن التحديد ايمسي لليتورجيات مل يكن بذ  الصور  أو بذا التحد
ليتورجيا أخذت من األخرى بال أي حتيز أو حرج بارتتبار أن التقليد كله واحـد ومنحـدر مـن أصـل واحـد 

 (وهو حبسب ما اكتشفنا  قدَّاس الرسل أي تقدمي احلمل).
 زمن كتابة أو تدوين ليتورجية القديس مرقس الرسول:

 ابه أصل الليتورجيات:يف كت )2F3(( أ ) يقول العاِمل وليم باملر
[ولــو أن زمـــن كتابــة الليتورجيـــات رتمومــاً  ـــري مؤكـــد وســبب حـــوار كثــري، إالَّ أن رتلمـــاء الطقـــوس 
ـــة تعـــاليم الرســـل (هليبـــوليتس) هـــو مـــن  املشـــهورين مثـــل موراتـــوري و ـــري  يؤكـــدون أن نـــص ليتورجي

الليتورجيـــات أي دون حاجـــة إىل الشـــك يف  -مـــدوِّنات القـــرن الثالـــث، وكـــذلك وبـــنفس التأكيـــد 
األخرى (أي ليتورجيات القديس مرقس الرسول وليتورجية القديس يعقوب الرسـول) الـيت هـي مـن 

 نفس الزمن ...]
الـذي قضــى حياتــه يف البحــث يف تــاريخ وأصــول  )3F4(”ماســون نيــل“(ب) أمَّـا العــاِمل واملــؤرخ الطقســي 

 الليتورجيات، فإنه انتهى من حبثه إىل هذ  النتيجة:
 

(1) Quasten, vol. III, p. 80. 
املســته يف بدايــة كــل إفخارســتية هــو احلامــل ” تقــدمي احلمــل“تية قــدَّاس الرســل الــذي هــو واحلقيقــة الثابتــة اآلن أن إفخارســ (2)

 لصور  رتشاء الرب بال نزاع.
(3) Rev. William Palmer, “Origines Liturgicae”, Oxford, 1832. 
(4) Rev. J. Mason Neale, General Introduction to the History of the Holy Eastern Church, p. 319. 
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الليتورجيــات (ليتورجيــة تعــاليم الرســل هليبــوليتس، وليتورجيــة القــديس مــرقس، وليتورجيــة إن هــذ   -1
الكتـاب الثـامن)،  -القديس يعقوب الرسول، وليتورجية كليمندس (وهي وارد  يف تعاليم الرسـل 

هذ  الليتورجيات ولو أ�ا ليست من مؤلفات نفس الرسل الذين حتمل أمساءهم، إالَّ أ�ا امتـداد 
وقــــانوين لتقليــــد هـــؤالء الرســــل الشــــفاهي  ـــري املكتــــوب خبصــــوص الذبيحــــة  ”شــــرعي“ر) (تطـــوي

املســيحية، حبيــث أننــا ميكــن أن نقــول إنــه يف أ لــب األجــزاء املهمــة ُحيتمــل أن تكــون هــي بــنفس  
كلمـــات الرســـول. ولكـــن يف كـــل األجـــزاء رتمومـــاً جنـــد نفـــس اينشـــاء واألســـلوب املنحـــدر مـــن 

 الرسول بدون أي تغيري.
 م.200إن تاريخ ليتورجية القديس يعقوب من حيث تركيبها العام هو من زمن سابق رتلى سنة و  -2
وإن زمــن ليتورجيـــة القــديس مـــرقس الرســـول هــو مـــن نفــس زمـــن ليتورجيـــة القــديس يعقـــوب ســـنة  -3

م. هذا وإن ايضافات الواضحة الـيت دخلـت رتلـى أصـل كـل ليتورجيـة ال ميكـن بـأي حـال 200
 أصالة كل ليتورجيا بوجه رتام.أن تغريِّ من حقيقة 

األصــل  -الكتــاب الثــامن  -وإن زمــن الليتورجيــة املنســوبة الكليمنــدس الرومــاين (تعــاليم الرســل  -4
 م.260اليوناين) ال يتعدَّى سنة 

) وتوجد أيضاً أحبا  قام با مجارتة العلماء الـذين اضـطلعوا بتسـجيل هـذ  الليتورجيـات وترمجتهـا  ج (
لوجيــا يف طبعــة إدنــرب ، حيــث مجعــوا آراء العلمــاء ولــيم بــاملر، وبــرت، وترولــوب، ونيــل، يف جممورتــة الباترو 

والســـمعاين الـــذين اتفقـــوا رتلـــى أن ليتورجيـــة القـــديس يعقـــوب وليتورجيـــة القـــديس مـــرقس مهـــا مـــن تركيـــب 
 .)4F5(الرسولني إذا استثنينا بعض ايضافات

ت الـيت يعتربهـا العلمـاء السـابقون دخيلـة ( د ) هذا ويوجد رتلماء آخرون يرون أنه حىت هـذ  ايضـافا
رتلى ليتورجية القديس يعقوب وليتورجية القـديس مـرقس، هـي ليسـت دخيلـة بـل أصـيلة ومـن نفـس رتمـل 

 .)5F6(الرسولني، من أمثال هؤالء العلماء: بونا، بيالرمني، وبارونيوس، وليو األالثيوسي
هلــــم وز�ــــم العلمــــي يــــرون أن هــــذ  ) ولكــــن هــــذا ال مينــــع وجــــود ارتهاضــــات مــــن رتلمــــاء آخــــرين  هـــــ (

الليتورجيــــات ليســــت مــــن أصــــل رســــويل وال مــــن زمــــن رســــويل وأ�ــــا مــــن رتصــــور متــــأخر  نورتــــاً، أمثــــال: 

 
(5) Assemani, Zaccaria, Dr. Brett, Palmer, Trollope,  Neale. 
(6) Leo Allatius, Bona, Bellarmine, Baronius, all cited in Intr. of ANF, vol. VII, pp. 533, 534. 
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.  ري أن الكشوف احلديثة والربديات واملخطوطات الـيت )6F7(كيف وفابريكيوس، ودوبني، وباسناج وتيمون
العلمــاء املعهضــني، بــل وتلغــي متامــاً كــل شــك ُرتثــر رتليهــا مــؤخراً بتــدبري مــن اهللا ال تــأيت يف صــف هــؤالء 

ــَدم ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول، وتُنهــي �ائيــاً رتلــى أي ارتــهاض آخــر مــن هــذا  أثــارو  جتــا  أصــالة ِق
النـوع، ألن منهـا نصوصــاً مـن القــرن الثالـث دخلــت الـال العلمـي ونالــت حتقيقـاً وموافقــة إمجارتيـة وألقــت 

 ارستية القديس مرقس.أضواًء جد رائعة رتلى نصوص إفخ
 الليتورجيات التي تفرَّعت من ليتورجية القديس مرقس الرسول:

لقد اسهرتت ليتورجية القديس مرقس الرسول انتبا  كثري من العلمـاء وارتتربوهـا األصـل الـذي احنـدرت 
ــــا )7F8(منــــه ليتورجيــــة القــــديس باســــيليوس والقــــديس  ريغوريــــوس بوضــــعهما احلــــايل يف الطقــــس القبطــــي . أمَّ

لليتورجية املسمَّا  بليتورجية القديس كريلس فهي طبعاً نفس ليتورجية القديس مـرقس الرسـول، ويف الواقـع ا
يرجع الفضل يف وصول ليتورجية القديس مرقس أليدينا اآلن إىل البابا كريلس الكبري امللقب بعمود الدين 

لعـــاِمل القبطـــي أبـــو الربكـــات م)، ألنـــه هـــو الـــذي نقلهـــا إلينـــا مـــع إضـــافات يقـــول رتنهـــا ا444(تنـــيح ســـنة 
مصــباح الظلمـــة يف إيضـــاح “املعــروف بـــابن كــرب قســـيس كنيســـة املعلَّقــة (القـــرن الثالــث رتشـــر) يف كتابـــه: 

 ”:اخلدمة
ايجنيلـــي  مـــرقس الرســـول[وجــرت العـــاد  رتنـــد املصـــريني أن يقدِّســـوا بقـــداس القــديس الشـــهيد مـــار 

 الرابع والعشرون]. البطريرك األول لسالقديس كري  األبالذي أكمله املصرية،  كاروز الديار
وهــذا يعــين أن القــديس كــريلس الكبــري أضــاف إليــه بعــض األواشــي أي الصــلوات الــيت كانــت تبــدو يف 
القرن اخلامس أ�ا ناقصة يف النسخة األصـلية الـيت للقـديس مـرقس الرسـول وأ�ـا الزمـة وملحَّـة الرتتبـارات 

مــا جــاء يف أصــل الليتورجيــا مــن جهــة صــلواتا وكلماتــا الهوتيــة. ولكــن مــن املؤكــد أنــه حــافظ رتلــى كــل 
 .)8F9(وأسلوبا وروحها العام كأثر رسويل جدير بالتقديس

، يف حاشــية مــن رتنــد ، أن القــديس كــريلس الكبــري ”مصــباح الظلمــة“ويقــول أبــو الربكــات يف كتابــه 
خارستيا وأ�ـا كانـت وضع األواشي فقط، ولكن سوف يتأكد لدى القارئ أن األواشي قدمية ِقَدم أول إف

جـــــــزءاً هامـــــــاً يف ايفخارســـــــتيا وبـــــــنفس ترتيبهـــــــا ومضـــــــمو�ا املوجـــــــود  بـــــــه اآلن. وهـــــــذ  ايشـــــــار  تؤكـــــــد 

 
(7) Cave, Fabricius, Dupin,  Le Nourry, Basnage, Tillemont; all cited in Intr. of A.N.F., vol. 

VII, pp. 533, 534. 
(8) J.M. Neale, General Introduction, p. 324, cited by A.N.F., VII, p. 534. 
(9) J.M. Neale, op cit. 
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 لنا أن قداس القديس مرقس الرسول كان موجوداً يف الكنيسة ومعموًال به يف القرن الرابع.
سـمَّى بالقـانون األثيـويب كذلك من الليتورجيـات الـيت تفرَّرتـت مـن ليتورجيـة مـرقس الرسـول، القـداس امل

 أو ليتورجية مجيع الرسل.
 المخطوطات واألصول اُألولى لليتورجية القديس مرقس الرسول:

أصــل ينبغــي أوالً أن نشــري يف بدايــة هــذا البحــث إىل أنــه يوجــد أصــالن لليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول: 
مـأخوذ رتـن  وأصـل قبطـير إىل وقـت قريـب، ِصـْرف كانـت تصـلِّي بـه الكنيسـة اليونانيـة (الـروم) يف مصـ يوناني

أصــل يونــاين أيضــاً ومــهجم للعربيــة تصــلِّي بــه الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية يف مصــر، وتوجــد منــه نســخ باللغــة 
هــو يف ايضــافات، ولكــن ظهــر مــن البحــث  اليونانيــة وباللغــة القبطيــة وباللغــة العربيــة. والفــرق بــني الليتــورجيتني

 وسنحاول حصرها مجيعاً وتسجيلها هنا. قباط أكثر أصالة.ليتورجية األالعلمي أن 
 أوًال: ليتورجية القديس مرقس الرسول اليونانية التي تصلِّي بها الكنيسة اليونانية:

 ويوجد منها مخس خمطوطات: ثال  منها دخلت يف رتصر الطبارتة:
ين رتشـــر. وقـــد طبعهـــا ، مـــن القـــرن الثـــا117( أ ) اُألوىل يف مكتبـــة مســـينا جبامعـــة مســـينا حتـــت رقـــم 

 .)9F10(سوانسون يف كتابه
(يونـاين) مـن القـرن الثالـث رتشـر.  1970(ب) النسخة الثانيـة يف مكتبـة الفاتيكـان برومـا حتـت رقـم 

 وقد طبعها سوانسون أيضاً يف كتابه املذكور باهلامش.
وتارخيها هـو ورتلى رق الغزال  2281) النسخة الثالثة يف مكتبة الفاتيكان بروما أيضاً حتت رقم  ج (

م. ويف حواشيها تعليمات ومذكرات باللغة العربية! وقد طبعها أيضـاً سوانسـون يف  1207سنة 
 كتابه.

) النســخة الرابعــة يف ســيناء يف مكتبــة ديــر ســانت كــاترين، وهــي رتلــى رق الغــزال مــن القــرن الثــاين  د (
ولكــن يوجــد هلــا نســخة  رتشــر. ويوجــد هلــا ترمجــة مقابــل اليونــاين باللغــة العربيــة!! وهــي مل ُتطبــع

بــــامليكروفيلم يف متحــــف املهوبوليتــــان بنيويــــورك ويف مكتبــــة جامعــــة ايســــكندرية، نقلهــــا العــــاِمل 
القبطــي املرحــوم دكتــور مــراد كامــل مــع املرحــوم األســتاذ يســى رتبــد املســيح بتكليــف مــن مكتبــة 

 املهوبوليتان بنيويورك، ولكن لألسف ال نعرف رقم امليكروفيلم.

 
(10) C.A. Swainson, The Greek Liturgies chiefly from Original Authorities, Cambridge, 

1884, pp. 2-73. 
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لنســخة اخلامســة موجــود  يف مكتبــة البطريركيــة للــروم األرثــوذكس بايســكندرية وهــي منســوخة ) ا هـــ (
رتلــى الــورق العــادي، ومــن القــرن الســادس رتشــر، ورتليهــا مــذكر  خبــط األســقف أمفيولوخيــوس 

م 1585أسقف القلزم (مبصر) يقول فيها إن الذي نسـخها هـو البطريـرك ميليتـوس جبـاس سـنة 
 وهي مل ُتطبع. -

 : ليتورجية القديس مرقس الرسول التي تصلِّي بها الكنيسة القبطية األرثوذكسية:ثانياً 
 مخطوطات: -أ 
 :(الباسيلي والغريغوري والكريلسي) قبطي ورتريب مخطوطات تحوي الثالث الليتورجيات معاً ) 1(

(القـرن الرابـع  24)، خمطوطـة 1288(سـنة  17قبطيات: خمطوطة  مكتبة الفاتيكان:
 م). 1616(سنة  25ة خمطوط -رتشر) 

مكتبـــــــــــــــــــة المتحـــــــــــــــــــف 
 البريطاني:

 م).1811(سنة  17725)، رقم 12( - 18ملحق رتريب 

)، وهــــي الــــيت اســــتخدمها العــــاِمل 13رقــــم ( 360خمطوطــــة فهــــرس  مكتبة البوديليـان:
 برايتمان وترمجها إىل اللغة ايجنليزية رتن العربية.

كتــــــالوج رقــــــم   -بولــــــدز (فــــــوللرز ني 12جممورتــــــة تشــــــندورف رقــــــم  مكتبة ليبزج:
 القرن الرابع رتشر رتلى رق  زال. -) 1084

 .31، رقم 28، رقم 26خمطوطة قبطية رقم  المكتبة األهلية بباريس:
 مخطوطات تحوي: ليتورجية القديس باسيليوس مع ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط:) 2(

 .14، رقم 13رقم  - 572(هنتجتون)  مكتبة البوديليان:
 وطات تحوي: ليتورجية القديس غريغوريوس مع ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط:مخط) 3(

 .51م)، خمطوطة رقم 1315(سنة  20قبطيات: خمطوطة رقم  مكتبة الفاتيكان:
 ) مخطوطات تحوي ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط:4(

 22م)، خمطــــــوط رقــــــم 1333(ســـــنة  21خمطوطـــــة رقــــــم  قبطيـات:مكتبة الفاتيكان: 
 م).1580(سنة 

 المكتبــــــــــة األهليـــــــــــة ببـــــــــــاريس:
 قبطيات:

 .41خمطوطة رقم 

 فهرس. 7ت  1754يف جممورتة الليتورجيات الكنسية رقم  مكتبة رومـا:
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ـــوارد ذكرهـــا يف كتـــاب  ” الرهبنـــة القبطيـــة يف رتصـــر القـــديس أنبـــا مقـــار“هـــذا خبـــالف املخطوطـــات ال
د بـا أمسـاء املكتبـات والـبالد الـيت ُمحلـت إليهـا ، وهـي أجـزاء مـن خمطوطـات اخلوالجيـات ووار )10F11(للمؤلـف

 هذ  املخطوطات.
 مطبوعات: -ب 

 حتوي الثال  ليتورجيات للقديس باسيليوس والقديس  ريغوريوس والقديس كريلس الكبري:
 طبعة طوخي.بالالتيني: 

 طبعة رودول.باإلنجليزي: 
 البرديات المكتشفة حديثاً: -ج 

ابقة متاماً لليتورجية القديس مرقس الرسول أو مشابة إىل حد كبري، وهذ  الربديات حتمل نصوصاً مط
وهي تلقي ضوءاً رتلى شكل ليتورجية مرقس الرسول يف القرون اُألوىل، ورتلى ضوء هذ  النصوص سـنجد  
كيف نستخلص أصل هـذ  الليتورجيـا قبـل ايضـافات احلديثـة بـل وقبـل ايضـافات الـيت أدخلهـا القـديس  

ن األمــر املــذِهل للعقــل أن الربديتــني اللتــني اكُتشــفتا يف مكــانني خمتلفــني ويف زمــانني كــريلس الكبــري. ولكــ
ــًال لآلخــر،  متباعــدين، ُوجــد أن ُكــالّ منهمــا يحمــل جــزءًا مــن ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول مكمِّ

ول الطلبـــة حبيـــث أن الربديـــة اُألوىل تنتهـــي رتنـــد آخـــر أوشـــية ويف بدايـــة الطلبـــة، والربديـــة الثانيـــة تبتـــدئ بـــأ
 رتينها!!

 
 .529م. صفحة 1984هبنة القبطية يف رتصر القديس أنبا مقار، الطبعة الثانية، سنة راجع، األب مىت املسكني، الر  (11)
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 أوًال: بردية ستراسبورج
 

، وهـــي تشـــمل األجـــزاء اُألولـــى مـــن ليتورجيـــة القـــديس مـــرقس 1928اكُتَشـــفت حـــديثاً ســـنة 
 ”:استراسبورج“، وهي المسمَّاه بمخطوطة )11F12(الرسول

هــذ  املخطوطــة باللغــة اليونانيــة املتقنــة رتلــى ورق الــربدي، وهــي يف حــوز  مكتبــة جامعــة اسهاســبورج. 
مـــة أنـــافورا“وحتـــوي أجـــزاًء مـــن  القـــديس مـــرقس الرســـول. وقـــد قـــام العاِلمــــان م.  Proanaphora” مقدِّ

، فُوجـد أ�ـا حتــوي 1928ب. كوللومـب بطبـع صـور  للمخطوطـات. وابتُـدئ يف فحصـها سـنة  أنـدريو،
صــلوات الصـلوات التضــررتية الــيت تُقــال بعــد تــالو  قــانون ايميـان وقبــل تســبحة الــثال  تقديســات، وأيضــاً 

 من أجل الكنيسة اجلامعة ومن أجل األحياء ورتن املنتقلني.
العلماء رتلى أن زمن كتابة املخطوطة يرجع إىل ما قبل منتصف القرن الرابع، أي قبل زمن البابا   وقد استدل

كـــريلس الكبـــري. ويبـــدو أن القـــديس أثناســـيوس الرســـويل كـــان يصـــلِّي بـــا، ألن الصـــلوات الـــوارد  فيهـــا مطابقـــة 
م). وقـــد ألقـــت هـــذ  373 - 295لوات الـــيت وردت رتـــابر  يف كتابـــات البابـــا أثناســـيوس (مـــا بـــني ســـنة للصـــ

املخطوطـة ضــوءاً كبـرياً رتلــى قِـَدم اســتخدام ليتورجيــة القـديس مــرقس الرسـول يف الكنيســة القبطيـة، كمــا كشــفت 
 اطعة.رتن حدود فاصلة بني بعض الصلوات (األواشي) األصلية واملضافة بصور  تكاد تكون ق

وتُعترب هذ  املخطوطة املكتشفة حديثاً أقـدم مـن أيـة خمطوطـة أخـرى كانـت معروفـة لليتورجيـة القـديس 
سـنة رتلـى األقـل! ومـن العوامـل الـيت جتعـل هـذ  املخطوطـة ذات ارتتبـار كبـري  800مـرقس الرسـول مبقـدار 

زنطيـة الـيت دخلـت رتلـى يف دراسة أصل وتاريخ الليتورجيا يف مصر أ�ا تكشـف رتـن خلوهـا مـن اآلثـار البي
 الليتورجيا القبطية بعد القرن الرابع، مع أ�ا باللغة اليونانية املتقنة جداً.

والــذي زاد مــن أمهيــة هــذ  املخطوطــة إىل درجــة رتاليــة هــو احتواؤهــا رتلــى صــلوات مــن أجــل الكنيســة 
 -وبــاألخص رومــا  -اجلامعــة، وبــذلك تُعتــرب مصــر بواســطة هــذ  الوثيقــة هــي الــيت أْمَلــت رتلــى العــامل كلــه 

 
(12) M. Andrieu & P. Collomp, Fragm. sur pap. de l'anaph. de S. Marc, in Revue des 

Sciences Religieuses (RSR), 1928 (vol. 8) p. 489-515; P.F. Palmer “Christ. Theology”, vol. I, 
Westminster, 1955, in “Sacraments & Worship”. 
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 .)12F13(قانون الصال  من أجل الكنيسة يف الليتورجيا
أن بردية اسهاسـبورج هـذ  هـي نـص قـانوين أصـيل لليتورجيـا القـديس ” جرجيوري دكس“ويؤكد العاِمل 

 .)13F14(مرقس الرسول
 نصوص الليتورجية الواردة في هذه البردية
 :)14F15(مترجمة عن النص اليوناني واإلنجليزي

 بعد [ارفعوا قلوبكم] وبعد [فلنشكر الرب]:ول من األنافورا الجزء األ -1
[ألنـــه باحلقيقـــة مســـتحق ورتـــادل أن ُنســـبَِّحك ونرتِّـــل لـــك. ونباركـــك (وخنـــدمك) لـــيًال و�ـــاراً ... 
ونشكرك أنت الذي خلقت السماء وكـل مـا فيهـا، واألرض وكـل مـا رتليهـا، البحـار واأل�ـار وكـل 

كصورتك وَشَبِهك. وخلقت كل األشياء بواسطة حكمتك، ما فيها. أنت الذي خلقت اينسان  
ابنــك، النــور احلقيقــي، ربنــا وخملِّصــنا يســوع املســيح. الــذي مــن ِقَبلــه نشــكر ونقــرِّب لــك معــه ومــع 

هـذ  اخلدمـة  ـري الدمويـة، هـذ  الـيت تقـدِّمها لـك كـل األمـم  هذه الذبيحة الناطقة،الروح القدس 
شــمال إىل اليمــني، ألن امســك رتظــيم بــني كــل األمــم ويف  مــن مشــارق الشــمس إىل مغاربــا ومــن ال

 كل مكان يُقدَّم خبور المسك القدوس وذبيحة طاهر  وصعيد ].
 وهي متصلة بالصال  سابقتها بدون فرا ات: الصالة من أجل الكنيسة: -2

[وحنن نسأل ونطلب إليـك اذكـر الكنيسـة املقدَّسـة الواحـد  اجلامعـة، كـل الشـعوب وكـل القطعـان 
ررتيــة). الســالمة الــيت مــن الســموات أنزهلــا رتلــى قلوبنــا مجيعــاً بــل وســالمة هــذا العمــر، أنعــم بــا (ال

رتلينا. ملك األرض (احفظه)، انظر أن يفكر بالسالمة حنونا وحنو امسـك القـدوس ... (واحـرس) 
 القائد واجلند والوزراء واملشريين.

 (سطر واحد ناقص) ...
قليلـة ناقصـة) ... مــن أجـل فقـراء شــعبك، ومـن أجـل األرملــة أرتـدَّها للـزرع واحلصـاد ... (كلمــات 

 واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا حنن الذين نهجاك وندرتو بامسك القدوس].
 وهي صال  متصلة بسابقتها بدون فرا ات:تذكار المنتقلين:  -3

 
(13) Palmer, op. cit., p. 66. 
(14) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 217. 
(15) Ibid. 



 ايفخارستيا رتشاء الرب                                                                                                     540

ـــذين قـــدَّمنا تـــذكارهم يف هـــذا ال ـــا [أولئـــك الـــذين رقـــدوا نـــيِّح نفوســـهم. اذكـــر ال يـــوم، والـــذين ذكرن
، واذكـــر أيضـــاً آباءنـــا األرثوذكســـيني واألســـاقفة يف كـــل مكـــان، )15F16(أمســـاءهم والـــذين مل نـــذكرهم

 وأرتِطَنا نصيباً ومرياثاً مع كافة قديسيك األنبياء والرسل والشهداء ...
.............................. 
.............................. 

.............................. 
.............................. 

 

 
 
 

{ 
 

 

 أربعة أسطر مفقود 

 (انتهى النص)                          َهْب هلم اآلن بواسطة ربنا وخملِّصنا الذي به الد إىل األبد].
 مالحظات هامة:

جـــداً  ـــري  ( أ ) ُيالِحـــظ القـــارئ أن الفرا ـــات الـــيت بـــني الســـطور ال حتتمـــل أكثـــر مـــن كلمـــات قليلـــة
واضحة أو مشوَّهة و ري مقروء ، أي أنه ليس يف الليتورجيا مكان لصلوات أخرى بني هذ  الصلوات، ما 

 رتدا األربعة السطور األخري  اليت بعد تذكار املنتقلني (رمبا تكون أوشية القرابني).

) أن 201يف كتابـــه رتــن ايفخارســتيا (صـــفحة ” Louis Bouyerلــِوي بوييـــه “(ب) يقــرر العــاِمل 
بـني أيـدينا اآلن بـنفس كلماتـا، وإن   الصلوات اليت جاءت يف هذ  الربدية تعترب نصاً صادقاً لليتورجيا اليت

كانــت هنــاك بعــض زيــادات موجــود  اآلن يف نفــس الصــلوات فهــي ليســت مــن تــأليف حــديث رتلــى أي 
وى مــن التقليــد حــال، بــل إ�ــا مــأخوذ  مــن صــلوات أخــرى رتلــى نفــس املســتوى مــن الِقــَدم ونفــس املســت

!! ويقصـــــــد هنـــــــا )16F17(الطقســـــــي، بـــــــل وتعـــــــود إىل زمـــــــن أســـــــبق مـــــــن زمـــــــن الليتورجيـــــــا يف وضـــــــعها األول

 
 ):67يف كتابه رتن األسرار والعباد  (صفحة ” بول ف. باملر“يقول العامل  (16)

، كمــا يف ليتورجيــة ســريابيون، إشــار  واضــحة إىل وجــود ســجل يف نفــس تــاريخ هــذ  الربديــة جنــد أنــه يف ليتورجيــة مــرقس الرســول
أمســاء ُتكتــب فيــه أمســاء األحيــاء واملنتقلــني لُتتلــى أثنــاء اخلدمــة. ولــو أن يف هــذ  الليتورجيــة هنــا تقتصــر ايشــار  رتلــى املنتقلــني فقــط. 

 ْكَرم.  ولكن يف خمطوطة أخرى من القرن السابع اكُتشفت حديثاً وقام بتحقيقها وطبعها العاملِ 
W.E. Crum, Proced. of the Soc. for Biblical Archaeology, XXX (1908) pp. 255-299. 
موا القـرابني كـل  ُوجـد هـذا السـجل مكتوبـاً وفيـه مـذكور اسـم بطريـرك ايسـكندرية واألسـقف اخلـاص بالكنيسـة وأمسـاء الـذين قـدَّ

كـذلك ُوجـد فيهـا صـال  مـن أجـل خـالص   -الطقـس الغـريب حـىت اآلن وهذا الهتيب الطقسي ال يزال معموالً بـه يف  -واحد بامسه 
موا (القـرابني والضـحايا  الكهنة األطهار الواقفني حول الذبيحة والعلمانيني حميب املسيح ومن أجل خـالص وصـحة أجسـاد الـذين قـدَّ

أن هذا الطقس مـن النقـاط اهلامـة  505 أي النذور) الرجال فالن وفالن والنساء فالنة وفالنة. ويعترب العاِمل دكس يف كتابه صفحة
 جداً اليت تربط الطقس القبطي بالطقس الروماين يف القرن الرابع.

(17) Louis Bouyer, Eucharist, p. 201. 
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 الليتورجيا العربية يف الامع بصورتا اليت مارسها الرسل والتالميذ يف حياتم اُألوىل.
هـا مـن الصـلوات (ج) هنا نريد أوًال أن نلفت نظر القارئ إىل أمهية وضع هذ  الصـلوات بالنسـبة ملثيلت

سيكشـف لنـا مبنتهـى الوضـوح  اليت جاءت يف اخلوالجي احلـديث والـيت يصـلِّي بـا الكهنـة اليـوم، ألن هـذا
 الزيادات اليت دخلت رتلى األواشي.

 
 )1جدول رقم (

 صالة اإلفخارستيا
 كما جاءت في بردية القرن الرابع (ستراسبورج)

 صالة اإلفخارستيا
 م1902لمطبوع سنة كما هي في الخوالجي الحديث ا

 فلنشكر الرب: -هي رتند الرب  -ارفعوا قلوبكم  
 ألنه مستحق وعادل ألنه مستحق وعادل

 
 ”بدون فراغ“

 

ــــافع لنفوســــنا وأجســــادنا وأرواحنــــا أيهــــا  ومقــــدَّس والئــــق ون
الكــائن الســيد الــرب اهللا ضــابط الكــل يف كــل زمــان وبكــل 

 مكان لربوبيتك
 أن نسبِّحك ونرتل لك ”نورتاً ماممسوحة “ - (نسبِّحك ونرتل لك)

 وخندمك ونسجد لك ونباركك (وخندمك)ونباركك 
 ومنجدك ونعهف لكونشكرك  ونشكرك ...

بشفا   ري هادئة وقلب ال يسكت ومتجيدات  ليًال ونهاراً  ليالً ونهاراً 
 ال تنقطع

 تأنت الذي خلقت السماوات وما في السموا أنت الذي خلقت السماوات وكل ما فيها
 واألرض وكل ما فيها واألرض وكل ما على األرض
 وكل ما فيها.والينابيع والبحريات  البحار واألنهار البحار واألنهار وكل ما فيها

 أنت الذي خلقت اإلنسان كصورتك وكشبهك أنت الذي خلقت اإلنسان كصورتك وكشبهك
 وخلقت كل األشياء وخلقت كل األشياء

 الوحيد.بواسطة حكمتك نورك الحقيقي ابنك  قي ابنكبواسطة حكمتك نورك الحقي
 يسوع المسيح.وملكنا كلنا ومخلِّصنا وإهلنا  ربنا ربنا ومخلِّصنا يسوع المسيح.

هذا الذي مـن ِقَبلـه نشـكر ونقـرِّب لـك معـه ومـع الـروح 
 القدس

هذا الذي من ِقَبلـه نشـكر ونقـرِّب لـك معـه ومـع الـروح 
 القدس

 ساوي  ري املفهق.الثالو  املقدَّس امل 
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 صالة اإلفخارستيا
 كما جاءت في بردية القرن الرابع (ستراسبورج)

 صالة اإلفخارستيا
 م1902لمطبوع سنة كما هي في الخوالجي الحديث ا

غيــــر  الخدمــــة) 17F18()لهــــذهوهــــذه ( الناطقــــة الذبيحــــة هــــذه هذه الذبيحة الناطقة وهذه (لهذه) الخـدمة غير الدموية
 الدموية

هذه التي تقدِّمها لك جميع األمم من مشـارق الشـمس 
إلـــى مغاربهــــا ومــــن الشــــمال إلــــى اليمــــين. ألن اســــمك 

ــــــدَّم بخــور فــي جميــــع األمــم. وفــي كــل مكــان يُقــ عظــيم
 السمك القدوس وذبيحة طاهرة وصعيدة

 
 ”ال توجد فرا ات يف األصل“

هذه التي تقرِّبها لك جميع األمـم مـن مشـارق الشـمس 
إلـــى مغاربهـــا ومـــن الشـــمال إلـــى اليمـــين. ألن اســـمك 

ــدَّم  يــا ربعظــيم  فــي جميــع األمــم. وفــي كــل مكــان يُق
 بخور السمك القدوس وصعيدة طاهرة

 القربان.حة وهذا ورتلى هذ  الذبي

ويتضــح مــن هــذ  املقارنــة مقــدار التطــابق الشـــديد يف الهكيــب ايفخارســيت مــع مطابقــة تكــاد تكـــون 
ــا تكــرار لــنفس املعــىن أو زيــاد  صــفة الهوتيــة  ــا الزيــادات فهــي إمَّ شــاملة يف املعــاين والكلمــات واجلمــل، أمَّ

يقوهلـا ن نقـول إن صـال  ايفخارسـتيا الـيت رتلى اسم املسيح أو الثالو . لـذلك ميكننـا بكـل ثقـة وتأكيـد أ
 وَمْن قبله! الكاهن اليوم بعد [مستحق ورتادل] هي نفسها اليت كان يصلِّي با البابا أثناسيوس الرسويل

 

 )2جدول رقم (
 

 صلوات األواشي (التضرعات) كما جاءت
 في بردية القرن الرابع

 صلوات األواشي كما هي اآلن
 1902في الخوالجي المطبوع سنة 

ـــــة املرقمـــــة  ـــــري موجـــــود  يف (مالحظـــــة):  العنـــــاوين اجلانبي
 األصل وهي من وضعنا

 

 الشعب: أوشية سالمة الكنيسة وكل -1
 

 أوشية السالمة والشعب وفي وسطها -1
 أوشية الملك: -2

 من صالحك يا حمب البشرنسأل ونطلب  نسأل ونطلب إليك
 اذكر الكنيسة المقدَّسة الواحدة الجامعة،

 
المقدَّسـة الوحيد  كنيستك الواحدة يا رب سالمة كر اذ 

الرســولية هــذ  الكائنـــة مــن أقاصــي املســـكونة إىل الجامعــة 
 أقاصيها،

 
 .Greg. Dix, op. cit., p. 222 222انظر كتابه صفحة  -حبسب قراء  جرجيوري دكس  (18)
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 باركهم، )18F19(كل الشعوب وكل الرعية كل الشعب وكل الرعية،

 جميعاً، السالمة التي من السموات أنزلها على قلوبنا السالمة التي من السموات أنزلها على قلوبنا جميعاً،
 .إنعاماً بل وسالمة هذا العمر أنعم به علينا  بل وسالمة هذا العمر أنعم به علينا.

  أوشية الملك: -2
 الملك والجند والرؤساء والوزراء، وانظر أن يفكِّر بالسالم، أرضنا احفظه.ملك 

 م،واجلموع وجرياننا ومداخلنا وخمارجنا زيِّنهم بكل سال نحونا ونحو اسمك القدوس،
 يا ملك السالم أرتطنا سالمك ألن كل شيء أرتطيتنا، واملشريين،القائد والجند والوزراء واحرس 

 اْقتِنَنا لك يا اهللا خملِّصنا ألننا ال نعرف آخر سواك 
 
 

فلتحيــــا نفوســــنا بروحــــك القــــدوس. وال يقــــوى رتلينــــا حنــــن 
 كل شعبك. وال رتلى موت الخطيةرتبيدك 

 مضافة كلها  وشية المرضىأ يوجد فراغ قليل ال حيتمل“
 مضافة كلهاأوشية المسافرين  ”وجود هذ  األواشي

 أوشية الثمار: -3 أوشية الثمار: -3
 ”الكالم ممسوح -ناقص ... ... ... “
 ”الكالم ممسوح -ناقص ... ... ... “

أصعدها كمقدارها كنعمتك فرِّح وجه األرض، لُريَو حرثهـا 
 وتكثر أمثارها.

 أعدَّها للزرع والحصاد والحصاد أعدَّها للزرع
 دبِّر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصالحك، ”الكالم ممسوح -ناقص ... ... ... “

من أجل فقراء شعبك من أجل األرملة واليتيم والغريب 
والضــيف ومــن أجلنــا كلنــا نحــن الــذين نرجــوك ونطلــب 

 اسمك القدوس.

ليتــــيم مــــن أجــــل فقــــراء شــــعبك مــــن أجــــل األرملــــة وا
والغريـب والضـيف ومـن أجلنـا كلنـا نحـن الـذين نرجــوك 

 ونطلب اسمك القدوس ...
 .. إخل إىل �اية األوشية كما هي يف اخلوالجي (زياد ) ”بدون فراغ يف األصل“

 إرتاد  مر  أخرى أوشية الملك 
 رتبدكملك أرضنا  

 
أصـبحت بغـري ” قطعـان“أو ” قطيـع“عىن الكنسـي. فـإذا ترمجـت بـامل” ررتيـة“أي  po…mnionأصل الكلمة يوناين  (19)

 املعىن الكنسي وتُفيد املواشي أو احليوانات. فمن املناسب جداً تغيريها يف الطبعات اجلديد  للخوالجي.
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 ”بدون فراغ يف األصل“
الرببـــر  بســـالم ورتـــدل وجـــربوت، ولتخضـــع لـــه كـــل إحفظـــه

 األمم الذين يريدون احلرب يف مجيع ما لنا من اخلصب.
 تكلَّم يف قلبه من أجل سالمة كنيستك الواحد  
 الوحيد  املقدسة اجلامعة الرسولية 

 إعِط أن يفكر بالسالم فينا وفي اسمك القدوس 
 لكي حنن أيضاً نعيش يف سري  هادئة ساكنة 

  يف كل تقوى ورتفاف بك.ونوجد كائنني ”بدون فراغ يف األصل“
 أوشية المنتقلين: -4 أوشية المنتقلين: -4
 أباؤنا وإخوتنا 
 نفوسهم نيِّحهم إذ قبضتالذين رقدوا،  -أ  أولئك الذين رقدوا نيِّح نفوسهم - أ

 الذين أرضوك منذ البدء القديسنيذاكراً أيضاً جميع  اذكر أيضاً الذين قدَّمنا تذكارهم في هذا اليوم - ب
 ”:وبعد المجمع يكمَّل -المجمع بأكمله “ -ز  والذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم - ج
 اذكر أيضاً آباءنا القديسين األرثوذكسيين. - د اذكر أيضاً آباءنا األرثوذكسيين - د
 الذين سبقوا فاضطجعوارؤساء األساقفة  -هـ  واألساقفة في كل مكان - هـ

 لمة احلق باستقامة.هؤالء الذين فصَّلوا ك
 وأعطنا نحن أيضاً حظاً ونصيباً معهم - و وأعطنا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك. -و 
 في يومنا هذا.ذاكراً أيضاً هؤالء الذين نذكرهم  - ب األنبياء والرسل والشهداء ... ... ... - ز

 ”بانهنا طلبة الشماس وذكر أمساء رتظماء اآلباء الره“ ... ... ... ...

... ... ... ...  
 ” ... ...أربعة سطور مفقود “
 

هـــؤالء كـــل واحـــد يـــا رب الـــذين ذكرنـــا أســـماءهم  - ج
 والذين لم نذكرهم.

ــــذي بــــه الــــد إىل  هــــب هلــــم اآلن بواســــطة ربنــــا وخملِّصــــنا ال
 األبد.

 الذين يف فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا.
 ”.مضافةحىت النهاية “... إخل 

عطهـــم وإيانـــا نصـــيباً وميراثـــاً مـــع كافـــة قديســـيك وأ - و 
 (مكرر)

 (انتهى النص)
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 كان أصًال: ومن هذ  املقارنة يبدو واضحاً كل الوضوح أمام القارئ أن ترتيب األواشي
وحكومتــه يبــدأ بصــال  واحــد  طويلــة مــن أجــل الكنيســة والشــعب وكــل الررتيــة ومــن أجــل امللــك أوًال: 

 الثقيل. من أجل املنتقلني، وقد أرتطيناها أرقاماً باخلط األسودوجيشه، ومن أجل مثار األرض و 
ولكــن رتنـدما بــدأ القــديس البابـا كــريلس الكبـري بايضــافات، مل يســتطع أن يفصـل بــني منطــوق ثانيـاً: 

 سالمة الكنيسة وامللك فهكهما معاً يف األوشية اُألوىل.
 ا أوشيتان تكمِّالن فعالً سالمة الشعب.أضاف بعدها أوشية للمرضى مث أوشية للمسافرين ومه ثالثاً:
 مث رتاد إىل أوشية الثمار. رابعاً:

أوشــية  (وهنــا يبــدو أنــه بعــد زمــن القــديس كــريلس الكبــري)وبعــد أوشــية الثمــار خصَّــص املؤلــف  خامســاً:
للملـــك مـــر  أخـــرى، ولكـــن بـــدون أن يـــذكر مقدِّمـــة هلـــا كالعـــاد ، ألن مقـــدمتها مـــذكور  مـــع أوشـــية ســـالمة 

وبعـــدها يـــرد ”. رتبـــدك ملـــك األرض“والشـــعب، فيختصـــر األوشـــية يف بـــدايتها إىل كلمتـــني فقـــط  الكنيســـة
الشماس مث الشعب. وهذا يف الواقع يبـدو  ريبـاً و ـري متمـاٍش مـع طقـس تركيـب األواشـي، وبـذلك يكشـف 
 رتن أن هذ  األواشي مضافة يف زمـن متـأخر، ألن وضـعها األصـيل كـان ينبغـي أن يكـون بعـد أوشـية سـالمة

 الكنيسة مباشرً  حيث ذكر امللك بعد الكنيسة أيضاً.
كمــا جــاء يف أصــل األوشــية القــدمي مــع ســالمة الكنيســة،   ”الملــك“وواضــح جــداً الفــارق بــني وصــف 

ملـك “وهذا كان يعين الدرتاء لإلمرباطور أو امللك الروماين، وبـني اسـتحدا  وصـف جديـد للملـك وهـو 
” مللــك أرضــنا“ذا بالتــايل يفيــد أن اســتحدا  أوشــية جديــد  وهــذا يعـين الــدرتاء مللــك مصــر، وهــ ”أرضــنا

 بعد األوشية اُألوىل جاء متأخراً.
مث بعــد أوشــية امللــك رتــاد إىل أوشــية املنتقلــني، ولكــن هــذ  أيضــاً ُأضــيف إليهــا يف منتصــفها  سادســاً:

مث رتــاد بعــد  ،)19F20(املنشــور اخلــاص بأمســاء املنتقلــني الــذي كــان يُتلــى بواســطة الشــماس أو الكــاهن املســارتد
�ايــة المــع إىل كمالــة أوشــية املنتقلــني وختمهــا بــنفس ختــام األوشــية األصــلي. وبــذلك يتضــح أمامنــا كــل 

 الزياد  اليت ُأضيفت رتلى أوشية الراقدين بسهولة.
كمــا يتضــح أمامنــا أيضــاً ايضــافات الــيت ُأضــيفت بواســطة القــديس كــريلس الكبــري رتلــى األواشــي مــن 

 
كـاهن أي املنشـور بأمسـاء املنتقلـني هـي  البـاً مـن نصـيب ال Diptychsُيالَحظ أنـه ال يـزال هنـاك رتـاد  أن تـالو  المـع  (20)

املسـارتد، أو الكـاهن اخلـدمي إذا كـان املصـلِّي أسـقفاً، كمـا ال تـزال تـالو  أمسـاء اآلبـاء الرهبـان العظـام هـي مـن نصـيب الشـماس اآلن  
 كما كان من قبل، أمَّا تالو  أمساء البطاركة منذ البدء فهي من نصيب القارئني أي األ نسطسيني.
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 الراقدين.بدايتها حىت أوشية 
إىل شهاد  العاِمل أبو الربكات املعروف بابن كرب الـيت أدىل بـا رتـن آخـرين أسـبق منـه  فإذا ُرتدنا سابعاً:

خبصوص ايضافات اليت أضافها البابا كريلس الكبري رتلى قداس القديس مـرقس الرسـول جنـد  يـذكرها يف 
 موضعني كاآليت:

بــا يف الكنيســة (البــاب الســابع) حيــث يــذكر أن  يف املوضــع األول رتنــد ذكــر القــداديس املعمــول -1
 أكمل قداس مار مرقس الرسول.القديس كريلس الكبري 

يف موضــع آخــر رتنــد ذكــر مؤلفــات القــديس كــريلس الكبــري (البــاب الســابع) يــذكر أن القــديس   -2
 أكمل قداس القديس مرقس الرسول بأجوبة الشماس وأوشية البطريرك.كريلس الكبري 

إشـار  أخــرى يف نســبة قــداس القـديس مــرقس الرســول للقـديس كــريلس الكبــري يف خــوالجي  وقـد رتثرنــا رتلــى
منسوخ، يبدو من نص أمساء المع الـوارد   550/3قدمي َوَجدتُه مبكتبة مطرانية أسيوط وهو خمطوط قدمي رقم 

 البسيطة أنه  اية يف القدم. يقول يف مقدِّمته: والصفاتفيه ومن أوصاف األمساء 

 النص القبطي ربيالنص الع

 قداس الطوباين
 المنسوبمرقس 

 ألبينا كريلس

o   anavora  Mpimakarioc  
Markoc  ama tou 

ouciwtatou   kurillou 

وُيالَحـــظ أن هـــذ  الديباجـــة رتتيقـــة للغايـــة وهـــي وارد  يف بدايـــة القـــداس نفســـه، أي قبـــل ذكـــر منـــادا  
) فجـــاءت مقابلهـــا يف القبطيـــة رتبـــار  أصـــلها اليونـــاين أمَّـــا كلمـــة (منســـوب”. تقـــدَّموا تقـــدَّموا“الشـــماس: 

 يكون كاآليت:
¤ma toà Ðsiot£tou Kur…llou 

 ”.مع جزيل القداسة كريلس“وهي تعين: 
كــذلك وجــدنا يف نفــس اخلــوالجي املــذكور يف موضــع ســابق يقــول أيضــاً إن هــذا القــداس ترمجــه    -4

 كريلس الكبري:

 النص القبطي النص العربي

 Arxh  mpicolcel بداية زينة
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 النص القبطي النص العربي

 لقداس الطاهرا
 الذي ألبينا القديس

 مرقس الرسول
 ترجمهالذي 

 كريلس احلكيم
 املثلث الطوىب

 بسالم اهللا. آمني

nte ;agia nanavora 
nte peniwt eqouab 

Markoc piapoctoloc 
qhetaf erbaibaiwn mmoc 

nje Kurilloc picovoc 
mptricmakarioc 

'en ou\irhnh nte vnou; amhn. 

وُيالَحــظ أن هــذ  الديباجــة وارد  قبــل الــدخول يف صــال  الصــلح وتبــدو أكثــر حداثــة يف هلجتهــا مــن 
 الديباجة األخرى السابق ذكرها.

ـــا بالبحـــث رتـــن ترمجـــة صـــحيحة مباشـــر  لكلمـــة   erbebaiounوصـــحتها  erbaibaiwnوقـــد قمن
، ”أسَّـــس“أو ” حقَّــق“ أو” رتـَّـب“والــذي يعــين  bebaiÒwفوجــدناها مقتبســة مــن الفعــل اليونـــاين 

 ”.ترمجة“وبالتايل فهي تعين أكثر من مفهوم 
وبـــذا نفهـــم أن األواشـــي املـــذكور  يف املخطوطـــة الربديـــة الـــيت مـــن القـــرن الرابـــع كانـــت بـــدون مـــردات  ثامنـــاً:

للشماس، وكان الشعب يرد بـ (آمني) و (كريياليسون) فقط كالتقليد، وأن كريلس الكبري هو الـذي بـدأ بفصـل 
واشي كالعاد  املتبعة يف أيامه رتن بعضها حـىت يعطـي فرصـة ملـرد الشـماس والشـعب رتـن كـل أوشـية مبفردهـا. األ

وهذا يفسر لنا تفتيت أوشية السالمة األصلية اليت كانـت أوشـية واحـد  إىل أربـع أواشـي منفصـلة مبرداتـا حيـث 
 نها.بدت الضرور  ُملحَّة لوضع أوشييت املرضى واملسافرين أيضاً يف أماك

أمَّـــا أوشـــية البطريـــرك الـــيت أضـــافها القـــديس كـــريلس الكبـــري، فلهـــا مميـــزات خاصـــة دون بقيـــة  تاســـعاً:
 األواشي األخرى اليت جاءت يف ليتورجيات القديَسْني باسيليوس و ريغوريوس:

ـــا يف األوشـــية املماثلـــة يف  ال يُـــذكر فيهـــا إالَّ اســـم البطريـــرك وحـــد  فقـــط وال يُـــذكر معـــه األســـاقفة، أمَّ
 الليتورجيات األخرى فُيذكر فيها البطريرك واألساقفة وكل رتب الكنيسة.

مـــرقس خاصـــة لألســـاقفة وبقيـــة رتـــب  ومـــن هنـــا لـــزم بعـــد ذلـــك إضـــافة أوشـــيات أخـــرى يف قـــداس مـــار
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 ويُذكر فيها بقية رتب الكنيسة. -و الباً يف زمن آخر بعد القديس كريلس الكبري  -الكهنوت، فُأضيفت 
واشي وملاذا جاءت كل أواشي ليتورجية مار مرقس الرسول قبل التقديس (أي الرشـومات) أمَّا بقية األ

دون بقيــة الليتورجيــات األخــرى حيــث تــأيت فيهــا األواشــي بعــد التقــديس رتلــى اخلبــز واخلمــر، فســنعود إىل 
 آخر. شرحه وتوضيحه يف موضع

 مالحظات على صــالة المجمـع (الراقدين)
 سول (الكيرلسي):في قداس القديس مرقس الر 

 المع املذكور يف أنافورا القديس مرقس الرسول له خصائص هامة:
 ال حيوي يف املقدِّمة ما هو مذكور يف أنافورا القديس باسيليوس (الطقس القبطي): أوًال:

 [ألن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشهك يف تذكار قديسيك].
 لرابع) يبدأ المع مباشرً  هكذا:يف خمطوطة سهاسبورج (القرن ا ثانياً:

 [وارتطنا نصيباً ومرياثاً مع كافة قديسيك، األنبياء والرسل والشهداء ...].
 ومن هذا يتبنيَّ لنا الزياد  اليت حدثت يف مقدمة المع بعد القرن الرابع كاآليت:

 (املطبوع باألسود هو املشهك بينهما واملطبوع بالبنط العادي هو الزياد ).

 طوطة ستراسبورجمخ
 (القرن الرابع)

 مخطوطة برايتمان الموازية للمطبوع حالياً 
 )13(القرن  

 وأرتطنا نصيباً ومرياثاً مع كافة قديسيك
 األنبياء والرسل والشهداء

 
 

آباؤنــا وإخوتنــا الــذين رقــدوا، إذ قبضــت نفوســهم 
نـــيحهم، ذاكـــراً أيضـــاً مجيـــع القديســـني الـــذين أرضـــوك 

واألنبيــــاء ألطهــــار رؤســــاء اآلبــــاء منــــذ البــــدء: آباءنــــا ا
 واملعهفني.والشهداء وايجنيليني واملبشرين والرسل 

 في ترتيب األسماء: ثالثاً:
رتثرنــا رتلــى خمطوطــة قدميــة مثينــة للغايــة رمبــا يرجــع تارخيهــا إىل مــا قبــل القــرن الثــاين رتشــر، وهــي مودرتــة 

ب األمسـاء مطابقـاً حرفيـاً ملـا هـو وارد خوالجي، جـاء فيهـا ترتيـ 550/3مبكتبة مطرانية أسيوط حتت رقم 
يف خمطوطــة برايتمــان. ولكــن مبطابقــة هــاتني املخطــوطتني مــع جــزء خمطوطــة أخــرى رتثرنــا رتليهــا يف أرضــية 
مكتبـــــة ديـــــر القـــــديس أنبـــــا مقـــــار، وجـــــدنا الكاتـــــب ينحـــــاز ألنبـــــا مقـــــار ويصـــــفه مثـــــل أنبـــــا أنطونيـــــوس. 
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”. العظـيم أنبـا مقـار“يقـول ، ”pini]; Abba Antoniالعظـيم أنبـا أنطـوين “كمـا وجـدنا بـدل حلـن 
 التأليف. قدر  رهبان أنبا مقار وجرأتم يف نوضحوقد جئنا رتلى ذكرها هنا لكي 

 جزء مخطوطة دير أنبا مقار
 (القرن الثاني أو الثالث عشر)

 مخطوطة أسيوط ومخطوطة برايتمان
 (وهي تخالف كثيراً ما هو مطبوع اآلن)

ــــــــار العظــــــــيم  ــــــــا ســــــــيدي األب الب أنب
مقــــار  وأبينــــا أنبــــا أنطونــــه وأبينــــا أنبــــا 

 مقار وأنبا مقار.
 (أنظر صور  املخطوطة يف �اية الكتاب)

 

القــــــديس مــــــرقس الرســــــول ايجنيلــــــي الشــــــهيد والقــــــديس ســــــاويرس 
البطريـــــــــرك والقـــــــــديس كـــــــــريلس والقـــــــــديس باســـــــــيليوس والقـــــــــديس 

باءنــا  ريغوريــوس وأبانــا البــار العظــيم أنبــا أنطــوين وأبانــا أبــا بــافال وآ
املقارات الثالثة وأبانا أبا يوحنا (القصري)، وأبانـا أبـا بيشـوي وأبوينـا 
الروميني وأبانا أبا موسى، والتسعة واألربعني شهيداً وأبانا أبا يوحنـا 

 كاما (األسود) وكل مصاف القديسني.

تـهك هـذا اللقـب وُيالَحظ يف كافـة هـذ  املخطوطـات القدميـة أ�ـا ال تـذكر امسَـْي األبـوين الـروميني بـل 
الرهبنة القبطية يف “بدون حتديد أمساء مما يزيدنا ثقة بصحة البحث الذي قمنا به سابقاً رتنهما يف كتاب 

 وما بعدها). 218الباب الرابع الفصل الرابع صفحة ” ( رتصر القديس أنبا مقار
 رابعاً: إعطاء السالم ألرواح القديسين:

تشري إىل طقس  اية يف الِقَدم، ولكن الكتابة تدل رتلـى زمـن  وقد رتثرنا رتلى جزء خمطوطة نعتقد أ�ا
 ما بني القرنني العاشر والثاين رتشر.

وفيهــا يُعطَــى الســالم ألرواح القديســني الــذين انتقلــوا، رتــوض جمــرد االشــهاك يف ذكــراهم. ولكــن الــذي 
كــر اســم البابــا مــع ذ  - 325مــا قبــل جممــع نيقيــة ســنة  -لفــت أنظارنــا جــداً وجــود أمســاء بابــاوات رومــا 

ديسقوروس. وهذا يؤكد لنا جامعية الكنيسة القبطية األرثوذكسية واتساع روحها يف مجع هذ  األمساء معاً 
 بروح مسكونية منقطعة النظري: انظر اللوحة املصوَّر  يف آخر الكتاب.

[الســـالم لديســـقوروس املعـــهف. الســـالم ليوحنـــا ذهـــيب الفـــم. الســـالم لكلســـتينوس وســـفرييانوس. 
 اليت للكنيسة]. )20F21(السالم للبطاركة واألنبياء. السالم للسبع طغمات

 
ويُقصـــد بـــا رتـــب الكهنـــوت املقدَّســـة يف ”. درجـــة“أو ” رتبـــة“وتعـــين  t£gmaهـــي تعريـــب الكلمـــة اليونانيـــة ” طغمـــة“ (21)
 الكنيسة.
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 خامساً: ختام المجمع:
واضــح أن األوشــية الــيت يقوهلــا الكــاهن يف ختــام جممــع أنــافورا القــديس مــرقس الرســول بــاللحن احلــزين 

ليوس باســي (حلــن أيــوب) أقُتِبســت بشــيء مــن االختصــار وُوضــعت كختــام لمــع أنــافورا كــل مــن القــديس
 والقديس  ريغوريوس (الطقس القبطي).

 ختام مجمع أنافورا
 القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس

 ختام مجمع أنافورا
 القديس مرقس (الكيرلسي)

 
 
 

هــؤالء الــذين بســؤاالتم وطلبــاتم ارمحنــا كلنــا معــاً 
وأنقـــــذنا مـــــن أجـــــل امســـــك القـــــدوس الـــــذي ُدرتـــــي 

 رتلينا.

تشــــفع رتــــن طوباويــــة لــــيس أننــــا أهــــالً يــــا ســــيدنا أن ن
أولئــك القديســني. بــل أل�ــم هــم الوقــوف أمــام منــرب 
ابنــــــك الوحيــــــد، ليصــــــريوا رتوضــــــاً رتنَّــــــا يتشــــــفعون يف 
مسكنتنا ويف ضعفنا. كن  افراً آلثامنا ألجل طلباتم 

 الذي ُدرتي رتلينا. القدوساملقدَّسة، وألجل امسك 

، تُقـال هــذ  األمسـاء كلهــا ال 550/3تُقــال هنـا أمســاء البطاركـة (وحبســب خـوالجي أســيوط سادسـاً: 
 ويف بعض الكنائس تُقال جهراً). -أي بصوت منخفض -سرّا وال جهراً 

 سابعاً: البركة التي تُقال بعد المجمع:
الحظنــا يف املخطوطــات القدميــة مجيعــاً أن هــذ  الربكــة مــذكور  يف أنــافورا كــل مــن القــديس باســيليوس 

 ـــري مـــذكور  يف أنـــافورا  550/3رايتمـــان وخـــوالجي أســـيوط والقـــديس  ريغوريـــوس ولكـــن يف خمطوطـــة ب
القديس مرقس الرسول. ورتلى العموم فإن هذا التقليد الطقسي قد سقط لألسـف مـن ترتيـب األنـافورات  

بـذكر ضـرور  تـالو  الربكـة يف  -كلها اآلن ... وذلك بـالر م مـن اهتمـام اخلوالجيـات حـىت املطبـوع منهـا 
 سب الطقس قدمياً.هذا املكان املخصَّص هلا ح

وهذ  الربكة هي الربكة اخلتامية اليت تُقال يف ختام كل صال ، سواء يف خدمة بـاكر أو رتشـية أو �ايـة 
 خدمة القداس، وهي اليت تبتدئ هكذا:

[اهللا يــهاءف رتلينــا ويباركنــا، ُيظهــر وجهــه رتلينــا ويرمحنــا. يــا رب خلِّــص شــعبك بــارك مرياثــك 
 ].إخل... 



 551                                                                     طقس ايفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

 سيوط تأيت الربكة بكلمات أخرى  ري املطبورتة يف اخلوالجيات اآلن.ولكن يف خوالجي أ
وجميء الربكة هنا ينبِّـه ذهننـا إىل أن أوشـية المـع كانـت جتـيء قـدمياً يف �ايـة خدمـة األنـافورا؟ ولنـا يف 

ويف القـداس. أنافورا سريابيون ما يُثبت هذا إىل حد كبري، فالصال  من أجل الراقـدين تـأيت يف �ايـة خدمـة 
 أسيوط: مبكتبة مطرانية 550/3التعليمات اخلاصة بذ  الربكة يقول اخلوالجي املخطوط 

[وبعــد أن تُقــال الربكــة يضــع الكــاهن اخلــدمي لفافــة حريــر رتلــى يــد  اليمــىن ويلتفــت بيــد  هــذ  إىل 
 الشعب ويد  اليسرى مبسوطة أمام الصينية ورتينا  ناظرتان إىل اجلسـد الطـاهر ويتلـو الربكـة. وهـي
بطــول الســنة ولكــل أوان. واحلــذر أن ترشــم قــط ال يف أول تالوتــا وال يف �ايتهــا وال يف النهايــة. 

 وهذ  الربكة هي:
اآلبــاء الرامســون خطيــيت (أي الشــيوخ األكــرب مــين العــارفون خبطايــاي هــم الــذين ينبغــي أن) يقولــوا “

عبنا املسـيحي بالربكـة السـمائية. أرسـل الربكة. أيها الثالو  املقدَّس اآلب واالبن والروح القدس. بارك ش
رتلينـــا نعمـــة روح قدســـك. ودع أبـــواب الكنـــائس املقدَّســـة مفتوحـــة لنـــا. وكمِّلنـــا يف األمانـــة الثالوثيـــة إىل 

مث يقــول: بالســؤاالت  -” وهنــا تُقــال الربكــة املوافقــة للوقــت إن كــان رتيــداً أو خالفــه -األخــري  الــنفس
 يدتنا كلنا والد  ايله ... إخل.رتنا كل حني س تصنعهاوالطلبات اليت 

 وبعد قراء  الربكة يقول الشماس: العظيم أنبا أنطوين ... إخل].
 ثامناً: أوشية الراقدين بعد ذكر أسماء مجمع اآلباء والقديسين:

متتاز أنافورا القديس مرقس الرسول بتالو  أوشية الراقدين بعد ذكر المع، ولكـن املعـروف أن هـذ  األوشـية 
للراقدين هي من تأليف مبكر للغاية، رمبا من صنع القديس كريلس الكبري، وكان موضـعها األول يف أنـافورا اليت 

 القديس مرقس الرسول، ولكن اسُتخدمت بعد ذلك يف رفع خبور كل من رتشية وباكر.
وهكـــذا وبـــنفس األســـلوب أُقْـتُـــِبَس كثـــري مـــن الصـــلوات واألواشـــي مـــن أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول 

ســُتخدمت يف األنــافورات األخــرى املعروفــة مثــل تلــك  الــيت للقديَســْني باســيليوس و ريغوريــوس املعتربتــني وا
 وليدتني ألنافورا القديس مرقس الرسول.
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 ثانياً: بردية دير الباليزة
 وعالقتها بليتورجية مرقس الرسول

 

أثناء أحبـاثهم  Flinders Petrie & W.E. Crumرتثر العاِلمان فلندرز بهي وكرام  1907يف سنة 
احلفرية يف خرائب وحيطـان ديـر الباليـز  بـالقرب مـن أسـيوط رتلـى برديـة مـن ثـال  ورقـات  ـري كاملـة مـع 

قطعــــة صــــغري  جــــداً مالزمــــة هلــــذ  الورقــــات الثالثــــة، وهــــي اآلن يف حــــوز  مكتبــــة البوديليــــان  40 - 30
 بأكسفورد.

راً رتملـه رتلـى الـثال  ورقـات فقـط، ولكـن تبعـه بطبعهـا مقتصـ Dom P. Punietوقد قـام أوًال العـاِمل 
م. بفحـص كـل الربديـة، 1949سـنة  C.H. Roberts & Dom B. Capelleالعاِلمان روبرتس وكابيل 

ومجعا فرافيتها إليها بدقة تبدو يف الصور  مدهشة، وبصرب بـالغ إلتَأَمـت هـذ  القطـع مـع الورقـات وأرتطـت 
 .Thبارتتمــــادهم رتلــــى أحبــــا  وتصــــورات العــــاِمل شــــريمان  بيانــــات أَوَىف جــــداً رتــــن الليتورجيــــا، وذلــــك

Shermann :رتن هذ  الربدية، وقد انتهى هذان العاِلمان إىل التقرير اآليت 
إن هذ  الربدية تعود نساختها إىل القـرن السـادس، وهـي جـزء مـن خـوالجي، أي كتـاب صـلوات  -1

 كنسية ليتورجية.
 - 200يعـود زمـن الصـال  بـه إىل القـرن الثالـث سـنة حمتويـات هـذ  الربديـة هـي أنـافورا (قـداس)  -2
م. وذلك وفقاً لتقرير العاِمل شريمان أيضاً. وإن أجـزاء مـن الصـلوات تعـود إىل زمـن قـدمي جـداً. 300سنة 

 إنهـا مـن القـرن الرابـع،وأمَّا العاِمل برايتمان الذي قام هو اآلخـر بفحصـها وطبعهـا والتعليـق رتليهـا فيقـول 
 دية سهاسبورج السابق شرحها.أي من نفس زمن بر 

وحنن نقـدِّم هنـا حمتويـات هـذ  الربديـة مهمجـة رتـن األصـل اليونـاين و الهمجـة ايجنليزيـة، معتمـدين رتلـى 
 .)21F22(أحبا  روبرتس وكابيل ورتلى مراجعة لوي بوييه ومراجعة باملر ومالحظات وتقارير العاِمل ليتزمان

 
 راجع: (22)

- C.H. Roberts & Dom B. Capelle, An Early Euchologium, (Bibliothèque du Muséon, 23), 
Louvain, 1949. 

- Louis Bouyer, Eucharist, pp. 200-208: The Der Balizeh Anaphora. 
- Paul. F. Palmer, Sacram. & Worship. 
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 محتويات بردية دير الباليزة:
 (انظر: الصور  الفوتو رافية يف �اية الكتاب).وييه في كتابه عن اإلفخارستيا: ترجمة لوي ب

 [...، الذين يبغضونك. 
أمَّا شعبك الذي يصنع إرادتك فلتحل رتليـه بركتـك. أقـم السـاقطني، رّد الضـالني إىل طريـق احلـق، 

 رتزِّ صغريي القلوب.
لـيس يف هـذا الـدهر فقـط  ألنك أنت فوق كـل رياسـة وسـلطان وقـو  وسـياد  وفـوق كـل اسـم،

 بل ويف الدهر اآليت أيضاً.
ألـــوف املالئكـــة املقدَّســـني، وأجنـــاد رؤســـاء املالئكـــة الـــيت بـــال رتـــدد خيـــدمونك مـــع الشـــاروبيم 
اململوئني أرتيناً والسريافيم ذوي السـتة أجنحـة، الـذين جبنـاحني يغطـون وجـوههم وجبنـاحني يغطـون 

(يف كــــل زمــــان) يقدِّســــونك. فمــــع هــــؤالء الــــذين  أرجلهــــم ويطــــريون بــــاثنني. والكــــل رتلــــى الــــدوام
يقدِّســونك، هكــذا اقبــل منَّــا حنــن أيضــاً تقديســنا قــائلني: قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت، 

 السماء واألرض مملوءتان من جمدك.
أيضاً. واجعل  امألنا حنن أيضاً من جمدك، وتفضل وارسل روحك القدوس رتلى خليقتك هذ 

لِّصــنا يســوع املســـيح والكــأس أيضــاً دمــاً للعهـــد اجلديــد لربنــا وخملِّصـــنا هــذا اخلبــز جســداً لربنـــا وخم
 يسوع املسيح.

وكما كان هذا اخلبـز مـرًَّ  مبعثـراً فـوق اجلبـال والـتالل واألوديـة، مث اجتمـع 
معــاً ليكــون جســداً واحــداً!!، وأيضــاً هــذا اخلمــر الــذي خــرج مــن كرمــة داود 

ل الـــذي بــال رتيـــب، امتزجـــا معـــاً املقدَّســة، وهـــذا املـــاء الـــذي خــرج مـــن احلمـــ
 صائَرْين سرّا واحداً، هكذا أيضاً امجع الكنيسة اجلامعة اليت للمسيح يسوع،

 
 

{ 
 

 النـص
 هنــــا

 ممسوح
 نوعاً ما

ألن ربنــا يســـوع املســـيح يف الليلــة الـــيت ُأســـلم فيهــا، أخـــذ خبـــزاً رتلــى يديـــه املقدســـتني وشـــكر، 

                                                                                                                                                                            
- Lietzmann, op. cit., Fasc. I & II & III. 
- J.N.D. Kelly, Early Christ. Creeds, London, 1950, cited by Quasten, III, p. 143. 
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ــمه وأرتطــا  لتال ميــذ  ورســله قــائًال خــذوا كلــوا منــه كلكــم، هــذا هــو جســدي وباركــه، وقدَّســه، وقسَّ
 الذي يُبذل رتنكم ملغفر  اخلطايا.

وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ الكأس، وبارك وشرب منه، وأرتطا  هلم قائًال خذوا اشربوا منه  
وتشربون من كلكم، هذا هو دمي املسفوك رتنكم ملغفر  اخلطايا. كل مر  تأكلون من هذا اخلبز، 

(أي تصنعون  )ˆka (بدون واو العطفتذكرونني لكأس، تبشرون مبويت، تعهفون بقياميت، هذ  ا
 ذكري كنتيجة مباشر  لألكل من اجلسد والشرب من الدم).

 الشعب:
 مبوتك يا رب نبشِّر وبقيامتك نعهف ونتضرع ...

يكــون لنــا ... تفضَّــل رتلينــا حنــن رتبيــدك بقــو  روحــك القــدوس لتشــديد ومنــو (ارتقــاء) إمياننــا ول
رجـاء احليـا  األبديـة بربنـا يسـوع املسـيح الـذي لـك معـه يـا أبانـا ومـع الـروح القـدس الـد إىل األبــد 

 آمني.
 (رتنوان يف املخطوطة):االعتراف باإليمان: 

أؤمـــن بـــاهللا اآلب ضـــابط الكــــل وبابنـــه الوحيـــد ربنـــا يســــوع املســـيح وبـــالروح القـــدس وبقيامــــة 
 انتهى النص يف بردية دير الباليز                             معة.] األجساد يف الكنيسة املقدسة اجلا

 مميزات هذه البردية:
لـــة تقريبـــاً للربديـــة الســـابقة، وذلـــك بتـــدبري اهللا حـــىت تتكامـــل أمامنـــا صـــور   -1 تـــأيت هـــذ  الربديـــة مكمِّ

ي بـــا القــــديس يفخارســـتية مـــرقس الرســـول بليتورجيتهـــا كمـــا كانـــت يف القــــرن الرابـــع أو كمـــا كـــان ُيصـــلِّ 
 أثناسيوس مثًال.

الليتورجيــا يف هــذ  الربديــة تُعتــرب صــور  أصــيلة مــن قــداس مــرقس الرســول. وســوف نضــع يف �ايــة هــذا  -2
الكــــالم مقارنــــة بينهمــــا يف جــــدول واحــــد ليظهــــر بوضــــوح أن ليتورجيــــة مــــرقس الرســــول احلاليــــة اســــتطارتت أن 

 س املواضع، وبنفس الهكيب والروح.تستورتب كل ما جاء يف خمطوطة دير الباليز ، ويف نف
يالحــظ ليتزمــان أن تركيــب التســبحة الشــاروبيمية جــاءت هنــا مطوَّلــة رتــن ليتورجيــة ســريابيون الــيت  -3

. كمــــــــا )22F23(جـــــــاءت خمتصـــــــر  رتنهـــــــا. ولكنهـــــــا مشــــــــابة يف ايضـــــــافات إىل ليتورجيـــــــة مـــــــرقس الرســـــــول

 
(23) Lietzmann, op. cit., Fasc. I, pp. 31, 33. 
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] الـــيت أتـــت يف مـــرد الشـــعب يف قـــداس ُيالَحـــظ أ�ـــا جـــاءت يف النهايـــة بـــدون [مبـــارك اآليت باســـم الـــرب
 القديس  ريغوريوس.

”) أي الرشـومات“يالِحظ لوي بوييه أن استدرتاء الروح القدس األول (وقد جاء قبـل التقـديس  -4
حسـب مميــزات الليتورجيــا القبطيــة، جـاء بصــور  مــزاد ، إذ امتــدت الصـال  لتشــمل حتويــل اخلبــز إىل جســد 

ء الـــروح القـــدس يف ليتورجيـــة الرســـل (هيبـــوليتس) مل يصـــاحبه طلـــب واخلمـــر إىل دم، يف حـــني أن اســـتدرتا
 التحويل.

وجميء استدرتاء الروح القدس مع طلب التحويل يشـري إىل تغـري حـد  يف تركيـب الليتورجيـة ويف  -5
شــكلها العــام، ولكــن يُعتــرب هــذا التغيــري مبكــراً جــداً ورمبــا يكــون مــن أول التغيــريات الــيت حــدثت لليتورجيــة 

للحلول بأكملها وُوضعت بعد صال  التقديس بكلمات  رسول، ألن بعد ذلك اسُتحدثت صال مرقس ال
 ، وسيأيت الكالم رتلى ذلك.Institutionالرب 
 خبصوص التقديس رتلى اخلبز واخلمر (الرشومات): -6

 [ألن ربنا يسوع املسيح يف الليلة اليت ُأسلم فيها،
 وقدَّسه، أخذ خبزاً رتلى يديه املقدَّستني وشكر وباركه

 وقسَّمه وأرتطا  لتالميذ  ورسله قائًال:
 خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي

 الذي يُبذل رتنكم ملغفر  اخلطايا.
 هكذا أيضاً بعد العشاء أخذ كأساً وشكر وشرب منه

 وأرتطا  هلم قائًال اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي
 املسفوك رتنكم ملغفر  اخلطايا

 خلبز وتشربون من هذ  الكأسكل مرَّ  تأكلون من هذا ا
 تبشرون مبويت وتعهفون بقياميت تذكرونين].

 ُيالِحظ العامل ليتزمان مالحظات هامة ودقيقة للغاية نوردها كاآليت:
( أ ) الـنص هنـا خبصــوص التقـديس (فقــط) خيلـو مــن تـأثريات ســريانية واضـحة. ولكنــه مييـل يف تركيبــه 

كثر منه إىل ليتورجية سراييون مثًال، ممـا يكشـف رتـن بدايـة ايفخارسيت إىل الليتورجيا السريانية أ
 التغيري.
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يف كونـه حـذف كلمـة [الـذي للعهـد اجلديـد]  .Ap. Const(ب) يشـهك مـع ليتورجيـة قـوانني الرسـل 
بعد كلمة (هذا دمي). مما يشري إىل وجود ترابط بني ليتورجية الرسل (هيبوليتس) وبني ليتورجية 

 مرقس الرسول.
قارب من ليتورجية القديس باسيليوس يف كونه أضاف [ورسله] إىل كلمة [وتالميذ ]، ) يت ج (

” = وهكذا æsaÚtwj“بدل كلمة ” باملثل Ðmo…wj“ كذلك يف استخدامه لكلمة
] رتلى الكأس eÙlog»saj(مشرياً إىل الكأس). وكذلك يف استخدامه لكلمة [وبارك 

 بدل كلمة (وشكر).
ب مــع نــص ليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســول والــنص الليتــورجي الــذي ) هــذا الــنص أيضــاً يتقــار  د (

[يُعَطــــى لمغفــــرة جــــاء يف رســــالة بــــولس الرســــول األوىل إىل أهــــل كورنثــــوس مــــن جهــــة إضــــافة 
قبـل كلمـة  (خـذوا)ومـن جهـة اسـتخدام الكلمـة  [وبعـد العشـاء]،من جهة إضـافة  الخطايا]،
من جهة استخدام اجلملة األخري  بأكملها وهي إحدى خواص الليتورجية القبطية. و  (اشربوا)،

 ...]. [كلما أكلتم من هذا اخلبز وشربتم من هذ  الكأس تبشرون مبويت
يف جعــل التــذكار [تــذكرونين] نتيجــة مباشــر  لألكــل ” هيبــوليتس“) يتقــارب الــنص هنــا مــن نــص  هـــ (

لليتورجيـة قـائم من اجلسد والشرب من الدم وليس بالكالم فقط. مما يفيـد أن الهكيـب األصـلي 
 رتلى ورتي رسويل رتميق لإلفخارستيا.

) من املميـزات الفرديـة لـنص التقـديس يف هـذ  الليتورجيـا قولـه يف اجلسـد [خـذوا كلـوا منـه كلكـم]  و (
رتلى مثال ما جاء خبصوص الكأس. كذلك يف قوله (وشرب) و (أرتطا ) الذي هو من مميـزات 

 الطقس القبطي رتموماً.
أن الهكيب العام لكل الليتورجيا يتمشَّى مـع  )24F25(مع العاملني روبرتس وكابيل )23F24(ُيالحظ ليتزمان -7

نفـــس تركيـــب ليتورجيـــة مـــرقس الرســـول، فالعالقـــة بينهمـــا وثيقـــة مثـــل [اشـــربوا منـــه كلكـــم]، [وشـــرب منـــه 
كأسـاً]. كمـا يالحـظ أن كـال النصَّـني إجنيلـي   ”وأخـذ“اشـربوا)، [ ”خـذوا“(وذاق)]، (تصنعون ذكـري)، (

 ته إجنيلية، وهو أحد مميزات الليتورجية القبطية رتموماً.وإضافا

 
(24) Lietzmann., op. cit., Fasc. I, pp. 31, 33. 
(25) C.H. Roberts & Dom B. Capelle, op. cit., p. 50. 
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يف هذ  الليتورجية يبـدأ ظهـور حماولـة رتمـل تطـابق وتـواٍز بـني مـا يُقـال رتلـى اخلبـز ومـا يُقـال رتلـى  -8
 الكأس الذي سينمو بعد ذلك بصور  كبري .

ــأن الــرب شــرب مــن الكــأسُيالحــظ ليتزمــان أن  -9 ــاط فــي ليتــورجيتهم ب ــك األقب قبــل أن  تمسُّ
يعطيه لتالميذه هو تقليد قديم جدًا يحتفظ بآثار طقس العشاء فـي داخـل اإلفخارسـتيا، ألن رئـيس 

القــانون  وظــلَّ هــذا المتكــأ كــان يســتحيل عليــه أن يــوزِّع كــأس البركــة إالَّ إذا ذاق منــه أوالً كقــانون حتمــي.
 الرب املدرتو باأل ايب.حمتفظاً بسلطانه بصور  واضحة يف قوانني الرسل يف طقس إقامة رتشاء 

: 26وهذا التقليد ايفخارسيت رتند األقباط له ما يؤكد  رتند القديس إيرينيئوس يف شرحه يجنيل مىت 
 .)25F26(وأرتطا  لتالميذ  قائالً اشربوا] وشرب منه. حيث يقول فيه [ورتند الشكر أخذ كأساً 27-29

الــروح القــدس األول جنحــت  أن يف اســتدرتاء -ومــن ضــمنهم ليتزمــان  -كــذلك جيــد العلمــاء   -10
 ¦t ريــب وهــو تســمية الذبيحــة أو الصــعيد  بكلمــة [خليقــة] أو املخلوقــات  الليتورجيــا إىل وضــع

kt…smata ولكــن رتنــدما حبثنــا رتــن هــذ  التســمية للخبــز واخلمــر كصــعيد  مرفورتــة هللا وجــدنا أن هلــا .
 س نفس هذا االصطالح هكذا:أصوًال وتقليداً قدمياً له معىن بعيد، وقد استخدم القديس إيرينيئو 

ليس كأن ” خليقته“أبكار ثمارهم التي هي من [ألن الرب أرتطى تالميذ  الوصية أن يقدِّموا هللا 
اهللا يقــف حمتاجــاً إليهــا ولكــن لكــي ال يكونــوا هــم كــأ�م بــال مثــر أو بــال شــكر، وهــو نفســه أخــذ 

أيضـاً بالمثـل الـذي والكـأس  ”هـذا جسـدي“قـائًال:  هذه األشـياء المخلوقـة: الخبـز، وشـكر
الــيت ننتمــي حنــن إليهــا، وقــال إنــه دمــه. وهكــذا رتلَّمهــم الصــعيد  = هــو جــزء مــن هــذه الخليقــة 

وهـــي  التـــي اســـتلمتها الكنيســـة مـــن الرســـلاجلديـــد  الـــيت للعهـــد اجلديـــد  (Anaphora)التقدمـــة 
 )26F27(]للعهد اجلديد.تقدِّمها يف كل أحناء العامل هللا الذي يقيم حياتنا بباكور  مواهبه اخلاصة اليت 

وهذا االصطالح نفسه الذي تستخدمه هذ  الليتورجيا [أرسل روحك رتلى خليقتك هذ ] هو نفسـه 
الذي استخدمته ليتورجية القديس مرقس الرسول وبقية الليتورجيات القبطية األخرى، إمنا بتعبـري آخـر هـو 

ــا لــك“[أنـت الــذي وضــعنا أمــام مجــدك القــدوس قرابينــك  ــا لــك“هنــا  ”...].ممَّ تعبــري رتلــى أ�ــا  ”ممَّ
واملعــىن هنــا حبســب القــديس إيرينيئــوس ســرِّي للغايــة فيمــا خيــص ايفخارســتيا، فــنحن نقــدِّم ”. خليقتــه“

مــــــــــــة  بــــــــــــاكور  أمثارنــــــــــــا كإفخارســــــــــــتيا للشــــــــــــكر، واهللا يف هــــــــــــذ  ايفخارســــــــــــتيا، ومــــــــــــن البــــــــــــاكور  املقدَّ

 
(26) Irenaeus, Adv. Haer. V, 33,1, ANF I, p. 562, quoted by Lietzmann, op. cit., p. 34. 
(27) Irenaeus, Adv. Haer. IV, 17,5, ANF I, p. 484. 
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هي اخلليقة اجلديـد  للعهـد اجلديـد، أي جسـد إليه، يهبنا حبلول روحه القدوس رتليها، باكور  مواهبه اليت 
 املسيح ودمه!

يالحظ أن هذ  املخطوطة تبدأ جبملة ناقصة [... الذين يبغضونك، وأمَّا شـعبك الـذي يصـنع  -11
 إرادتك فلتحل رتليه بركتك].

هــذ  اجلملــة يف الواقــع هــي �ايــة أوشــية االجتمارتــات الــيت تنتهــي يف ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول 
 ا:هكذ

[وليهرب من قدام وجهك كل الذين يبغضـون امسـك القـدوس. وأمَّـا شـعبك فلـيكن بالربكـة ألـوف 
 ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك].

اليت تأيت قبل الطلبة، والـيت تبـدأ بعـدها  -وهكذا تكشف لنا هذ  الربدية رتن أن أوشية االجتمارتات 
يف ليتورجية القديس مرقس الرسـول، حيـث تبـدو فيهـا  قدمية وأصيلة أيضاً  -مباشرً  التسبحة الشاروبيمية 

ايضــافة: [فلــيكن بالربكــة ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات] واضــحة جــداً، وهــذ  ايضــافة ُوضــعت لتتناســب 
أصًال مع التسبحة الشاروبيمية اليت تصف املالئكة بألوف ألوف وربوات ربـوات، ولكـن ارتهضـتها الطلبـة 

 وفصلت بني األوشية والتسبحة.
الطلبة الوارد  يف هـذ  الليتورجيـة قبـل التسـبحة الشـاروبيمية، وإن كانـت تبـدو خمتصـر ، إالَّ أ�ـا  -12

رتليه الطلبة الكبري  الوارد  يف ليتورجية مرقس الرسول. ونالحظ أن هـذ  الطلبـة  تُعترب األساس الذي بُنيت
  القـديس كليمنـدس الرومـاين يف رسـالته القصري  الوارد  هنا يف بردية دير الباليـز  هلـا مثيـل مشـابه يف صـال

ـه تضـررتاً إىل املسـيح رأســاً يظهـر منـه أنـه اقتبـاس مـن صــال  95اُألوىل (سـنة  م) إىل كورنثـوس، حيـث يوجِّ
ليتورجيــة حمفوظــة يقتــبس منهــا هــذ  الصــال  ويقــدِّمها ألهــل كورنثــوس، حيــث يقــول كليمنــدس يف الفصــل 

38: 
يف اليــأس ... ألنــك أنــت يــا رب معــني لنــا وناصــر،  [حصــن الــذين يف املخــاطر، خــالص الــذين

خلِّـــص الـــذين يف الشـــدائد، املنســـحقني أشـــفق رتلـــيهم، أقـــم الســـاقطني، الـــذين يف بـــؤس احلاجـــة 
انتشــلهم، املرضــى اشــفهم، رّد الضــالني مــن شــعبك، أشــبع اجليــاع، حــّل املربــوطني، افــِد املقيَّــدين، 

 أقم الضعفاء، رتزِّ صغريي القلوب].
ـــة الـــيت جـــاءت بـــنفس كلماتـــا بـــني أوشـــية  ولكـــن الـــذي ـــا هـــو أن موضـــع هـــذ  الطلب يســـهرتي انتباهن

االجتمارتــــات وبــــني تســــبحة الشــــاروبيم هــــو واحــــد يف كلتــــا الليتــــورجيتني، ليتورجيــــة برديــــة ديــــر الباليــــز  
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 وليتورجية القديس مرقس الرسول. وهذا يشري إىل وحد  األصل فيهما معاً.
ــا خبصــوص االرتــهاف ا -13 ــطاً  ايــة البســاطة فقــد ظنــه العلمــاء الســابق أمَّ ألخــري والــذي جــاء مبسَّ

ــدين.  ــدين، فتكــون الليتورجيــا كلهــا خاصــة باملعمَّ ذكــرهم مجيعــاً أنــه خــاص باملتنــاولني أو رمبــا خــاص باملعمَّ
ولكـن يف احلقيقـة بعـد أن قمنـا بأحبــا  خاصـة يف جمـال ارتـهاف الكــاهن، رتثرنـا رتلـى نـص وارد يف كتــاب 

ظلمــة يف إيضـاح اخلدمــة للعـاِمل أبــو الربكـات امللقَّــب بـابن كــرب قسـيس كنيســة املعلَّقـة (مــن القــرن مصـباح ال
الثالث رتشر) نقله هذا العاِمل رتن نص الليتورجيا حسب الدسـقولية يقـول فيـه يف �ايـة ترتيـب القـداس يف 

اً، فأمامنـا ليتورجيـة  ]. إذ”بالثـالوث“الباب السـابع رتشـر: [وإذا تكاملـت الصـلوات كلهـا يعـهف الكـاهن 
كاملــة وارتــهاف خــاص بالكــاهن. فــإذا رتلمنــا أن ارتــهاف الكــاهن املوجــود يف كافــة الليتورجيــات املعروفــة 
اآلن يشــمل ضــرور  االرتــهاف بالهــوت املســيح فقــط، أي ارتــهاف رتقائــدي الهــويت حيــث ال يُــذكر فيــه 

وزمان دخول البدع واهلراطقـة، إذاً، نسـتدل  اآلب أو الروح القدس، وهذا يشري إىل تأثري الامع املسكونية
حينمــا كـان ايميــان  -م 325أي قبــل سـنة  -أن هـذ  الليتورجيــة سـابقة رتلـى زمــن الـامع  بكـل وضـوح

باآلب واالبن والـروح القـدس وقيامـة األجسـاد هـو مضـمون العقيـد  حسـب تسـليم الرسـل، لـذلك يتأكـد 
مم رتلــى أن هــذ  الليتورجيــة هـي مــن القــرن الثالــث الــذي يصـ Th. Shermannلـدينا صــحة قــول العـاِمل 

 م).200-300(
أن أنـــافورا ديـــر الباليـــز  مـــن أقـــدم الصـــلوات املعروفـــة. ” كابيـــل“و ” روبـــرتس“يـــرى العاِلمـــان  -14

 ولكن أُرتيدت صيا تها لكي تناسب ممارسات الليتورجيا يف القرن السادس.
احلريــة مكفولـــة لرؤســاء الكنــائس الكـــربى أن  ويقــرر هــذان العاِلمــان أنـــه حــىت إىل هــذا العصـــر كانــت

وا يف نصوص ايفخارستيا حىت يف األجزاء الرئيسية، لكن يف حدود التقليد املعروف والثابت وحبسب  يغريِّ
 نصوص أقدم رتهداً ومعَهف با.

كمـا يقـرر أيضـاً أنـه بـالر م مـن هـذ  التعـديالت وايضـافات بقيـت مجيـع الليتورجيـات يف مصـر ذات 
 .)27F28(قبطي  ايًة يف التميُّزطابع 

يوجــد يف هــذ  األنــافورا قبــل صــال  التقــديس رتلــى اخلبــز واخلمــر (الرشــومات) صــال  تضــرُّرتية  - 15
(أوشــية)  مـــن أجـــل وحـــد  الكنيســـة وهـــي تطــابق الطلبـــة الـــيت وردت يف ســـريابيون ويف الديـــداخي (فصـــل 

ات القمـــح الـــيت كانـــت مبعثـــر  يف )، حيـــث تطلـــب األنـــافورا احتـــاد الكنيســـة رتلـــى مثـــال احتـــاد حبَّـــ4:9

 
(28) C.H. Roberts & Dom B. Capelle, op. cit., p. 52. 
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اجلبال. ولكن تتلف هنا هذ  الصال  رتن مثيالتا يف سريابيون والديداخي كو�ا بـدل أن تقـول: [فصـار 
]، وهـي بـذلك تشـري إىل منـو يف املفهـوم السـري، كـذلك ”جسدًا واحداً “] تقول: [فصار ”خبزة واحدة“

دم المســيح الخــارج مــن جنبــه “ر وحتوهلمــا بالســر إىل متتــد الصــال  لشــتمل اســتخدام امتــزاج املــاء بــاخلم
لتشبِّه به احتاد املؤمنني أيضاً. والنص هنـا يـأيت شـديد التطـابق مـع الـنص الـوارد يف أنـافورا  ،”ممزوجًا بماء

 القديس  ريغوريوس اليت رتند األقباط، وسيأيت الكالم رتنه يف موضعه.
 

 1جدول رقم 
 

 ليتورجية بردية دير الباليزة
 وخة في القرن السادس (برايتمان)منس

 م) مهم للغاية300-200وهي تمثل طقس (سنة 

 ليتورجية القديس مرقس الرسول
 م.1902الخوالجي المطبوع سنة 

 (القمص عبد المسيح المسعودي)
 أوشية االجتماعات: 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 ع أرتدائك.قم أيها الرب ايله وليتفرَّق مجي ... ... ... ...

ام وجهك كل ... ... ... ...  وليهرب من قدَّ
 القدوس. مبغضي اسمك الذين يبغضونك

 أمَّا شعبك فليكن بالبركة أمَّا شعبك.
 ألوف ألوف وربوات ربوات 

 الذين يصنعون إرادتك: بركتك.فلتحل رتليه الذين يصنعون إرادتك 
 الطلبة: 
 .الشدائد. أشبع اجلياعحل املربوطني. خلِّص الذين يف )  د ( 
 ) عزِّ صغيري القلوب. ج ( 

 ثبت القائمني.( أ ) أقم الساقطين.  ( أ ) أقم الساقطين.
 (ب) رد الضالين إلى طريق الحق.

 ) عزِّ صغيري القلوب. ج (
 طريــــق خالصــــك. إلــــىأدخلهــــم مجيعــــاً رد الضــــالين. (ب) 

 وحنن أيضاً أنقذنا من خطايانا.
 راً رتلينا يف كل شيء.صائراً حارساً وسات 

فوق كـل رياسـة وكـل سـلطان وكـل  هو اهللا الذي ألنك أنت ألنك أنت فوق كل رياسة وسلطان وقوة.
 قوة،

وفوق كل اسم ليس في هذا الدهر فقط بل وفـي  
الـــدهر اآلتـــي أيضـــاً. ألـــوف المالئكـــة المقدَّســـين، 

ـــل وفـــي وكـــل اســـم يُ  ـــدهر فقـــط ب ـــيس فـــي هـــذا ال ســـمَّى ل
ألــــــوف ألــــــوف أنــــــت الــــــذي يقــــــوم أمامــــــك  الــــــدهر اآلتــــــي.
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 ليتورجية بردية دير الباليزة
 وخة في القرن السادس (برايتمان)منس

 م) مهم للغاية300-200وهي تمثل طقس (سنة 

 ليتورجية القديس مرقس الرسول
 م.1902الخوالجي المطبوع سنة 

 (القمص عبد المسيح المسعودي)
” الــــــذين بــــــال عــــــدد“رؤســــــاء المالئكــــــة ” وأجنــــــاد“

 يخدمونك.
المالئكــــــة المقدَّســــــين  ورؤســــــاءوربــــــوات ربــــــوات املالئكــــــة 

 يخدمونك.
 أنت الذي يقوم أمامك حيواناك الكرميان جداً. 

مـــع الشـــاروبيم المملـــوئين أعينـــاً والســـيرافيم ذوي 
 وجههم.غطون الستة األجنحة الذين بجناحين ي

 ذو الستة األجنحة الكثيرو األعين السيرافيم والشاروبيم
مــــن أجــــل الهوتــــك الــــذي ال فبجنــــاحين يغطــــون وجــــوههم 

 ُيستطاع النظر إليه وال التفكري فيه.
 وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باالثنين اآلخرين. وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين.

 ألن في كل زمان يقدسك كل أحد. .والكل على الدوام يقدسونك
فمع هـؤالء الـذين يقدسـونك اقبـل تقديسـنا منـا نحـن 

 :قائلينأيضاً 
لكن مع كل َمْن يقدسـك اقبــل تقديسـنا منا نحـن أيضـــاً يـا 

 رب إذ نسبحك معهم:
 

 2جدول رقم 
 

 ليتورجية بردية دير الباليزة
 منسوخة في القرن السادس (برايتمان)

 مهم للغايةم) 300-200سنة ( وهي تمثل طقس

 مخطوطة برايتمان
  -هنا  -

 (الخوالجي مختلف)

 قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت
 السماء واألرض مملوءتان من مجدك األقدس. السماء واألرض مملوءتان من مجدك.

 قدوس. قدوس. قدوس باحلقيقة أيها الرب إهلنا. 
ء واألرض مملوءتـــان مـــن جمـــدك األقـــدس، مـــن باحلقيقـــة الســـما 

ِقَبــــل ابنــــك الوحيــــد ربنــــا وإهلنــــا وخملِّصــــنا وملكنــــا كلنــــا يســــوع 
 املسيح.

 ”.أمأل هذ  الصعيد  اليت لك يا رب بالربكة“ ”.امألنا حنن أيضاً من جمدك“
ـــل  رتلـــى خليقتـــك “وأرســـل روحـــك القـــدوس وتفضَّ

 ”.هذ 
 ا.بحلول روحك القدوس عليه” اليت من ِقبلك“

 وبالربكة بارك.
 وبالتقديس قدِّس. 
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واجعــــــل هــــــذا اخلبــــــز جســــــداً لربنــــــا وخملِّصــــــنا يســــــوع 

 املسيح،
 قرابينك هذ  املكرَّمة اليت بُِديء بوضعها أمامك

والكأس أيضاً دماً للعهد للعهد اجلديـد لربنـا وخملِّصـنا 
 يسوع املسيح

 هذا اخلبز وهذ  الكأس.

يســـوع  وإهلنـــا وخملِّصـــنا وملكنـــا كلنـــاربنـــا  بنـــك الوحيـــدا )28F29(ألن ربنا يسوع المسيح ألن
 ح.المسي

 في الليلة التي َأسلم ذاته فيها. في الليلة التي ُأسلم فيها.
 ليتأمل رتن خطايانا واملوت الذي قَِبَله بذاته. 
 بإرادته وحد  رتنَّا كلنا. 

اللتــني بـال رتيـب وال دنــس  أخـذ خبـزاً علــى يديـه المقدَّسـتين أخذ خبزاً على يديه المقدَّستين.
 الطوباويتني احملييتني.

 أبا  وسيد كل أحد. يا اهللاونظر إىل فوق إىل السماء حنوك  
 وشكر / وباركه / وقدَّسه وشكر / وباركه / وقدَّسه

ــمه وأعطــاه لتالميــذه وقسمه وأعطاه لتالميذه ورسله قائًال: األطهــار  ورســلهالكــرام القديســني  وقسَّ
 قائًال:

كلـوا منـه كلكـم هـذا هـو الـذي يُبـذل عـنكم   خذوا
 لمغفرة الخطايا.

يُقســم  جســدي الــذي خــذوا كلــوا منــه كلكــم ألن هــذا هــو
 لمغفرة الخطاياورتن كثريين يُعطى عنكم 

 هذا اصنعو  لذكري.
 مزجها من مخر وماءالعشاء أيضاً بعد هكذا الكأس  وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ الكأس

 وقدَّسها.ها / وباركوشكر /   وبارك.
أيضــــــاً لتالميــــــذ  الكــــــرام القديســــــني ورســــــله وذاق وأعطاهــــــا  وشرب منه وأعطاه لهم قائًال:

 قائًال: األطهار

 
لدالة أو العلة اليت نطلب رتلى أساسها أن اآلب يقبل الذبيحة اليت هي جسـد ودم املسـيح، ألن هنا هي ا” ألن“كلمة   (29)

 املسيح نفسه هو الذي أسس هذا وأمرنا أن نصنعه تذكاراً له أمام اآلب، لكي يستمر رتمل اجلسد املكسور والدم املسفوك.
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 خذوا اشربوا منه كلكم. هذا هو دمي

 المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا.
الــذي للعهــد خــذوا اشــربوا منهــا كلكــم ألن هــذا هــو دمــي 

لمغفــــرة  يُعطــــى ورتــــن كثــــريين الــــذي ُيســــفك عــــنكماجلديـــد 
 هذا اصنعو  لذكري.الخطايا 

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشـربون مـن هـذه 
الكــــــــأس تبشــــــــرون بمــــــــوتي وتعترفــــــــون بقيــــــــامتي 

 تذكرونني.

ألن كـــل مـــرة تـــأكلون مـــن هـــذا الخبـــز وتشـــربون مـــن هـــذه 
إىل أن الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيـامتي وتـذكرونني 

 أجيء.
 ب:يقول الشع يقول الشعب:

املقدســــــة وصــــــعودك إىل نبشــــــر وبقيامتــــــك  يــــــا رببموتـــــك  نبشِّر بموتك ونعترف بقيامتك،
 نسبحك نباركك نشكرك يا رب.السموات نعترف 

 إليك يا إهلنا. ونتضرع ونتضرع.
 
 
 

 ؟
 
 

 

 (الحلول):
وأرســــل إلــــى أســــفل مــــن علــــوك المقــــدس ومــــن مســــكنك 
الُمستَـَعد ومن حضنك غير المحصـور ومـن كرسـي مملكـة 

جـــدك البـــارقليط روحـــك القـــدوس الكـــائن بـــاألقنوم غيـــر م
المسـتحيل وال متغيــر، الـرب المحيــي النـاطق فــي النــاموس 
واألنبياء والرسـل، الحـال فـي كـل مكـان المـالئ كـل مكـان 

رتلـى الـذين أحـبهم مبسـرتك وال يحويه مكـان الفاعـل الطهـر 
 بسلطان وليس كاخلادم.

 
)29F*( 

 ناقص... ... ... ... ... ... ... ... 

البســيط يف طبيعتــه الكثــري األنــواع يف فعلــه ينبــوع الــنعم ايهليــة 
املساوي لك املنبثق منك شريك كرسي مملكة جمدك مع ابنـك 

 الوحيد ربنا وإهلنا وخملِّصنا وملكنا كلنا يسوع املسيح.

 علينا نحن عبيدك، إلينا نحن عبيدك.

 
هنا يوجد حلول ثاين خماطب للروح القدس؟ أو يوجد هنا  ) [هذا الفراغ وضع مؤرخي الليتورجيا يف متزُّق وحري  صعبة، فهل*(

مثل نص هيبوليتس جمرد صال  الحتاد املسـيحيني لبنـاء جسـد املسـيح بارتتبـار أن ذكـر الـروح القـدس هنـا هـو خلـتم هـذا االحتـاد؟ بـال 
 ].202 لوي بويه صفحة =شك ال منلك ايجابة إالَّ إذا اسعدتنا الفرصة بكشف خمطوطة أخرى حتت رمال مصر 
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يف  امنحنا قو  الروح القدس الذي لتشديد ومنو إمياننا

الرجــــاء الــــذي للحيــــا  األبديــــة اآلتيــــة، بواســــطة ربنــــا 
يســوع املســيح الــذي لــه معــك أيهــا اآلب ومــع الــروح 

 .)30F30(القدس الد إىل األبد. آمني

 ورتلى هذ  القرابني اليت لك املكرَّمة السابق وضعها أمامك.

يــة ديــر الباليــز  ومــن هــذ  املقارنــة يبــدو واضــحاً أن مجيــع النصــوص الــيت جــاءت يف ليتورجيــة برد -1
وارد  يف ليتورجيـة مــار مــرقس (حســب اخلــوالجي املطبــوع) كأصـل يُــزاد رتليــه دائمــاً ولكــن ال ُحيــذف منــه، 

 باستثناء:
امـأل هـذه الصـعيدة “الـيت صـارت يف ليتورجيـة مـرقس الرسـول  ”امألنا نحن أيضاً من مجـدك“( أ ) 

 من النص الثاين.والنص األول هو أقدم تقليدياً  ”.التي لك يا رب بالبركة
 ”.الصـعيدة التـي مـن قبلـك“صـارت يف ليتورجيـة مـرقس الرسـول  ”على خليقتك هـذه أيضـاً “(ب) 

 وواضح أن الثانية حماولة لتحسني ما جاء يف اُألوىل.
 ولكن من املالَحظ أن املعاين أدق وأوضح وأرتمق يف بردية دير الباليز ، ورتلى سبيل املثال: -2

” ... ألوف ألـوف وربـوات ربـوات املالئكـة ورؤسـاء املالئكـة“مرقس الرسول: ( أ ) جاء يف ليتورجية 
هنا املعىن ميتد إىل أن رتدد رؤساء املالئكة ألوف ألوف وربوات ربوات أيضاً مع املالئكة، وهنـا 

املضاف إىل رؤساء املالئكة كما جـاءت ” أجناد“أو ” جنود“املعىن تسبب من سقوط كلمة 
، حيـــث ”رؤســـاء املالئكـــة الـــذين بـــال رتـــدد وأجنـــاد“ديـــر الباليـــز   يف الـــنص القـــدمي ملخطوطـــة

 تنحصر الكثر  العددية يف اجلنود وليس يف رؤساء املالئكة.
(ب) كذلك يف ليتورجية مرقس الرسول مل خيصص أي من االثنني: الشـاروبيم أو السـاروفيم الـذي لـه 

ؤن أرتينــــاً كنايــــة رتــــن احلكمــــة أرتــــني كثــــري . ألن املعــــروف يف التقليــــد أن الشــــاروبيم هــــم اململــــو 
ــــــــا  ــــــــري . أمَّ ــــــــز  أوضــــــــحت هــــــــذ  الصــــــــفة أي األرتــــــــني الكث ــــــــر البالي ــــــــة دي والبصــــــــري ، وليتورجي

 
(30) C.H. Roberts & B. Capelle, An Early Euchologium, The Dêr-Balizeh papyrus enlarged 

and reedited (Louvain 1949). 
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السريافيم فمعـروف يف التقليـد أيضـاً أ�ـم متَّقـدون نـاراً كنايـة رتـن الغـري  ايهليـة. وسـوف جنـد يف 
ــــــــان وال  ليتورجية سريابيون أنه يذكر السريافيم فقط بارتتبار أ�م ــــــــذكر الشــــــــاروبيم، وهــــــــذا  اثن ي

 التقليد كان أورجيانوس يعلِّم به، وسيأيت ذكر  يف موضعه.
هنــا يبــدو أن الــنص ”. كــل أحــديقدِّســك  ألن فــي كــل زمــان“) تــذكر ليتورجيــة مــرقس الرســول  ج (

متحــوِّل رتــن معنــا  األصــلي بســبب الهمجــة. واألصــل يف ذلــك واضــح يف ليتورجيــة ديــر الباليــز : 
هنا هم الشاروبيم والسريافيم وألوف ألـوف  ”الكل“، حيث ”يقدسونك واموالكل على الد“

” بغــري ســكوت“أو  ،”بــال انقطــاع“معناهــا ” رتلــى الــدوام“وربــوات ربــوات املالئكــة. وحيــث 
 ”.يف كل زمان“كما جاءت يف تعاليم ديدميوس الضرير، اليت ُفهمت خطأ 

ءت يف ليتورجيــة مــرقس الرســول جــاءت  الــيت جــا” تــذكرونين“أو ” اصــنعوا هــذا لــذكري“) كلمــة  د (
، ”تـــذكرونين“و ” تبشـــرون مبــويت وتعهفـــون بقيــاميت“كأ�ــا يف ســياق الكـــالم كعمــل مـــتمم لـــ 

 -وهـي مطابقـة يف هــذا لليتورجيـة هيبــوليتس  -ولكـن يف األصـل كمــا يف ليتورجيـة ديـر الباليــز  
التـايل األكـل والشـرب مـن اجلسـد يأيت الذكر كغاية و�اية ورتلة معاً يقامة ايفخارستيا كلهـا وب

والدم والبشار  واالرتهاف باملوت والقيامـة، وهـذا التعبـري الـدقيق للغايـة اسـتطارتت ليتورجيـة ديـر 
وتعهفـــون  .../وتشـــربون .../كـــل مـــر  تـــأكلون“الباليـــز  أن تصـــيغه مبنتهـــى االختصـــار هكـــذا: 

 تيا!هنا الذكر يأيت كنتيجة حتمية لكل أفعال ايفخارس” بقياميت!!
) يالَحظ أن طلب حلول الروح القدس خيلو من أية إشار  لعملية التحـوُّل. فحلـول الـروح القـدس  هـ (

هـــو رتمـــل آخـــر ” اجعـــل هـــذا اخلبـــز جســـداً وهـــذا الكـــأس دمـــاً “جـــاء كعمـــل منفـــرد بذاتـــه. مث 
 مطلوب من اهللا اآلب.
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 دراسة للعناصر األساسية في ليتورجية مار مرقس
 »القداس الكيرلسي«

 

من جهة العناصـر األساسـية الـيت تتكـون منهـا ليتورجيـة مـار مـرقس (الكريلسـي)، فهـي ال تتلـف رتـن 
 لعاد :الليتورجيات رتامًة. والعناصر األساسية هي كا

 .Action de Grâceأو  Préfaceاليت ُتدرتى مقدِّمة الليتورجيا  -1
 .Embolisme du Sanctusأو  Pro Sanctusوُتدرتى بداية التسبحة الشاروبيمية  -2
رســم “وتُـدرتى  Dominical Wordsوهـي كلمـات الـرب يســوع رتلـى اخلبـز واخلمـر التأسـيس  -3

 .Canonأو القانون  Institutionأو ” السر
وُيســــمَّى حبســــب الفعــــل  Invocationأو  Epiclesisأي الــــدرتاء باالســــم، وهــــو  االســــتدعاء: -4

 ”.للروح القدس“أو  ”للكلمة“إمَّا ” الحلول“املهتب رتليه = 
ولكن من جهة ترتيب هذ  العناصر األساسية والتعبريات اخلاصـة بـا، فـإن ليتورجيـة مـار مـرقس تُعتـرب 

 رتامًة والطقس ايسكندري بصفة خاصة جداً.ليتورجية مميز  للطقس الشرقي 
 ويأيت ترتيب صلوات ليتورجية مار مرقس (القداس الكريلسي) كاآليت:

 صالة الشكر (المقدِّمة) وتشمل: -1
 ”.الرب مع جميعكم“مع الشعب  -حوار  -( أ ) سالم الكاهن للشعب وهو رتلى هيئة ديالوج 

 ”.ارفعوا قلوبكم“لليتورجي الشائع: حسب التعبري ا Sursum Corda =(ب) رفع القلب 
 ”.فلنشكر الرب“) الدرتو  لالشهاك يف الشكر (يف ايفخارستيا)  ج (
 مع أفعال التسبيح السبعة.” مستحق ومستوجب“)  د (
 ) املضمون الذي تنطوي رتليه صال  الشكر (املقدِّمة). هـ (

 الشكر رتلى خلقة العامل وخلقة اينسان. -
 ”.الذبيحة الناطقة واخلدمة  ري الدموية“مة الشكر رتلى حق تقد -
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حنـــن نشــــكرك مـــن أجـــل امســــك ”: الديـــداخي“الشـــكر رتلـــى رتظمـــة اســــم اهللا (وردت يف  -
 القدوس).

 [وهنا تعهض األواشي]
 مث يعود لتعظيم اسم اهللا يف بداية التسبحة الشاروبيمية هكذا:

 ”كل سياد  وكل اسم!ألنك أنت هو اهللا الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل قو  و “
 الصلوات التوسلية (األواشي): -2

 وتنتهي بالصال  من أجل قبول القرابني.
 مقدمة التسبحة الشاروبيمية: -3

وهــي تكملــة لصــال  املقدمــة حيــث املقدمــة متهــد أساســًا للتســبحة الشــاروبيمية. والصــلة بينهمــا 
 ”.قدوس“اروبيمية نفسها الذي هو موضوع التسبحة الش” تعظيم اسم اهللا“تهكز يف وصلة 

 التسبحة الشاروبيمية. -4
 (الصغري)االستدعاء األول:  -5

 وهو رتبار  رتن وصلة انتقال من التسبحة الشاروبيمية لبداية التأسيس (التقديس رتلى اخلبز واخلمر).
 رواية التأسيس: -6

 تالو  كلمات الرب رتلى اخلبز واخلمر للتقديس.
 التذكار. -7
 اني:االستدعاء الث -8

 مع طلب تأثريها الروحي.
 الذكصولوجيا األخيرة. -9

   

 واآلن نبدأ يف دراسة الليتورجيا، ولتسهيل ذلك نقسِّمها إىل رتناصرها األساسية:
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 مميزات الليتورجية اإلسكندرية (المصرية)
 التي تميزها عن كافة الليتورجيات السوريانية وما تفرَّع عنها

 

وكلمــة  - ”تقريــب الذبيحـة“أو ” لتقـدمي الذبيحـة“ألساسـية، جمـيء صــيغة مـن أهـم الصــفات ا أوًال:
ومركَّبــة ”) مسـتحق ورتـادل“(مــع  مقدِّمـة الليتورجيـةيف  -الذبيحـة هنـا ذات ارتتبـار هــام جـداً 

” التـذكار“رتليهـا بإحكـام، يف حـني أن يف كافـة القداسـات األخـرى تـأيت هـذ  الصـيغة يف �ايـة 
“anamnesis” ،مـن  قرابينـكنقـرِّب لـك “بـل  ”تقريـب ذبيحـة“ذ ال باسم حيث تأيت حينئ

ويف احلقيقة بينما كافة الليتورجيات السوريانية البيزنطية األخرى ال ميكن أن تغفـل ”. الذي لك
مــة القــداس املرقســـي  ــد والفــداء كموضــوع للشــكر (فكـــر متــأخر زمنــاً)، إالَّ أن مقدِّ ذكــر التجسُّ

ـــد والفـــداء رتـــن رتمـــد الشـــكر رتلـــى الذبيحـــة ، إذ جعلـــت رتوضـــاً رتـــن ذلـــك أ فلـــت ذكـــر التجسُّ
 تأليفها). (برهان قدم زمن) 31F31(الناطقة اليت هي موضوع الليتورجيا بأكمله

أمَّا امليز  األساسية الثانية الـيت فيهـا تتلـف رتـن بـاقي الليتورجيـات األخـرى مجيعـاً مبـا فيهـا نفـس ثانياً: 
الشـــفارتة “فعية، أي األواشـــي العامـــة القداســـات املصـــرية األخـــرى، فهـــي جمـــيء الصـــلوات التشـــ

وقبـل  ”مسـتحق ورتـادل أن نشـكرك“مقدِّمة الليتورجيا  ، بعد”Great Intercessionالعظمى 
التســبحة الشــاروبيمية، يف حــني أن كافــة الليتورجيــات األخــرى ســريانية ومصــرية، تضــعها  بدايــة
 أي يف النهاية تقريباً.” االستدرتاء“بعد 

، أي التضـــــرُّع حللـــــول الـــــروح القـــــدس رتلـــــى Epiclesisاألصـــــلي ” اءاالســـــتدرت“موضـــــوع ثالثـــــاً: 
رتلــى اخلبــز ” كــالم الــرب يســوع“الصــعيد ، يــأيت قبــل التأســيس مباشــرً ، أي قبــل تــالو  

مبــا فيهــا  -واخلمــر. رتلــى أنــه، مــؤخراً، ُوضــع اســتدرتاء آخــر يف كافــة الليتورجيــات املصــرية 
لـة يف مكانـه احلـديث، متشـيًا مـع الوضـع بصيغة رتقائدية مطوَّ  -ليتورجية مار مرقس أيضًا 

[ففيمـا حنـن أيضـًا نصـنع ذكـر آالمـه املقدَّسـة وقيامتـه  »:التذكار« السرياين والبيزنطي بعد
 من األموات ... إخل].

 
قبل القداس، وهو موضوع سرّا ومل ينتبـه إليـه أحـد منـذ وضـع إىل اآلن، وهـو  ”تقديم الحمل“والسر يف ذلك هو طقس   (31)

تــه إفخارســتية كاملــة حــد  فيهــا حتــوُّل للخبــز واخلمــر وهــو مــن وضــع الرســل، كمــا وجــدنا  يف املخطوطــة املســجَّلة يف ملزمــة حبــد ذا
 اللوحات يف �اية الكتاب.
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 أوًال: المقدمة

 

هـــو علــــى هيئـــة حـــوار (ديــــالوج) بـــني الكــــاهن  ) الســـالم الـــذي يبتــــدئ بـــه الكــــاهن المصـــلِّي أ( 
 ”:Ð KÚrioj met¦ p£ntwn Ømîn الرب مع جميعكم“ والشعب:

، والـدليل ”أنـتم“مضافة، وهي اليت حتدد املخاَطب بصفة اجلمع  Ømîn ويُعتقد أن الكلمة األخرية
املســتخدمة عنــد ، كــذلك ال جنــدها يف النســخة )0F1(علــى ذلــك عــدم وجودهــا يف األصــل يف النســخ القدميــة

ـــة،   ، كـــذلك ال جنـــدها يف قـــوانني التقليـــد الرســـويل هليبـــوليتس)1F2(الـــروم القدميـــة منهـــا واحلديثـــة اخلاصـــة باملعمودي
 .)2F3(توجد يف مجيع النسخ القبطية القدمية اخلاصة باإلجراءات الطقسية األخرى كذلك ال

مضـــافة، عـــدم وجودهـــا يف اُجلمـــل التخاطبيـــة املماثلـــة الـــيت تـــأيت  Ømîn وممـــا يزيـــد اليقـــني بـــأن كلمـــة
الســالم “وترمجتهــا  e„r»nh p©sinبعــدها يف الطقــس. فهــي ليســت موجــودة مــثًال يف الــدعاء 

الــيت تــأيت بصــورة متكــررة كثــرياً لــيس يف الطقــس القبطــي فقــط بــل ويف ”) جلمــيعكم“(ومل يقــل  ”للجميــع
نوعــاً مــن األدب العبــادي حيــث الســرياين أيضــاً، حيــث تــأيت كلهــا بــدون حتديــد املخاَطــب، وهــذا كــان 

الــــدعاء بالســــالم أو الــــدعاء بوجــــود الــــرب ال يمنحــــه الكــــاهن للشــــعب بــــل يطلبــــه طلبــــة لنفســــه 
ولكـــن تشـــجَّع األقبـــاط حـــديثاً واســـتخدموا  ”.الســـالم للجميـــع!! -الجميـــع الـــرب مـــع “وللجماعـــة: 

بعــــد أن الحظــــوا اســــتخدام الــــروم هلــــا. ألن املعــــروف أن الُنســــخ اليونانيــــة ” جمــــيعكم“املخاطَــــب اجلمــــع 
حذفت هذه التحية األصلية اليت كانت بالصيغة املصرية واستعاضت عنها بتحية من الكتاب املقدَّس يـرد 

نعمــة ربنــا يســوع املســيح وحمبــة اهللا وشــركة : «14:13كــو 2وهــي الــواردة يف ” مجــيعكم“فيهــا كلمــة 
وأول َمْن استخدم هذه اآلية كاصطالح ليتورجي هي الليتورجية الـواردة »  ”مع جميعكم“الروح القدس 

، (حيــث ُيالحــظ فيهــا أن اهللا اآلب اســتعاد موقفــه قبــل A.C. VIIIيف الكتــاب الثــامن لقــوانني الرســل 
 :)3F4(البن تصحيحاً لآلية) وقد وردت هكذاا

`H c£rij toà pantokr£toroj Qeoà kaˆ ¹ ¢g£ph toà 

Kur…ou ¹mîn 
 

(1) R.G. Coquin, “L’anaphore alexandrine de saint Marc”, Le Muséon, t. 82 (1969), p. 314. 
(2) ANF vol. VII, p. 551ff. 
(3) Patr. Orient. XXXI, p. 352. 
(4) Lietzmann, op. cit., p. 100. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     570

'Ihsoà Cristoà kaˆ ¹ koinwn…a toà ¡g…ou pneÚmatoj 

œstw met¦ p£ntwn Ømîn 
 :nw Ømîn t¦j kard…aj¥(ب) ارفعوا قلوبكم 

ودة يف النســـخ القدميـــة. واملعـــروف ســـواء يف هنـــا أيضـــاً مضـــافة وغـــري موجـــ Ømînُيالَحـــظ أن كلمـــة 
أو يف الالهـــوت اآلبـــائي املســـيحي القـــدمي أن القلـــب هـــو الـــذي يـــؤدي وظيفـــة  )4F5(األدب الفرعـــوين القـــدمي

الفهــم واملعرفــة واحلكمــة. وقــد حــلَّ حملــه العقــل يف املفهــوم األكثــر شــيوعاً لتأديــة هــذه الوظــائف يف الــبالد 
ــــــد أور  ــــــذلك جنــــــد يف تقلي كمــــــا هــــــو وارد يف عظــــــات القــــــديس كــــــريلس   -شــــــليم وأنطاكيــــــة األخــــــرى. ل

هــذا النــداء آخــذاً هــذه الصــورة  -وكمــا هــو وارد أيضــاً يف قــوانني الرســل الكتــاب الثــامن  )5F6(اُألورشــليمي
¥nw tÕn noàn  ارفعوا العقل“أي.” 

املصــري القــدمي،  حبســب الطقــس” القلــب“ولكــن ظلــت كافــة الليتورجيــات يف العــامل حمتفظــة بـــ 
 .Sursum Cordaاصطالحاً عاملياً ” ارفعوا القلب“صارت مجلة و 

ويشــذ عــن كــل تقليــد الكنيســة يف هــذه اجلملــة مــا يســتخدمه الطقــس املوزاربــك (األســباين) إذ يقــول: 
Aures ad Dominum  اآلذان للرب“وتعين.” 
 :eÙcarist»swmen tù Kur…J(ج) فلنشكر الرب 

سر “أو  بسببها ُيسمَّى الطقس كله بصالة الشكر والتي” الكبرى“هذه بداية صالة الشكر 
وهي أصـًال يف الطقـس العـربي، كانـت ُتقـال فقـط يف �ايـة الوليمـة علـى كـأس الربكـة وهـو ”. الشكر

مرفــــوع يف يــــد رئــــيس املتكــــأ. وكــــان ال يصــــح أن تكــــون (صــــالة الشــــكر) حــــواراً، أي ال يــــرد عليهــــا 
يقل عـن مائـة شـخص،  ) إالَّ إذا كان احلضور ال”مستحق وعادل“اجلالسون (باملرد املعروف اآلن 

فهي نداء لصالة شكر مجاعي وكان ال يصح النداء به إالَّ يف المع (اليهودي). أمَّا إذا كـان العـدد 
الــيت لــيس هلــا رد (مثــل صــالة الشــكر  ”األصــغر“يف حــدود عشــرة أشــخاص فتكــون صــالة الشــكر 
س تقــدمي احلمــل [فلنشــكر صــانع اخلــريات الرحــوم] العاديــة الــيت ُتقــال للتقــديس علــى الكــأس يف طقــ

 وهي بدون مرد مباشر).

 
ترتكـب هكـذا ” جاهل أو غـيب“، وكلمة  neb\htترتكب هكذا: ” إنسان ذكي أو نبيه“يف اللغة القبطية جند كلمة  (5)

 at\ht ترتكـــــــــب هكـــــــــذا: ” مـــــــــاكر“، أي بـــــــــدون قلـــــــــب. وكلمـــــــــةkab\ht  صـــــــــبور أو طويـــــــــل البـــــــــال“، وكلمـــــــــة :”
wou`n\ht نادم أو متأسف“، وكلمة :”ouwm̀n\ht. 

(6) Catech. XXIII, 4 f. (PG XXXIII, 1112; NPNF 2nd Ser., vol. VII, p. 153). 
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فقـط بـل يف صـالة الشـكر ” جمـرد شـكر الـرب“هذا النداء هو استحثاث الشعب لكي يشـرتك ال يف 
 ”.مستحق ومستوجب“بأكملها اليت هي اإلفخارستيا حىت النهاية، هلذا يرد الشعب أنه 

 ( د ) مستحق ومستوجب أن نسبحك:
 من فم الشعب ويدخل يف صالة اإلفخارستيا الكربى. )6F7(”مستحق ومستوجب“ذ الكاهن كلمة يأخ

م أفعــال التســبيح بكثــرة أكثــر مــن أي  ومـن مميــزات ليتورجيــة مــرقس الرســول (الكريلســي) أ�ــا تقــدِّ
ليتورجية أخرى. وقد يبدو ألول وهلة أن هذه األفعال مبال  يف زيادتا، ولكن برجوعنا إىل خمطوطـة 

 -(اليت من القرن الرابع، واليت يتضح منها أربعة أفعال تسبيح علـى أقـل تقـدير  )7F8(بردية اسرتاسبورج
(مـن القـرن السـادس)، مــع  )8F9()، باإلضـافة إىل برديـة املتحــف الربيطـاين541و539انظـر صـفحة 

مـة مـار اللتني من القرن الثـاين عشـر، تأكـد لـدينا أن م )10F11(والنسخة القبطية )9F10(النسخة اليونانية قدِّ
مــرقس ذات صــبغة خاصــة ختتلــف عــن بــاقي املقــدمات الــيت لليتورجيــات عامــًة، فهــي حتــتفظ بــأكرب 

 عدد من أفعال التسبيح.
 فمثًال يف ليتورجية سريابيون اليت من نفس زما�ا (القرن الرابع) تأيت أفعال التسبيح هكذا:

 قداس سيرابيون:
 نمجِّدك...]نسبِّحك، ونرتِّل لك، و [مستحق ومستوجب أن 

 أمَّا في قداس القديس مرقس: 
 ونباركــــــــــك Ømne‹n ونرتــــــــــل لــــــــــك a„ne‹n نســــــــــبِّحك[مســــــــــتحق ومســــــــــتوجب أن 

eÙloge‹n ،ونخــــدمك latreÚein ونســــجد لــــك proskune‹n ونشــــكرك 
eÙcariste‹n ،ـــــــــــــــــــــــــــــــدك  ونعتـــــــــــــــــــــــــــــــرف لـــــــــــــــــــــــــــــــك، doxologe‹n ونمجِّ

¢nqomologe‹sqai  متجيــــدات ال لــــيًال و�ــــاراً بشــــفاٍه غــــري هادئــــة وقلــــب ال يســــكت و
 تنقطع...]

 
 د ما قبل املسيح: انظر:هذا املرد مأخوذ حبروفه من صلوات المع اليهودي حسب تقلي (7)

(a) Baumstark, Comparative Liturgy, p. 88. 
(b) E. Werner, The Sacred Bridge, p. 46, n. 45.      

 .544- 538انظر صفحة  (8)
(9) Papyrus 2037 E.F., publiched by H.J.M. Milne, Catalogue of the Literari Papyri in the 

British Museum, London, 1927, nº 232, p. 195 sq, cited by R.G. Coquin, op. cit., p. 311. 
(10) ANF. Vol. VII, p. 555. 
(11) Brightman, Liturgies Eastern and Western p. 222. 
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النســخة الســريانية، ” بيزنطــي -الســريو “إن أقــدم نســخة للقــداس الباســيلي  )11F12(يقــول العــاِمل كوكــان
 .eÙcariste‹n - doxologe‹n”: منجِّد“و” نشكر“ليس فيها سوى فعلني 

مـه الكــاهن ال ميكـن أن نعـرب عليــه دون أن نشـري إىل مـرد الشــعب  ولكـن هـذا التســبيح الـذي يقدِّ
ألن روح هــذا املــرد يشـرح لنــا ســر هـذه األفعــال املرتادفــة  ،”رحمــة الســالم ذبيحــة التسـبيح“السـابق 

واملتكررة بصورة ملفتة للنظر. فهذا املرد عبارة عن نقلة مفاجئة من وضع ذبائحي باجلسد والدم إىل 
ا ســر هــذا االنتقــال املفــاجيء فمــذكور يف فصــل (دخــول التســبحة  وضــع ذبــائحي بــالفم والشــفاه. أمَّــ

وضــعها التطبيقــي العملــي يف ” ســر الشــكر“تأخــذ حبســب امسهــا:  ”فاإلفخارســتيا“الشــاروبيمية). 
كصــفة مميــزة ” تسـبيحات“ليتورجيـة مــار مـرقس باعتبارهــا ذبيحـة شــكر وتسـبيح أصــيلة، بـل ذبيحــة 

 .)12F13(جذرية لليتورجية القبطية
وليمة الـرب والـوالئم الفصـحية حبسـب  ومركزه األصلي يف التسبيح الشكريهذا ينقلنا إىل قيمة هذا 

التقليــد اليهــودي القــدمي، فصــالة الشــكر الكــربى كانــت تُقــال يف آخــر الوليمــة والكــأس يف يــد الــرب كمــا 
حيث الشكر هـذا كـان عبـارة عـن صـلوات شـكر حـارة وتسـابيح وتـذكارات  »وشكر«تسجله األناجيل: 

 » مث سبَّحوا وخرجوا إىل جبل الزيتون «
هكـــذا هنـــا يف قـــداس القـــديس مـــرقس يف املقدمـــة بـــدل النهايـــة ” صـــالة الشـــكر“ذا جـــاءت أمَّـــا ملـــا

وهــــي ” تقـــدمي احلمـــل“باعتبارهـــا صـــالة وتســـبيح وشــــكر ختـــامي، فأل�ـــا تتبــــع إفخارســـتية ســـابقة هــــي 
إفخارســـتيا كاملـــة وصـــالة الشـــكر فيهـــا كانـــت علـــى الكـــأس ليتحـــوَّل إىل دم. انظـــر كتـــاب قـــداس الرســـل 

 ”.تقديم الحمل“
إذاً، فهذا اإلمعان يف التكرار املتعمَّـد ألفعـال التسـبيح يف ليتورجيـة مـار مـرقس إمنـا يكشـف عـن مـدى 

 قدمها وأصالتها التقليدية اُألوىل جداً كذبيحة شكر ومتجيد هللا.
تصــرُّ عليــه مقدِّمــة ليتورجيــة مــرقس  الــذي التســبيحكــذلك ال نســتطيع أن نتجاهــل التأكيــد مــن جهــة دوام 

كمــا جــاء يف برديــة سرتاســبورج (النصــف األول مــن القــرن الرابــع) فــإن هــذه   ”لــيًال ونهــاراً “لــًة: الرســول قائ
، هذا ”أو على الدوام -يف كل زمان “النربات توجِّه ذهننا إىل صفة التسبيح لدى الشاروبيم والساروفيم 
 .Sanctusينبِّهنا إىل أن تركيب املقدِّمة ميهِّد مباشرًة للتسبحة الشاروبيمية 

 
(12) R.G. Coquin, op. cit., p. 319, n. 31. 
(13) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 222. 
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وهذا بدوره نأخذه كأحد العوامـل الـيت سـتربهن لنـا علـى أن األواشـي الكثـرية الـيت تعـرتض بـني املقدِّمـة 
والتسبحة الشاروبيمية ليس موضعها أصًال يف هـذا املكـان، فاألواشـي منقولـة. وسـيأيت الكـالم علـى ذلـك 

 يف مكانه.
 (هـ ) مضمون تسبيح المقدمة:
 دِّمه ليتورجية مرقس الرسول يدور حول حقيقتني:والتسبيح بأفعاله السبعة كما تق

 الشكر والتسبيح من أجل خلقة السماء واألرض وخلقة اإلنسان: الحقيقة اُألولى:
[أنــت الــذي خلقــت الســماوات وكــل مــا فيهــا واألرض وكــل مــا فيهــا، البحــار واأل�ــار (والينــابيع 

 -غـرايف مصـري) وكـل مـا فيهـا والبحريات = يف نسخة القرون املتأخرة، وهي تكشف عن واقـع ج
نــورك  حكمتــكأنــت الــذي خلقــت اإلنســان كصــورتك كشــبهك وخلقــت كــل األشــياء بواســطة 

 احلقيقي ابنك ربنا وخملِّصنا يسوع املسيح.]
عربية أصيلة يف ليتورجية مار مـرقس، هـذه الصـفة احملببـة  عن منابع ”حكمتك“وهنا تكشف لنا كلمة 

وهـي  ”نـورك“الكتاب السابع. ولكن يوازيهـا أيضـاً كلمـة  -قوانني الرسل  يف الصلوات العربية املقتبسة يف
 تكشف أيضاً عن منابع التقليد اإلسكندري املعروف.

 الشكر والتسبيح من أجل حق تقدمي الذبيحة: الحقيقة الثانية:
[هذا الذي من قبله نشكر ونقرِّب لك معه ومع الروح القدس هذه الذبيحة الناطقة وهذه اخلدمة 
غري الدموية، هذه اليت تقدمها لك مجيع األمم من مشار  الشمس إىل مغاربـا ومـن الشـمال إىل 
اليمــني. ألن امســك عظــيم يف مجيــع األمــم، ويف كــل مكــان يُقــدَّم خبــوٌر المســك القــدوس وذبيحــة 

 .)13F14(طاهرة وقربان]
ب اللـذين كانـا عنـد هنا اإلحساس األممـي واضـح، فهـو حتـدٍّ واضـح ألورشـليم األرضـية وللهيكـل املخـرَّ 

اليهود مها موضع الذبيحة الطاهرة الوحيدين يف كل العامل، لـذلك وبسـبب هـذا االنتبـاه الـواعي جنـد أيضـاً 
يف تســبحة الشــاروبيم أن واضــع الليتورجيــا القبطــي يـَْعَمــد إىل حــذف إحــدى مقــاطع التســبيح الــيت كانــت 

يف المــع اليهـــودي، حيــث كـــان الطقـــس  الـــيت هــي تســـبحة الشـــاروبيم” القدوســاه“أساســية يف تســـبحة 
امتــداداً مــن  -). فــألن اليهــود اعتــربوا 12:13(حــز  »مبــارك مجــد الــرب فــي موضــعه«العــربي يقــول: 

أن موضــــــع اهللا علــــــى األرض هــــــو أورشــــــليم ويف اهليكــــــل بالــــــذات، حــــــذفها واضــــــع الليتورجيــــــة  -ذلــــــك 

 
 الرابع.نص بردية القرن  (14)
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 ن ومكان.القبطية عن َعْمد باعتبار أن اهللا هو يف كنيسته يف كل زما
كمــا يعَمــد واضــع الديــداخي (�ايــة القــرن األول) إىل نفــس األســلوب، عنــدما يقــول: [نشــكرك أيهــا 

]. فهنـــا امتـــداد يســـكن فـــي قلوبنـــااآلب القـــدوس مـــن أجـــل امســـك القـــدوس (شخصـــك) الـــذي جعلتـــه 
اهللا يســكن أنــتم هيكــل اهللا وروح  «النتقــال ُســكىن اهللا مــن اهليكــل إىل قلــب اإلنســان يف العهــد اجلديــد: 

 )16:3كو 1(» فيكم.
 فلو جتاوزنا وجودها وواصلنا النص جنده يرتبط هكذا:) -(هنا تعرتض األواشي 

 بقية المقدِّمة:
[ألنــك أنــت هــو اهللا الــذي فــو  كــل رياســة وكــل ســلطان وكــل قــوة وكــل ســيادة وكــل اســم ُيســمَّى 

[... 
لــيت للقــديس مــرقس، وبــاألخص االعــرتاض هنــا شــديد وعنيــف مــن جهــة العلمــاء علــى هــذه املقدمــة ا

مــة قــداس القــديس مــرقس مــأخوذة مــن قــداس القديســني  العــاِمل ليتزمــان الــذي يقــول بكــل ازدراء إن مقدِّ
باسيليوس ويعقـوب وبـاألخص بسـبب خلوهـا مـن الشـكر علـى الفـداء واخلـالص وغلبـة الشـيطان ومـرياث 

 بقيــة الليتورجيــات مثــل ليتورجيــة التقليــد احليــاة األبديــة، األمــور الــيت أكملهــا الــرب يســوع كمــا هــو وارد يف
 الرسويل هليبوليتس.

ولكن إذا انتبهنا لنظرية العاِمل بومشتارك اليت تقول إن خلو أي ليتورجية من بعض العناصـر الـيت تبـدو 
ععلنا ننتبـه أكثـر إىل قُربـا مـن األصـل  -حبد ذاته  -أساسية يف الليتورجيات اليت أمامنا اآلن، هذا اخللو 

، فـإن أول ليتورجيـة أقامهــا الرسـل مل تكـن بــأي حـال مــن )14F15(لـذي نبعـت منــه ودخوهلـا يف أعمـا  القــدما
األحوال أكثر وال أقل من ليتورجية العشـاء األخـري حيـث كـان الشـكر فيهـا حمـدوداً فعـًال يف إطـار اخلليقـة 

 ”القـدوش“ي يف وليمـة وحسب. وهذا ينطبق بغاية الوضوح والدقـة علـى الصـالة املعروفـة يف التقليـد العـرب 
بصالة الدخول إىل اليوم املقدَّس (السبت). بل إن ليتزمان نفسه يقول إننـا سـوف نكتسـب معرفـة أعمـق 
إذا فحصــــــــــــــنا املقارنــــــــــــــة بــــــــــــــني الليتورجيــــــــــــــة الــــــــــــــيت بــــــــــــــني أيــــــــــــــدينا اآلن وبــــــــــــــني هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص 

 
(15) Baumstark, Comparative Liturgy, p. 16 ff. 
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القـــديس مـــرقس  ، الـــيت منهـــا نســـتطيع أن نكتشـــف أن صـــالة الشـــكر علـــى الكـــأس يف أنـــافورا)15F16(العربيـــة
 املطابقة للطقس العربي القدمي كانت منصبَّة كليًة على ذكر خلقة السماء واألرض واإلنسان.

ومن هنا نستطيع أن نلمح يف مقدِّمة ليتورجية مار مرقس نفس هـذا العنصـر البـدائي التقليـدي العتيـق 
لدقــة والشــمول يف اختيـــار جــداً قبــل أن تــدخل الليتورجيــة يف مضــمار املصـــارعات الالهوتيــة واســتعراض ا

 العبارات العقائدية.
كســـبب أول وأساســـي لصـــالة الشـــكر بعـــد ” ذكـــر اخلليقـــة“كـــذلك ال يفوتنـــا هنـــا اإلشـــارة إىل أن 

 
 Sabbathقـدوش السـبت “املسـمَّاه بصـالة ” الـدخول يف يـوم السـبت“أمَّا طقس الصالة االحتفالية اخلاصـة بتحديـد  (16)

Kiddush ”:اليت كانت تُقال يف مساء اجلمعة (حوايل الساعة السادسة) فهي كاآليت 
لى اخلمر يف االجتماع املقدَّس (العشاء)، والتحذيرات من أجل عدم تناول شيء قبـل أن يباركهـا تعليمات خبصوص الربكة ع“

 ”:املتناول منها
 وكان مساء وكان صباح. (ُيالحظ يف التقومي العربي أن املساء يأيت يف أول اليوم اجلديد).بصوت منخفض: 

 بصوت مرتفع: اليوم السادس:
 
 أ 

 

} 
 ويف اليوم السابع أكمل اهللا كل عمله الذي عمل،ل جندها، واكتملت السماء واألرض وك

اهللا اليـوم السـابع وقدَّسـه ألنـه اسـرتاح فيـه مـن كـل أعمالـه  واسرتاح يف اليوم السابع من كل عمله الذي عمل، وبارك
 اليت عملها اهللا وخلقها.

 هذا هو إميان معلمينا وكل الربيني وكل السلطات:
 صالة على الكأس:

 
 
 
 
 

 ب

 
 
 
 

} 
 مبارك أنت أيها الرب إهلنا ملك الدهور الذي خلق مثر الكرم.

مبارك أنت أيها الرب إهلنا ملك الـدهور يـا َمـْن قدَّسـتنا بوصـاياك، وأنعمـت علينـا مبحبتـك ونعمتـك وورثـت شـعبك 
 ذكر الخليقة التي كانت منذ البدء. -هذا املقدس 

فـو   ”وقدَّسـتنا” “اخترتنـا“اخلـروج مـن مصـر، ألنـك أنـت ذكـر ” االجتماعات المقدَّسة“ألن هذا اليوم هو بدء 
 مجيع الشعوب وجعلتنا مبحبتك ونعمتك وارثني لسبتك املقدَّس، مبارك أنت يا رب يا َمْن قدَّست السبت.

 صالة على الخبز:
 وعند كسر اخلبزة األسفل يُقال: ”خبزتين“وبعد هذا القدوس، تُقال الربكة على 

 إهلنا ملك الدهور الذي أخرجت اخلبز من األرض. مبارك أنت أيها الرب  
 وبعد األكل يقول:

 حينئذ امتأل فمنا فرحاً ولساننا تهليًال.عندما ردَّ الرب سيب صهيون،   
 ويقولون الربكة على الكأس ويسبِّحون التسابيح.

مــأل الكـــأس وتُقــال بركــة اليـــوم حتــى تـــدخل الظلمــة، وحينئــذ يُ ويــنص تلمــود بابــل: [إنــه مــن املعتـــاد أن يشــرتك يف الوليمــة 
 وهذا القانون خاص بأيام السبوت وأيام األعياد. -] الجديد

 وهكذا توقف الوليمة يف احلال مبجرد دخول اليوم اجلديد وتُقال مردَّات بركات السبت (من أجل اخلليقة).
 قبل امليالد. أن هذا هو طقس القدوس يف زمن ما” ليتزمان“و” إلبوجني“ويقرِّر كل من العاملني: 
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 يف مقدمة اإلفخارستيا أصبح ضرورة حتمية مل ُتستثىن منها ليتورجية ما قط.” مستحق وعادل“
ــــذكر القــــارئ أن وليمــــة الســــبت يف الطقــــس العــــربي انتقلــــت بكــــل مميزاتــــا  كــــذلك مــــن املفيــــد أن يت

نجـد وخصائصها، وصارت وليمة األحد بعد أن أخـذت طابعهـا املسـيحي الـذبائحي واخلالصـي، لـذلك 
وقـد اسـتخدمت  فيها ذكر الخليقة واكتمالها التي هـي أصـًال مـن خصـائص اليـوم السـابع (السـبت).

الـذي لـيس مـن هـذا  -اليوم الثـامن (األحـد)  الليتورجية املسيحية هذه اخلاصية وامتدَّت با لتشمل خلقة
 يوم القيامة احلقيقية الذي متت فيه اخلليقة اجلديدة. -الزمن 

لذلك فإن جمرد عبور الليتورجيـا مـن أخبـار اكتمـال خلقـة السـماء واألرض والبحـر وكـل مـا فيهـا (يـوم السـبت) 
والقـرب والقيامـة (يـوم األحـد) الـذي التـزم بـه مـار مـرقس  إىل الليلة اليت أسلم فيها املسيح ذاته بإرادتـه، مث ذِكـر اآلالم

أي حتويل جذري للطقس من وضـعه  من السبت إلى األحد،يف ليتورجيته، هو يف احلقيقة وبالدرجة األُوىل عبور 
العربي القدمي للشكر املنحصر يف اخلليقة العتيقة إىل وضعه املسيحي اجلديد للشكر الشامل على اخلليقة اجلديدة. 

 » اصنعوا هذا (هذا الطقس) لذكري «ذلك فهو تطبيق مباشر لوصية الرب ل
 على الوضع الرتكييب املبسَّط ملقدمة مار مرقس هو كاآليت:” دكس“وتعليق العاِمل 

[إنه من املمكن أن ندرك أن هناك طقساً بدائياً لصالة اإلفخارستيا يتكون بكل بساطة من جمـرد 
كُّرات مـن أجــل العهـد اجلديـد وينتهــي بتمجيـد اسـم اهللا. وحينئــذ الـدعاء باسـم اهللا يتبعـه عــدة تشـ

ســيكون مثــل هــذا الطقــس بــدون بعــض األجــزاء الــيت تُعتــرب اآلن مهمــة ملثــل هــذه الصــالة. ولكــن 
بالدراسة ألهداف التشكرات ميكن أن نتحقـق أ�ـا ختـدم يف نفـس الوقـت نوعـاً مـن التـذكار مبعـىن 

ـــه مـــن جهـــة تقريـــري الشخصـــي  إعـــادة ذكـــر أعمـــال يســـوع املســـيح أمـــام ـــة فإن اهللا اآلب، وبالنهاي
” الربكــات“هــي مــأخوذة أو مقتبسـة مباشــرًة مــن  ”هــذه الصــالة ككـل“أسـتطيع أن أرى أن مثــل 

اليت اسُتخدمت بالفعل على العشاء األخري وبعد ذلك يف الكنيسـة  Jewish Berakahاليهودية 
 )16F17(]اليهودية املتنصِّرة.

 ِذكر اسم اهللا: -و 
أن نعرف أن املوطن الذي نشـأت  -” جرعوري دكس“كما يقول العاِمل   -ن احلقائق اهلامة جداً وم

م، فقـد صـدَّرت مصـر 230فيه صياغة املقدِّمـة وصـياغة التسـبحة الشـاروبيمية هـو مصـر، فيمـا قبـل سـنة 
مـــــــــة الليتورجيـــــــــا بكـــــــــل خصائصـــــــــها ســـــــــواء ذكـــــــــر  )17F18(لكـــــــــل مـــــــــن فلســـــــــطني وأنطاكيـــــــــة ورومـــــــــا مقدِّ

 
(17) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 220. 
(18) Ibid. p. 219. 
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ألنـك أنـت : “Sanctusوالتسـبحة الشـاروبيمية  Prefaceوىل أو الوصلة التقليدية بـني املقدِّمـة اخللقة األُ 
أن تكون مصر حمتفظة بالوضع ” دكس“، فال عجب كما يقول ”فو  كل رياسة وسلطان وقوة ... إخل

مــة املختصــة بــذكر اخللقــة فقــط يف الوقــت الــذي تبــارت فيــه الــبالد األخــر  ى يف إضــافة األوَّيل جــداً للمقدِّ
التجسُّد والفداء واخلالص ... إخل. على أن قـداس مـرقس الرسـول احـتفظ بالشـكر علـى أعمـال التجسُّـد 

 والفداء وعرضها يف مواضع أخرى غري املقدِّمة.
مــة“كــذلك مــن األمــور اهلامــة والدقيقــة أن نلمــح اهتمــام  يف ليتورجيــة مــرقس الرســول كمــا يف ” املقدِّ

الضــابط “اآلب بـــ بشــيء مــن اإلحلــاح، تســمية  كيــد علــى ذكــر أســماء األقــانيمالتأمقدمــة ســريابيون يف 
ومـع الـروح هذا الذي نشـكر ونقـرِّب لـك معـه “ ،”الوحيد حكمتك ونورك الحقيقي“واالبن بـ ” الكل

ألن من األمور املتيقنة يف طقس خدمة اإلفخارسـتيا أن النـداء باالسـم، اسـم اهللا اآلب واالبـن  ”.القدس
لـذلك نقـرأ عنـد سـريابيون تشـدُّده  دس على القرابني هو حبد ذاته فعل تقديسي بالدرجة اُألوىل.والروح الق

 يف الطلبات اعتماداً على هذا الدعاء باالسم هكذا:
 )18F19(]وحيد الجنس، وبالروح القدس.أنت اآلب غري املخلو ، بواسطة  دعونا باسمك[ألننا 

 
م لنا العاِمل دكس تصوُّراً خاصاً للرتكيب اَألوَّيل إلفخارستية مار مرقس يف وضعها البدائي جداً، وهـذا نعتـربه مـن  (19) وهنا يقدِّ

 ود إليه يف �اية دراسة ليتورجية مرقس الرسول لنلقي عليه أضواًء أكثر.جهتنا جديراً جداً بالدراسة والفحص واالعتبار، وسوف نع
 يقول دكس ما معناه:

إن املقدِّمة (صـالة اإلفخارسـتيا) لليتورجيـة مـرقس الرسـول كانـت يف الواقـع حتمـل البدايـة والنهايـة لليتورجيـة كلهـا، فهـي تبتـدئ: 
) مث التقــدمي ويليــه ملتحمــاً فيــه التســبحة الشــاروبيمية. 3قــة واإلنســان، () مث الشــكر علــى اخللي2، (”الثــالوث“) بــذكر اســم اهللا 1(

مــة هــي ذكــر التجسُّـد والفــداء وبقيــة أعمــال املسـيح، وموضــعها الطبيعــي الرمســي هــو  فـاألجزاء اهلامــة األساســية الناقصــة يف هـذه املقدِّ
عمــال اخلالصــية ذُكــرت بالفعــل يف هــذا املوضــع فإننــا )، فلــو تصـورنا أن هــذه األ3) والتقــدمي (رقــم 2بـني الشــكر علــى اخلليقــة (رقــم 

مة: [هذا الذي من قبله يليق بك معه ومـع الـروح  نرى أن كل العوامل املكوِّنة لليتورجيا تكون قد تكاملت، وحينئذ يكون قول املقدِّ
ها أ�ا ُحذفت وُقطعت العبـارة القدس...] عبارة هي يف الواقع أصالً بداية خلتام صالة، أي مقدمة ذكصولوجية ختامية، وواضح في

هــذه فصــارت: [هــذا الــذي مــن ِقَبلــِه نشــكر ونقــرِّب لــك معــه ومــع الــروح القــدس  تقــديم الذبيحــة مــن جديــدفجــأة ليلــتحم فيهــا 
هكـذا: [هـذا الـذي مـن ِقَبلـِه (بعـد ذكـر كـل  -بدون تقدمي للذبيحـة  -أ�ا كانت ” دِكس“إخل]. يف حني تصوَّر العاِمل الذبيحة...

ألن امسـك  -(هنا الذكصولوجية املصرية التقليدية)  -ال الفداء واخلالص اليت عملها املسيح) يليق بك معه ومع الروح القدس أعم
عظـيم يــا رب يف مجيــع األمــم ويف كـل مكــان يُقــدَّم خبــور المســك القـدوس ... ألنــك أنــت فــو  كــل رياسـة وســلطان وقــوة وفــو  كــل 

رد الشــعب األصــيل كختــام �ــائي لليتورجيــا املوجــود يف �ايــة ليتورجيــة ســريابيون [كمــا كــان مث مــ -اســم ... مث تســبحة الشــاروبيم 
 هكذا يكون من جيل إىل جيل وإىل دهر الداهرين آمني].

مة بوضعها الكامل، أي بإضافة أعمال الفداء واخلالص مث التسـبحة الشـاروبيمية، هـي النـواة اُألوىل  وبذلك يرى دِكس أن املقدِّ
 يا مار مرقس. وعندنا ما يربِّر هذه الدارسة اليت يقدِّمها دِكس وسوف نعود إليها يف النهاية.إلفخارست
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 ”:ذبيحة الناطقةهذه ال“نقرِّب لك معه ومع الروح القدس  -ز 
االعــرتاض هنــا علــى أشــده مــن كافــة العلمــاء بــدون اســتثناء بســبب اعتبــار اخلبــز واخلمــر هنــا وحنــن يف 

بكلمـات “ومها مل يدخال بعد عملية التقديس بالصـالة عليهمـا سـواء بالتأسـيس  ”ذبيحة ناطقة“املقدِّمة 
رسـتيا، بـل وقبـل تـالوة الـثالث أواشـي بل وقبل مقدِّمـة اإلفخا”!! بالروح القدس“أو باالستدعاء ” الرب

فــإن الكنيسـة القبطيـة تعتـرب أن الــذي وضـع علـى املــذبح  -الـيت بعـد اإلجنيـل الــيت يف �ايـة خدمـة الصـباح 
وإليـك شـرح العـاِمل أبـو الربكـات ابـن كـرب كـاهن كنيسـة املعلَّقـة ”. اجلسـد والـدم“أي ” جسـد الـرب“هو 
 م يف ذلك:1230سنة 

ويرفــع البخــور وتقــول اجلماعــة  -ويقــول أوشــية الســالمة واآلبــاء  األســرارقــديس [مث يبتــدئ الكــاهن بت
ـــر فــو   وقــدام المـــذبح ... ويقبِّـــل ” الجســـد“ويقــول الشــعب األمانـــة، ويأخــذ الكـــاهن املبخــرة ويبخِّ

 ].يديه!
أ والليتورجيــا مل تبــد ،”ذبيحــة“أيــن ومــىت صــار اخلبــز واخلمــر ”: ليتزمــان“والســؤال الــذي حــريَّ العــاِمل 

بعـــد؟ وأخـــرياً ظـــن هـــذا العـــاِمل أن الطقـــس الشـــرقي يعتـــرب جمـــرد وضـــع اخلبـــز واخلمـــر علـــى املـــذبح ععلهمـــا 
فتقـدَّم خطـوة ” جـون ماسـون نايـل“، ألن ليتورجية سريابيون تسلك نفس املسلك. أمَّـا العـاِمل )19F20(ذبيحة

 أكثر يف حتليله هلذه العقدة الليتورجية املستعصية، فيقول:
رجيــة اإلســكندرية هلــا نظريــة خاصــة يف صــالة االســتدعاء حللــول الــروح القــدس، والنظريــة [إن عائلــة ليتو 

تقـــوم علـــى مـــا يبـــدو يل كمـــا هـــو احلـــادث يف مجيـــع الليتورجيـــات أنـــه يوجـــد ازدواج يف الصـــعيدة (أي 
 )20F21(باجلسد والدم.] والثانيةباخلبز واخلمر، األُولى صعيدتان يف ليتورجية واحدة) 

 وري دِكس فقد حار وضا  به التفكري حىت قال:أمَّا العاِمل جرع
معــروف ومســتخدم ” الذبيحــة غــري الدمويــة“[إن هــذا املقطــع صــعب شــرحه ... ألن اصــطالح 

م أنـه يفيـد بصـفة خصوصـية كـأس 348بواسطة ُكتَّاب القرن الرابع مثل كريلس اُألورشـليمي سـنة 
” الذبيحــة غــري الدمويــة“كــان ذِكــر لــذلك   المقــدَّس.واخلبــز اإلفخارســيت  المقــدَّساإلفخارســتيا 

على اخلبز واخلمر قبل تالوة التأسيس (أي قبل كلمات الرب علـى اخلبـز واخلمـر) هـو صـفة غريبـة 
 )21F22(وخاصة بإفخارستية مصر.]

 
(20) Lietzmann, op. cit., p. 68. 
(21) John. M.Neale, op. cit., 472. 
(22) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 166. 
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 ويعود أيضاً ويعقِّب على نفس هذا الوضع بالنسبة إلفخارستية سريابيون بقوله:
 - ”هـذه الذبيحـة بشـركته وقوتـهميـأل “مـن اهللا أن  [إنه توجـد صـعوبة خاصـة يف الصـالة الـيت تطلـب

ومهـا ” ذبيحـة حيـة“ومها ال يزاالن خبزاً ومخـراً، كمـا أنـه ال ميكـن أن نتوقـع أن يُقـال علـى اخلبـز واخلمـر 
 )22F23(بعد على املذبح، يف هذه الدرجة من الصالة (قبل تالوة التأسيس على اخلبز واخلمر).]

” الـدخول الكبـري“ليه العاِمل جون ماسون نايل عنـدما الحـظ قبـل بل والطامة الكربى هي ما انتهى إ
مـن موضـع اإلعـداد املسـمَّى ” اخلبـز واخلمـر“كيف يسـتقبلون  عند الروم البيزنطيني (طقس القسطنطينية)

بزفــة واحتفــال مهيــب يبلــ  حــد العبــادة، إذ يســري أمامهــا الكهنــة  -وهــو هيكــل جــانيب  -” بروثيســيس“
ويضـعون املرضـى يف الطريـق لينـالوا الشـفاء، حـىت رئـيس األسـاقفة ” للخبز واخلمـر“واألساقفة ويسجدون 

، مــع أن قــداس املــؤمنني مل يبــدأ بعــد!! أي مل )23F24(ينــزل عــن كرســيه وينحــين هلمــا بوقــار رافعــاً غطــاء رأســه
 يبدأ تقدمي القرابني بعد!! فكان تعليقه الصارم املتشائم هكذا:

الـــدخول “، فلـــيس فقـــط أن التقـــديس مل يبـــدأ بعـــد بـــل وال [إن هـــذا شـــذوذ فـــائق الغرابـــة ومـــذهل
 )24F25(أيضاً.]” الكبري

[إن عبــادة مــواد اإلفخارســتيا وهــي ال تــزال خبــزاً ومخــراً قبــل أن يتقدَّســا أحــدث عثــرة كبــرية لــدى 
 )25F26(علماء الالتني واليونان... حىت قال بعض النُـقَّاد أ�ا عبادة أوثان...]

ثــرات والتخــبُّط الــذي وقــع فيــه العلمــاء هــو بســبب جهلهــم حلقيقــة ولكــن كــل هــذه البلبلــة وهــذه الع
واألكثــر أمهيــة وخطــورة والــيت  الطقــس اإلفخارســيت الشــرقي مــن جهــة، ومــن جهــة األجــزاء األكثــر قِــدماً 

يتوقف عليها معىن كل ما يُقال وكل ما عري يف الليتورجية حبيث أن كل خطوة وكل كلمة تعتمـد أساسـاً 
 ذا حذف أو أمهل شيء يف البدء، ختتل الليتورجيا بأكملها.على ما يسبقها، فإ

أمَّا حل هذه المعضلة التي حيرت العلمـاء فهـو يكمـن فـي حقيقـة غايـة فـي األهميـة والخطـورة، 
وهي أنه يوجد طقس إفخارستي ليتورجي كامل أهملته كل كنائس الشرق ولم يتبـق منـه إالَّ إشـارات 

طته كليـة. ولـم يبـق هـذا الطقـس فـي صـورته الكاملـة الدقيقـة إالَّ عابرة، أمَّا كنـائس الغـرب فقـد أسـق
، وهـــو فـــي حقيقتـــه وبمقتضـــى المعنـــى الـــذي ”تقـــديم الحمـــل“فـــي مصـــر. وهـــو الطقـــس المســـمَّى 

 
(23) Ibid. 

 ).J. M. Neale, op. cit., p. 374أن يُغطِّي رأسه لكي يستقبل القرابني (انظر:  والعادة احلالية املتَّبعة عند الروم هي (24)
(25) John. M. Neale, op. cit., 428, 436. 
(26) Ibid., 373-375. 
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يحمل اسمه هو أقدم طقس تقديسي بالكامـل حيـث يقـدَّم فيـه الخبـز والخمـر ليـتم تقديسـهما فيصـيران 
 القداس للتقديم لآلب كذبيحة ناطقة، والخدمة غير الدموية!! ايةحمالً مهيأ للمحرقة، أو مهيأ في بد

وهنا نتوقف عند هذا احلد ألننا سنويف هذه الدراسة حقها فيما بعد. ولكن نكتفي هنا بأن نقول أن 
مــة ليتورجيــة مـرقس الرســول خبصــوص اخلبــز واخلمـر باعتبارمهــا قــد صــارا  الذبيحــة “العبـارات املقولــة يف مقدِّ

 أمر صاد  وصحيح.” طقة غري الدمويةاحلية النا
وأنــه مــن املؤســف حقــاً أن يعمــد بعــض الالهــوتيني الــروم إىل إســقاط هــذا التعبــري الالهــويت اخلطــري مــن 
قــداس مــار مــرقس يف النســخة اليونانيــة، وذلــك يف القــرون الوســطى بعــد أن أعيــتهم احليــل يف فهــم قيمتــه، 

 الرابع، أل�ا احتفظت باحلقيقة. ولكن شكراً لربدية اسرتاسبورج اليت من القرن
مـه الـروم  ” للخبـز واخلمـر“كذلك فإن االحتفال املهيب والتقديس الفائق والسجود الالئق الـذي يقدِّ

هـــو صـــاد  وصـــحيح ومســـتوجب أيضـــاً، ألن ” الـــدخول الكبـــري“وهـــم يتقـــدَّمون بمـــا إىل املـــذبح قبـــل 
التقــدمي الــيت يــتم فيهــا تقــديس اخلبــز واخلمــر قــد جــازا بالفعــل صــالة ” اخلبــز واخلمــر“املفــروض أن يكــون 

فيصــريان محــًال بــال عيــب مهيــأ للــذبح عــن حيــاة العــامل، كمــا يهتــف عنــدهم الشمامســة للحمــل يف حلظــة 
ليصمت كل ذي جسد بشري، وليقف خبوف ورعدة، وال “دخول الربوثيسيس (التقدمة) هكذا قائلني: 

 ك ورب األربـاب يُـوافي ليُـذبح ويُعطـى مـأكًال للمـؤمنينفإن ملك الملو يفتكرنَّ يف نفسه فكراً أرضـياً، 
قداس القديس باسـيليوس عنـد الـروم (تقـال  - )26F27(”وتتقدَّمه صفوف املالئكة وكل الرئاسات والسلطات

 هذه القطعة ثالث مرات)!
مث بعد دخول الشمامسة والكهنة اهليكل حيث يضع الصينية جبوار الكأس (الِحظ أن القداس مل يبدأ بعد 

أحـدر جسـدك الطـاهر إن يوسـف التقـي “يقول هذه الصلوات:  -ومل يبدأ حىت التقديس على اخلبز واخلمر) 
 )27F28(”ولفه بالسباين النقية وحنطه بالطيب وأضجعه يف قرب جديد... من على العود

اقبلنــا حبســب كثــرة رمحتــك لــدى اقرتابنــا مــن مــذحبك املقــدَّس “وكــذلك هــذا االفشــني الــذي للتقدمــة: 
 )28F29(”شعبك. هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهاالتصري أهالً ألن نقدِّم لك لكي ن

ملـك “خبـزاً ومخـراً، بـل مهـا:  -وحنـن هنـا يف املقدِّمـة  -من هـذا يتبـني أن اخلبـز واخلمـر ليسـا مهـا بعـد 
لمنحــدر الملــوك ورب األربــاب قــد وافــى ليُــذبح ويُعطــى مــأكًال للمــؤمنين، وهــو الجســد الطــاهر ا

 
 .139-135كتاب خدمة القداس اإلهلي بقلم جراسيموس مسرة (طبعة ثانية منقحة) صفحة   (27)
 شرحه. (28)
 شرحه. (29)
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 ”.من على الصليب وهو الذبيحة المقدَّمة هللا اآلب عن خطايانا وجهاالت شعبك
مث أال يكفــي كــل هــذا لينبــه العلمــاء والالهــوتيني عــن ســر هــذا التنــاقض حــىت يســتدركوا مــا ا�ــدم مــن 

 الطقس وما ُأمهل وما ُنسي؟
يــة لــيس فــي مصــر ونعــود وننبــه أن طقــس تقــديم الحمــل عنــد األقبــاط يحمــل ســر فهــم الليتورج
 وحسب بل وفي كل العالم، فهو المفتاح الوحيد الذي سوف يفك كل ألغازها.

يظـن خطـأ أن قداسـي باسـيليوس الكبـري وذهـيب ” R.G. Coquinكوكان “وال يفوتنا هنا أن ننبه أن العاِمل 
األكثـر صـطالح باال يف مقدِّمـة قداسـيهما واستعاضـا عنهـا، كمـا يقـول، ”الذبيحـة الحيـة“الفم قد أغفال ذكر 

 prosfšrein t¾n logik»n taÚthn نقـدِّم لـك هـذه العبـادة العقليـة“إبامـاً 

latre…an.” 
ــــريين وجــــدنامها  ــــنص القــــدمي يف خــــوالجي الربب ــــا لنصــــوص قداســــيهما وخصوصــــاً يف ال ولكــــن مبراجعتن

وبــذلك  .)29F30(أوشــية التقـدمي قبـل البـدء بالقـداس يف ”الذبيحــة الحيـة“يفصـحان بكـل تأكيـد عـن مفهـوم 
يتســــاوى الطقــــس البيزنطــــي (القســــطنطيين) مــــع الطقــــس القبطــــي يف اإلشــــارة القويــــة العمليــــة إىل طقــــس 

 .)30F31(تقديسي كامل للخبز واخلمر يسبق البدء يف القداس الرمسي
 

(30) R.G. Coquin, op. cit., p. 319. 
ويهمنـــا جـــداً أن نســـجِّل هنـــا جلرعـــوري دِكـــس تصـــوُّره مـــن جهـــة الشـــكل البـــدائي جـــداً إلفخارســـتية مصـــر أو علـــى وجـــه  (31)

 األصح ألول إفخارستية مصرية إذ يقول متسائًال:
مــة اآلن)،  هــل كانــت صــالة اإلفخارســتية األصــلية يف اإلســكندرية عبــارة عــن عــدة تســبيحات (كــاليت تُقــال يف بدايــة -1 املقدِّ

 وتنتهي يف القمة بالتسبحة الشاروبيمية؟” متجيد االسم“واليت يتبقى منها اآلن ذكر اخلليقة يتبعها 
مث هل باقي الصالة (صـالة الليتورجيـا اآلن بأكملهـا) تعتـرب عينـة أخـرى لإلضـافات الـيت توسـطت بـني صـالة اإلفخارسـتيا  -2

 (املقدمة) والتناول؟
لغريــب املفــاجيء بعــد التســبحة الشــاروبيمية إىل بقيــة الصــلوات الــيت بعــدها يفيــد أن بقيــة الصــالة مل تكــن هــل االنتقــال ا -3

 أصالً متصلة إطالقاً بالتسبحة الشاروبيمية؟ (أي أن التسبحة الشاروبيمية كانت هي النهاية حيث يعقبها التناول؟).
ذكــر “يســبقها ” تســبيحات“إفخارســتيا أصــيلة عبـارة عــن  يــامث يف النهايـة هــل لنــا يف قــداس القــديس مــرقس أن نلمـح بقا -4

 ؟”الجذر الليتورجي للتقليد المصري“وتكون هذه هي  ”بتمجيد وتقديس لالسم“وتنتهي  ”االسم
أمَّا تعليقنا على هذا، فهو أن هذا التصوُّر ناقص جداً ويستحيل أن تكون إفخارستيا بدون فعل تقدمي، مث تقديس خبز ومخـر، 

 ء، مث تسبيح للشكر بعد التناول.مث استدعا
إذاً هـــذا التصـــوُّر الـــذي يقدِّمـــه دِكـــس يكــــون صـــحيحاً فقـــط لـــو أخـــذنا يف االعتبـــار أن طقــــس تقـــدمي احلمـــل يغطـِّــي هـــذه االلتزامــــات 

له هذه العناصـر. ويف اإلفخارستية األساسية، ألنه حينئذ ال يتبقى بعده إالَّ الشكر والتسبيح األخري قبل وبعد التناول الذي حيتمل أن تكون 
هذه احلالة يكون تصـوُّر جرعـوري دِكـس صـحيحاً وسـليماً فيمـا خيـتص مبـا هـو بعـد الربكـة علـى اخلبـز والشـكر علـى الكـأس واسـتدعاء ظهـور 

 اآلن متاماً. وجه الرب على اخلبز واخلمر ليقدِّسهما ولينقلهما إىل جسده ودمه، كما هو وارد قي طقس تقدمي احلمل القبطي
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 ˆqus…a ka وذبيحـة طـاهرة وصـعيدةويف كـل مكـان يُقـدَّم خبـور المسـك القـدوس “ -ح 

prosfor£” :حسب بردية القرن الرابع 
لـــو عـــدنا للـــنص كمـــا جـــاء يف ســـفر مالخـــي (حســـب الـــنص العـــربي)، جنـــده ال حيتـــوي علـــى هـــاتني 

 الصفتني اللتني للتقدمة، إذ يقول مالخي النيب:
ألنـه مـن مشـار  الشـمس إىل مغاربـا امسـي عظـيم بـني األمـم ويف كـل مكـان يُقـرَّب المسـي خبـور  «+ 

 )11:1(مال » وتقدمة طاهرة.
واضـع القـداس قصـد قصـداً أن يـذكر صـفتني متضـامنتني جديـدتني للتقدمـة الـيت من هذا يتبني لنـا أن 

الـيت كـان مصـرَّحاً  تقدمـة البخـور فقـطالـيت تشـري إىل ” تقدمـة طـاهرة“يذكرها مالخي. فبدل أن كانـت 
با لليهود الذين يف الشتات يف وسط األمم لكي يقدموها يف جمـامعهم، جعلتهـا الليتورجيـة املسـيحية هنـا 

” وصـعيدة“(وذلـك حسـب نبـوَّة مالخـي، ولكـن يف الرتمجـة السـبعينية) ” تقدمـة“بـدل  ”حة طاهرةذبي“
ـــائس األمـــم، حبســـب شـــرح القـــديس يوســـتني يف حـــواره مـــع  مبفهـــوم إصـــعاد اإلفخارســـتيا الـــيت تقـــدمها كن

 ).117-116” (تريفو“
... » مكـان يُقـدَّم يلإن يف كـل  «كذلك قصد واضع الليتورجية باختياره هذه اآلية، قـول الـرب فيهـا 

وذلــك ليســتبدل مفهــوم الذبيحــة املقصــورة علــى هيكــل » البخــور «بــدل ” الذبيحــة“مث أضــاف كلمــة 
 أورشليم فقط باإلفخارستيا املقدَّمة يف كل مكان يف العامل.

يف هذه ” اخلبز واخلمر“هي حماولة للتعبري من واقع حالة » وصعيدةطاهرة ذبيحة  «لذلك فإن تعبري 
من القداس، فهما ليسا اآلن تقدمة وحسب ومها ليسا ذبيحة وحسب وال مها صعيدة فقـط، بـل  اللحظة
وبلغـــة الليتورجيـــة تكـــون هـــي  ”.إصـــعاد ذبيحـــة“أو ” ذبيحـــة مرفوعـــة“أي ” ذبيحـــة وصـــعيدة معـــاً “مهـــا 

 ”.الذبيحة“أي ذات ” الثيسيا“ذات ” الصعيدة“صميم الربوسفورا 

 



 
 

 ثانياً: األواشي: الصلوات التوسلية
 

هنا نستخدم كًال من خمطوطة دير الباليزا (القرن السادس)، وخمطوطة برايتمان (القرن الثالث عشـر)، 
 واملخطوطة اليت استخدمها ليتزمان (وهي من القرن الثاين عشر).

ـــا وحتليلـــه بعـــض الدراســـات لكـــل مـــن العل مالحظـــة: ـــه هن  -مـــاء ليتزمـــان يســـتخدم الكاتـــب يف أحباث
 جون ماسون نيل. -جوزيف يونج  -كوكان   -لوي بوييه  -سراويل  -دكس  -ريتشاردسن 

 Intercession prayersاألواشي: الصلوات التوسلية: 
يف التقليــد اإلســكندري (املصــري) القــدمي حــىت القــرن الثالــث، كانــت هــذه الصــلوات التوســلية تابعــة أصــالً 

(األواشي الثالث للمؤمنني بعد اإلجنيل). هلـذا فـإن  Synaxisالعامة  )0F1(لصباحيةوبطبيعة احلال ضمن اخلدمة ا
(يف ” سيناكسـيس“الـيت كانـت تُقـام وقتئـذ بـدون  صـالة اإلفخارسـتيا -أو على وجه األصـح  -الليتورجيا 

ال ينبغـي  . غـري أنـه)1F2(املساء غالباً) يف كل زمان مـا قبـل جممـع نيقيـه، كانـت خاليـة مـن هـذه الصـلوات التوسـلية
ولكن   -وكانت تُتلى علناً  -أن يغيب عن البال أن صالة تقدمي احلمل كان يُتلى فيها هذه الصلوات التوسلية 

 كانت حلساب أصحاب القرابني خاصة (وهذا الطقس مسائي أصالً).
غـــري أنـــه يف القـــرن الثالـــث أيضـــاً انضـــمت ليتورجيـــة اإلفخارســـتيا بكاملهـــا (تقـــدمي احلمـــل زائـــد صـــالة 

إلفخارستيا) إىل اخلدمة الصباحية، فجاءت صالة اإلفخارستيا بعد تالوة األواشي الثالث اليت للمـؤمنني ا
الـــيت يف ختـــام خدمـــة الصـــباح (السيناكســـيس)، وهكـــذا بـــدأت الكنيســـة تعتـــرب أن األواشـــي الـــثالث الـــيت 

 .)2F3(للمؤمنني جزٌء متهيدٌي لإلفخارستيا
األواشــي الــثالث الــيت للمــؤمنني (الــيت يف �ايــة خدمــة الصــباح بــل إن الليتورجيــا املصــرية اعتــربت هــذه 

وإليك شرح العاِمل أبو الربكات بن كرب كـاهن كنيسـة أنها جزٌء أصيل من تقديس األسرار. بعد اإلجنيل) 
 م):1230” (مصباح الظلمة“املعلَّقة يف كتابه 

 
(1) Greg. Dix, op. cit., p. 170. 
(2) Ibid. 
(3) Dix, op. cit., p. 170. 
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ويرفـع البخـور  -آلباء ويقول أوشية السالمة وأوشية ا” السرائر“ثم يبتدئ الكاهن بتقديس [
حبكمـة “مث يبتـدئ الشـماس باألمانـة إذ يقـول  -ويقول الجماعة (أوشـية االجتماعـات)  -هنا 

 ”].باحلقيقة نؤمن“ويقول الشعب  -” اهللا انصتوا
، ”بتقــديس السـرائر ويقــول أوشــية الســالمة ... إلــخمث يبتـدئ الكــاهن “الِحـظ هنــا قـول ابــن كــرب 

ث هي تقديس للسرائر يف عرف ابن كرب العاِمل الطقسي القبطـي وليسـت بدايـة إذاً، فصالة األواشي الثال
 للقداس الوصفي بعدها.

ويف خــوالجي القــديس ســريابيون جنــده يضــع أواشــي املــؤمنني هــذه مبفردهــا منفصــلة عــن اجلــزء اخلــاص 
داخـل  . ولكن الكنيسة ظلت تشعر مبسيس احلاجة إىل إدخـال بعـض الصـلوات التوسـلية)3F4(باإلفخارستيا

مـــة  جســـ  اإلفخارســـتيا ذاتـــا، ولكـــن الكنيســـة اصـــطدمت بـــأن صـــالة اإلفخارســـتيا (املســـمَّاه اآلن باملقدِّ
preface عبارة عـن صـالة واحـدة متماسـكة جـداً تعـربِّ عـن الشـكر والتسـبيح والتمجيـد السـ  اهللا فقـط (

صممت على إدخال  وأوضح منوذج لذلك صالة إفخارستيا القديس مرقس (املقدمة). ولكن الكنيسة -
الصـــلوات التوســـلية داخـــل هـــذه الصـــالة مهمـــا أحـــدث ذلـــك مـــن ارتبـــاك يف شـــكلها البـــدائي ويف هـــدفها 

 .)4F5(البسيط
الــيت يف داخــل إفخارســتيا القــديس مــرقس ” التوســلية الصــلوات“وحنــن إذا فحصــنا األواشــي املســماه 

س الـثالث أواشـي الـيت تُقـال يف الرسول (القداس الكريلسي)، جند أن ضـمن السـتة عشـر أوشـية هنـاك نفـ
بعد اإلجنيل (أي: السالمة، واآلباء واالجتماعات) وهـذا دليـل دامـغ علـى  synaxis�اية خدمة الصباح 

تكتـــف بضـــ  خدمـــة  ، أي ليتورجيـــة كاملـــة، فهـــي مل”خدمـــة“حماولـــة الكنيســـة أن جتعـــل اإلفخارســـتيا 
أعـاله، ” ابـن كـرب“انظـر قـول  -(الذبيحـة) األواشي الثالث مع خدمة الصباح كلها جلسـ  اإلفخارسـتيا 

بــل وأدخلــت هــذه األواشــي عينهــا مــرة أخــرى داخــل مقدمــة صــالة اإلفخارســتيا غــري عابئــة بــالتكرار أي 
بـــاالزدواج الـــذي ال بـــد أن يعـــرب عليـــه املصـــلي إذ بعـــد أن يتلـــو الكـــاهن الـــثالث أواشـــي الكبـــار يف �ايـــة 

 ة إفخارستيا مرقس الرسول.اإلجنيل، يعود فيتلوها هي بذاتا يف بداي
علـــى أن كـــًال مـــن قداســـي باســـيليوس وغريغوريـــوس حـــاوال التخفيـــف مـــن أثـــر هـــذا التكـــرار، أي 
االزدواج احلتمــي، فغــريا مــن منطــوق وكلمــات هــذه األواشــي الــثالث، فضــاعت بســبب ذلــك الصــلة 

 
(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
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ك يف أصـالة اليت تربطهـا بأصـلها الـذي أخـذت عنـه، لـوال قـداس مـار مـرقس (الكريلسـي) الـذي متسَّـ 
رائعـــة بـــنفس األواشـــي دون تغيـــري (إالَّ يف مقطـــع واحـــد مـــن مقـــاطع أوشـــية االجتماعـــات، وســـوف 

 نالحقه بالدارسة يف موضعه) فأبقى على األصول اُألوىل للطقس واضحة حية.
ولكــن ال ميكــن أن نعــرب علــى مثــل هــذا اإلجــراء، أي إدخــال هــذه األواشــي عينهــا مــرة أخــرى يف 

مــرقس، ببســاطة. فالعمــل يبــدو يف ظــاهره غــري مناســب بــل خمــّال برزانــة الصــالة بــل  إفخارســتية مــار
أوقفتنــا ومقلقــًا. إذاً، فــال بــد أن تكــون هنــاك حقيقــة خطــرية وراء هــذا اإلجــراء حتمــل ضــرورة جوهريــة 

 إزاء هذا الوضع االزدواجي، فما هي هذه احلقيقة؟ هذا ما سنشرحه يف الصفحات القادمة.
شـعر واضـعو ومنقحـو الليتورجيـات يف مصـر منـذ القـرن الرابـع باحلاجـة إىل نقـل  ولكن سرعان ما

مـــة (مثـــل قـــداس مـــار مـــرقس) إىل مـــا بعـــد تقـــديس القـــرابني (مثـــل  هـــذه الصـــلوات التوســـلية مـــن املقدِّ
قـــداس ســـريابيون) حـــىت يكـــون ذكـــر هـــذه األمـــور اخلاصـــة والعامـــة حبضـــرة اجلســـد والـــدم، أي حبضـــرة 

 املسيح!
تقــديم “ضــعف مفهــوم اإلجــراء التقديســي الــذي تــم فــي طقــس يكشــف عــن بدايــة  وهــذا بــالطبع

 الــذي بحســبه تعتبــر األواشــي التــي فــي مقدمــة ليتورجيــة مــار مــرقس أنهــا بعــد التقــديس!!!” الحمــل
 م:348وهذا االجتاه اجلديد مسجَّل يف عظات كريلس األورشليمي الذي حبَّذ هذا الوضع اجلديد سنة 

فـي وسلية، فإ�ا معونة عظمى لنفوس الذين من أجله  ُجعلت هذه التوسـالت [أمَّا الصلوات الت
 )5F6(]حضرة الذبيحة المقدَّسة الرهيبة.

هـذا التطـور الفكـري اُألورشـليمي ونقلـوا بالفعـل الصـلوات  مصـرولقد جـارى بعـض األسـاقفة يف 
اضــح جــداً مــن التوســلية إىل مــا بعــد تقــديس اخلبــز واخلمــر كمــا هــو حاصــل يف قــداس ســريابيون. وو 

سياق ترتيب األواشي عند سريابيون أن الصالة من أجل الراقدين حتتل مكانـة غـري مناسـبة، فهـي ال 
تتصـل مبــا قبلهـا وال مبــا بعـدها، وكــذلك مـرد الشــعب يف اخلتـام يكشــف عـن تغيــري حاصـل يف ترتيــب 

 األواشي.
يف ليتورجيـة القـديس مـرقس  بقي متمسكاً بتقليده الرسويل األصـيل، ممـثالً  اإلسكندريولكن الطقس 

ـــــــذي احتلتـــــــه منـــــــذ القـــــــرون اُألوىل يف داخـــــــل  الرســـــــول، ومل ينقـــــــل الصـــــــلوات التوســـــــلية مـــــــن مكا�ـــــــا ال

 
(6) Ibid., 199. 
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مـــة اإلفخارســتيا ذاتـــا). وهكـــذا بقيــت الصـــلوات التوســـلية يف قــداس مـــرقس الرســـول   مــة (صـــالة مقدِّ املقدِّ
دء يف تقـديس اخلبـز واخلمـر (يف القـداس كجزء أساسي يف داخل جس  املقدِّمة حيث تُتلـى كلهـا قبـل البـ

 ”).بعد تقدمي احلمل“ -الكبري 
مـــة إفخارســـتية مـــار مـــرقس وكيـــف ُأســـتوعبت األواشـــي داخـــل  ـــح مـــا متَّ يف مقدِّ والنمـــوذج أســـفله يوضِّ

 صمي  جس  صالة اإلفخارستيا:

 
 

ـــــــــــــــــــــــة  م المقدِّ
 أصًال:
 أواشي بدون

 [مستحق وعادل أن نسبِّحك ... أنت الذي خلقت
 طة) ربنا وإهلنا يسوع املسيح ...(بواس

ألن اســمك عظــيم هــذا الــذي ِمــْن ِقَبلــه نشــكر ونقــرِّب لــك ... هــذه الذبيحــة ... 
 القدوس وصعيدة طاهرة]،السمك ويف كل مكان يقدَّم خبور  ...

[ألنك أنت هـو اهللا الـذي فـوق كـل رياسـة وكـل سـلطان وكـل قـوة وكـل اسـ  يسـمَّى 
 الدهر اآليت].ليس يف هذا الدهر فقط بل ويف 

 

 المقدِّمة بعد إدخال األواشي

مســتحق وعــادل أن نســبِّحك... أنــت الـــذي 
 خلقت...

ـــا يســـوع املســـيح... هـــذا  (بواســـطة) ربنـــا وإهلن
ـــْن ِقَبلـــه نشـــكر ونقـــرِّب لـــك... هـــذه  الـــذي ِم

ويف كــــل  ألن اســـمك عظـــيم...الذبيحـــة... 
القــدوس وصــعيدة الســمك مكــان يقــدَّم خبــور 

 طاهرة

 و اهللا ...ألنك أنت ه 
الــذي فــوق كــل رياســة وكــل ســلطان وكــل قــوة 
وكل اس  يسمَّى ليس يف هذا الدهر فقط بـل 

 ويف الدهر اآليت

 
 إضافات تستغرق نحو نصف ساعة

 .)6F7(أوشية السالمة - 1
 أواشي املرضى. - 2

 
 هذه األواشي هي نفس األواشي اليت تُقال بعد األناجيل. (7)
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 أوشية املسافرين. - 3
 أوشية املياه والثمار. - 4
 امللك.أوشية  - 5
 أوشية املنتقلني. - 6
 أوشية القرابني. - 7
 .)7F8(أوشية البطريرك - 8
 أوشية األساقفة. - 9

 أوشية بقية األرثوذكسيني. -10
 أوشية املوضع. -11
 أوشية اخلدمي. -12
 أوشية الكهنوت. -13
 .)8F9(أوشية االجتماعات -14
 أوشية الِطْلَبة. -15

 مالحظات هامة:
مــة: [ألن امســـك عظــي  يف كــل مكــان يقــدَّم خبــور المســـك ُيالَحــظ أن مجيــع األوا شــي مــن �ايــة املقدِّ

وصــعيدة طــاهرة ... إخل]، إىل بــدء [ألنــك أنــت هــو اهللا الــذي فــوق كــل رئاســة]، أي أن مجيــع األواشــي 
أدخلت بكاملهـا علـى الليتورجيـا. وذلـك بقصـد أن تكـون الليتورجيـا نافعـة خلدمـة كنسـية عامـة يف خدمـة 

 الصباح.
لــة، ُيال َاطــب بــا اهللا يف قــداس القــديس مــرقس أ�ــا مشــغولة ومعدَّ ُُ َحــظ يف املخاطبــة االفتتاحيــة الــيت 

لكـي توافـق أن تكـون قبـل التقـديس مـع أ�ـا أصـًال كانـت بعـد التقـديس. أل�ـا كانـت أصـًال صـالة شـكر 
 ختامية، تنتهي بذكصولوجية ختامية وكانت كاآليت:

 
 شرحه. (8)
 شرحه. (9)
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 شكر على الكأس:

 الوضع بعد التطوير بل التطويرالوضع األصيل ق

 مستحق وعادل ...
 أن نسبِّحك ونرتِّل لك ...

(قداســــــات املســــــاء  لــــــيًال ونهــــــاراً ونعــــــرتف لــــــك 
 والصباح)

 أنت الذي خلق السموات
أنــــت هـــــو الـــــذي خلـــــق اإلنســـــان، وخلقـــــت كـــــل 

 )9F10(األشياء حبكمتك
 بواسطة ربنا وإهلنا يسوع املسيح

 

وح القـدس الـد هـذا الـذي نقـدِّم لـك معـه ومـع الـر 
 واإلكرام والسجود
 (ذكصا ختامية)

 (انتهى)

هـــذا الـــذي مـــن ِقَبلـــه نقـــدِّم [اإلفخارســـتيا ونقـــرِّب] 
لــــــك معــــــه مــــــع الــــــروح القــــــدس الثــــــالوث املقــــــدَّس 
املســاوي غــري املفــرتق هــذه الذبيحــة الناطقــة وهــذه 

 اخلدمة غري الدموية.
وهنـــــا كانـــــت تبـــــدأ األواشـــــي والتـــــذكارات والتســـــابيح 

 )10F11(قس عشاء الرب األصيلحسب ط
 

هذه الـيت تقـدمها لـك مجيـع األمـ  ... إخل. حيـث  
 التسبحة الشاروبيمية مث التقديس.

لـآلب بعـد التطـوير أ�ـا تنقطـع فجـأة مـن الوسـط عنـد كلمـة  وُنالِحـظ هنـا يف هـذه الصـالة التخاطبيـة
وضــع مبكــر تبــدو أ�ــا  مجيــع األواشــي ولكــن أصــًال هــذه الصــالة يف  ، ليضــاف عليهــا”وصــعيدة طــاهرة“

 كانت متصلة مبقدِّمة التسبحة الشاروبيمية مباشرة، كاآليت:
 الســــمك القــــدوسيف مجيــــع األمــــ ، ويف كــــل مكــــان يقــــدَّم خبــــور  ألن اســــمك عظــــيم يــــا رب[

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدة 

 
 على كأس اليوم اجلديد وذكر اخلليقة استعداداً ليوم السبت.الشكر  (10)
 يف الطقس اليهودي أيام املسيح: صلوات على كأس الربكة مث التسبيح واالنصراف. (11)
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وكــل اســم طــاهرة. ألنــك أنــت هــو اهللا الــذي فــوق كــل رئاســة وكــل ســلطان وكــل قــوة وكــل ســيادة 
ألـوف ألـوف ... إخل.  وأنـت الـذي يقـوم أمامـك ر فقـط بـل ويف اآليت.ليس يف هذا الده يسمَّى

 (وبقية التسبحة الشاروبيمية)].
زيـدت ونُقلـت بعـد القـرن الرابـع  -أي األواشـي  -هذا يكون مطابقاً متاماً ألنافورا سريابيون. أي أ�ـا 

 (على يدي القديس كريلس الكبري).
 اً؟والسؤال: أين كانت أو أين تكون األواشي إذ

حبسـب طقـس عشـاء الـرب  -معروف أن هذه الصـالة التخاطبيـة الـيت للشـكر والتسـبيح كانـت تُقـال 
عنـــدما كانـــت اإلفخارســـتيا ” كـــأس الربكـــة“يف النهايـــة كتقـــديس أخـــري علـــى الكـــأس املـــدعو  -األصـــيل 

ــا انتقلــت هــذه الصــيســبقها األغــايب، حيــث كــان يلــي هــذه الصــالة مجيــع األواشــي والتــذكارات.  الة فلمَّ
الـيت كانـت تُقـال بعـدها، فجـاءت  لتأتي في المقدِّمة لتكون قبل التقديس انتقلت ومعها كل األواشي

األواشي قبل التقديس. وهذا بالطبع كان يف املراحل األوىل جـداً الـيت أزيـد فيهـا صـياغة الليتورجيـا لتصـلح 
 أن تقام بدون أغايب، وهذا يكشف عن قدم ليتورجية مار مرقس جداً.

ن يف املرحلـــة املتـــأخرة يف صـــياغة الليتورجيـــا، تعـــدَّلت األواشـــي يف كـــل القـــداديس األخـــرى مثـــل ولكـــ
ُقدَّاَسي باسيليوس وغريغوريوس، فاستخلصت صالة اإلفخارستيا هذه مـن األواشـي الـيت بعـدها، وجـاءت 

لبركـة وُأعيدت األواشي والتذكارات إلى موضعها األصلي بعـد التقـديس علـى كـأس اهي يف املقدمة، 
 .)11F12((وحلول الروح القدس اآلن)

ولكن ليس طقس ليتورجية مرقس الرسول وحده اآلن هو الذي يضع األواشي قبـل التقـديس والربكـة، 
فعندنا تقديم الحمل حيث نجد فيه أن جميع األواشـي أي الصـلوات والتـذكارات تـأتي قبـل تقـديم 

ين وســالم وبنيــان الكنيســة والقــرابين،  الحمـل: األحيــاء واألمــوات والمرضــى والمتضــايقين والمســافر 
كل هذا قبل أن يبارك على الخبز ويشكر على الكأس. وهذا كان أصًال في الحقيقـة بمثابـة خدمـة 

 ، تقام قبل تقديم الحمل، خدمة صالة وتوسالت وطلبات.”العشية“مسائية 
ار مـرقس مـن اخلدمـة الصباحية. وقـد انتقـل قـداس مـ” يوستني“وهذا الطقس نراه متاماً يف إفخارستيا 

املسائية إىل الصباحية، فأصبح هو نفسه طقـس اخلدمـة الصـباحية، أي أن قـداس مـار مـرقس أو القـديس 

 
هذا التعديل يف وضع األواشي ونقلها إىل ما بعد حلول الروح القدس إمنا يتبع انتقال الفكر الالهويت من كون التقـديس   (12)
 ناء صالة الشكر الكربى إىل كونه يت  اآلن حبلول الروح القدس.كان يت  أث
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كــريلس أصــبح حيتــوي علــى نفــس اخلدمــة، أي ال تــأيت اإلفخارســتيا بعــد خدمــة صــباحية ولكــن ليتورجيــا 
لليتورجيا شاملة القراءات، مث يـُْبدأ اإلفخارستيا هي نفسها خدمة صباحية كاملة. فبعد تقدمي احلمل تبدأ ا

بأواشي الليتورجيا بعد املخاطبة، ولكن بقيت أواشي اخلدمة الصباحية كمـا هـي، فصـار التكـرار واضـحاً: 
 أواشي خدمة الصباح مث أواشي اإلفخارستيا مباشرة.

لتهــا فلكــي ال تصــطدم األواشــي بتكــرار واضــح رفعــت الليتورجيــات األخــرى أواشــيها واختصــرتا، وجع
بعـد حلــول الـروح القــدس، ولكــن يف عصـر متــأخر عــن ليتورجيـة مــرقس الرســول الـيت احتفظــت دون مجيــع 

 الليتورجيات بوضعها الفريد.
تــأثري  ونحــن إذا قارنــا بــين طقــس اإلســكندرية فــي إفخارســتية مــرقس الرســول وطقــس رومــا نجــد

ذه، إذ أن هذه الصلوات تأيت يف اإلسكندرية على طقس روما واضحاً يف أمر الصلوات التوسلية ه طقس
طقس روما يف البدايـة أيضـاً وقبـل التقـديس علـى اخلبـز واخلمـر (يف القـداس الكبـري)، ولكـن بعـد التسـبحة 
الشــاروبيمية. أمَّــا يف القداســات اخلاصــة بــاألموات يف رومــا فقــد ُوِضــَعت أوشــية لألمــوات بعــد التقــديس 

ورمبــا كــان هــذا هــو أول  -(نظريــة كــريلس اُألورشــليمي) وذلــك لكــي يصــيبه  أكــرب قــدر مــن قــوة األســرار 
 دافع شجَّع على نقل كل األواشي إىل ما بعد التقديس كما حدث يف أورشلي .

ففــي التــاريخ تُــذَكر حادثــة وقعــت يف  أمَّــا بالنســبة لطقــس أفريقيــا فيمــا يخــص هــذه الصــلوات التوســلية،
(كـان قـد  م مينـع فيـه ذكـر اسـ  أحـد األسـاقفة240سـنة  أفريقيا على يد القديس كربيانوس حينما أصدر أمـراً 

تُقـــدَّم ، وكـــذلك أيضــاً مينـــع أن at the offertoryخــالف نصــوص أحـــد الــامع) وذلـــك مــن التقـــدمي 
 .)12F13(غير مستحق أن يُذكر اسمه في أوشية األساقفةعن نياحته (أو من أجل نياحته) ألنه  الذبيحة

ومـرة بعـد  offertory” التقـدمي“ت كانت تُـذكر مـرتني: مـرة يف وهذه احلادثة توضِّح أن أوشية األموا
م يف أفريقيا كانت العادة قد ترسَّخت بأن 240التقديس داخل اإلفخارستيا. وهكذا ُيستدل أن يف سنة 

يُـذكر أمســاء املنتقلــني يف الصــلوات داخـل صــالة اإلفخارســتيا. علــى أن ذكـر األحيــاء مل يُــذكر عنــه قــط يف  
 كربيانوس أنه كانت هناك صالة من أجله  داخل القداس.كتابات القديس  

ويف احلقيقة أن اختالف الكنائس يف أمر هذه الصلوات التوسلية هـو اخـتالف كامـل حيـث ال توجـد  
ـــــــبعض بعـــــــد التســـــــبحة،  كنيســـــــة تشـــــــابه األخـــــــرى، فـــــــالبعض يضـــــــعها قبـــــــل التســـــــبحة الشـــــــاروبيمية وال

 
(13) Cyprian, Epi. I, 2. 
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هايـة. هـذا يثبـت أن وضـع الصـلوات التوسـلية إمنـا دخـل وبعضها يضـعها يف البدايـة والـبعض يضـعها يف الن
 .)13F14(جس  اإلفخارستيا يف عصور متفاوتة

، أن Synaxisوكــان مــن نتيجــة انضــمام صــالة اإلفخارســتيا يف القــرن الثالــث علــى اخلدمــة الصــباحية 
بعــد حية حــدث يف احلــال هــذا االزدواج بــني صــلوات املــؤمنني الــثالث املعروفــة الــيت يف ختــام اخلدمــة الصــبا

 تقريباً. اإلجنيل والصلوات التوسلية اليت أُدخلت داخل جس  اإلفخارستيا، وهي صلوات من نفس النوع
لــذلك فســرعان مــا بــدأت الكنــائس ُتمــل مث تســقط شــيئاً فشــيئاً ُمنــذ القــرن اخلــامس األواشــي الــثالث 

مــن كــل الطقــوس يف كافــة . وأخــرياً تالشــت )14F15(الــيت للمــؤمنني الــيت يف ختــام خدمــة الصــباح مــن صــلواتا
الكنــائس كمــا هــو حــادث اآلن يف رومــا وســوريا (قــداس الســريان ليعقــوب الرســول ُلــو منهــا). ولكنهــا 

 ظلت يف التقليد القبطي تتنازع البقاء إزاء حماولة جادة من الكهنة احملدثني إللغائها.
، أي Diptychs دبتيخالــأمَّــا يف مصــر يف القــرن الرابــع فنعــرف مــن قــداس ســريابيون أنــه كــان يــذكر ا

منشــــور بأمســــاء املنتقلــــني، (وهــــو أصــــًال منشــــور مــــن لــــوحني أي وجهــــني متصــــلني: وجــــه لألحيــــاء ووجــــه 
 لألموات، الذي أصبح من بعد القرن الرابع شيئاً ثابتاً رمسياً).

كذلك يف عظات كريلس اُألورشليمي ينكشف لنا أن يف طقس أُورشـلي  كانـت أمسـاء املنتقلـني تُـذكر 
التقديس كما سبق وقلنـا ولكـن ال يـذكر ذلـك القـديس كـريلس اُألورشـليمي كأنـه كـان أمـراً معتـاداً يف  بعد

 أيامه، بل يظهر كأنه يدافع عن هذا اإلجراء، وهلذا يبدو أنه كان إجراًء حديث املمارسة آنئذ.
 ).(سالمة الكنيسة، كل الشعوب، سالمة هذا العمر أنزهلا على قلوبنا ... ذكر األحياء:

ــا خبصــوص ذكــر األحيــاء، فــأول إشــارة رمسيــة وردت لنــا مــن الغــرب باســتخدام الصــالة مــن أجلهــ   أمَّ
م يف القــانون 305ســنة  Elviraداخــل القــداس فكانــت مــن أســبانيا، وبالتحديــد يف قــوانني جممــع الفــريا 

لـى املـذبح وذلـك ع“التاسع والعشرين حينما يُذكر عرضاً أنـه ممنـوع ذكـر أمسـاء الـذين علـيه  أرواح جنسـة 
أي قبــل اإلفخارســتيا. والقــانون  offertory، وذلــك يعــين غالبــاً يف صــالة التقــدمي ”أثنــاء صــالة الصــعيدة

وهــــــ  غالبــــــاً الــــــذين  Roll-callيكشــــــف عــــــن أن أمســــــاء املــــــؤمنني كانــــــت ُتكتــــــب يف َدرٍْج أو كشــــــف 

 
(14) Greg. Dix, op. cit., p. 171. 
(15) Greg. Dix, op. cit., p. 510. 
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 .)15F16(قدَّموا القرابني والذين سيشرتكون يف التناول منها
عترب ذكـر الراقـدين يف سـجل خـاص حتـرص الكنيسـة مـع املـؤمنني علـى ذكـره  يف ذبيحـة ويف احلقيقة يُ 

ووحــدة  ”شــركة القديســين“اإلفخارســتيا، دلــيًال يكشــف عــن عقيــدة الكنيســة القويــة الراســخة مــن جهــة 
 جس  الكنيسة من األحياء واألموات معاً.

 ) في الشرق:Diptychsلوحا (الِدبتيخا 
لألمـــوات يشـــمل أوًال أمســـاء القديســـني الـــذين انتقلـــوا، املقيـــدين قانونيـــاً يف ومهـــا لـــوح لألحيـــاء ولـــوح 

 لتذكاره . الكنيسة بأيام أعياده ، وبعد ذلك أمساء األشخاص الذين يتقدَّم ب  املسئولون يف الكنيسة
م وذلـك أثنــاء النــزاع 420) فجــأة يف طقـس القســطنطينية ســنة Diptychsوقـد ظهــر ذكــر هـذه (الــِدبتيخا 

 م.407ي قام من أجل ذكر اس  يوحنا ذهيب الف  أو عدم ذكره، الذي كان قد رقد أثناء نفيه سنة الذ
ويف هــــذه احلقبــــة الزمنيــــة يتضــــح لنــــا مــــن الكتابــــات والرســــائل املتبادلــــة أن الطقــــس كــــان كــــاآليت يف 

 القسطنطينية:
 كانت األمساء لألحياء واألموات تُقدَّم يف كشوفات منفصلة.  -1
منشور يلتزم بالتسلسل الكنسي: األساقفة أوًال مث القسوس مث الشمامسة مث العلمانيني وكان كل  -2

 أخرياً.
أن مجيــع األســـاقفة الســابقني كـــان هلــ  منشـــور خـــاص، أمَّــا األبـــاطرة املنتقلــون فكـــانوا علـــى رأس  -3

 قائمة العلمانيني.
كبـري بابـا اإلسـكندرية خبصـوص ومن اخلطابات املتبادلـة بـني أتيكـوس بطريـرك القسـطنطينية وكـريلس ال

حماولــة أتيكــوس إقنــاع كــريلس الكبــري بإدخــال اســ  يوحنــا ذهــيب الفــ  داخــل الــِدبتيخا أي (لــوحي األحيــاء 
، يظهــر أن طقــس اإلســكندرية كــان حيــتفظ بأمســاء األســاقفة منفــردين وحــده  ”)المــع اآلن“واألمــوات 

 .)16F17(قبل بقية اإلكلريوس والعلمانيني
 .)17F18(س اإلسكندرية أنه كان مياثل طقس القسطنطينيةواملعروف يف طق

 
(16) Ibid., p. 499. 
(17) R.H. Connolly, The Liturgical Homilies of Narsai (Texts and Studies VIII, 1), 

Cambridge, 1909. 
(18) Greg. Dix, op. cit., p. 502. 
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وتوجــد بعــض أقــوال مــن أوائــل القــرن الثالــث ألورجيــانوس تشــري إشــارة واضــحة إىل ذكــر األمــوات يف 
 الصالة داخل الكنيسة:

[وأ�  يصـنعون تـذكاراً خبشـوع للقديسـني الـذين رقـدوا يف اإلميـان لكـي ينـالوا عـزاء وسـروراً طـالبني 
 )18F19(]معهم أيضاً كماٌل في اإليمان. يكون لهمأن 

وهذه اجلملة اليت أوردها أورجيانوس تشري إشارة واضـحة لنهايـة أوشـية الراقـدين الـيت كانـت مسـتخدمة 
وأمَّا حنن كلنا فهب لنا كمالنا املسيحي الـذي يرضـيك أمامـك، وأعطهـ  وإيانـا نصـيباً ومرياثـاً مـع  “آنئذ: 

 .)19F20((أوشية الراقدين)” كافة قديسيك
 كذلك يقول أورجيانوس يف موضع آخر:

 )20F21([ويعتقدون أنه من الالئق أن يذكروا القديسني يف صلوات  ويعزوا أنفسه  بذكراه .]
كذلك توجد بعض أقوال للقديس أثناسيوس الرسويل تشـري إىل وجـود أوشـية القديسـني الـذين رقـدوا، 

 ة هكذا:حيث يذكر اآلباء القديسني الذين رقدوا بلهجة كنسية ليتورجي
[وحنــن نعلــ  أنــه مبقتضــى اعــرتاف إميانــك أنــك ترغــب أن متســك بالتقليــد الرســويل وتعــيش حبســب 

حتـــى نوجـــد نحـــن أيضـــاً معـــك فـــي الجماعـــة التـــي هـــي اآلن تضـــم وصـــايا النـــاموس اإلهلـــي، 
 )21F22(]البطاركة واألنبياء والرسل والشهداء في االبتهاج.

كنيسـة وجـزءاً مـن الطلبـة الـواردة يف قـداس القـديس كذلك يذكر القديس أثناسيوس الرسـويل أوشـية لل
 مرقس الرسول هكذا:

ــي  [وحنـن نسـأل الــرب يف الصـالة لكــي برمحتـه يــرتاءف وينظـر مــن علـوه إىل الكنيســة اجلامعـة وينجِّ
ـــذين ســـقطوا بســـبب  خدامـــه مـــن أيـــدي املضـــطهدين، ـــوقيت أن ولكـــي كـــل ال يقومـــوا اخلـــوف ال

 )22F23(]ن طريق الضاللة.ويعودوا إلى طريق التقوى، ويردهم م
فكــان موضــعها التقليــدي يف مصــر  ”)ذكــر األحيــاء واألمــوات“ Diptychs(الــِدبتيخا أمَّــا أوشــية 

 
(19) Origen, In Job I. 3, cited by Bingham 5, p. 310. 

 اخلوالجي املقدَّس املطبوع. (20)
(21) Origen, Lib 9. in Rom. 12. 
(22) Athanasius, Letter LI, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 561-562. 
(23) Ibid. 
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بعـد املقدِّمـة مباشـرة حيـث تبـدأ األواشـي أوًال  -حبسب ما هـو وارد يف قـداس القـديس مـرقس الرسـول  -
 بسالمة الكنيسة وكل الشعوب.

طاليا عامـة يف القـرن الرابـع حيـث توجـد صـلوات األحيـاء يتبعهـا وهذا الرتتيب جنده يف طقس روما وإي
بعـد آخـر فقـرة مـن مقدِّمـة صـالة اإلفخارسـتيا. وهـذا يُعتـرب أحـد النمـاذج اهلامـة جـداً ” سالمة الكنيسـة“

الـيت تكشـف عـن مـدى تطـابق طقـس رومـا منـذ القـدم علـى طقـس اإلسـكندرية. وهـذا األمـر جـدير جـداً 
خصوصـاً وحنـن نرتجَّـى الوحـدة  )23F24(طي له سابقاً بسبب مـا هلـذا املوضـوع مـن أمهيـةبالدراسة بأكثر مما أُع

 الكنائسية اآلن.
يف نـواحي طيبـة يف صـعيد مصـر والـيت  )24F25(وهذا التطابق يظهر أكثر بوضـوح يف الربديـة الـيت اكتشـفت
فيــه أوًال بطريــرك ، حيــث يــذكر Diptychsقـام العالَّمــة كــرام بدراســتها ونشــرها والــيت يوجـد فيهــا الــِدبتيخا 

 اإلسكندرية مث أسقف املدينة احمللي، مث يذكر أمساء املتناولني األحياء ومقدمي القرابني:
ــــوت الُكلِّــــي الطهــــارة، الــــواقفني اآلن والشــــعب احملــــب  [ومــــن أجــــل خــــالص (ذوي رتــــب) الكهن

وكافــــة  للمســــيح وخــــالص وعافيــــة فــــالن وفــــالن وفالنــــة وفالنــــة الــــذين قــــدَّموا القــــرابني هــــذا اليــــوم
 أصحاب التقدمات].

 .)25F26(أمَّا عادة ذكر البطريرك واألسقف احمللي هذه، فأول َمْن استخدمها مصر، وأخذت عنها روما

يلـزم أن ننتبـه أ�ـا   -فيمـا قبـل جممـع نيقيـة  -على أن هذه الصلوات التوسلية اليت داخـل اإلفخارسـتيا 
مــن أواشــي املــؤمنني الــيت للعامــة، الــيت كانــت كانــت أكثــر شخصــية (أي فرديــة، أي تُتلــى باألمســاء) أكثــر 

، وال يُتلى فيها أمساء خاصة إالَّ فيمـا ُـص األشـخاص ذوي الصـفة Synaxisتُتلى يف اخلدمة الصباحية 
. وواضـح جـداً أن هـذا يرجـع إىل أن اإلفخارسـتيا يف القـرون اُألوىل  )26F27(احملددة العامة (كامللك والبطريـرك)

ة شخصــية، فكــان األســقف أو الكــاهن يركــز يف صــلواته وأدعيتــه علــى أهــل كانــت تُقــام يف البيــوت بصــف
 البيت واحلاضرين.

 
(24) Dix, p. 505. 
(25) Pub. by W.E. Crum, Proceedings of the Soc. for Bibl. Arch. xxx, 1908, pp. 255 sqq., 

cited by Greg Dix, op. cit., p. 505. 
(26) Greg. Dix, op. cit., p. 509, n. 5. 
(27) Ibid., p. 510. 
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(كمــا يف أورشــلي  وأنطاكيــة وكــل ســوريا) كمــا هــو  -القــرن الرابــع  - )27F28(ويف التقليــد القــدمي يف مصــر
بعـــد  -الـــيت تتلـــى داخــل اإلفخارســـتيا األســـماء الخصوصــية الفرديـــة واضــح مـــن قــداس ســـريابيون، فـــإن 

 المنتقلين فقط.كانت مقصورة على   -تقديس ال
مـع أسـماء األحيـاء مـن السيناكسـيس ” التقدمـة“المنتقلـين مـن فانتقلت أمساء  )28F29(أمَّا يف أورشلي 

synaxis إىل اإلفخارستيا يف املوضع ما بعد التقديس مباشرة. وانتقـل هـذا التقليـد مـن أورشـلي  إىل كـل ،
 الشرق.

نيقيـة نـرى يف مصـر بـدء دخـول أمسـاء األحيـاء الشخصـية كـل شـخص يف حني أنه منذ مـا بعـد جممـع 
كمـا هـو مـذكور يف برديـة نـواحي طيبـة (القـرن السـابع) الـيت   -خصوصـاً مقـدمي القـرابني  -بامسه اخلاص 

). ولكن هذا الطقـس ضـعف وتالشـى علـى ممـر 552قدمها وشرحها العاِمل كرام السابق ذكرها (صفحة 
 العصور.

 ويقول دكس:
أدلة تعترب أساساً حسناً لالعتقاد (ولكن احلقيقة أنه أمر مقطوع بكل تأكيد) أن املوضـع  [وتوجد

األصلي هلذه األلـواح أو األدراج املسـجل فيهـا األمسـاء (لـيس مـن األحيـاء فقـط كمـا يظـن دكـس، 
 ”تقــديم الحمــل“(أي صــلوات ” التقدمــة“بــل ومــن األمــوات أيضــاً) كــان موضــعها األصــلي هــو 

 )29F30(عندنا.]
هــــو اعتبــــاره طقــــس ســــريابيون يف ذكــــر املنتقلــــني داخــــل  )30F31(لكــــن األمــــر الــــذي أخطــــأ فيــــه دكــــسو 

اإلفخارســتيا بعــد التقــديس أقــدم مــن طقــس قــداس مــرقس الرســول الــذي فيــه ذكــر املنتقلــني يقــع يف �ايــة 
 مقدمة اإلفخارستيا.
طئ دكس ُُ مـا يف قـدَّاس مـار مـرقس إذ يعترب أن أمساء املنتقلني الفرديـة تُقـال مـرة واحـدة، ك )31F32(كما 

ـــــــــاء الليتورجيـــــــــا، وأ�ـــــــــا غـــــــــري رمسيـــــــــة أل�ـــــــــا مل تكتـــــــــب يف املخطوطـــــــــات.  ـــــــــدَّاس ســـــــــريابيون، أثن ويف ق

 
(28) Ibid. 
(29) Ibid., pp. 509, 510. 
(30) Ibid. 
(31) Ibid., p. 505. 
(32) Ibid., p. 504. 
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(اآلن سـراً) وهـو جـزء ” تقدمي احلمل“واحلقيقة أن أمساء املنتقلني الفردية تُقال مرتني: مرَّة يف التقدمة أي 
رى (اآلن أيضــاً ســراً) بعــد أمســاء القديســني (المــع)، رمســي وأساســي يف الليتورجيــا املصــرية اآلن، ومــرة أخــ

يوجد يف سـريابيون بعـد التقـديس علـى اخلبـز واخلمـر. أمَّـا يف مـار مـرقس فيوجـد (يف ” المع“حيث هذا 
القداس الكبري) قبـل التقـديس علـى اخلبـز واخلمـر بعـد املقدِّمـة مـع الصـلوات التوسـلية (أي األواشـي). أمَّـا  

املخطوطات فأل�ا أمساء شخصية متغرية. أمَّا األمساء الرمسية مثل أمساء البطاركـة فهـي  كو�ا مل تكتب يف
 مسجلة يف مجيع املخطوطات بال استثناء.

غــري أن عــادة تــالوة املنشــور بأمســاء مجيــع البطاركــة الــذين خــدموا كرســي اإلســكندرية فهــي عــادة يبــدو 
 م.348لس اُألورشليمي سنة أ�ا بدأت أوًال يف أورشلي  وأول من ذكرها هو كري 

ــــا تــــالوة أمســــاء الشــــهداء فبــــدأت أيضــــاً مــــن أورشــــلي  وأول َمــــْن اقتبســــها وأذاعهــــا هــــو القــــديس  وأمَّ
 م.410أغسطينوس سنة 

ــا عــادة تــالوة أمســاء القديســني فقــد اقتبســتها رومــا مــن الشــرق واســتخدمتها أول مــرة يف أيــام البابــا  أمَّ
األمسـاء بـال أي نظـام حـىت القـرن السـادس حينمـا بـدأ البابـا م حيـث اسـتمر إضـافة 492جالسيوس سنة 

م برتتيــب هــذه األمســاء. وبنــوع مــن الســماحة وحبــه لألرثوذكســية وللشــرق 595غريغوريــوس األول ســنة 
عامــة أضــاف بعــض شــهداء أجانــب مثــل أغنــاطيوس األنطــاكي (استشــهد يف رومــا) والشــهيدات أجاثــا 

 .)32F33(ولوسي وأنستاسيا
حتــتفظ بأمســاء أبنائهــا فقــط يف كــل تالواتــا لألمســاء مــن بطاركــة وشــهداء وقديســني  وبينمــا ظلــت رومــا

بنـوع مــن التعصُّــب العنصــري الشــديد (حــىت جمـيء غريغوريــوس األول)، جنــد أورشــلي  تــذكر أمســاء قديســي 
وشــهداء الكنــائس األخــرى يف كــل العــامل. وهكــذا أيضــاً كانــت بيزنطــه بعــض الشــيء. أمَّــا كنيســة مصــر 

أكثــر كنــائس بــالد العــامل انفتاحــاً علــى مجيــع البطاركــة والشــهداء والقديســني مــن كــل جنســيات فكانــت 
العامل بال أي إحساس منها أن هنـاك أي عنصـرية أو وطنيـة أرضـية تفـرِّق أو متيِّـز بـني بطريـرك وبطريـرك أو 

 أو شهيد وشهيد. قديس وقديس
اقدين ُمْبَتِدئاً بالبطاركـة واألنبيـاء والرسـل الذي فيه ذكر أمساء كل طغمات ودرجات الر ” المع“ففي 

واملبشــــــــــــرين واإلجنيليــــــــــــني والشــــــــــــهداء واملعرتفــــــــــــني وكــــــــــــل أرواح الــــــــــــذين كملــــــــــــوا يف اإلميــــــــــــان، وأوهلــــــــــــ  

 
(33) Ibid., p. 508. 
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القديســة اململــوءة جمــداً دائمــة البتوليــة القديســة مــرمي والــدة اإللــه الكلمــة، ال جنــد أيضــاً أي ترتيــب يف ذكــر 
متاماً)، وإمنا روعي يف اختيارها شىت االعتبارات. غري أن ما يُلفت النظر هو  األمساء (وروما مثلنا يف ذلك

لول المع جلميع صـنوف بـين البشـر القديسـني مـن فلسـطني وبيزنطـه ورومـا وأرمينيـا واحلبشـة، بـل وحـىت 
لبطاركــة العلمــانيني الــذين بــال رتــب كهنوتيــة علــى اإلطــالق. ويف �ايــة المــع يــذكر القــارئون مجيــع اآلبــاء ا

. وكانت )33F34(الذين خدموا كرسي مار مرقس يف مصر، وتوجد نسخ قدمية تذكر بطاركة الكنائس األخرى
تــالوة أمســاء البطاركــة مقصــورة علــى كنيســة كاثيــدرا البطريــرك فقــط يف مدينتــه العظمــى اإلســكندرية أو يف 

 موضع كرسيه يف مصر. وحىت هذا توقف وبطل اآلن ومل يعد له وجود.
ــــا تر  الــــذي يــــذكر فيــــه هــــذه األمســــاء فهــــو ُتلــــف يف الثالثــــة قداســــات الكريلســــي ” المــــع“تيــــب أمَّ

والباسيلي والغريغوري يف بعـض األمسـاء وترتيبهـا ووجـود وغيـاب بعضـها. ولكـن املـدهش أن جنـد فيـه اسـ  
(يف  البطريرك سـاويرس األنطـاكي الـذي حضـر إىل مصـر يف زمـان بطريركيـة أنبـا تيموثـاوس الثـاين والثالثـني

عداد البطاركة) حيث يأيت يف ترتيب األمساء بعد القديس مرقس الرسول مباشرة، وهـذا أمـر فيـه مبالغـة ال 
ميكــن أن تؤخــذ علــى حممــل التكــرمي، فــإن كــان قــد تــأمل أو تشــرَّد زمانــاً عــن كرســيه فهــو لــيس أفضــل مــن 

يــب قــبله . واألمــر حيتــاج بطــرس خــامت الشــهداء أو أثناســيوس الرســويل أو ديســقوروس حــىت يــأيت يف الرتت
حقــاً إىل مراجعــة!! ألن هــذا عمــل دخيــل بــال شــك، فعنــدنا إشــارة واردة يف طقــس أبــو الربكــات ابــن كــرب  

 يقول فيها هكذا: -وهو عامل طقسي بال نزاع  -كاهن املعلَّقة 
ديس [وُيضاف اس  البطريرك املتنيح إىل آخر أمساء اآلباء البطاركة، وآخـره  مجيعـاً يـذكر اسـ  القـ

 ساويرس بطريرك أنطاكية].
أمَّــا تطبيــق ذلــك فــانظر املخطوطــة الــيت عثرنــا عليهــا يف أرضــية مكتبــة ديــر القــديس أنبــا مقــار باحلصــن 
القــدمي. فــإن كــان مركــز ســاويرس األنطــاكي حســب التقليــد القبطــي اآلبــائي يــأيت يف �ايــة أمســاء بــابوات 

 مار مرقس الرسول مباشرة؟ بعد” عالم“امسه يف  اإلسكندرية املتنيحني، فكيف يوضع
  Intercessions أصالة موضع وترتيب الصلوات التوسلية

 األواشي في قداس مار مرقس حسب التقليد القديم: =
 يقول العاِمل بوييه:

[يف كافـــــة ليتورجيـــــات الشـــــرق كـــــان هنـــــاك ميـــــل دائـــــ  لتطـــــوير وتوســـــيع هـــــذه الصـــــلوات بصـــــورة 

 
 انظر الورق املخطو  يف القس  اخلاص بالصور بذا الكتاب. (34)



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     598

ــ ا يف قــداس مــار مــرقس فعنــدنا مــن الرباهــني مــا يؤكــد أن متضــخمة وبصــفة مســتمرة ومتالحقــة. أمَّ
النص احلـايل لإلفخارسـتيا فيـه، بـالرغ  مـن حـدوث بعـض التوسـعات يف الصـلوات فإنـه بقـي أمينـاً 

 )34F35(بصورة أساسية وجوهرية لنموذجه العتيق جداً.]
مــة الــيت هــي بدايــة صــالة اإلفخارســتيا الكــربى بــني تعظــي  اســ  اهللا يف � مــة وبــني ففــي املقدِّ ايــة املقدِّ

تعظـــي  اســـ  اهللا يف بدايـــة تســـبحة الشـــاروبي ، وضـــعت ليتورجيـــة مـــرقس الرســـول كافـــة األواشـــي التشـــفعية 
 الِطْلَبة!! (صلوات التوسل) مجيعاً مبا فيها تذكار الراقدين ومقدمي القرابني، أربعة عشر أوشية خالف

دلًال علــى أصــالة طقــس قــداس مــرقس الرســول كمــا ُيســتطرد العــاِمل بوييــه يف كتابــه عــن اإلفخارســتيا مــ
 وقدمه قائًال:

 Tefillah” تفاله“[إنه لو ألقينا نظرة على التقليد العربي القدمي يف صلوات التضرعات املسمَّاه 
 ) فإننا نالحظ اآليت:142إىل صفحة  139(سبق أن سجلناها من صفحة 

ـــات)كمـــا أن صـــلوات التضـــرعات  يف التقليـــد العـــربي  tefillahاالثنـــيت عشـــرة املســـمَّاه  (طلب
(تشكرات) يف البداية وفيهـا متجيـد وتعظـي  اسـ  اهللا القـدوس، وثـالث  بركاتتنحصر بني ثالث 

أي أن الطلبــات  -(تشــكرات) يف النهايــة وفيهــا أيضــاً متجيــد وتعظــي  اســ  اهللا القــدوس بركــات 
 القــدوس يف الــيت هــي صــلوات التضــرعات وضــعت بإحكــام بــني شــكر وتقــديس وتعظــي  اســ  اهللا

البدايــة وشــكر وتعظــي  اســ  اهللا القــدوس يف النهايــة، جنــد أن هــذا مــا التزمــت بــه ليتورجيــة مــرقس 
الرسـول بدقــة مذهلــة إذ جعلــت األواشــي (الطلبــات) وهــي كلهــا صــلوات تضــرعات تقــع بــني جــزء 

صـالة  من مقدِّمة صالة الشكر وفيها تقديس وتعظي  اس  اهللا القدوس يف البداية وجزء آخـر مـن
 الشكر وفيها تقديس وتعظي  اس  اهللا يف النهاية.

وهكذا احتفظت ليتورجية مرقس الرسـول بـالروح العباديـة وبـنفس دقـائق التقليـد العـربي القـدمي 
مــن جهــة الصــلوات التضــرعية، فلــ  تقلعهــا مــن تربتهــا العتيقــة قلعــاً جــائراً منفــرداً بــدون حكمــة بــل 

الهوتيــة يف أعمـق مفهوماتـا، إذ يســبقها شـكر وتعظـي  اســ  حافظـت علـى نقلهــا كاملـة برتبتهـا ال
تمهــا شــكر وتعظــي  اســ  اهللا. وهــذا ممــا جيعلنــا نعتقــد أن الــذي أدخــل األواشــي يف مقدِّمــة  اهللا ُو
ليتورجية مرقس الرسول إنسان تقليدي مله  وحاذق يدري بأصول التقليد القدمي ودقـائق الطقـس 

 العرباين.

 
(35) Louis Bouyer, Eucharist, p. 196. 
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مـــة ليتورجيـــة مـــرقس الرســـول أقـــدم مـــن حماولـــة وضـــع األواشـــي الـــيت ويلـــزم هنـــا أن ننبـــه أن  تـــأليف مقدِّ
أنها انفلقـت نصـفين ثـم جاءت يف وقت الحق بعد تأليف هذه املقدِّمة، ألن املقدِّمة يبدو واضحاً فيها 

حشرت األواشي في داخلها حشرًا وبقيت عالمات هـذا اإلجـراء الجـريء الواثـق واضـحة دون أي 
). وهــذا واضــح ألن الــنص األصــلي 586وهــذا مــا ســبق أن أوضــحناه (يف صــفحة  ا!محاولــة إلخفائهــ

ملقدِّمة اإلفخارستيا مل يوضع يف البـدء ليكـون مقدمـة خدمـة عامـة تليـه أو جـزءاً أساسـياً لرتكيـب األواشـي 
 بل كانت متصلة مبوضوع الذبيحة ذاتا طقسياً والهوتياً يف أضيق حدودها.

مة كل من إفخارستيا باسـيليوس وإفخارسـتيا غريغوريـوس أو حـىت إفخارسـتيا وبناًء على ذلك فإن مقدِّ 
سريابيون فأل�ا ختلو من هذه األواشي قد تبدو ألول وهلة بناء على هذا أ�ا أقدم من قـداس مـار مـرقس 

أن كــالّ مــن قداســي باســيليوس وغريغوريــوس مــأخوذ  (الكريلســي). ولكــن ينبغــي أن ال يغيــب عــن ذهننــا
، ولكــن بأصــالة أيضــاً ودرايــة دقيقــة بأصــول الطقــس العــربي )35F36(تطــور عــن قــداس مــار مــرقسومقتــبس وم

وتقاليــده الدقيقــة يف كثــري مــن أوضــاعه، ألن نقــل األواشــي مــن مقدمــة اإلفخارســتيا أي مــن وضــع مــا قبــل 
 التقـديس علـى اخلبــز واخلمـر كمــا جـاء يف إفخارســتية مـرقس الرســول (إذا أمهلنـا حقيقــة التقـديس الــذي متَّ 
يف طقس تقدمي احلمل)، إىل ما بعد التقديس علـى اخلبـز واخلمـر يف القـداس الكبـري (بعـد تقـدمي احلمـل)، 
ولـو أن هــذا يف احلقيقـة هــو عمــل ثـانوي أتــى بعـد العمليــة اجلريئــة الـيت متــت أوًال بإدخـال األواشــي نفســها 

على اخلبز واخلمر يف القداس الكبري داخل اإلفخارستيا، إالَّ أن حماولة إعادة وضع األواشي بعد التقديس 
بعد تقدمي احلمل هو درجة يف العودة إىل الوضع األصيل جـداً حبسـب أصـول العشـاء األخـري وكـل طقـس 

تُقــال بعــد الشــكر األخيــر الرمسيــة القدميــة، حيــث كانــت كــل التــذكارات والصــلوات والتضــرعات  الــوالئ 
كــأ األمــر الــذي مارســه الــرب يســوع نفســه (انظــر وهــو مرفــوع يف يــد رئــيس املت علــى كــأس اإلفخارســتيا

 ).146صفحة 
مــــة  ولكــــن بقــــاء ليتورجيــــة مــــرقس الرســــول حمتفظــــة بوضــــع األواشــــي والتــــذكارات بعــــد الشــــكر يف مقدِّ
اإلفخارستيا يف القداس الكبري يوضح لنا مقدار عمق القدم اهلائـل الـذي توقفـت عنـده إفخارسـتية مـرقس 

عـن مـدى اعتمادهـا األصـلي علـى التقـديس الـذي مت يف طقـس تقـدمي  الرسول عند التطور، أل�ا تكشف
احلمل األول، إذ تكون األواشي على هذا األساس تأيت بعد التقديس أي الربكة على اخلبز والشـكر علـى 
الكـــــــــــــأس، بـــــــــــــل وبعــــــــــــــد حلـــــــــــــول كلمــــــــــــــة اهللا األزيل وظهـــــــــــــور وجهـــــــــــــه (حضــــــــــــــرته) علـــــــــــــى اخلبــــــــــــــز 

 
 ارجع ألحباث كل من ليتزمان وجون ماسون نيل. (36)
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 كرمي.واخلمر وحتويلهما إىل جسده احمليي ودمه ال
علـى وتعتمـد لذلك، فاألواشي بوضعها احلايل يف أنافورا مرقس الرسول تؤكد قيمة طقس تقدمي احلمل 
 تقديسه وتأيت بعده لتثبت وجوده وقيامه، حىت ولو كنَّا قد أمهلناه هذه املئات من السنني.

حيـث أبقـى كـل وغريغوريـوس فيمـثالن الدرجـة األخـرى الالحقـة يف هـذا التطـور  أمَّـا قداسـا باسـيليوس
منهما على صلوات الشكر يف بداية الطقس كمقدمة، ولكن رفـع منهـا التـذكارات والصـلوات (األواشـي) 
 -لتعود إىل موضعها التقليدي األصيل هناك يف النهاية بعد التقديس على كأس الربكة يف القداس الكبـري 

 ”.بعد طقس احلمل“
 عند مرحلة ناقصة؟ولكن هل بذلك يكون قدَّاس مرقس الرسول توقَّف 

يف الواقع أن موضوع قداس مار مـرقس وإن كـان ال يـزال حيمـل أقـدم البصـمات اخلاصـة باإلفخارسـتيا 
وليتورجيتها، فهو أيضاً ال يزال حمسوباً أنـه ليتورجيـة كاملـة أصـيلة تفتخـر بـه الكنيسـة القبطيـة وتصـلي بـه. 

 دراسات العاِمل دكـس وأسـئلته احلـائرة الـيت ولكن لكي نكشف هذه األعماق اليت فيه، يلزمنا أن نعود إىل
)، فــاجلواب حــان أوانــه لكــي يعطيــه قــداس مــار مــرقس، إمنــا أيضــاً يف 541مل يعــرف هلــا جوابــاً (صــفحة 

 عمق سري.
فمقدِّمة اإلفخارستيا ملار مرقس اليت اشتبه دكس أ�ا رمبا كانت أصًال هي هي اإلفخارسـتيا كلهـا (أو 

وأ�ـا كانـت متصـلة مباشـرة بالتسـبحة الشـاروبيمية حيـث تنتهـي بذكصـولوجية القداس كلـه) بـدون أواشـي 
ــا أيــن كــان التقــديس علــى اخلبــز  -ختاميــة وبــذلك ينتهــي عنــدها القــداس، هــذا مــا كــان يتصــوره دكــس  أمَّ

واخلمر وأين يبتدئ وأين ينتهي من هذه اإلفخارسـتيا، فهـذا مـا مل يسـتطع دكـس أن يعطـي عنـه جوابـاً أو 
 .حىت تصوراً 

هي أن ما اشتبه العاِمل دكس فيـه هـو صـحيح، أي  577واحلقيقة كما نوهنا إليها يف هامش صفحة 
صــاغها القــديس مــار مــرقس  مســيحية” صــالة إفخارســتية“أن إفخارســتية مــار مــرقس كانــت عبــارة عــن 

اآلن  لتضــاف علــى اإلفخارســتية التقليديــة القدميــة الــيت مارســوها فيمــا ســبق (العشــاء األخــري، والــيت هــي
وهـو حبسـب وضـعه  ،”كسـر الخبـز“طقـس طقس تقدمي احلمل بكامله)، والذي ُمسِّي يف سـفر األعمـال 

أي مباركــة اســـ  اهللا علــى اخلبــز مث كســره وتوزيعـــه،  -التقليــدي القــدمي مل يــزد عــن تـــالوة الربكــة التقليديــة 
ل بســيطة فيهــا يُقــدَّم وكــذلك اإلفخارســتيا أي الشــكر علــى كــأس الربكــة، ومل يــزد هــو اآلخــر عــن عــدة مجــ

 على الكأس الشكر هللا على عناية اهللا وعلى اليوم املقدَّس (السبت).
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ولكــــن اآلن وحبســـــب األوضــــاع اجلديـــــدة يف العهـــــد اجلديــــد، التـــــزم الرســـــل بصــــبغ الطقـــــس بالصـــــبغة 
كمـا   -املسيحية. ولكن ملَّا وقف الطقس القـدمي أمـامه  مقفـوًال، فالربكـة علـى اخلبـز والربكـة علـى الكـأس 

ال ميكــن اإلضــافة إليهــا، لــذلك مل يكــن مــن وســيلة لصــبغ طقــس كســر اخلبــز بالصــبغة  -مارســها املســيح 
املسيحية إالَّ باالحتفاظ به هو كما هو يف بساطته املتناهية، مث االلتجاء إىل اإلضافة إليه، وذلـك بتـأليف 

العناصــر املســيحية املتعلقــة  صــالة شــكر جديــدة (أي إفخارســتية جديــدة) مطولــة وفيهــا اســ  املســيح وكــل
أساساً بالتجسُّد والفداء واخلـالص وربطهـا مبوضـوع الطقـس أي بسـر الشـكر، علـى أن الرسـل التزمـوا بـأن 
تكون اإلفخارستية اجلديدة (صالة الشكر املضافة على الطقس) مطابقة ألصول التقليد القدمي أيضـاً مـن 

وخاصــة عالقتهــا باســ  اهللا. هــذا كلــه كانــت  جهــة كيــف تبــدأ وكيــف تنتهــي ومــا هــو جــوهر مضــمو�ا،
تتحك  فيه تقاليـد غايـة يف الدقـة واحلساسـية، وهـذا مـا اسـتوفته متامـاً إفخارسـتية مـار مـرقس كمـا كشـفناه 

 بدقة سابقاً.
صـالة شــكر “ومـن ذلـك يتبـني أن نـواة كـل إفخارسـتيا مسـيحية جديـدة مل يكـن يف البدايـة أكثـر مـن 

س القــدمي (عشــاء الــرب)، أي كســر اخلبــز. وكــان القصــد منهــا صــبغ تضــاف علــى حــدود الطقــ” جديــدة
” لــذكر املســيح“طقــس كســر اخلبــز بالصــبغة املســيحية، أو علــى وجــه الدقــة كــان جلعــل الطقــس القــدمي 

 » اصنعوا هذا ... لذكري «حسب وصية الرب 
 إذاً، فاإلفخارستيات املسيحية كلها وعلى وجه العموم هي إفخارستيات تذكارية.

ذي حيقــــق ويؤكــــد هــــذا الوضــــع احملــــدود حلقيقــــة نــــواة اإلفخارســــتيا اُألوىل جــــداً هــــو شــــرح كــــريلس والــــ
م، وهو كما يذكر العاِمل دكس إمنا يصف إفخارستية يعقوب الرسول 350اُألورشليمي لإلفخارستيا سنة 

اآلن  ليسـت أكثـر ممـا يسـمَّى” صالة شكر مسيحية“يف شكلها البدائي جداً الذي كان عبارة عن جمرد 
ويتبعها مباشرة تسبحة الشاروبي . وبعد تسبحة الشاروبي  مباشرة تأيت صالة استدعاء الـروح ” املقدِّمة“بـ

صـــالة “القـــدس. وهنـــا تنتهـــي اإلفخارســـتيا مـــن حيـــث جوهرهـــا التقديســـي حيـــث مل تكـــن قـــد امتـــدت 
الـيت ” على الكأسوصف الربكة على اخلبز و “هذه لتستوعب الشكر على التجسُّد والفداء وال ” الشكر

 .anamnesisتسمَّى اآلن بالتأسيس وال حىت عبارات خاصة بالتذكار 
الــذي حيتســبه  -إمنـا بعــد حلـول الــروح القــدس الـذي يــذكر فيــه حتويـل اخلبــز إىل جســد واخلمـر إىل دم 

باعتبــار حتويــل  anamnesis” التــذكار“دكــس أنــه مبثابــة ارهاصــة أُوىل (أي بدايــة حركــة) لتكــوين شــكل 
بــــــــز إىل جســــــــد املســــــــيح واخلمــــــــر إىل دم املســــــــيح هــــــــو إعــــــــادة األفعــــــــال الــــــــيت متــــــــت ليلــــــــة العشــــــــاء اخل
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عنــد كــريلس هــو عمليــة تقــديس للقــرابني حســب قولــه: ” احللــول“خصوصــاً وأن  -واســتمراراً لوجودهــا 
دة ، وهذه هي اإلشارة اُألوىل اليت انطلقت منها عقي”ألن كل ما يتصل بالروح القدس يتقدَّس ويتحوَّل“

. مث يبـدأ كـريلس اُألورشـليمي مباشـرة يف شـرح األواشـي، وأخـرياً ُـت  كـريلس شـرحه )36F37(التحوُّل فيمـا بعـد
 » أبانا الذي يف السموات «بصالة ” لإلفخارستيا“

) 199صـفحة  - 196ويف �اية التحقيق التحليلي الذي يقدِّمه العاِمل دكس يف كتابه (من صفحة 
ية للي تورجية مـا قبـل نيقيـة يف شـرح كـريلس اُألورشـليمي، مث بعـد سـرده للوقـائع الواحـدة ليؤكد القيمة التاُر

الـــيت كـــان ميارســـها ويشـــرحها كـــريلس ” إفخارســـتية مـــا قبـــل نيقيـــة“بعـــد األخـــرى ينتهـــي بـــذه احلقيقـــة أن 
اُألورشــليمي كانــت بــال جــدال ال حتتــوي علــى أكثــر مــن املقدِّمــة مث تســبحة الشــاروبي  مث اســتدعاء الــروح 

37F» أبانا الذي يف السموات «القدس مث األواشي مث 

38(. 
مث يعــود دكــس وبفحــص دقيــق لرتكيــب إفخارســتية القــديس يعقــوب الــيت اعتمــد كــريلس اُألورشــليمي 
علــى نصوصــها اُألوىل (أي مــا قبــل القــرن الثالــث)، يــربهن دكــس علــى أن روايــة التأســيس فيهــا هــي أيضــاً 

 مضافة ويف القرن الرابع.
هذه اإلفخارستيات املسـيحية اجلديـدة فلـيس كمـا يعتقـد ليتزمـان مـن صـنع بـولس الرسـول،  أمَّا تأليف

بــل إ�ــا ُرمســت بيــد الرســل مجيعــاً أو ُأخــذت وُســجِّلت عــنه ، كــلٍّ بامســه. وجــاءت مبكــراً جــداً قبــل البــدء 
مـــة صـــالة إفخ ارســـتية بتـــأليف رســـائل بـــولس الرســـول واألناجيـــل ذاتـــا. وهـــذا جنـــده واضـــحاً جـــداً يف مقدِّ

سريابيون حيـث جنـد كـل اجلمـل املسـتخدمة والتعـابري املسـيحية فيهـا ليسـت مـأخوذة مـن نصـوص إجنيليـة. 
وهـــذا ال ينطبـــق علـــى إفخارســـتية ســـريابيون فحســـب، بـــل وعلـــى أجـــزاء كثـــرية مـــن معظـــ  اإلفخارســـتيات 

 األصيلة.
أي جمــرد ” فخارســتيةصــالة اإل“املســيحية اجلديــدة يف حــدود جمــرد ” اإلفخارســتية“ولكــن مل تتوقــف 

، بـل امتـدت لتشـمل ”الربكـة علـى كـأس إفخارسـتية كسـر اخلبـز“صالة شكر تذكارية للمسيح تقال بعد 
من جديد كل طقس حركات كسر اخلبز؛ فبدأت تصف مـا عملـه املسـيح علـى اخلبـز وعلـى الكـأس وإمنـا 

تــه أخــذ خبــزاً... وبــارك... ألن يف الليلــة الــيت أســل  فيهــا ذا «كقصــة وروايــة تذكاريــة ” املاضــي“بصــيغة 
تزحــــــف لتأخـــــــذ ” اإلفخارســــــتيا املســــــيحية اجلديـــــــدة التذكاريــــــة“وهكــــــذا بـــــــدأت  » وكســــــر... إخل

 
(37) Dix, op. cit., p. 200. 
(38) Ibid., pp. 188-199. 
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خطـوة خطـوة حـىت اسـتوفت مجيـع حركاتـه ومراحلـه. وهكـذا ” طقـس كسـر الخبـز“كل شكل ومقومات 
لـه وصـلواته، إمنـا أصبحت اإلفخارستية املسيحية اجلديدة عبارة عن طقـس كسـر اخلبـز بكـل دقائقـه ومراح

” تقـدمي“األصـيل الـذي احنصـر وأخـذ صـورة ” كسـر اخلبـز“يف صورة وصفية تذكارية مضـافة إىل طقـس 
offertory الـذي أصـبح امسـه ” كسر اخلبز“. وشيئاً فشيئاً فقد طقسprothesis  هيبتـه اُألوىل وجاللـه

س بيزنطـة الـروم وإرمينيـا (انظـر صـفحة يف كنـائ -إالَّ من بعض مظاهر التكرمي والعبادة الهولة أسبابا  -
580.( 

(اجلزء ” كسر اخلبز“املسيحية اجلديدة كل هيبة وجالل وجمد طقس ” اإلفخارستيا“وهكذا أخذت 
السري مـن العشـاء األخـري). وضـمناً واجهنـا ازدواجـاً يف اإلفخارسـتيا يف كـل حركـة وكـل مجلـة وكـل صـالة 

فــي طقــس اإلفخارســـتيا وثانيــاً ، ”طقــس تقــديم الحمــل“الــذي امســه عنــدنا ” التقــدمي“أوًال يف طقــس 
اليت تسمَّت بأمساء الرسل واألساقفة مثل إفخارسـتية مـرقس الرسـول. واجلـدول املبـنيَّ  الجديدة المسيحية

ومــــا بعــــده يشــــرح ذلــــك ويــــربهن عليــــه ويصــــفه يف دقــــة بالغــــة مذهلــــة. غــــري أن طقــــس  628يف صــــفحة 
كأمانــة » اصــنعوا هــذا لــذكري «أيضــاً بأنــه حيمــل وصــية املســيح: اإلفخارســتيا اجلديــدة املســيحية ميتــاز 

 عظمى!

 



 
 

 ثالثاً: التسبحة الشاروبيمية
Sanctus 

 

باللغـة الالتينيـة، ولكـن هـذه الكلمـة صـارت تعـين ” قـدوس“تعين  Sanctusسانكتوس  )0F1(كلمة
يف األحبــاث الليتورجيــة معــىن التســبحة الشــاروبيمية كلهــا. وأول َمــْن اســتخدم هــذه الكلمــة وأشــاعها 

 .)1F2(هو قداس سريابيون
مــة اإل نبــدأ حنــس باالســتعداد للتســبحة الشــاروبيمية، ألن  prefaceفخارســتيا منــذ أول كلمــة يف مقدِّ

للكنيسة كما هو منذ ليلة اخلميس أن يقـدِّم  األصل يف مقدِّمة اإلفخارستيا حسب التقليد القدمي املنحدر
فقـــط هللا علـــى اخلليقـــة، كمـــا هـــو واضـــح جـــداً يف إفخارســـتية هيبـــوليتس، كـــذلك ” الشـــكر“رئـــيس املتكـــأ 

ولكـن توجـد منـه نسـخ يف احلبشـة أدخلـت فيهـا التسـبحة مثـل  ،”قـداس الـرب“احلبشة باسم املوجود يف 
ــا أن يــدخل عنصــر التســبيح قبــل الشــكر وبصــورة طاغيــة، فهــذا”. قــداس الرســل“ خــارج عــن التقليــد  أمَّ

 يقع التسـبيح بعـد صـالة اإلفخارسـتيا، أي بعـدالقدمي ملقدِّمة اإلفخارستيا، ألن حبسب الطقس القدمي 
 )30:26(مت  »ثم سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.«صالة على كأس اإلفخارستيا األخيرة ال

الَحظ أن عنصر التسبيح الذي دخـل علـى بدايـة اإلفخارسـتيا (ذات الطبيعـة الشـكرية) لـيس 
ُ
ولكن امل

 من كتابه). 219أصيًال أيضاً يف تركيبها كما يربهن على ذلك العاِمل دكس (صفحة 
عنا إىل النصوص األقدم كلما وجـدنا انكماشـاً يف عنصـر التسـبيح داخـل املقدِّمـة. فمـثًال ألنه كلما رج

(ويطـابق الـنص املطبـوع  13وهو نص من القـرن  يف نص أنافورا مرقس الرسول الذي يستخدمه برايتمان،
نجــد ســبعة أفعــال تخــتص بأعمــال التســبيح ومعهــا فعــل املســتخدم عنــدنا اآلن يف الكنيســة القبطيــة)، 

 واحد للشكر.
بــل ونالحــظ يف هــذه املخطوطــة أنــه قــد ُأضــيف عليهــا بعــد القــرن الرابــع مجلــة تتعلَّــق أساســاً بتســبيح 

 
(1) Oesterley, op. cit., p. 146. 
(2) G. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 165. 
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الشاروبيم أكثر منها تعلُّقاً مبوضوع مقدِّمة اإلفخارستيا الذي للشكر، الذي بدأ خيتفي حتت وطـأة أفعـال 
مـــة بعـــد أفعـــال التســـبيح الســبعة: [ون لـــيًال و�ـــاراً بشـــفاه غـــري ” بالتســـبيح“عـــرتف التســبيح. إذ تقـــول املقدِّ

هادئــة وقلــب ال يســكت ومتجيــدات ال تنقطــع أنــت الــذي خلقــت ...]. هــذه اجلملــة الــيت تــأيت بلهجــة 
تسبحة الشاروبيم ولتخدم التقدمي هلذه التسـبحة ال جنـدها يف خمطوطـة برديـة القـرن الرابـع إلفخارسـتيا مـار 

عاد عن معىن الشـكر بسـبب طغيـان فكـرة التسـبيح علـى اإلفخارسـتيا مرقس. إذاً فقد بدأ اإلمعان يف االبت
 اجلديدة. ويف هذا يقول دكس:

مـة التسـبحة مـع التسـبحة الشـاروبيمية حبـد ذاتـا كتطـور متميـز يف  [إنه من العادة اعتبـار مقدِّ
مة). ولكن احلقيقة تبقى أمامنـا أ�ـا مـن اجل هـة صالة الشكر اليت تأيت يف بداية الصالة (املقدِّ

العمليـــة ال تبـــدو هـــذه التســــبحة تطـــوراً يف صـــالة الشـــكر، بــــل هـــي يف الواقـــع بـــديل لصــــالة 
بنوع ما أل�ا تنتهي بأ�ا تأخذ موضع صالة الشكر فعًال يف أي ” ليتورجية“الشكر! وكأ�ا 

مكــان توضــع فيــه ... ولــيس ذلــك فقــط بــل أن وجودهــا (كمــا هــو يف حالــة قــداس القــديس 
مفهــوم الشــكر �ائيــًا عــن اجلمــل الــيت جتــيء بعــدها. فبــدل أن تعــود يعقــوب) تســبب يف رفــع 

 ”!!قـــدوس أنـــت“إذ بـــا تقـــول  ،”إعطـــاء الشـــكر هللا“الكلمـــات بعـــد التســـبحة لتعـــربِّ عـــن 
(ُيالَحـــظ أن هــــذا هـــو احلــــادث بصــــورة شـــديدة يف قــــداس القـــديس باســــيليوس وغريغوريــــوس 

جنـــد أن نفـــس الشـــيء قـــد املســـتخدمني يف مصـــر). وحينمـــا نفحـــص قـــداس القـــديس مـــرقس 
حـــدث يف اإلســـكندرية نفســـها وهـــي الـــيت بـــدأ فيهـــا طقـــس التســـبحة ومقـــدمتها، إذ جنـــد أن 

ـــه ليتورجيـــا القـــديس  ”الخليقـــة“وأوهلـــا مـــن أجـــل ” الشـــكر“أســـباب  (بالكـــاد) احتفظـــت ب
د والفـداء وبقيـة التشـكُّرات فقـد جتاوزهـا املصـنِّف ليحـل  ا الشـكر مـن أجـل التجسُّـ مرقس. أمَّـ

ا ملـاذا أبقـى علـى الشـكر مـن أجـل حمله فقـط  ”الخليقـة“ا التسبحة الشاروبيمية مبقدمتها. أمَّـ
ممـا يصـعب  بالخلقـة” االسـم“) فهو رمبا الرتباط 556(وهذا ما شرحناه سابقًا يف صفحة 

 )2F3(فكهما عن بعض.]
 عـالخمسـة أفلـن جنـد أكثـر مـن  -مهما متشينا مع النص املمسـوح  -كذلك فإن بردية اسرتاسبورج 

 للتسبيح مع فعل واحد للشكر.
 ثالثــة أفعــال للتســبيحفــإذا رجعنــا إىل نــص إفخارســتية ســريابيون وهــو مــن منتصــف القــرن الرابــع جنــد 

 
(3) Greg. Dix. op. cit., pp. 219, 20. 
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. ولكـــن غيـــاب فعــل الشـــكر هنـــا يكشـــف عـــن )3F4(حيــث ال يوجـــد فعـــل للشـــكر وال حــىت أي إشـــارة إليـــه
 احلمل). وهنا تأيت املقدِّمة تسبيحية اعتماد إفخارستية سريابيون على فعل شكر أساسي سابق (يف تقدمي

 خالصة ملتحمة بالتسبحة الشاروبيمية.
ــا يف نــص إفخارســتية هيبــوليتس  فــال جنــد أي فعــل وال أيــة  -وهــي مــن قبــل بدايــة القــرن الثالــث  -أمَّ

إشارة للتسبيح على اإلطالق. وهنا نسأل ملاذا؟ والسبب يف ذلك واضح، ألن إفخارستية التقليد الرسويل 
أي  -لذلك بقي الشكر هو طابعها السـائد. فحـىت هـذا الزمـان  خلو تمامًا من التسبحة الشاروبيمية،ت

بدايـة القـرن الثالــث مل تكـن اإلفخارسـتيا قــد دخـل عليهــا ال تسـبحة الشـاروبيم وال األواشــي، اللتـان كانتــا 
دخــول يــوم األحــد فقــط. وهــذا يكشــف لنــا عــن زمــان  Synaxisمــن اختصــاص طقــس خدمــة الصــباح 

 األواشي والتسبحة الشاروبيمية داخل اإلفخارستيا.
 بالمقدِّمة ملتصقة الشاروبيمية التسبحة دخول زمن

 اإلفخارستيا: داخل بها، الخاصة التقليدية
إن اإلشارة الواضحة اليت يوردها أورجيانوس خبصـوص وجـود التسـبحة الشـاروبيمية داخـل اإلفخارسـتيا 

 ة استخدام التسبحة يف اخلدمة:ملتصقة مبقدمتها يكشف عن بداي
[الذي هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسـم يسـمَّى لـيس يف هـذا الـدهر فقـط 
بـــل ويف املســـتقبل أيضـــًا ... ألن املالئكـــة املقدســـني والقـــوات املقدَّســـة والعـــروش (الكراســـي) 

 )4F5(حقاق طبيعتها.]املباركة والسيادات (األرباب) املمجَّدة هي ذات قوة وكرامة وجمد باست
[إن الســاروفيمني اللــذين يــذكرمها إشــعياء موصــوفان أن هلمــا ســتة أجنحــة ويصــيحان الواحــد قبالــة 

 )5F6().]3:6(إش » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت «اآلخر قائلني: 
إنــك “يــا رب مسعــت خــربك فجزعــت، وتبصَّــرت أعمالــك َفُدِهشــت  «[وتســبحة حبقــوق النــيب: 

 )6F7(ترمجة سبعينية).] 2:3(حب » وُتدرك يف جميء السنني ”تُعرف بين حيوانين

 
(4) Ibid. p. 165. 
(5) Origen, De Principiis, I,V, 1-3, ANF, IV, p. 256-257. 
(6) Ibid., I, III, 4, ANF IV, p. 253. 
(7) Ibid. 
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 )7F8().]10:7[فنحن قد علمنا أن ألوف ألوف قدامه وربوات ربوات يقدمون له اخلدمة (دا 
وأورجيــانوس إذ يشــري إىل كــل هـــذه العناصــر بــنفس اللغــة املســـتخدمة يف التســبيح داخــل اإلفخارســـتيا 

لشـاروبيمية يف اإلفخارسـتيا يف مصـر بـدأ يف اإلسـكندرية يكشف بغاية الوضوح عـن أن دخـول التسـبحة ا
م (أي قبــل أن يســجِّل هيبـــوليتس ليتورجيــة التقليــد الرســويل بقليــل). كمــا يقـــول 230بالــذات قبــل ســنة 

 العاِمل دكس:
[ومـــن اإلســـكندرية خـــرج طقـــس التســـبحة إلـــى كـــل مصـــر. ومـــن القطـــر المصـــري إلـــى كـــل 

 )8F9(المسيحية في كافة أنحاء العالم]
م) يف كتاباتـه أملـح هـو اآلخــر 200 -190لكـن بالبحـث وجـدنا أيضـاً أن كلمنــدس اإلسـكندري (و 

 إىل هذه النصوص اخلاصة بالتسبحة الشاروبيمية. فهو يقول:
 )9F10(]تسبيح الحيوانات.هللا دائماً أبداً على مثال ما قاله إشعياء خبصوص ” الشكر“[مقدماً 

ن، هــؤالء األبكــار املكتوبــة أمســاؤهم يف الســماء الــذين [هــذه كنيســة األبكــار ذات األوالد الكثــريي
 )10F11(]مع ربوات المالئكة.يعيِّدون 

وهـــــم خاضـــــعون “ الرئاســـــات، مث ”ألن املالئكـــــة ُخمَْضـــــُعون لـــــه“ المالئكـــــة[الرتبـــــة اُألوىل هـــــم 
 )11F12(”.]أيضاً 

لقـرن وبذا حيتمل أن تكون التسبحة الشاروبيمية داخل اإلفخارستيا اإلسـكندرية هـي أقـدم مـن ا
 الثالث.

وحنن إذا وضعنا النصوص الثالثة اليت بني أيدينا واليت حتمل أقدم صورة للتسـبحة الشـاروبيمية، وهـي: 
نص سريابيون، ونص دير الباليزا، ونص القديس مرقس القرن الثالث عشـر، جنـد التطـابق العجيـب الـذي 

ورسـوخ يف التقليـد اإلسـكندري منـذ يوحي إلينا بأن التسبحة الشـاروبيمية مـع مقـدمتها ذات أصـالة وقـدم 
 عصر مبكر للغاية:

 
(8) Against Celsus, VIII, 34, ANF IV, p. 652 
(9) Greg. Dix, op. cit., p. 165. 
(10) Clement of Alex., Stromata, VII, 12, ANF II, p. 544. 
(11) Exhortation to the Heathens, 9, ANF II, p. 195. 
(12) Ibid. Frag. No. 1, ANF II, p. 572. 
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 نص سيرابيون

 الرابع) القرن(
 نص بردية دير الباليزا

 السادس) القرن(
 نص مخطوطة برايتمان
 (القرن الثالث عشر)

ألنك أنت عال فوق كـل رياسـة وقـوة 
وســـلطان وســـيادة وكـــل اســـم يســـمَّى 
لــيس فــي هــذا الــدهر فقــط بــل وفــي 

 اً.الدهر اآلتي أيض

ألنـــك أنـــت فـــوق كـــل رياســـة وســـلطان 
وقــوة وفــوق كــل اســم يســمَّى لــيس فــي 
هــذا الــدهر فقــط بــل وفــي الــدهر اآلتــي 

 أيضاً.

فوق كل رياسة اهللا الذي  ألنك أنت هو
وكل سلطان وكل قوة وكل اسـم يسـمَّى 
ـــل وفـــي  ـــيس فـــي هـــذا الـــدهر فقـــط ب ل

 الدهر اآلتي أيضاً.
 ألــوفأنــت الــذي يقــف أمامــك ألــوف 

 المالئكةربوات وربوات 
 املقدسني.ألوف المالئكة 

[ألـــــوف، وربـــــوات، ربـــــوات املالئكـــــة ... 
 ُحذف].

ألـــوف أنـــت الـــذي يقـــف أمامـــك ألـــوف 
 المالئكة وربوات ربوات

والعـروش والســيادات  ورؤسـاء المالئكــة
 والرئاسات والقوات

الــذين بــال عــدد  رؤســاء المالئكــةوأجنــاد 
 خيدمونك.

 دمونك.املقدسني خي ورؤساء المالئكة

  باسيليوس 
ـــذي يقـــف حولـــك  ـــت ال الســـاروفان أن

 ذوو الستة األجنحةالكرميان 
 [الشاروبيم ... ُحذف]

مـــع الشـــاروبيم اململـــوئني أعينـــاً والســـريافيم 
 ذوي الستة أجنحة

أنــــــــت الــــــــذي يقــــــــف أمامــــــــك حيوانــــــــاك 
 الكرميان جداً.

كثــــريو األعــــني   الســــتة األجنحــــة ذوو
 الساروفيم والشاروبيم

 يغطون الوجه. فبجناحين
 
 

 الذين بجناحين يغطون وجههم.
 

 بجناحين يغطون وجوههم
من أجل الهوتك الذي ال يستطاع النظر 

 إليه وال التفكري فيه.
ـــــرجلين ويطيـــــرون  ـــــاثنين يغطـــــون ال وب

 ويصيحون قدوس. باثنين
وبجنــاحين يغطــون أرجلهــم ويطيـــرون 

 والكل على الدوام يقدسونك. باثنين
ـــــــاثنين يغطـــــــون أرجلهـــــــ ـــــــرون وب م ويطي

ألن يف كـــــــل زمـــــــان  بـــــــاالثنين اآلخـــــــرين
 يقدسك كل أحد.

ــــا  ــــل من ــــا ومعهــــم اقب حنــــن أيضــــاً دعاءن
 بالتقديس

 قائلين:

اقبـــــــل فمـــــــع هـــــــؤالء الـــــــذين يقدســـــــونك 
 تقديسنا منا نحن أيضاً 

 قائلين:

اقبـل تقديسـنا كل َمْن يقدسـك   معلكن 
يــــــا رب إذ نســــــبحك  منَّــــــا نحــــــن أيضــــــاً 

 معهم.
قـــــــــــــدوس قـــــــــــــدوس قـــــــــــــدوس رب 

لصباؤوت السماء واألرض مملوءتان ا
 من مجدك.

قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت 
 السماء واألرض مملوءتان من مجدك.

قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت 
الســماء واألرض مملوءتــان مــن مجــدك 

 األقدس.

مث وعمـق هـذا الرتكيــب الليتـورجي يظهــر أكثـر إذا تتبعنــا كيفيـة جتميعــه مـن أصــوله يف الكتـاب املقــدس 
 ربطه معاً بذه الكيفية املنسجمة. فاهليكل العام لتسبحة الشاروبيم يقوم على ثالثة أجزاء مرتابطة:
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وهــو عبــارة عـن ديباجــة مشــرتكة يف الثالثـة قدَّاســات، وهــي مـأخوذة بنصــها مــن رســالة  الجـزء األول:
آليــة فهــو موجــه أمَّــا األصــل يف ا ”.ألنــك أنــت“، مضــافاً إليهــا بادئــة واحــدة يف اجلميــع 21:1أفســس 

الذي عمله يف املسيح إذ أقامـه مـن األمـوات وأجلسـه عـن ميينـه يف السـماويات  «للمسيح بصورة الغائب 
 فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسـيادة وكـل اسـم يسـمَّى لـيس يف هـذا الـدهر فقـط بـل يف املسـتقبل أيضـاً 

ـــيس للمســـيح ه ال ). ولكن القدَّاسات الثالثة تشرتك يف توجيه هذ21و20: 1(أف » صـــفة هللا اآلب ول
 وبصورة املخاطب وليس بصورة الغائب.

مــأخوذة مــن أصــل ليتــورجي أخــذت عنــه ” ألنــك أنــت“وواضــح جــداً أن البادئــة املــذكورة يف البدايــة 
 .Synaxisالقداسات الثالثة بال أي تغيري. ويقينا أن هذه البادئة أصالً أخذت كما هي من خدمة الصباح 

عبـــارة عـــن منطـــوق التســـبيح ذاتـــه وهـــو مـــأخوذ مـــن أوصـــاف إشـــعياء لليتورجيـــة وهـــو  الجـــزء الثـــاني:
األرض “ألن إشـــعياء يقـــول: ” الســـماء“). مـــع فـــارق أنـــه يضـــيف هنـــا 10:7، دا 2:6الســـمائية (إش 

ألسـُت أنـا  «ولكن اإلضافة املسيحية تعتمد أيضاً على نـص كتـايب يقـول: ، ”مملوءة من مجدك (فقط)
 )24:23إر (» أمأل السماء واألرض.

الـــيت تُقـــال يف آخـــر  ”ســـدرا“املســـمَّاه  ”الثالثـــة“كـــذلك بـــالرجوع إىل القدوشـــاه (تســـبحة الشـــاروبيم) 
البـوجن مملوءتـان مـن جمـدك. ويعـرتف العـاِمل  ”السـماء واألرض“خدمة الصباح جند أن النص فيها حيوي 

Elbogen 12(اليهودي أن التسبحة المصرية هي طبقاً ألقدم تقليد عبري معروفF13(! 
وأمَّـــا الطقـــس اُألورشـــليمي والطقـــس الســـرياين والطقـــس البيزنطـــي (القســـطنطينية) وطقـــس رومـــا (وهـــو 

ويضيف الطقـس األنطـاكي ”. أوصنا يف األعايل مبارك اآليت باسم الرب“مأخوذ كله من مصر) يضيف 
ليقــة كلهــا اخل“كمــا جنــدها يف رســالة كليمنــدس الرومــاين إىل أهــل كورنثــوس هكــذا: ” مبــارك إىل األبــد“

قـــدَّاس ويشـــرتك يف هـــذه اإلضـــافة ”. األرض“بـــدًال مـــن ” اخلليقـــة“حيـــث وضـــع ” مملـــوءة مـــن جمـــدك
 املستخدم يف مصر. ”غريغوريوس“

. 10:7وُيالَحظ أن قدَّاس سريابيون يتميز بأنه يضيف إىل مقدِّمة التسبحة الشـاروبيمية نـص دانيـال 
افورا هو النص الرمسي الذي ذكـره القـديس أثناسـيوس ومعروف أن النص الذي استخدمه سريابيون يف األن

 .)13F14(الرسويل يف رسائله عن الروح القدس الذي صار معتمداً يف كافة أحناء العامل

 
(13) I. Elbogen according to Eric Werner, The Sacred Bridge, p. 286. 
(14) Ibid., p. 284. 
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مع نـص  3:6، الكتاب الثامن (ليتورجية كلمندس)، فهي متزج إشعياء )14F15(أمَّا ليتورجية قوانني الرسل
 » روش والسيادات والرياسات والسالطنيالع « 16:1مع ما جاء يف كولوسي  12:3حزقيال 

مــة تلــي هــذه النصــوص الثالثــة عبــارة ليســت مــن الكتــاب املقــدَّس تعــربِّ عــن احتــاد  ويف �ايــة هــذه املقدِّ
 الليتورجيا األرضية بتلك اليت للمالئكة متضرعة إىل اهللا أن يقبل هذا التسبيح:

 “مع هؤالء اقبل تقديسنا.” 
أمَّـــا إذا فحصـــنا هـــذه النصـــوص الثالثـــة مـــن جهـــة أصـــالتها واتصـــاهلا بأقـــدم نـــص، فـــإن قـــداس مـــرقس 

،  )15F16(الرســول يبــدو أكثرهــا التزامــاً باجلمــل األساســية وأقلهــا إضــافات وأقلهــا حــذفاً يف النصــوص األصــلية
بال شك، ولو أنه كما هو واضح من اجلدول السابق، أمَّا أكثرها حرية يف الزيادة واحلذف فهو سريابيون 

. أمَّـــا خلـــو الطقــــس )16F17(يف حذفـــه لـــذكر الشـــاروبيم جــــاء حماولـــة منـــه ليكــــون أكثـــر أمانـــة لـــنص إشــــعياء
فإنــه جعــل تســبحة ” مبــارك اآليت باســم الــرب“و” أوصــنَّا يف األعــايل“اإلســكندري عمومــاً مــن هتــاف 

ل الليتورجي املطلوب، وهـو األقانيم الثالثة يف حدود الفع” عبادة“أي ” تقديس“الشاروبيم منحصرة يف 
لـيس موضـعها هنـا علـى اإلطـالق ” أوصـنَّا يف األعـايل“تقديس العابدين وتقديس الذبيحة املوضـوعة!! و

” مبــارك اآليت باســم الــرب“أل�ــا خاصــة مبجــيء الــرب، وهــا حنــن علــى أبــواب التقــديس فقــط!! كــذلك 
 فبكل تأكيد ليس موضعها هنا.

علـــى األصـــل ” جمـــدك األقـــدس“ن القـــرن الثالـــث عشـــر كلمـــة وأخــرياً تضـــيف خمطوطـــة مـــار مـــرقس مـــ
وهـذه الزيـادة ليسـت أصـيلة وهـي  » األرض مملـوءة مـن جمـدك (فقـط) «املوجـود يف إشـعياء الـذي يقـول: 

قد دخلت أيضاً  ”مجدك األقدس“فعًال غري موجودة يف باقي النصوص القدمية. ولكننا جند هذه الزيادة 
 يف الطقس األثيويب.

مقتبســـة مباشـــرة مـــن اخلدمـــة ” قدوســـات للثـــالوث“أن التســـبحة الشـــاروبيمية، أي الثالثـــة  واملالَحـــظ
. والعجيـب )17F18(الصباحية ليوم الرب، اليت هي بـدورها أصـًال كانـت يف خدمـة الصـباح يف المـع اليهـودي

وال » .واحـد..امسـع يـا إسـرائيل الـرب إهلـك  «أ�ـا كانـت تُقـال مباشـرة وكتمهيـد لقـانون اإلميـان اليهـودي 
ـــــــــــة يف تســـــــــــبحة الشـــــــــــاروبيم كتقـــــــــــدمي لقـــــــــــراءة أوشـــــــــــية اإلجنيـــــــــــل. واملعـــــــــــروف أن  ـــــــــــزال آثارهـــــــــــا باقي ت

 
(15) Apostolic Constitutions, VIII, II, 12 ANF VII, p. 388. 
(16) Coquin, op. cit., p. 326. 
(17)  F.X. Funk, cited by Coquin, op. cit., p. 326 n. 51. 
(18) Baumstark, Comparative Liturgy, pp. 49, 50. 
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 اإلجنيل بدوره هو قانون اإلميان املسيحي للعهد اجلديد.
ولكــن مــن أهــم مــا مييــز موضــع تســبحة الشــاروبيم يف بدايــة اإلفخارســتيا هــو أ�ــا ُأخــذت مــن اخلدمــة 

” اإلفخارســــتيا“التقليــــد القــــدمي لتــــدخل كعنصــــر أساســــي يف الصــــباحية خلدمــــة تســــبيح عبــــادي حســــب 
كعنصر تسبيح استعالين يف العهد اجلديد يف موضع التسبيح اإلفخارسيت الستعالن اخلالص بدم املسـيح 
يف كأس اإلفخارستيا. وهنا يلزم أن نعود ونذكِّر القارئ أن التسبيح يف العشاء األخري الذي صنعه املسيح 

الـذي يسـمَّى  كان بعـد العشـاء بعـد رفـع كـأس البركـةهو حبسب التقليد اليهـودي)  مع تالميذه (والذي
أي كـأس الشـكر. فبعـد الشــكر يف العهـد القـدمي كـان التسـبيح يقـدَّم بــاملزامري،  ”اإلفخارسـتيا“اآلن كـأس 

ولكــــن الكنيســــة يف العهــــد اجلديــــد حريصــــة دائمــــاً أن ال تســــتخدم املزمــــور (باعتبــــاره نبــــوَّة) يف حلظــــات 
االســتعالن اإلهلــي، أي اســتعالن تــدبري اخلــالص الــذي أكملــه املســيح مبشــورة اآلب وعمــل الــروح القــدس 
بالتجسُّد والفـداء. لـذلك قـدَّمت الكنيسـة تسـبحة الشـاروبيم بـدل املـزامري تعبـرياً عـن االسـتعالن السـمائي  

ن الثــالوث هــو أعظــم تســبيح كمــا رآه إشــعياء بالنســبة هللا، إمنــا هنــا بالنســبة للثــالوث باعتبــار أن اســتعال
 ميكن أن يقدم هللا.

 «كمـا ينبغـي أن نلتفـت إىل أن التسـبيح هنـا يـأيت بعـد طقـس تقـدمي احلمـل ... أي تقـديس اخلبـز و
إفخارسـتية “مـع مقدِّمـة اإلفخارسـتيا هـي يف حقيقتهـا  -علـى الكـأس!! إذاً فتسـبحة الشـاروبيم » الشـكر

حية اجلديـدة. أو كمـا يقــول بومشـتارك وبـاحلرف الواحـد، إمنــا كأسـاس ونـواة اإلفخارســتيا املسـي” التسـبيح
 بدون أن خيوض يف املوضوع بدقة:

[هــذه كانــت نقطــة البدايــة لنشــأة وتطــور اإلفخارســتيا (األنــافورا) يف الشــرق وكــل اإلفخارســتيات 
 )18F19((األنافورات) يف الغرب.]

مــاء العظــام مثــل ليتزمــان بســبب ولكــن يعــود بومشــتارك يف حــزن الئمــاً نفســه وكــل َمــْن ســبقه مــن العل
كيــف تبــدأ عــدم قدرتــه علــى مــلء الفــراغ الــذي ظــل يتحــداهم يف شــرح هــذا املوضــوع وخاصــة مــن جهــة 

هكــذا يظهــر عجــز  .)19F20(إفخارســتيا بتســبحة الشــاروبيم؟ والتســبيح يــأتي عــادة ختامــاً ولــيس بدايــة؟
 رجيا.العلماء عن إدراك سر تقديم الحمل كأساس ال يمكن بدونه فهم الليتو 

ولكننــــا قــــد أوضــــحنا فــــي مواضــــع كثيــــرة، ونعــــود ونوضــــح، أن الــــذي خفــــي علــــى بومشــــتارك 

 
(19) Ibid., p. 51. 
(20) Ibid. 
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ـــدأت   ـــة بكـــل أنواعهـــا إنمـــا ب ـــدة التذكاري وليتزمـــان وغيرهمـــا هـــو أن اإلفخارســـتيا المســـيحية الجدي
العملـي (تقـديم الحمـل اآلن) الـذي كـان ” عشـاء الـرب“كوصف مسيحي تـذكاري، تفسـيرًا لطقـس 

لذلك مل تكن اإلفخارسـتيا املسـيحية ملتزمـة يف البدايـة بـأكثر مـن شـرح  ات المسيحية.يخلو من التعبير 
عابر، ألن تقليد العشاء األخري الذي هو كسر اخلبز ظل كامًال ومستوفياً لكل مطالـب التقـديس. فكـان 

عمـل يف املطلوب مـن اإلفخارسـتيا اجلديـدة هـو اسـتيفاء اسـتعالن املسـيح وتـذكاره. وكـان أول جمـال هلـذا ال
ألن هذا كان هـو العنصـر املسـيحي الوحيـد النـاقص يف  ”التسبيح بعد العشاء“اإلفخارستيا هو الشكر و

بــدأت ” ذبيحــة التســبيحرمحــة الســالم “القــدمي. ومــن عنـد نقطــة هتــاف الشــعب ” كســر اخلبــز“طقـس 
األخـري، اإلفخارستيا اجلديدة تصف حركـات العشـاء األخـري حركـة حركـة حـىت أخـذت كـل صـورة العشـاء 

أو ” األنــــــافورا الكــــــربى“إمنـــــا يف قالــــــب وصـــــفي تــــــذكاري وتســـــبيحي وشــــــكري معـــــاً، الــــــذي هـــــو اآلن 
أو  ”القــــداس الوصــــفي“بـــــ” تقــــدمي احلمــــل“والــــذي ســــندعوه لتســــهيل متييــــزه عــــن طقــــس ” الليتورجيــــا“
 ”.اإلفخارستيا الوصفية“

 :Embolismوصلة نهاية التسبحة الشاروبيمية باإلفخارستيا مرة أخرى وتسمَّى 
الــيت تقــول: ” التســبحة“ مقدِّمــةالتســبحة كمــا عرفنــا، هلــا وصــلة يف مبــدأها تربطهــا باإلفخارســتيا وتســمَّى 

. أمَّــــا الوصــــلة الــــيت تــــربط �ايــــة التســــبحة الشــــاروبيمية )20F21(”ألنــــك أنــــت العــــايل فــــوق كــــل رئاســــة ... إخل“
ي أصـيل مل خيـرج خـارج مصـر، باإلفخارستيا مرة أخرى فهي على صنفني أو طقسني: طقـس إسـكندري مصـر 

السـماء واألرض “املـأخوذة مباشـرة مـن كلمـات التسـبحة  ”امأل هذه الصعيدة“وهي كلمة التخاطب مع اهللا: 
مقــدَّس “أمَّــا الطقــس اآلخــر وهــو يف كــل مــا هــو خــارج مصــر، وقــد اســتخدم كلمــة التخاطــب ”. مملوءتــان

 ”.قدوسقدوس قدوس “وهي مأخوذة من الروح العامة للتسبحة ” أنت
ولكــن مل يقتصـــر الفــارق بـــني الطقــس اإلســـكندري والطقــس اآلخـــر مثــل األنطـــاكي علــى نـــوع كلمـــة 
الوصلة فقط، إذ نرى أنه بينما ميتد الطقس األنطاكي مـثًال ليتوسـع يف هـذه املرحلـة لـيعلن األقـانيم الثالثـة 

ف يف وضــعه النــوايت مث ميتــد بســرعة وبــدون مناســبة ليشــمل تــدبري اخلــالص، جنــد الطقــس اإلســكندري يقــ
(نـــواة) األول كمـــا هـــو، حمصـــوراً فقـــط يف وســـيلة االنتقـــال مـــن التســـبيح إىل طلـــب مـــلء الذبيحـــة متهيـــداً 

 أي تقديس اخلبز واخلمر. -للدخول يف التأسيس 

 
املثلـث: الـرب مـع مجـيعكم/  نفسها، الـيت تبـدأ بـاحلوار” اإلفخارستيا“ ومقدِّمةالتسبحة  مقدِّمةننبه أنه يلزم التمييز بني  (21)

 ارفعوا قلوبكم / فلنشكر الرب، مث الشكر على اخلليقة ... إخل.
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قـدوس “ويف خمطوطة ديـر الباليـزا يبـدو هـذا االختصـار يف االنتقـال علـى أدق صـورة، إذ يكتفـي بعـد 
امألنــا حنــن أيضــاً مــن “بــأن يقــول: ” اؤوت الســماء واألرض مملوءتــان مــن جمـدكقـدوس قــدوس رب الصــب

كمـــا توجـــد خمطوطـــة أخـــرى برديـــة حمفوظـــة مبكتبـــة جـــون ...”. جمـــدك وتفضَّـــل وأرســـل روحـــك القـــدوس 
وقـــرر أ�ـــا منســـوخة يف القــــرن  )22F23(فحصــــها بدقـــة العـــامل ك. هــــ. روبــــريتس )21F22(رايالنـــد مبنشســـرت بـــإجنلرتا

ي صورة مطابقة كثرياً إلفخارسـتيا مـار مـرقس. وهـي تشـمل �ايـة التسـبحة الشـاروبيمية السادس وأ�ا تعط
يلي التسبحة الشاروبيمية. هذه املخطوطة نقرأ هلا يف هذا ااملوضع الوصـلة  الذي” االستدعاء“حىت آخر 

 اليت تربط التسبحة باالستدعاء هكذا:
ربنا وإهلنا وخملِّصنا يسوع  بواسطةدَّس [ألنه باحلقيقة السماء واألرض مملوءتان من جمدك املق

 املسيح].
كـــذلك قـــداس مـــار مـــرقس (املخطوطـــة املســـتخدمة يف برايتمـــان)، فإنـــه يتســـع يف هـــذا املوضـــع ولكـــن 

ويزيــدها ” الســماء واألرض مملوءتــان مــن جمــدك األقــدس“الكتــايب  حبــذق إذ يأخــذ آخــر عبــارة يف الــنص
مث يسـتمر بـنفس روح مقدِّمـة اإلفخارسـتيا الـيت بـدأ بـا ليحقـق  ،”بالحقيقـة“بروح العبادة قائًال  ”تحقيقاً “

هو حادث عن طريـق وسـاطة الـرب أن هذا امللء أي أن انتشار الد اإلهلي حىت ملء السماء واألرض 
أي أنـك أكملـت خلقـة السـماء  -تسلسل املعىن الذي قـدمت بـه اإلفخارسـتيا يف البدايـة يسوع، بنفس 

بواســطة حكمتــك نــورك الحقيقــي ابنــك “كملــت خلقــة اإلنســان وكــل شــيء واألرض وكــل مــا فيهــا وأ
 ”.الوحيد

مــن قبلــه تقــرب لــآلب وأيضــاً كمــا أن إفخارســتيا الذبيحــة الناطقــة، اخلدمــة غــري الدمويــة هــي أيضــاً 
 كذلك فالسماء واألرض امتألت من جمد اهللا بواسطة ظهور ابنه!!  معه!!

جنحـت يف تـاليف انقطـاع التسلسـل الفكـري أو حـدوث  وبذا تكون مقدمة إفخارستية مار مـرقس قـد
 فراغ أو تبلبل يف املعىن من جراء دخول التسبحة الشاروبيمية داخل تقدمي اإلفخارستيا. أي

أن إفخارســتية مــار مــرقس تصــر علــى تفخــيم دور الوســاطة الــيت  )23F24(ويعلِّــق علــى ذلــك العــاِمل كــوكن

 
(22) C.H. Roberts, Catalogue of the Gr. & Lat. papyri in the J. Rylands Lib., Manchester, III, 

1938, p. 25-28; nº465. 
(23) Ibid. 

 صــغَّرة مــن هــذا االعــرتاف يف وســـاطة االبــن يف اخلليقــة والذبيحــةاألرمنيــة حتمــل صـــورة م القداســـاتتوجـــد بعــض  (24)
 )..Coquin op. cit., pp. 328, n. 57(انظر 
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إننــا يف “يكــون موضــع إعــالن وشــهادة. ويضــيف كــوكن  يقــوم بــا الــرب يســوع مؤكــدة علــى أنــه ينبغــي أن
 ”الواقع ال نقابل مثل هذا احلذق يف أي قداس شرقي آخر.

ويقينــاً أن هــذا االجتــاه الفكــري يف إبــراز وســاطة الــرب يســوع هــو عقيــدة الهوتيــة متأصــلة يف التقليــد 
ملســتخدم يف مصــر الــذي اإلســكندري، ألننــا جنــدها أيضــاً بغايــة الوضــوح واإلصــرار يف قــداس باســيليوس ا

اسـتدراكاً ملـا ســبق ذكـره مــن  [هـذا الـذي خلقــت بـه كــل شـيء مــا يُـرى ومـا ال يُــرى]يـورد هـذا الــنص: 
خلقة اهللا للسماء واألرض والبحر وكل ما فيها، وهنا يربز عنصر اإلصرار يف التقليد القبطي. يف حـني أن 

 .)24F25(لعقيدي متاماً قداس باسيليوس السرياين البيزنطي خيلو من هذا االجتاه ا
وهذا االجتاه العقائدي الذي يربز أمهية وساطة االبن يف اخللقة ويف تقدمي الذبيحة، كما هو واضح يف 
قداس مرقس الرسول والقداس املصري لباسيليوس، وهو يف الواقع تقليـد عتيـق للغايـة، نقـرأ عنـه كثـرياً جـداً 

 وبوضوح عند أورجيانوس:
وذلـك  -صـورة اهللا  -اهللا الواحـد وابنـه الوحيـد الكلمـة  -قوانـا  بكـل -[وعلى ذلك فـنحن نعبـد 

ـــه الوحيـــد،  نقـــدِّمها أوًال بالصـــلوات والتضـــرعات، مقـــدمني توســـالتنا هللا خـــالق العـــامل بواســـطة ابن
واشـــتياقاتنا لالبـــن متضـــرعين إليـــه بصـــفته كفـــارة لخطايانـــا وكاهنـــاً أعظـــم لكـــي يقـــدم ذبائحنـــا 

 )25F26(]إلى اهللا العلي.وصلواتنا 
ونضــيف إىل ذلــك أقــواًال مــن كليمنــدس اإلســكندري تثبــت أن هــذه العقيــدة يف مصــر أقــدم أيضــاً مــن 

 القرن الثالث:
عطـرة، فـال  خبـوراً ذا رائحـةإن الرب كـرئيس كهنـة أعظـم يقـدِّم إلـى اهللا [وإن كنَّا نقول (يف الكنيسة) 

نفهـم أن ذلـك يعـين أن الـرب  نتصور أن ذلك يعين ذبيحـة وخبـوراً عطـراً (ماديـاً)، ولكـن ينبغـي أن
 )26F27(املقبولة كرائحة روحية عطرة على املذبح (السمائي).]” األغايب“يصنع ذبيحة 

وهنا يتحفنا العاِمل كوكن بعدة مراجع تـربهن علـى مقـدار قـدم هـذه العقيـدة حيـث يتتبعهـا العلمـاء إىل 
ه العقيـدي هـذا مسـجًِّال هـذا القرن الثاين، ومنها يستقرئ كوكن أن قداس مار مـرقس كـان قـد بلـغ نضـوج

قبــــــــل الــــــــدخول يف الصــــــــراعات  -الــــــــنص (بــــــــدون االســــــــتدعاء املطــــــــوَّل الــــــــذي يــــــــأيت بعــــــــد التــــــــذكار) 

 
(25) Coquin, op. cit., p. 328. 
(26) Origen, Against Celsus, VIII, 13, ANF IV, p. 644. 
(27) Clement of Alexandria, The Instructor, II, 8, ANF II, p. 255. 
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 .)27F28(مع اآلريوسية اليت بدأت يف بكور القرن الرابع
 “هذه الصعيدة ” امألplhrîson: 

التســـبحة  رية، وُتســـتخدم كمـــا ســـبق وقلنـــا لـــربطهـــذه الكلمـــة هـــي إحـــدى مميـــزات اإلفخارســـتيا اإلســـكند
 .Epiclesis” الصغري“الشاروبيمية باإلفخارستيا مرة أخرى، وذلك استعداداً للدخول يف االستدعاء 

(ولــيس بالربكــة فقــط كالعــادة) للعابــدين  مــلء المجــدولكــن بينمــا تتجــه برديــة ديــر الباليــزا إىل طلــب 
] أي بـنفس الـد الـذي ميـأل السـماء مجـدكحنن أيضاً من  امألناالواقفني يف الكنيسة ومقدمي الذبيحة [

والربكـــة يف ، ”بالبركـــة“الــيت لـــك ” هـــذه الصـــعيدة“، جنــد أنـــافورا مـــار مـــرقس تتجـــه إىل مـــلء )28F29(واألرض
ـــافورا ســـريابيون فيطلـــب: [امـــأل هـــذه الذبيحـــة  املفهـــوم الطقســـي والالهـــويت القـــدمي هـــي التقـــديس. أمَّـــا أن

ولـــيالَحظ دائمـــاً أنـــه ال فـــرق إطالقـــاً يف املفهـــوم الـــذبائحي اإلفخارســـيت بـــني  ].”شـــركتك“و” بقوتـــك“
كمــا أحبنــا املســيح أيضــاً  «، فقــد وردت كلهــا معــاً يف آيــة واحــدة: ”صــعيدة“و” ذبيحــة“و” قربــان“

 )2:5(أف » وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً وذبيحة هللا رائحة طيبة (خبوراً).
 ”:امأل“ليتورجي اإلسكندري رؤية أعمق لمفهوم هذا االصطالح ال

” امــأل“هــذا االصــطالح الكنســي الــذي اســتخدمته اإلســكندرية لــربط تقــديس اهللا بتقــديس الذبيحــة 
plhrîson  اإلفخارستيا يف ملكوت ” تكميل“هو نفس االصطالح الذي استخدمه املسيح للتعبري عن

 أشــرب منــه بعــد حــىت ال «علــى حــد ســواء: ” تكميــل“أو ” مــلء“حيــث الكلمــة تعــين  plhrwqÍاهللا 
 )16:22(لو » .plhrwqÍ ™n tÍ basile…v toà Qeoàيف ملكوت اهللا يكمل 

يكفـي أن  أو العربية، باليونانيةسواء ” أكمِّل“هي هي نفسها كلمة ” امأل“ولكي يتضح أكثر أن كلمة 
 ”.مأل“بية وهو يطابق الكلمة العر  mill'eيف العربية جييء نطقها هكذا ” يكمِّل“نشري إىل أن كلمة 

  هلذه الذبيحة كان بالنسبة للمسيح متوقفاً على قيامته وصعوده. التكميلفهنا 

 
(28) Coquin. op. cit., p. 329. 

 يلزم أن نضع أمام القارئ هذه اآليات حىت يدرك الروح اإلجنيلية اليت كتبت با األنافورا اإلسكندرية: (29)
 )،10:4(أف » صعد أيضاً فوق مجيع السموات لكي ميأل الكل.« +
 )،19:3(أف » لكي متتلئوا إىل كل ملء اهللا.« +
 )،19:5(أف » بعضاً مبزامري وتسابيح.امتلئوا بالروح مكلمني بعضكم « +
 )23:1(أف » يف الكنيسة اليت هي جسده ملؤه، ذاك الذي  ميأل كل شيء يف الكل.« +

 ».إخل ألنه فوق كل رياسة وسلطان...«ويُالَحظ أن هذه اآلية األخرية تأيت مباشرة بعد اآلية اليت منها أخذت مقدمة التسبحة 
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  الروح القدس بالنسبة لنا. إرسالهلذه الذبيحة كان متوقفاً على  التكميلوأيضاً فإن 
 ا يصــلِّي الكــاهن طالبــاً املــلء أو التكميــل، فهــو يتمســك بوعــد إفخارســيت نطقــه الــرب لــذلك حينمــ

أي  ”للتكميـل“طلب الكاهن الـروح القـدس ضمن تأسيس السر، وحيقق عهداً بآن واحد. فإذا 
امللء، فهو ميارس حقاً وعد به املسيح، وإذا مل يطلب الروح القدس بالـذات ولكـن اكتفـى بطلـب 

ألن  الذبيحــة.” ليكمــل“سيرســل الــروح القــدس مــن تلقــاء ذاتــه ن الــرب فاحلاصــل أ ”المــلء“
املســيح جيلــس معنـــا اآلن، أو بــاحلري جنلـــس حنــن معــه، علـــى مائدتــه يف ملكوتـــه ونشــرب معـــه أو 

 تشري إىل ملء الروح.” اجلدة“باحلري يشرب معنا من نتاج الكرمة اجلديد، حيث 
نــص هــو يف الواقــع ” امــأل هــذه الذبيحــة“طالح ولكــن الــذي ينبغــي اإلشــارة إليــه هــو أن هــذا االصــ

الرسـم “احتفظـت بـه الليتورجيـة القبطيـة منـذ البـدء كجـزء ال يتجـزأ مـن قـانون اإلفخارسـتيا أو  إفخارستي
فهـــو ضـــمن كلمـــات الـــرب  » إىل أن يكمـــل (أو ميـــأل) «الـــذي أسســـه الـــرب بقولـــه: ” اإلفخارســـيت

يـا القبطيـة منـذ البـدء ومتسـكت بـه حـىت اليـوم، ولكنـه احتفظـت بـه الليتورج التأسيسية لسـر اإلفخارسـتيا
 مفقود من كافة الليتورجيات األخرى.

هـو  المناسـب الـذي يُقـال فيـه،” الموضـع“اختيـار ولكن الدقة واحلبك الذي استخدمه األقباط يف 
األساســي لــه والقصــد الالهــويت يف اســتخدامه.  ”المعنــى اإلفخارســتي“الــذي صــرف انتبــاه العلمــاء عــن 

هـــذه امـــأل أيضـــاً الســـماء واألرض مملوءتـــان مـــن جمـــدك، هكـــذا ... “ن األقبـــاط وضـــعوه بعـــد لفظـــة فـــأل
”. الكلمــات املرتادفــة“ظــن العلمــاء أن املســألة ال تعــدو تسلســل أفكــار ولباقــة يف اســتخدام ” الصــعيدة

ضاً. ولكن فكما مأل اهللا السماء واألرض من جمده بظهور املسيح يطلب الكاهن أن ميأل هذه الذبيحة أي
 املعىن احلقيقي يتعدَّى هذا املعىن الظاهري:

كمـا فاملسيح اآلن وقد صـعد فـوق السـموات فـوق كـل رياسـة وسـلطان وفـوق الشـاروبيم والسـريافيم، أوالً: 
 تقول الصالة، أي اسـتوى علـى عرشـه ودانـت لـه ملكـوت السـموات. فـاآلن حـق لنـا أن نتمسَّـك بالوعـد

ملكـوت حتـى يكمـل فـي إين ال آكـل منـه  «خارستيا يف ملكوت السـموات: الذي قاله أنه سيكمِّل اإلف
 ”!كمِّلها“ أي” امأل هذه الصعيدةفاآلن “لذلك يتوسل الكاهن كواثق من وعد املسيح  » اهللا

أمَّـا اختيـار هـذا املوضـع بالـذات للهتـاف بالتسـبحة الشـاروبيمية فـاملوقف نفسـه هـو الـذي حـتَّم  ثانياً:
، ”والقلــوب مرفوعــة إليــه“ســتعلن اآلن علــى املــذبح حبســب هتــاف الشــماس ســابقاً بــذلك ألن املســيح م

فاهلتاف مع املالئكة والسريافيم والشاروبيم أصبح ضرورة حتمية. وهذا اهلتاف بذه التسبحة للمسيح مع 
طلــــــب مــــــلء الذبيحــــــة باعتبــــــار املســــــيح موجــــــوداً اآلن وقائمــــــاً علــــــى املــــــذبح هــــــو حبــــــد ذاتــــــه اعــــــرتاف 
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لـن تـروين مـن  «املسيح هنا هو ملكوت اهللا، هو اآليت باسم الـرب ”. ملكوت اهللا قد أتى“ن وشهادة بأ
). وهـــذه اآليـــة يضـــعها قـــداس القـــديس 39:23(مـــت » تقولـــوا مبـــارك اآليت باســـم الـــرب اآلن حـــىت

ح أي أن املسـي -» أوصـنا يف األعـايل «غريغوريوس بالذات هنا تأكيـداً هلـذا املعـىن، ويضـيف إليهـا أيضـاً: 
 قد استعلن واخلالص معه ممثًال يف اجلسد، ولو أن الطقس يعترب هذا النداء سابقاً ألوانه.

وكمـــا ســـيهتف كـــل ” الكلمـــة“كمـــا يهتـــف الكـــاهن قبـــل ذلـــك عنـــد قـــراءة اإلجنيـــل حيـــث تســـتعلن 
 ”.القدسات للقديسني“الشعب عندما يقول الكاهن 

موات فـــي جســـد ودم المســـيح، ظهـــور ملكـــوت الســـأي أن هـــذا التســـبيح هـــو إعـــالن الســـتعالن 
ألين أقول  «لذلك تُعترب هذه اللحظة أ�ا هي اللحظة احلامسة اليت نطلب فيها من الرب أن يكمِّل وعده 

 )18:22(لو » حتى يأتي ملكوت اهللا.لكم إين ال أشرب من نتاج الكرمة 
 ”.امأل وكمِّل هذه الصعيدة حسب وعدك“واآلن، وإذ قد أتى ملكوت اهللا، إذاً 

مــن األشــياء امللفتــة لنظــر الباحــث املــدقق حماولــة قــداس باســيليوس وضــع ملســة مــن اللمســات املصــرية و 
الصـميمة (يف تركيبــه البيزنطــي) بتطبيــق عقيــدة املــلء هــذه، ولكــن بتســبحة أخــرى غــري تســبحة الشــاروبيم. 

وم مــيالد الــرب إمعانــاً يف صــبغ القــداس بالصــبغة املســيحية الصــرف، خيتــار تســبحة املالئكــة يــ -فهــو هنــا 
مـن �ايـة ” املسـرة“، يلـتقط كلمـة ”الد هللا يف األعايل وعلـى األرض السـالم ويف النـاس املسـرة“يسوع: 

مبسـرتك يـا “التسبحة ويضعها يف فم الكـاهن لتكـون وصـلة الـدخول يف موضـوع اإلفخارسـتيا مـرة أخـرى 
 ...”.قلوبنا من سالمك ... لكي نتناول امأل اهللا 

ن هذا الوعي للتقليد اإلسكندري الذي جاء متقدماً يف صـالة الصـلح (قبـل الـدخول ولكن وبالرغم م
، جند يف هـذا القـداس ذاتـه ”)ارفعوا قلوبكم“علماً بأن اإلفخارستيا الكربى تبتدئ بـ  -يف القداس رمسياً 

تبتـدئ وال (قداس القديس باسيليوس) جتاوزاً للقاعدة التقليدية يف تركيـب التسـبحة الشـاروبيمية حيـث ال 
مثـل قـداس مـار مـرقس، وهـذا يسـجله لنـا أورجيـانوس:  -تنتهي بالشكر أو متجيد االسـم كالتقليـد القـدمي 

[وكما بدأنا الصالة بتمجيد اهللا، فمن املناسب أن خنتمهـا بتمجيـد وتسـبيح: منجـد اآلب باملسـيح يسـوع 
لـيت تـربط التسـبحة باإلفخارسـتيا، بـل ، وال تـتم باختيـار الوصـلة املختصـرة املناسـبة ا)29F30(يف الروح القدس]

ميتــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــداس باســــــــــــــــــــيليوس بالتســــــــــــــــــــبحة بــــــــــــــــــــالعكس، ويــــــــــــــــــــدخل مــــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــرى فيمــــــــــــــــــــا 

 
(30) Origen, On Prayer, Ch. 33. 
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ــد (حيــث كــان املنتظــر أن يــدخل هنــا يف  يصــلح أن يكــون مقدمــة اإلفخارســتيا: اخللقــة والســقوط والتجسُّ
دينونـة، قبـل التقـديس). التقديس ولكنه يستمر ليذكر اآلالم والقيامة والصـعود واجللـوس والـيء الثـاين وال

وأخـــرياً [وفيمـــا هـــو راســـم أن يســـلِّم نفســـه عـــن حيـــاة العـــامل] يـــدخل إىل تقـــديس اخلبـــز واخلمـــر! مث يعـــود 
ويعيــد تــذكاره مــرة أخــرى يف  -قبــل التقــديس  -مضــطراً حبكــم التقليــد الطقســي ويســتدرك كــل مــا قالــه 

متــه ... وصــعوده ... وجلوســه ... آالمــه وقياموضــعه األصــيل بعــد التقــديس. [ففيمــا حنــن نصــنع ذكــر 
 ]. وهكذا يظهر لنا أن تقليد أنافورا باسيليوس خيتلف عن التقليد اإلسكندري يف مواضـعوظهوره الثاني

هامة. كذلك يتبني لنا أصالة قداس مار مرقس ودقته التقليديـة، وقدمـه السـحيق الـذي يقـول عنـه دكـس: 
 ”!إن امتداده غري منقطع قط حىت إىل الرسل“

ا يتبــني لنــا مــن تركيــب قــداس القــديس باســيليوس أنــه ختــريج مــن التقليــد القــدمي (مــن قــداس مــار كمــ
 مرقس) حترر كثرياً عن الدقة التقليدية حسب الطقس الليتورجي القدمي.

كذلك نعتقد أن صالة الصلح يف قداس القديس باسيليوس هي مصرية األصل والتـأليف، وأقـدم مـن 
أي  إفخارســـتيا مســـيحية كاملـــة،ويشـــتبه يف أن تكـــون هـــي حبـــد ذاتـــا  زمـــن القـــديس باســـيليوس نفســـه،

قصــد مؤلفهــا أن يضـع تســبيحاً مالئكيــاً مســيحياً  منوذجـاً مســيحياً لصــالة شـكر كاملــة قدميــة غايــة القـدم
ـــه املالئكـــة يـــوم مـــيالد املســـيح نفســـه، ليكـــون بـــديًال عـــن التســـبحة الشـــاروبيمية  أصـــيًال وكـــامًال هتفـــت ب

مة الصباح للمجمع اليهودي، وضعت بعـد تقـدمي احلمـل مبفهومـه القـدمي (الـذي يـتم فيـه املأخوذة من خد
 تقديس اخلبز واخلمر وحلول املسيح).

هــذه تنتهــي بالتنــاول وذلــك مــن واقــع منطوقهــا [لكــي نتنــاول بغــري وقــوع يف ” صــالة الصــلح“وبــذا كانــت 
قدَّســة قبــل التنــاول مباشــرة حســب أقــدم تقليــد دينونــة مــن قربانــك غــري املائــت الســمائي]، حيــث تــأيت القبلــة امل

 -ليتــورجي يف مصــر (أخــذت عنــه رومــا وبقــي فيهــا حــىت اآلن، وأول َمــْن كشــفه وأثبتــه هــو البابــا إينوســنتيوس 
بالرتتيب  وحسب ما سجله العالَّمة أورجيانوس اإلسكندري) وبعد القبلة ينادي الشماس أصالً [تقدَّموا تقدَّموا

kat¦ trÒpon [ألساقفة أوالً مث الشمامسة مث النسَّاك (طقس قدمي قبل الرهبنة) مث الشـعب. وبقيـة نـداء أي ا
الشماس هنا يكشف بوضوح أنه نداء خيتص بالتناول حيث يقول صراحة أن املوجود علـى املـذبح هـو [جسـد 

ملناســب أثنــاء ودم عمانوئيــل] ويــرد الشــعب (رمحــة الســالم ذبيحــة التســبيح) الــذي هــو مطلــع التســبيح بــاملزمور ا
التناول. ولكـن بـدخول اإلفخارسـتيا الكـربى احنصـر كـل هـذا الطقـس يف حـدود تقـدمي احلمـل فقـط حيـث تبـدأ 

 اإلفخارستيا الكربى اجلديدة من أول [ارفعوا قلوبكم].



 
 

 رابعاً: االستدعاء الصغير
Epiclesis - Invocation 

'Ep…klhsij 
 

. وحبسـب املفهـوم pikalšw™يعين الدعاء باالسـم (باسـم اهللا) علـى الشـيء  epiclesisاالستدعاء 
كل َمْن يدعو باسم  «متاماً أو التقديس أو الشكر (اآلية  )0F1(التقليدي العربي القدمي يكون هذا هو الربكة

 ، أي كل َمْن يبارك اهللا يتبارك).21:2أع » الرب خيلص
وهنـا يتضــح لنــا أكثـر معنــى قــول القـديس إيرينيئــوس: [إن الخبــز الـذي يتقبَّــل الــدعاء باســم اهللا 

epiclesis [1(ال يعود بعد خبزًا عاديـاً بـل إفخارسـتيًاF2(  كـان ” الـدعاء باالسـم“هـذا يجعلنـا نفهـم أن
 ارستيا.منذ بدء اإلفخ” عملية التقديس“هو صميم 

ولكــن هــذا الــدعاء باالســم نجــده علــى أوضــح وأوقــع صــورة فــي تقــديم الحمــل حينمــا يبــارك 
، واالبــن ”ضــابط الكــل“الكــاهن اســم الثــالوث المقــدَّس كــل أقنــوم بمفــرده وباســمه الخــاص: اآلب 

تقـديم “على الخبز (والكأس). ولكـن نعـود فـي نفـس طقـس ” الباراكليت“، والروح ”المونوجينيس“
ينادي فيه باسم األقنوم الثاني فقط وبصفاته  epiclesisونجد أيضاً استدعاًء آخر باالسم ” الحمل

بــــالظهور “الــــذي بــــال عيــــب، مــــع الطلــــب ” الحمــــل” “الخبــــز الحــــي” “كلمــــة اآلب“الشخصــــية: 
(اقنومك)]. ويتجدد هنا الطلب لصـيرورة الخبـز  -[اظهر وجهك على الخبز والخمر ” الشخصي

ثـــم نعـــود فـــي قـــداس مـــار مـــرقس لنجـــد بعـــد التســـبحة  دمـــاً للمســـيح. جســـدًا للمســـيح والخمـــر
ولكن موجهاً لآلب، ويتحدد الطلـب  ”تقديم الحمل“الشاروبيمية استدعاًء آخر على نمط استدعاء 

الـــروح القـــدس عليهـــا للبركـــة والتقـــديس (فقـــط) أي بـــدون إعـــادة بحلـــول  بمـــلء الصـــعيدة بالبركـــة فيـــه
 دماً. الخمرالمطالبة لجعل الخبز جسداً أو 

 بعـــد التســـبحة الشـــاروبيمية كـــان علـــى منطــوق هـــذا االســـتدعاء الـــذي يـــأتيوهنــا يتضـــح أمامنـــا أن 

 
(1) Greg. Dix, op. cit., pp. 274, 275. 
(2) Iren., Adv. Haer., IV, 18,5. 
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أي التقـديس وصـريورة اخلبـز جسـداً واخلمـر دمـاً، وهـو ال  -دراية تامة بما تم في طقس تقديم الحمـل 
أمامـــك]. والحـــظ بـــدئ بوضـــعها الـــيت المكرَّمـــة يغفـــل أن يـــذكر ذلـــك أيضـــاً إذ يقـــول: [قرابينـــك هـــذه 

 احلمل. إشارة إىل طقس تقدمي ”بدئ بوضعها“كذلك مجلة ” المكرَّمةقرابينك هذه “التشديد على كلمة 
إذاً، فهــذا االســتدعاء لــه صـــلة جوهريــة بتقــدمي احلمـــل، فهــو أقــدم ممــا تصـــوره العلمــاء الــذين فحصـــوا 

وعلَّـق علـى ذلـك  W. H. Frereرير ليتورجية مرقس الرسول. وقد اسرتعى انتباه األسقف العاِمل و. هـ. ف
 تعليقاً حكيماً وذكياً، ولكن لألسف تركه معلَّقاً دون أي فحص. يقول فرير:

[هذا االستدعاء األويل يستحق مزيداً من االنتباه أكثر مما أُعطي له حىت اآلن. وميكن اعتباره أنـه 
وبقـي علـى اخلبـز واخلمـر) قبـل تـالوة التقـديس (علـى ذو مالمح عتيقة ُحِفَظ فـي مكانـه العتيـق 

املتطـور ” االسـتدعاء“من البسـاطة بـال أي تغيـري حـىت بعـد أن اقتبسـت اإلسـكندرية  حاله العتيق
 بعد تالوة  التقديس (على اخلبز واخلمر). -كما وضعه اآلخرون   -(من سوريا) ووضعته 

تخلـف عـن  يعتبـر ذخيـرة أثريـة السـتدعاءٍ لذلك فإن هذا االستدعاء األول (قبـل التقـديس) 
 أهـ. )2F3(بعدما احتل االستدعاء اجلديد بثقله الكامل مكانه بعد تالوة التقديس]التطور 

هـــذه اللفتـــة الكرميـــة مـــن هـــذا األســـقف العـــاِمل جعلتنـــا أكثـــر اشـــتياقاً ملزيـــد مـــن الـــدرس والفحـــص هلـــذا 
سـتدعاٍء قـط داخـل األثري فعًال، ولكن حبسب ما انتهى إليه العلماء قاطبة أنه مل يـدخل ا” االستدعاء“

صـــراحة قبـــل القـــرن الرابـــع، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص جـــداً  لمباشـــرة  تحويـــل الخبـــز والخمـــراإلفخارســـتيا 
 )3F4((مصر)!

بســبب هـذا جيعلنــا نــزداد يقينــاً مــن أن االســتدعاء الــذي أمامنــا (قبــل تــالوة التقــديس) هـو عتيــق فعــًال 
فقـط [بالربكـة  للبركة والتقـديسالقدس  بل يكتفي بأن يكون حلول الروح عدم تحديده لفعل التحوُّل،

 بارك وبالتقديس قدِّس].
يف هـذا املكـان مل جيـيء ليحـل حمـل االسـتدعاء املوجـود  ”لمـلء الصـعيدة“كما نعتقـد أن االسـتدعاء 

اســـــتدعاء “يف طقـــــس تقـــــدمي احلمـــــل وهـــــو االســـــتدعاء التقليـــــدي حســـــب تقليـــــد اإلســـــكندرية األصـــــيل 
جلعـل اخلبـز جسـداً لـه واخلمـر دمـاً لـه (كمـا  ”اللـوغس“عاء الكلمـة ، بل ليكمله. فاألول استد”اللوغس

” هــذه الصــعيدة التــي لــكعلــى “جــاء يف ســريابيون)، والثــاين توسُّــل إىل اآلب الســتدعاء الــروح القــدس 

 
(3) W.H. Frere, The Anaphora or Great  Eucharistic Prayer, p. 85. 
(4) Ibid., 86-89. 
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للربكــة والتقــديس. فهــي عمليــة تكميــل بــالروح القــدس ملــا متمــه املســيح ” ذبيحــة املســيح“الــيت هــي هــي 
 اُألردن وكما مت يف يوم اخلمسني. كما مت يف” اللوغس“

الصـعيدة (الذبيحـة) فقـط  ”لتكميـل“وكون حلول الروح القدس هنا كان يُفهـم يف الكنيسـة دائمـاً أنـه 
 يتضح من قداس القديس مرقس الرسول حيث يقول يف هذا املوضع:

يت مـن قبلـك لـك بالربكـة الـكمِّل الذبيحة [باحلقيقة السماء واألرض مملوءتان من جمدك املقـدَّس، 
ـــر هـــذه القـــرابني املكرَّمـــة املوضـــوعة  حبلـــول روحـــك القـــدوس عليهـــا، وبالربكـــة بـــارك، وبـــالتطهري طهِّ

 قدامك، هذا اخلبز وهذه الكأس].
لذبيحة اإلفخارستيا هو فعل إفخارسيت أصـيل ” التكميل“أو ” امللء“وهنا يلزمنا أن نتذكر أن فعل 

نـاقص ووعـد بتكميلـه، وكمَّلـه بالفعـل بحلـول الـروح القـدس أشار إليه الرب ليلة العشاء األخير أنـه 
 !» أشربه معكم جديداً يف ملكوت أيب « يوم الخمسين والكنيسة تمارسه هنا بصورة راععة حقـّا:

لذلك فإن االستدعاء الذي يأيت بعد التقديس يُعترب تكراراً مـزاداً وموسـعاً جـداً لالسـتدعاء الـذي قبـل 
بعد  -ضوحاً للغاية إذا قارنا بني نص االستدعاء الثاين مع نص االستدعاء األول التقديس. وهذا يزداد و 

فيتبـني لنـا أنـه  -اختزال األوصاف اليت جاءت مزادة على الروح القدس كما جاءت يف االسـتدعاء الثـاين 
 فعًال تكرار (انظر اجلدول):

 االستدعاء األول
 في قداس ق. مرقس

 قبل التقديس 

 االستدعاء الثاني
 في قداس ق. مرقس 

 بعد التقديس

 بحلول روحك القدوس عليها -1
 

 بالربكة بارك وبالتقديس قدِّس -2
 

المبـدوء بوضـعها ” المكرَّمة“قرابينك هذه  -3
 أمامك.

وأرســـل إلـــى أســـفل ... روحـــك القـــدوس  -1
 علينا وعلى ...

الســـــابق ” المكرَّمـــــة“القـــــرابين التـــــي لـــــك  -2
 وضعها أمامك

 ينقال.لكي يتطهرا و  -3

وواضــح أن كــل األوصــاف املــزادة الــيت للــروح القــدس الــيت جــاءت يف االســتدعاء الثــاين هــي أوصــاف 
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لتخــدم قضــية اإلميــان بوحــدة اجلــوهر لــآلب واالبــن  -يف القــرن الرابــع  -الهوتيــة عقائديــة صــرف، زيــدت 
يف المــع املســكوين  والــروح القــدس، تلــك القضــية الــيت انفجــرت فعــًال قبــل القــرن الرابــع وانتهــت حبســمها

م. أمَّا حتديد عمل الروح القدس يف االستدعاء الثاين ليجعل اخلبز جسداً واخلمـر 381القسطنطيين سنة 
حيـث سـبق دماً فهذا االقتباس يف الواقع ُأخذ كما هو من الليتورجيا السوريانية. لذلك جيـيء هنـا متكـرراً 

 ”.ديم الحملتق“تالوته في موضعه اإلفخارستي األصيل الذي في 
أمَّـــا كـــون االســـتدعاء كـــان موضـــعه األصـــلي القـــدمي بعـــد التســـبحة الشـــاروبيمية مباشـــرة يف إفخارســـتية 
مــرقس الرســول، فهــذا يتضــح مــن مصــدر آخــر هــو عظــات كــريلس اُألورشــليمي علــى إفخارســتيا أورشــليم 

دقيق، حيـث يـذكر أن (قدَّاس يعقـوب الرسـول قبـل تطـويره) الـيت يشـرح فيهـا مراحـل اإلفخارسـتيا هنـاك بتـ
 االستدعاء الوحيد يأتي بعد التسبحة الشاروبيمية مباشرة!

 وإليك شرح القديس كريلس اُألورشليمي مع تعليق العامل دكس:
[وبعد التسبحة الشاروبيمية يأيت اللغـز األعظـم يف شـرح القـديس كـريلس لصـالة اإلفخارسـتيا كمـا  

نكون قـد قدسـنا ذواتنـا بـذه التسـبحة الروحانيـة كانت يف أيامه، يقول القديس كريلس (وبعد أن 
نتوسل إىل اهللا لريسل الروح القدس ...). هـل حقـاً ميكـن أن ” Sanctusالتسبحة الشاروبيمية “

يأيت يف طقس أورشليم استدعاء الروح بعـد التسـبحة الشـاروبيمية بـدون شـكر علـى اخلليقـة وعلـى 
وبـدون  ”الرب للتقديس على الخبز والخمـر كلمات“وبدون تالوة التأسيس التجسُّـد واآلالم 

تـذكار حيـث ال يتوســط بـني التسـبحة الشــاروبيمية واالسـتدعاء أي شــيء آخـر؟ هـذا هــو مـا يريــد 
أن يقوله القديس كريلس، ولكـن هـذه احلقيقـة بـدت غـري حمتملـة ملعلقـني كثـريين وشـرَّاح الليتورجيـا 

لكــين أعــرتف أين أشــك فيمــا حاولــه هــؤالء حــىت أ�ــم حــاولوا جاهــدين ليقّولــوه غــري مــا قــال ... و 
يُعتــــرب حجــــة أمينــــة يف التعليـــــق  -القــــديس كـــــريلس اُألورشــــليمي  -الشــــرَّاح، ألن هــــذا الكاتــــب 

 والتلخيص].
حــىت (وهنــا يبتــدئ العــاِمل دكــس يف أن يثبــت أصــالة شــرح كــريلس ودقــة ســرده للحــوادث علــى التــوايل 

أن األُورشـــليمي  وأثبتـــه القـــديس كـــريلس قالـــه غـــري مـــا إىلحـــدوث أي منفـــذ يـــؤدي  يقنـــع القـــارئ باســـتحالة
 االستدعاء يف الليتورجيا يف أُورشليم جييء بعد التسبحة مباشرة).. مث يستطرد دكس:

[وعلى كل حال أنه يبدو يل على أحسن وجه أن كريلس يعين ما يقوله وأن االستدعاء يف القـرن الرابـع 
أخذت عن مصر بالـذات  (ويُالحظ أن أُورشليم -ة مباشرة يف أُورشليم كان يتبع التسبحة الشاروبيمي

وبالدرجــــــــــة اُألوىل التســــــــــبحة الشــــــــــاروبيمية ومقــــــــــدمتها)، هــــــــــذه هــــــــــي احلقيقــــــــــة مهمــــــــــا بــــــــــدا 
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 )4F5(هذا الرتتيب غري متوقع لدينا مبفهومنا احلديث عن الرتتيب العادي لصالة التقديس.]
 )5F6(]تكون الذبيحة قد تكاملت تمامـاً عاء ويعلِّق دكس أيضاً على ذلك بقوله: [إن بعد هذا االستد

 حبسب طقس كريلس اُألورشليمي.
وحنن ال نستطيع أن نعرب على شرح القديس كريلس اُألورشليمي إلفخارستية يعقوب الرسول يف أيامه 

دون أن ننتبـــه إىل أن مـــا يقولـــه إمنـــا ينطبـــق متامـــاً علـــى إفخارســـتية مـــرقس  -م قبـــل أن تتطـــور 348ســـنة 
 صاً وأنه من األمور املؤكدة أن أورشليم أخذت عن مصر التسبحة الشاروبيمية مبقدمتها.الرسول، خصو 

املســيحية يف بدايتــه كــان ال خيــرج ” اإلفخارســتيا“ومــن شــرح القــديس كــريلس يتأكــد لــدينا أن طقــس 
على كأس الربكة األخري كما مارسه الـرب يف العشـاء ” صالة شكر وتسبيح“عن وضعه التقليدي القدمي 

أو  ”التكميـــل“وثانيـــاً التعبـــريات املســـيحية الالزمـــة لإلفخارســـتيا اجلديـــدة،  أوالً خـــري، إمنـــا مضـــافاً إليـــه األ
 «)، 16:22(لـو » يف ملكـوت اهللا ”يكمل“ال آكل منه حىت  «الذي وعد به الرب ” الجديدامللء “

 ”جديـداً “معكـم،  ه وأقول لكم إين من اآلن ال أشرب من نتـاج الكرمـة هـذا إىل ذلـك اليـوم حينمـا أشـرب
 )29:26(مت » يف ملكوت أيب. مث سبحوا وخرجوا.

إفخارســـتيا وحنــن ال نــرى يف الطقـــس الــذي يشـــرحه القــديس كـــريلس اُألورشــليمي (طقـــس أورشــليم = 
 عن: كانت بالفعل عبارة  )6F7(القديس يعقوب) أكثر من هذا، فهو يكشف عن أن اإلفخارستيا

، مث شــــكر علــــى خلقــــة مــــا يف ”مســــتحق وعــــادل“ (حــــوار الكــــاهن مــــع الشــــعب، مث مقدمــــة: -1
 السموات وما على األرض ويف البحر وما يُرى وما ال يُرى).

 بوضعها اإلسكندري املعروف لدينا متاماً. التسبحة الشاروبيمية: -2
اخلبـــز إىل جســـد الـــرب واخلمـــر إىل دم الـــرب (هنـــا بدايـــة ” لتحويـــل“ اســـتدعاء الـــروح القـــدس: -3

 ل).دخول عقيدة التحوُّ 
لتكـون منقولـة مـن مكا�ـا يف أيـام القـديس كـريلس اُألورشـليمي  الصلوات التوسلية (األواشي): -4

 التقديس. بعد التقديس بالروح القدس حبسب شرحه، حيث يعلل ذلك أنه طلباً ملزيد من

 
(5) Greg. Dix, op. cit., pp. 197, 198. 
(6) Ibid., p. 199. 
(7) Ibid., pp. 188-196. 
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ويســـتحيل قبولـــه أو ولكـــن ال ميكـــن فهـــم طقـــس كـــريلس اُألورشـــليمي (اإلفخارســـتيا املســـيحية) بـــل 
 وهو طقس تقديسي” تقديم الحمل“ه على اإلطالق إالَّ إذا وضعنا في االعتبار قدسية طقس تصور 

 كامل صامت يتم على الخبز والكأس ويجري في البداية على نمط ما تمَّ في العشاء األخير.
بذا الوضـع تصـري إفخارسـتية يعقـوب الرسـول الـيت شـرحها كـريلس صـحيحة وسـليمة ومقبولـة مائـة يف 

وتنتهــي بالتســبيح وطلــب  -بعــد التقــديس علــى اخلبــز واخلمــر  -أل�ــا تــأيت كصــالة شــكر ختاميــة  املائــة، 
 ملء الروح القدس.

إذًا، فإهمال طقس تقديم الحمل وعدم ضّمه لألنافورا رسـمياً هـو الـذي أنشـأ القصـور فـي فهـم 
 من األحوال.الليتورجيات اُألولى، والذي بدونه يستحيل فهم اإلفخارستيا المسيحية بأي حال 

وطبعاً الذي زاد من صعوبة فهم إفخارستية القديس كـريلس اُألورشـليمي هـو التطـور الـذي متَّ هلـا بعـد 
م. حيث دخلتها كل عناصر التقديس على اخلبز والكأس من جديـد حـىت غطـت 348هذا التاريخ سنة 

 حيــز ضــيق ال يزيــد الــذي انكمــش واحنصــر يف مفهــوم الليتورجيــا احلديثــة يف” تقــدمي احلمــل“علــى طقــس 
 -وحسـب، وهكـذا بـدت إفخارسـتية القـديس كـريلس  ”وضـع الخبـز والكـأس علـى المـذبح“عن كونـه 

ناقصــة ومبتــورة مــع أ�ــا كاملــة وصــحيحة إذا أدركنــا أ�ــا اجلــزء األخــري مــن طقــس  -وهــي فاقــدة التقــديس 
 ”.التقديم التقديسي“

إفخارســتية وجــه العمــوم وبــاألخص جــداً  علــى” اإلفخارســتيا“علــى هــذا القيــاس ينحــل أمامنــا لغــز 
ألنـــه إذا أخـــذنا حبســـب تقريـــر كـــل علمـــاء  مـــرقس الرســـول التـــي تعتبـــر أم اإلفخارســـتيات فـــي العـــالم،

أن مصــر هــي المســئولة عــن التســبحة الشــاروبيمية بمقــدمتها وهــي التــي صــدرتها إلــى الليتورجيــات 
رشليمي مل تكـن إفخارسـتية أورشـليم يف أيامـه مث وحبسب شرح القديس كريلس اُألو  ،)7F8(ُأورشليم وإيطاليا

(اليت للقديس يعقوب الرسول) أكثر من هذا، أي من املقدمة مث التسبحة الشـاروبيمية مث اسـتدعاء الـروح 
 بال نزاع!” أم اإلفخارستيا المسيحية“تكون مصر هي القدس، إذاً، فبالتايل 

اتـــــا اُألوىل أكثـــــر ممـــــا شـــــرح كـــــريلس مل تكـــــن يف نو  -أيـــــة إفخارســـــتيا  -كـــــذلك فـــــإن اإلفخارســـــتيا 
للمــلء (أو للتكميــل). ومــن هنــا يلــزم أن تبــدأ  ” الــروح القــدس“ شــكر وتســبيح واســتدعاءاألورشــليمي: 

 كل دراسة لليتورجيا.

 
(8) Ibid., p. 165. 
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 وهكذا فكل استقراءات العاِمل دكس تبدو اآلن صحيحة تارخيياً وذات أسباب وأصول: مثل قوله:
يتبعــه  ،”ذكــر اســم اهللا“يــة لإلفخارســتيا ال تتكــون إالَّ مــن [هــل مــن املمكــن أن نتصــور عينــة أول

وال يكـــون فيهـــا هـــذه  ”بتمجيـــد اســـم اهللا“مـــن أجـــل العهـــد اجلديـــد، وتنتهـــي  عـــدة تشـــكرات
اإلضافات الكثرية اليت تبـدو اآلن هامـة وضـرورية لإلفخارسـتيا؟ ولكـن علـى كـل حـال ميكـن (ملثـل 

 ”.تياإفخارس“هذه العينة األولية) باحلق تسميتها 
فـنحن  في كـل التقاليـد،وحنن إذا درسنا كل أهداف اإلفخارستيات اآلن كما هي لـدينا اآلن 

تُتلـــى أمـــام اهللا ويُـــذكر فيهـــا أعمـــال  anamnesis” تـــذكارات“ســـوف جنـــد أنـــه ميكـــن اعتبارهـــا 
 شخص يسوع املسيح!

ــا مــن جهــيت فــإنين يف ختــام هــذا كلــه أرى أن مثــل هــذه اإلفخارســتية مبقــدمتها  ذات احلــوار أمَّ
الــذي اســُتعمل يف العشــاء ” البرياخــوت اليهــودي“التقليــدي ميكــن اعتبارهــا مــأخوذة مــن طقــس 
اليت كانت ذات صلة جوهريـة بـالطقس اليهـودي  -األخري ويف العصر الرسويل يف الكنيسة اُألوىل 

ـــــص  - ـــــو أردنـــــا الرجـــــوع يف ذلـــــك إىل النصـــــوص اُألوىل، فـــــال جنـــــد أمامنـــــا أقـــــدم مـــــن ن ولكـــــن ل
اللذين ميكن إرجاعهما إىل بداية القرن الثالث. أمَّا أقدم من ذلك  ”أّداي وماري“و” بوليتسهي“

 فليس أمامنا إالَّ طقس اإلسكندرية يف ليتورجية القديس مرقس الرسول.
 فهي تبدأ هكذا:

 ذكر اسم اهللا. -1
 ”.الخليقة“من أجل الشكر  -2
 مقدِّمة وتسبحة الشاروبيم. -3

هذا الذي مـن قبلـه “تقوله املقدمة بعد الشكر على اخلليقة، جنده هكذا  وحنن لو الحظنا ما
نالِحـظ أن هـذه يف  ”.ونقرِّب لك معـه ومـع الـروح القـدس =نشكر (نقدِّم هذه اإلفخارستيا) 

احلقيقـــة بدايـــة الذكصـــولوجية اخلتاميـــة لتمجيـــد االســـم (حســـب التقليـــد العـــربي القـــدمي). وبالفعـــل 
ــا رب فــي “مــرقس (يف هــذا التمجيــد) هكــذا: تســتمر إفخارســتية القــديس  ألن اســمك عظــيم ي

فلــو اســقطنا ”. جميــع األمــم وفــي كــل مكــان يُقــدَّم بخــور الســمك القــدوس وصــعيدة طــاهرة
وكـل ألنك أنـت فـوق كـل رئاسـة ... “األواشي كلها، وهي مضافة هنا، يستمر التمجيد هكذا: 

الشاروبيم وهـم يصـيحون ويصـرخون يف  مث يستمر التمجيد حىت يبلغ أوجه مع” اسم يسمَّى ...
قــــــــــــــدوس قــــــــــــــدوس قــــــــــــــدوس رب الصــــــــــــــباؤوت، الســــــــــــــماء “تقــــــــــــــديس ومتجيــــــــــــــد اســــــــــــــم اهللا 
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وهنا تبلغ ذكصولوجية اخلتام أوجها، وتنتهي اإلفخارستيا. فريد ”. مملوءتان من مجدكواألرض 
، وهـو ”كما كان كذلك يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور آمين“الشعب مبرد اخلتام 

كمـا هـو حـادث   المرد الذي يأتي حسب التقليـد األصـيل القـديم فـي نهايـة الليتورجيـا كلهـا،
يف ليتورجيـــة ســـريابيون، (ممـــا يكشـــف ضـــمناً أن كـــل الصـــلوات الـــيت اعرتضـــت بـــني �ايـــة تســـبحة 

هــي مضــافة أو ” كمــا كــان هكــذا يكــون...“الشــاروبيم يف إفخارســتية ســريابيون ومــرد الشــعب 
ال ينسـجم ” كمـا كـان هكـذا يكـون“ق. ودليلنـا علـى ذلـك أن هـذا املـرد منقولـة مـن موضـع سـاب

 أهـ. )8F9(اآلن مع الصالة األخرية اليت تسبقه يف هذه اإلفخارستية).]
يف ” الشـــكر مـــن أجـــل اخلليقـــة“وحنـــن مل نشـــأ أن نعلِّـــق هنـــا علـــى أقـــوال العـــامل دكـــس خبصـــوص أن 

ـــد والفـــداء. أل ننـــا نـــرى يف إفخارســـتية مـــرقس الرســـول منوذجـــاً املقدمـــة كـــان يتبعـــه شـــكر مـــن أجـــل التجسُّ
إلفخارستية أقدم مـن اإلفخارسـتيات الـيت ذكـر فيهـا التجسُّـد والفـداء بصـورته الالهوتيـة املتقدمـة الـيت هـي 
من صنع القرن الثاين والقرن الثالث مثل إفخارستية هيبوليتس، ألن إفخارستية مرقس الرسول حتـوي بكـل 

حبسـب تقليـد العشـاء األخـري  -أي يف القـرن األول  -ها الرسول مرقس نفسـه أمانة نواة إفخارستية مارس
وكمــا هــو ” الديــداخي“متامــاً مكتفيــاً بــذكر اســم الــرب يســوع وألقابــه يف الصــلوات، كمــا هــو حــادث يف 

مســجَّل بكــل أمانــة ودقــة يف مقدمــة إفخارســتيته احلاليــة. وقــد أخــذ قــداس القــديس باســيليوس نفــس هــذا 
 الرتكيب.
أن كل اإلضافات اليت زيدت علـى نـواة اإلفخارسـتيا اُألوىل والـيت تظهـر مـن إغفـال شـرح كـريلس على 

اُألورشليمي، واليت بلغت صورتا النهائية بعد القرن الرابع مل تكن عبثاً وال كانت عبئـاً علـى اإلفخارسـتيا، 
طقس صـامت هو حتى اآلن ” تقديم الحمل“طقس سر العشاء األخير بل كانت ضرورة قصوى ألن 

يتم فيه التقديس بمفهومه العبري بال شرح وبال توضيح وبال أي تعبير مسيحي يشرح واقع التدبير 
املسـيحية  ”اإلفخارسـتيا“إذاً، فكـان مـن الالئـق بـل ومـن الضـروري أن تغطـِّى  اإللهي الذي تـمَّ بالفـداء.

 اجلديدة كل الطقس القدمي شرحاً وتعليقاً.
يف غايــة األمهيــة يف نظرنــا، ألن علــى أساســه ميكــن فهــم ” التقدمــة“س وللعــامل دكــس تعليــق علــى طقــ

ـــة قيـــام وتطـــور اإلفخارســـتيا املســـيحية اجلديـــدة نفســـها. غـــري أن دكـــس مل يضـــع يـــده علـــى  ســـبب أو غاي
(عنـــد البيـــزنطيني) هـــو مـــن اســـتحداث القـــرن اخلـــامس ” التقدمـــة“احلقيقـــة متامـــاً، ألنـــه اعتقـــد أن طقـــس 

 
(9) Greg. Dix, op. cit., pp. 220-221. 
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(تقـدمي طقـس أقـدم كـان يـتمم فـي صـمت ن يأخـذ مجلـه التعبرييـه وشـرحه مـن حيث بدأ منذ ذلـك الزمـا
 احلمل اآلن يف طقس الكنيسة القبطية).

 يقول دكس عن طقس التقدمي هكذا:
[هــذا (الطقــس) بــدأت الكنيســة تضــع لــه الكلمــات الــيت تشــرح املعــىن املقصــود مــن التقــدمي الــذي  

بالفعـــل أو باحلركـــة  -يف صـــمت  -ميلـــه مقتنعـــة بتك” جممـــع نيقيـــه“كانـــت الكنيســـة فيمـــا قبـــل 
حـىت يف  -الرَّدة من الكالم، كذلك فإنه توجد صلوات أخرى منفصلة ُأضـيفت (إىل الليتورجيـا) 

فيمـا  -الـيت كانـت الكنيسـة ” الشـركة“ومعـىن ” القسـمة“تشـرح بالكلمـات معـىن  -عصر أقدم 
 )9F10(م.]مقتنعة برتك هذه احلركات تعرب عن نفسها بدون كال -سبق جداً 

أي طقـــس تقـــدمي احلمـــل يف  -” التقدمـــة“هـــذا الكـــالم الـــذي يقولـــه دكـــس هـــو يف الواقـــع ال خيـــص 
باقيــة كمــا هــي كنمــوذج راعــع ” التقدمــة“ألن بــأي حــال مــن األحــوال كمــا يظــن،  -الكنيســة القبطيــة 

كـات فهـو جمـرد حر  للتعليم السري منذ العشـاء األخيـر، وخصوصـًا فـي كنيسـتنا القبطيـة، حتـى اليـوم.
طقسية دقيقة جداً ومنطوق صلوات قصرية وقليلة جداً ختلو متاماً من أي شرح أو تعليـق، كمـا خيلـو متامـاً 
مـن أي عقيــدة الهوتيــة أيــاً كانــت، ظــل يتــداول بالتسـليم الســّري مــن كــاهن إىل كــاهن حــىت اليــوم، لــذلك 

السـري مـن العشـاء  ألنـه هـو هـو الجـزءخلت كل املخطوطات من أي شرح أو تعليق أو حىت ذكـر لـه 
 الرباني األخير.

ولكن كالم دكس يكون صحيحاً مائة باملائة فيما خيص اإلفخارستيا املسيحية اجلديدة كلها، فهي عبارة 
 -اليت هي نواة سر العشاء األخري العملية  -عن حماولة عظمى ذات تاريخ طويل لشرح التقدمة 

أخذ خبزاً على  « وطقسي » اليت أسلم فيها ذاته لةفي اللي «التاريخي وتوضيح دقيق له على املستوى 
... إخل » يُعطى لمغفرة الخطاياهذا هو دمي الذي للعهد اجلديد  « والهوتي » فوقونظر إىل  - يديه

إخل ... وسيأيت الكالم على ذلك بالتفصيل يف مكانه.

 
(10) Ibid., p. 511. 
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 التأسيس: وهو كلمات الرب يسوع التي قالها على الخبز والكأس

 سيرابيونإفخارستية  
 القرن الرابع

 بردية دير الباليزه
 منسوخة في القرن السادس

 وتمثل طقس
 م200-300

 رقوق مانشستر
 ج. رايالند

 القرن السادس

 قدَّاس مار مرقس
 المطبوع

 القرن الثالث عشر

   أن الـرب 
  

 ألن الرب
 يسوع المسيح

 ألن ربنا
 يسوع المسيح

 نفسهألن ربنا 
إهلنـا وخملِّصـنا المسـيح يسوع 

 وملكنا كلنا

وإهلنــــا وخملِّصــــنا  ربنــــاابنــــك الوحيــــد  ألن
 يسوع المسيحكلنا وملكنا 

فـــي الليلـــة التـــي أســـلم فيهـــا  في الليلة التي ُأسلم فيها في الليلة التي ُأسلم فيها 
 ذاته عن خطايانا

ــــــذي احتملــــــه عــــــن  واملــــــوت ال
 الكل

يتــأمل عــن يف الليلـة الــيت أسـلم ذاتــه فيهـا ل
 خطايانا

واملـــوت الـــذي قبلـــه بذاتـــه بإرادتـــه وحـــده 
 عنَّا كلنا

علــــــــــى يديــــــــــه  خبــــــــــزاً  أخــــــــــذ ◌ً أخذ خبزا   
 املقدستني

علــــــــــى يديــــــــــه أخــــــــــذ خبــــــــــزاً 
املقدســــــتني الطــــــاهرتني اللتــــــني 
بــال دنــس ونظــر إىل فــوق حنــو 

 السماء إليك يا اهللا أباه

ــزاً  علــى يديــه املقدســتني اللتــني  أخــذ خب
 دنـس الطوبـاويتني احملييتـني بـال عيـب وال

ونظــر إىل فــوق إىل الســماء حنــوك يــا اهللا 
 أباه وسيد كل أحد

ركه  وشكر وباركه وقدسه وشكر وبارك وقدس وشكر وباركه وقدَّسه    
  

   
  

سدي     

 وكسر وأعطى لتالميذه
 قاعالً 

 خذوا وكلوا
 و جسديهذا ه

 وقسَّمه وأعطاه
 لتالميذه ورسله قاعالً 
 خذوا كلوا منه كلكم

 هذا هو جسدي

 وأعطاه لتالميذه وكسر
 قاعالً ورسله القديسني 

 منه كلكم خذوا كلوا
الـــــــذي  هـــــــذا هـــــــو جســـــــدي

 للعهد اجلديد

ــــــــذه ــــــــمه وأعطــــــــاه لتالمي الكــــــــرام  وقسَّ
قـــاعًال خـــذوا  القديســـني ورســـله األطهـــار 

 منه كلكمكلوا 
 و جسديهذا هألن 

 يُقسم عنكم وعن كثيرينالذي  وعن كثريينالمكسور عنكم  يبذل عنكمالذي  الذي يكسر عنكم  
 لمغفرة الخطايايُعطى  لمغفرة  الخطايايُعطى  لمغفرة  الخطايا لمغفرة  الخطايا 
 هذا اصنعوه لذكري هذا اصنعوه لذكري  نصنع مثال موته 
بعـــــد العشـــــاء هكـــــذا أيضـــــاً و  وأخذ كأساً بعد العشاء 

 أخذ كأساً 
بعـــــد العشـــــاء وهكـــــذا أيضـــــاً 

 أخذ كأساً 
مزجهـا  العشـاء بعـدهكذا الكأس أيضـاً 

 من مخر وماء
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 سيرابيونإفخارستية  
 القرن الرابع

 بردية دير الباليزه
 منسوخة في القرن السادس

 وتمثل طقس
 م200-300

 رقوق مانشستر
 ج. رايالند

 القرن السادس

 قدَّاس مار مرقس
 المطبوع

 القرن الثالث عشر

 وشكر وباركها وقدسها وشكر وبارك  
وشــــــــــرب وأعطــــــــــاه لتالميــــــــــذه  قاعًال:وشرب منه وأعطاه هلم  لتالميذه األخصاء وقال 

 قاعًال:ورسله 
يــــــــذه الكــــــــرام وذاق وأعطاهــــــــا أيضــــــــاً لتالم

 قاعالً: ورسله األطهار
 اشربواخذوا  

 هذا هو العهد اجلديد
هــذا منــه كلكــم  اشــربواخـذوا 

 هو دمي
 اشربوا منها كلكم
الـــــذي للعهـــــد  هـــــذا هـــــو دمـــــي

 اجلديد

هــذا هــو منهــا كلكــم ألن  اشــربواخــذوا 
 الذي للعهد اجلديد دمي

ُيســفك الــذي هــذا هــو دمــي  
 عنكم

وعـــــن  م ُيســـــفك عـــــنكالـــــذي  المسفوك عنكم
 كثريين

 وعن كثريينُيسفك عنكم الذي 

 لمغفرة الخطايايُعطى  لمغفرة الخطاياويُعطى  الخطايا لمغفرة الخطايا لمغفرة 
  تقدم قبل الدم 

ـــــأكلون مـــــن هـــــذا  كـــــل مـــــرة ت
 اخلبز

 وتشربون من هذه الكأس
 تبشرون مبويت تذكرونين

 هذا اصنعوه لذكري
ـــــأكلون مـــــن هـــــذا  كـــــل مـــــرة ت

 اخلبز
 ربون من هذه الكأسوتش

ــــــــــــون  تبشــــــــــــرون مبــــــــــــويت وتعرتف
 بقياميت

 هذا اصنعوه لذكري،
 ألن كل مرة تأكلون من هذا اخلبز

 
 وتشربون من هذه الكأس

ــــــــــــاميت  تبشــــــــــــرون مبــــــــــــويت وتعرتفــــــــــــون بقي
 وتذكرونين إىل أن أجيء

   
 



 
 

 خامساً: التأسيس
 

 )0F1(اإلفخارستيا بوضعها احلـايل الـذي اسـتقرت عليـه مـن بعـد القـرن الرابـع تنقسـم حبسـب رأي العلمـاء
إىل قسمني أساسيني. ولكن لنا حتفُّظ على هذا التقسيم وسوف نعود إليـه لتوضـيح نقصـه (انظـر صـفحة 

653:( 
علــى اخللقــة عامــة بتمجيــد اســم اهللا،  قســم يبــدأ مــن أول اإلفخارســتيا، أي مــن تقــدمي الشــكر هللا -1

 وينتهي بتمجيد اسم اهللا الذي يبلغ القمة يف التسبحة الشاروبيمية.
[ألن ربنــا يســوع المســيح فــي القسـم الثــاين يبــدأ بـذكر العشــاء األخــري وهـو املــدخل للتأســيس:  -2

 .)1F2(وحىت �اية التناول الليلة التي أسلم فيها ذاته أخذ خبزًا...]
هنا اإلشارة إىل أن النصف الثاين (الذي يبدأ بقول الكاهن: ألنه يف الليلة اليت أسـلم فيهـا ولكن يلزم 

ذاتـــه) ال يلـــتحم مـــع النصـــف األول (الـــذي هـــو الشـــكر والتمجيـــد) التحامـــاً طبيعيـــاً. فـــاملعىن واألســـلوب 
، ولكـن )2F3(يةواملضمون يقف مباشرة بعد الشكر والتسـبيح ليـدخل النصـف الثـاين مبفهومـه وطبيعتـه املأسـو 

عــن طريــق وصــلة تــربط النصــفني معــاً. غــري أن هــذه الوصــلة ال متــت ال لطبيعــة النصــف األول التســبيحي 
اخلاص بالشكر ومتجيد اسم اهللا وال لطبيعة النصف الثاين املأسوي اخلاص بليلة اآلالم، إمنا تأخذ الوصـلة 

هـذه الصـعيدة (بالـد أو الربكـة أو القـوة طبيعتها من مفهوم اإلفخارستيا العام كذبيحـة أو صـعيدة: [امـأل 
... إخل) اليت من قبلك] مثل قداسات اإلسكندرية، أو تأخذها من سرد مطول حلياة املسـيح العامـة مثـل 
هيبــوليتس، أو مــن واقــع خدمــة القــداس نفســه مثــل قــداس أّداي ومــاري [وحنــن أيضــاً الــذين اجتمعنــا يف 

 .)3F4(امسك الواقفني أمامك اآلن]
أن النصـف الثـاين  -الـيت ال يشـرتك قداسـان يف منطـوق واحـد هلـا  -كشف لنا هذه الوصـلة وهكذا ت

دخـــــل علـــــى النصـــــف األول دخـــــوال غـــــري طبيعـــــي. وهـــــذه حقيقـــــة أيضـــــاً ال ينبغـــــي أن تغـــــرب عـــــن بالنـــــا 

 
(1) Greg. Dix, op. cit., p. 225. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid., p. 226. 
(4) Ibid., p. 226. 
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ألن أصــــل الشــــكر علــــى اخلليقــــة والتســــبيح ومتجيــــد اســــم اهللا، أي النصــــف األول بأكملــــه، إمنــــا موضــــعه 
 والذي به ينتهي بالفعل العشاء األخري!” الوليمة“التقليد األول هو يف آخر األصيل حسب 

 ويقول دكس:
يف التقليـــد املصـــري يـــأيت دائمـــاً وبصـــورة ثابتـــة بعـــد تســـبحة الشـــاروبيم مالصـــقاً  ”التأســـيس“[إن 

ُأضـيفت فـي  ”رواية التأسـيس“لتمجيد اهللا، إمنا عن طريق وصلة قصرية. وهذا إمنا يدلنا على أن 
ولكــن يف وقــت  صــل علــى صــالة الشــكر اُألولــى التــي كانــت تنتهــي بالتســبحة الشــاروبيميةاأل

 مصـرورمبا تكون هذه أول إضافة حدثت على النواة اُألوىل لصـالة اإلفخارسـتيا يف  -مبكر جداً 
 )4F5((بقصد تكوين إفخارستيا ذات عالقة متصلة بالعشاء األخري).]

خبصــوص كيــف ومــىت وملــاذا أدخــل النصــف  )5F6(ن العلمــاءوحــري غــريه مــ” دكــس“واألمــر الــذي حــريَّ 
الثــاين علــى النصــف األول، فهــذا حلــه واضــح للغايــة، إذ أن النصــف األول الــذي قوامــه الشــكر والتســبيح  

ـًال أو ختامـاً أخـرياً لطقـس  ، أي كـان يـأيت يف وضـعه التقليـدي القـدمي يف �ايــة ”التقدمــة“كـان يـأيت مكمِّ
بـــدأت الكنيســـة حتـــت وطـــأة عـــاملني أساســـيني مهـــا: أوًال فقـــدان رؤيتهـــا  اإلفخارســـتيا وظـــل كـــذلك حـــىت

عمليــاً داخــل ” التقدمــة“، وثانيــاً أ�ــا رأت الضــرورة ملحــة لشــرح هــذه ”التقدمــة“لكفايــة وأمهيــة طقــس 
القداس بسبب دخـول أفـواج كثـرية مـن اُألمميـني. فبـدأت اإلضـافات بعـد هـذا النصـف التسـبيحي اخلتـامي 

وذلـك  -اء األخري مرة أخرى كيف أخذ الرب ليلـة آالمـه اخلبـز والكـأس وبـارك ... إخل بإعادة ذكر العش
يف حقيقته العملية  -الذي وقليًال قليًال اكتمل النصف الثاني بدقة وتفصيل، ووصف كل ما جاء فيه. 

 موصوفاً ومشروحاً مرة أخرى.” طقس التقدمة“هو هو نفس  -
 تصر الذي يشرح هذا النمو والتطور:ولتوضيح ذلك نقدِّم هذا التدرج املخ

 بركة على اخلبز وشكر على الكأس وتسبيح. =طقس تقدمي احلمل كعشاء سري المرحلة األولى: 
بركـة علـى اخلبـز وشــكر علـى الكـأس + شــكر  =طقـس تقــدمي احلمـل كعشـاء ســري المرحلـة الثانيـة: 

 جديد حيمل الروح املسيحية اجلديدة.
تقدمي احلمل مـن ُصـلب القـداس] وبـدء تكـوين القـداس اجلديـد مـن:  [سقوط طقس المرحلة الثالثة:

 الشكر املسيحي (النصف األول) + التقدمي مرة أخرى (النصف الثاين).

 
(5) Ibid., p. 226. 
(6) Ibid., pp. 226-237 
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  اجلـــزء املتـــوارث مـــن الطقـــس ”دكـــس“أمَّـــا النصـــف األول مـــن اإلفخارســـتيا، فهـــو حبســـب قـــول ،
الرسل واحتفظ به يف مدخل اإلفخارستيا بعد أن صبغوه بالصبغة اليهودي ودخل الكنيسة على يد 

أي الشـــكر علـــى ” اإلفخارســـتيا“املســـيحية، وهـــو اجلـــزء الـــذي ينحصـــر فعـــًال يف معـــىن ومضـــمون 
الكــأس األخــري، أي أن موضــعه األصــلي يف وليمــة العشــاء األخــري كــان يف ختــام الوليمــة وبالــذات 

كذلك الكـأس أيضـاً  «” وشكر“ر يف رواية اإلجنيل بكلمة أثناء رفع كأس اإلفخارستيا وهو املذكو 
 » بعدما تعشُّوا ... وأخذ الكأس وشكر ...

  (أي رسم سر العشاء) وهو ما صـنعه ومـا قالـه الـرب ليلـة العشـاء  التأسيسوالنصف اآلخر وحيوي
)، وهو يُعترب بالنسبة لإلفخارسـتيا يف األخري على اخلبز واخلمر (أي هو نفسه طقس تقدمي الذبيحة

مفهومها الليتـورجي والالهـويت املسـتقر يف الكنيسـة اآلن وخاصـة مـن وجهـة نظـر التقـديس، القطـب 
 املوجه لكل صلوات اإلفخارستيا وقلبها النابض.

فالتأسيس هو قمة اإلفخارستيا ونقطة التالقي لكافة الصلوات. ففي التأسيس ينتهـي كـل القصـد مـن  
مـــا ســـبقه مــن الصـــلوات، ومـــن التأســيس تبـــدأ تأخـــذ الصــلوات التاليـــة لـــه مضــمو�ا وفعلهـــا وغايتهـــا كــل 

بـدأت النظـرة يف الشـرق تتجـه  النهائيـة. وإن كـان لألسـف وبتـأثري مـن الفكـر البيزنطـي يف القـرون الوسـطي
فخارســـتيا. اســـتدعاء الـــروح القـــدس الـــيت تـــأيت بعـــد التأســـيس والتـــذكار كأ�ـــا هـــي مركـــز اإل” مرحلـــة“إىل 

 يأيت موضعه. وسوف نرجئ الكالم يف هذا املوضوع إىل أن
ولكــن مــن األمــور الــيت ينبغــي أن تســرتعي انتبــاه الباحــث أنــه توجــد ليتورجيــات قدميــة تعــود إىل القــرن 

تشــري إىل التأســيس، ولكــن ال تــذكر بــاملرة كلمــات الــرب ” أّدي ومــاري“الثــاين أو الثالــث مثــل ليتورجيــة 
يت قاهلــا علــى اخلبــز واخلمــر. فمــثًال تقــول هــذه الليتورجيــة يف موضــع التأســيس هكــذا: [وقــد التأسيســية الــ

تسلمنا بالتقليد الرسم (التأسـيس) الـذي منـك] دون أن تـذكر أي كلمـة مباشـرة قاهلـا الـرب. وبـالرغم مـن 
جـه كافـة ذلك يلحظ الباحث أن هذه اإلشارة الصـغرية تقـع مـن الليتورجيـا كلهـا موقـع القلـب النـابض وتو 

صــلواتا، فعلــى أساســها تأخــذ الكنيســة ســلطا�ا يف تكميــل اإلفخارســتيا وعلــى أساســها تقــف الكنيســة 
 .)6F7(تطلب استحقاق التناول

وغــريه مــن العلمــاء، ” دكــس“وحنــن ال نســتطيع أن نـ عببُـــر  علــى هــذه احلقيقــة بــذه البســاطة كمــا فعــل 
تورجيــا: مــا هــو هــذا التقليــد ومــا هــو هــذا الرســم فاملســألة جــد خطــرية. والســؤال اآلن مــن واقــع هــذه اللي

 
(7) Ibid., p. 181. 
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أو النمـوذج أو التأسـيس الــذي أخذتـه الكنيسـة مــن الـرب؟ مث كيــف تعتمـد الكنيسـة علــى هـذا الرســم أي 
التقليــد دون أن تــذكره؟ مث كيــف يكــون لــه هــذا الســلطان وهــذه القــوة داخــل األنــافورا مبجــرد الكــالم عنــه 

 دون أن يكون له وجود فعلى عملي؟
الرسـم  (تقـدمي احلمـل) قـد متَّ بالفعـل هـذا” التقدمـة“ل هذه األسللة جوابا واحد وواضـح أنَّ يف طقـس ك

التقليدي املأخوذ من الرب نفسه، وهو الربكة على اخلبز والشكر على الكأس بتسـليم سـري عملـي بـدون  
تأسـيس توضـح فيهـا أمهيـة هـذا كالم للشرح أو التعليق، أمَّا ما تقوله هنا هـذه األنـافورا فهـو جمـرد إشـارة لل

 التسليم التقليدي هلذا الرسم الذي متَّ يف التقدمي، الذي استلمته الكنيسة من الرب نفسه!
هــي منــوذج بــدائي جــداً يكشــف لنــا عــن بدايــة عمليــة تكــوين ” أّدي ومــاري“وحنــن نعتــرب أن أنــافورا 

تقـــدمي الســـابقة الـــيت متـــت بالفعــــل األنـــافورا (رفـــع الصـــعيدة) بـــالكالم (وبالصـــالة) علـــى أســــاس عمليـــة ال
قـــوة التأســـيس الفعليـــة هـــي منبعثـــة أصـــًال مـــن عمليـــة الصـــامت. حيـــث يظهـــر لنـــا مبنتهـــى الوضـــوح أن 

ففي التقدمي جتري الربكة على اخلبز والشكر على الكأس حبسب تسليم الرسل الذي استلموه  ،”التقديم“
بـتالوة الربكـة علـى اخلبـز مث الشـكر علـى الكـأس يف من الرب ليلة العشـاء األخـري حبركـة اليـد وبرفـع العـني و 

سـر صـامت يفــوق املنطـق. أمَّــا وصـف األنـافورا للتأســيس، فهـو التعبــري املنطـوق عـن ســر قـوة اإلفخارســتيا 
الـــيت مل تشـــأ الكنيســـة أن جتعلـــه جمـــرد كـــالم بـــل أعـــادت إليـــه مـــرة أخـــرى احلركـــة والفعـــل إذ اســـتعارت مـــن 

بـــأن ” الربكــة“صــفت األفعـــال دون أن تنطــق مضــمو�ا. فوصــفت نفــس احلركــات وو ” طقــس التقدمــة“
أن تـذكر كلماتـه التـي قالهـا ووصـفت الشـكر دون  دون أن يذكر كلمـات البركـة،يقول الكاهن [وبارك] 

 ”.التقدمة طقس“مكتفية بذين الفعلني اللذين أكملهما الكاهن يف  الرب
يت قاهلـا الـرب، ولكـن بوضـعها املسـيحي، فيقـول الكـاهن نفـس الكلمـات الـ” طقس التقدمـة“أمَّا يف 

 على اخلبز الذي يف يده:
الـــروح القـــدس  مبـــاركابنـــه الوحيـــد يســـوع املســـيح ربنـــا،  مبـــاركاهللا اآلب ضـــابط الكـــل.  مبـــارك[

 الباراقليط].
واصـفاً أمَّا يف األنافورا فصحيح أن الكاهن يعمل نفس احلركة إذ يضع اخلبـز علـى يديـه، ولكنـه يقـول 

 وصفي!كفعل ماضي   [وبارك]”: العشاء األخري“أو باحلري يف  ”طقس التقدمة“في  فقط ما تمَّ 
 -) 622فإذا عدنا إىل تركيب ليتورجية أُورشليم اليت يشـرحها القـديس كـريلس اُألورشـليمي (صـفحة 

ــــــذي  ”التأســــــيس“م، جنــــــد أ�ــــــا كانــــــت فاقــــــدة بــــــاملرة 348يف زمانــــــه ســــــنة  مجلــــــة وتفصــــــيًال، األمــــــر ال
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ـــه لكافـــة صـــلواتا  -ء إىل أقصـــى حـــد حـــريَّ العلمـــا وجِّ
ُ
ـــا النـــابض وقطبهـــا امل ـــه قلـــب الليتورجي  -واملعتـــرب أن

ـــا  -يف ليتورجيـــة كـــريلس اُألورشـــليمي كـــان إغفـــاًال لفظيـــاً ” التأســـيس“فإغفـــال  إغفـــال شـــرح وتعليـــق، أمَّ
الفعـل واحلركــة يف  التأسـيس عمليـاً فقـد متَّ بكـل التأكيـد وبكـل التقليـد املســلَّم مـن الـرب إمنـا علـى مسـتوى

الذي مل يشأ كريلس اُألورشليمي أن يتعرَّض له لكونه اجلـزء السـري اخلـالص الـذي مـن ” طقس التقدمة“
 اختصاص الكهنة.

انظــر صـــفحة  -فليتورجيــة كــريلس اُألورشــليمي (وهـــي عينهــا ليتورجيــة يعقــوب الرســـول قبــل تطويرهــا 
فكــريلس اعتمــد يف ”. أّدي ومــاري“ليتورجيــة ) تعتــرب هنــا فيمــا خيــص التأســيس درجــة ســابقة علــى 622

كفعـل ليتـورجي سـري خـاص غـري قابـل للشـرح فلـم يشـر أيـة إشـارة إىل ” طقـس التقدمـة“ليتورجيته على 
 الذي يتم فيه.” التأسيس“

ـــا يف ليتورجيـــة  كفعـــل ليتـــورجي ســـري ” طقـــس التقدمـــة“فقـــد اعبُتِمـــد  أيضـــاً علـــى ” أّدي ومـــاري“أمَّ
ِضع    فيه للتعبري والتذكار فُأشري إليه جمرد إشارة.” سالتأسي“ولكن ُأخب

فهيبـوليتس يسـلك نفـس ” التقدمـة“وحنن ال نعيب على كريلس اُألورشليمي كونـه مل يتعـرَّض لطقـس 
 السلوك إذ مل يذكره باملرة.

 أمَّـا ســريابيون فيصـحو ألمهيتــه وخطورتـه ويبــدأ يـُل مِّـح لــه ويعتمـد عليــه، ولكـن بصــورة ال ينتبـه إليهــا إالَّ 
املـدققون جــداً. والـذي يلــزم أن نوضـحه أن هــذا التـدرُّج يف إدخــال وصـف التأســيس كروايـة تارخييــة داخــل 
األنافورات املختلفة ال يتبع التدرُّج الزمين، فليتورجية التقليد الرسويل هليبوليتس يرجع نصها إىل �اية القرن 

م 348تورجيــة كــريلس اُألورشــليمي ســنة يف حــني أن لي -الثــاين، ولكنهــا حتــوي كلمــات التأســيس بدقــة 
ختلـــو مـــن ذكـــر التأســـيس �ائيـــاً. إذاً، فلـــيس العامـــل الـــزمين هـــو الـــذي كـــان يـــتحكم يف تســـجيل كلمـــات 

الــذي فيــه التأســيس بصــورة عمليــة  ” طقــس التقدمــة“التأســيس أو إمهاهلــا، بــل هــو مقــدار االعتمــاد علــى 
 كرسم تقليدي ُمسلَّم من الرب.

أو فقـــدت رؤيتهـــا الصـــحيحة لـــه بســـبب ابتعادهـــا عـــن املنبـــع ” طقـــس التقدمـــة“ فـــالبالد الـــيت أمهلـــت
الــذي كــان التقليــد يفهمــه ويــوقره ويهابــه، بــدأت تــتلمس مــا حيــل حملــه بســرعة ” املســيحي -اليهــودي “

 ”:دكس“واقتبست من األناجيل كل ما وقع حتت يديها منذ القرن األول، ويقول يف ذلك 
اذ خطـــوة عنـــدما كانـــت تفقـــد رؤيتهـــا للمبـــادئ الرئيســـية الـــيت [إن الكنـــائس كانـــت تســـارع الختـــ
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 )7F8(كانت تقوم عليها تقاليدها وذلك قليًال قليًال.]
ــا الــبالد الــيت حافظــت علــى  ســر “وأعطتــه أمهيتــه وكرامتــه باعتبــاره رمســاً عمليــاً لـــ ”طقــس التقدمــة“أمَّ

فـــت بـــه مـــدة فتـــأخر عنـــدها وظلـــت متارســـه بالتســـليم الســـري كرســـم أسســـه الـــرب، اكت” العشـــاء األخـــري
كمصر وأُورشـليم، بقـي تسـجيل التأسـيس يف   -الوصفي نوعاً ما داخل اإلفخارستيا  ”التأسيس“تسجيل 

 -مثـل أنـافورا سـريابيون  -صورة وصفية روائية مطوَّلة دون أن يأخذ قانونه احملدد بألفاظه احملددة املتداولة 
أدعيـــة وأوصـــاف ومنـــاظر للطبيعـــة وصـــالة مـــن أجـــل  كقصـــة يتخللهـــا” التأســـيس“الـــيت تـــأيت فيهـــا روايـــة 

الكنيسة، هذا كله يأيت بـني التقـديس علـى اخلبـز والتقـديس علـى الكـأس! كمـا يتخلـل التأسـيس أيضـاً يف 
عنــد ســريابيون مل يكــن قــد أخــذ صــيغته  ”التأســيس“ممــا يوضــح أن  anamnesisســريابيون مجــل التــذكار 

إىل منتصف القرن الرابـع! وذلـك ألن التأسـيس مل يسـتقر يف الكنـائس احملددة واملتداولة املعروفة اآلن حىت 
إالَّ بعــد القــرن الرابــع، بــالرغم مــن ظهورهــا مبكــراً جــداً منــذ القــرن  فــي حــدوده القانونيــة وألفاظــه الدقيقــة

 الثاين ورمبا القرن األول.
كمـــا هـــو   -ولكـــن نعـــود ونـــذكر أن أي تـــأخر حـــدث يف تســـجيل الـــنص الليتـــورجي احملـــدد للتأســـيس 

مل يكن معناه نقصاً أو تأخراً يف صياغة اإلفخارستية، بل على النقيض فهذا كان  -مسجَّل يف األناجيل 
سـلَّم مـن املسـيح ممـثًال يف 

ُ
، ”طقـس التقدمـة“يعين متسُّكاً أكثر بالتقليد العملـي لعشـاء الـرب التقليـدي امل
مـــرة أخـــرى يف اإلفخارســـتيا بعـــد ” تأســـيسال“وحتاشــياً لـــالزدواج الـــذي بـــدا واضـــحاً مـــن ممارســـة كلمـــات 

 .offertory” طقس التقدمة“ممارستها عملياً يف 
كما أن احلاجة مل تبدو ملحة يف البدايـة إىل شـرح مـا كـان جيـري علـى املائـدة عنـد ممارسـة طقـس سـر 

وكانوا العشاء حبسب تقليده العملي األول، ألن اجلالسني على املائدة كان معظمهم من اليهود املتنصرين 
ما جيـري أمـامهم. أمَّـا األُمـم الـذين دخلـوا إىل اإلميـان حـديثاً فكـان الرسـل يكتفـون  على دراية كاملة بكل

بالشرح النظري ملا يتم أمامهم، وذلك قبل أن يـزداد عـددهم وتبـدو احلاجـة ملحـة إىل إدخـال هـذا الشـرح 
تأخـذ عـن اضـطرار طبيعتهـا الوصـفية  والتوضيح يف داخل املمارسة ذاتا للعشاء حيث بدأت اإلفخارسـتيا

 التوضيحية لكل حركة.
 ”:دكس“ويقول يف ذلك 

[وإين أتصــــور أن اُألممــــي املســــيحي هنــــاك يف القــــرن األول عنــــدما كــــان حيضــــر اإلفخارســــتيا ألول 

 
(8) Ibid. 
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مرة بعد عماده، كيف كـان يشـعر باالكتفـاء عنـدما يـرى تقليـداً لطقـس أسسـه املسـيح نفسـه دون 
ىل شــرح تفصــيلي يتخلــل الصــالة ذاتــا ... وكــذلك أيضــاً بالنســبة للعالقــة أن يشــعر بــأي حاجــة إ

بــني اإلفخارســتيا املســيحية وتقليــد مائــدة احملبــة يف الطقــس اليهــودي، فمــنب ِمــنب اُألمميــني املتنصــرين  
كان ميكن أن يفهم أو خيطر على باله أن يسأل من أجل توضيح هذه العالقة؟ ... أمَّا اليهودي 

 فــي معنــاهشــعوره بــأن مــا جيــري أمامــه يف اإلفخارســتيا هــو بعينــه التقليــد األول إمنــا  املتنصــر فكــان
املسيحي اجلديـد، واألواشـي هـي بعينهـا الربكـات والطلبـات اُألوىل إمنـا ُمصـاغة مبفهومهـا املسـيحي 
للعهــد اجلديــد، كــان ذلــك يكفيــه كــل الكفايــة ليــذكره باملســيح ومــا قالــه ومــا عملــه علــى العشــاء 

يعــربِّ  ”أّدي ومــاري“فلــم يكــن يشــعر بأيــة حاجــة إىل مزيــد مــن وصــف تكــراري. وقــداس  األخــري.
خماطبــاً املســيح:  -عــن هــذه احلقيقــة يف مجلتــه الــيت يســتعيض بــا عــن روايــة التأســيس كلهــا بقولــه 

الذي احندر إلينا منك). ولكن مبجرد أن شاع تداول األناجيل يف  ”الرسم“(حنن تسلَّمنا بالتقليد 
القــــرن األول وبدايــــة القــــرن الثــــاين بــــدأ التقليــــد اإلفخارســــيت يقتــــبس منهــــا مباشــــرة نصــــوص �ايــــة 

 أهـ. )8F9(التأسيس.]
أن قـــول الشـــهيد يوســـتني: [إننـــا تعلَّمنـــا أن اخلبـــز يصــــري  )9F10(خيطـــئ عنـــدما يعتقـــد” دكـــس“ولكـــن 

فـس كلمـات أن هـذا يعـين ن )10F11(]كلمة الصالة التي انحدرت إلينا منه (مـن الـرب)إفخارستيا بواسطة 
 وصــف لهــذهالتأســيس كمــا نقرأهــا ونســمعها اليــوم، ألن مــا نقــرأه ومــا نســمعه اليــوم يف اإلفخارســتيا هــو 

أمَّا كلمة الرب اليت قدَّس با اخلبز فعًال فهي يف احلقيقـة الربكـة الـيت  الكلمة وليست هي الكلمة بذاتها،
وهـو نـاظر حنـو اآلب إىل السـماء! وهـذا مـا  نطقها على اخلبز مباركاً اهللا اآلب، واخلبز موضـوع علـى يديـه

ميارســه الكـــاهن اآلن متامــاً وبـــاحلرف الواحــد يف طقـــس تقــدمي احلمـــل يف الكنيســة القبطيـــة! هــذا هـــو ســـر 
[كلمة الصالة اليت احنـدرت إلينـا مـن الـرب نفسـه] الـيت يقصـدها يوسـتني الشـهيد الـيت حوَّلـت آنلـذ، ومـا 

 ارستيا!زالت حتول حىت اليوم، اخلبز إىل إفخ
 Epiclesis” االستدعاء“ومفهوم ” التأسيس“

الــرب العهــد اجلديــد بدمــه، علــى اخلبــز وعلــى  (أو رســم)بــا  أســسهــو الكلمــات الــيت ” التأســيس“
 ”الحـــد“أو ” العهــد“أو كلمــات ” التأســيس“وهــي تســمَّى كلمــات  ”.األخيــر“الكــأس، ليلــة العشــاء 

(احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
(9) Ibid., p. 233. 
(10) Ibid. 
(11) Justin, Apol. I, 66, ANF I, 185. 
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، وهـي Canon” القانون“نفسها وهي كلمة ” الرسم“كلمة هي   ”الحد“األخري بني العهدين). وكلمة 
ولكن ينبغي أن نكرر هنا ما سبق وقلناه أن الرب ليلـة العشـاء األخـري ”. دستور“أيضاً ترتجم بالسريانية 

وأخــذ خبــزاً علــى يديــه وشــكر وباركــه وقدَّســه وأعطــاه لتالميــذه ... وهكــذا الكــأس أيضــاً بعــد “مل يقــل 
 يقله املسيح قط، ولكن هذا جمرد وصف ملـا قالـه وعملـه املسـيح لكـي يقـدِّس بـه إخل هذا مل...” العشاء 

 اخلبز والكأس!
إذاً، فماذا قال املسيح؟ وما هـي الكلمـات الفعليـة الـيت قـدَّس بـا اإلفخارسـتيا؟ هـذا كمـا سـبق وقلنـاه 

ى يديــه يف الكنيســة القبطيــة حيــث يقــف الكــاهن واخلبــز علــ” طقــس التقدمــة“يف  واضــح أشــد الوضــوح
حيـث ”! آمـني“ويـرد الشـعب ” مبارك اهللا اآلب ضابط الكل“ويقول ما قاله املسيح مباشرة خماطباً اهللا 

 يرد الشعب هنا على قول املسيح!
ال ميكــن أن يكــون إالَّ باملخاطبــة العمليــة هللا بنطــق الربكــة باســم اهللا، هــذا الــذي ” التأســيس“إذاً، فـــ 

 إذ جعلت الربكة باسم الثالوث: الصبغة املسيحية، استلمته الكنيسة من املسيح وأعطته
 [مبارك اهللا اآلب ضــــابط الكل. آمني
 مبارك ابنه الوحيد يسـوع املسيح. آمني
 مبارك الروح القدس الباراكليت. آمني]

علــى اخلبـــز والكــأس ســلمها املســـيح  ”باســـم اآلب واالبــن والـــروح القــدس“ويبــدو أن صــيغة الربكــة 
علـــى ” باســـم الثـــالوث اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس“مـــا ســـلمهم نفـــس هـــذا الـــدعاء لتالميـــذه أيضـــاً ك

علـى ). فالنـداء باسـم الثـالوث 19:28(مـت » عمدوهم باسم اآلب واالبـن والـروح القـدس «املعمَّدين: 
 اخلبز واخلمر يف اإلفخارستيا هو تسليم من املسيح، وهو نفسه الذي أشار إليه الشهيد يوستني بقوله:

الـــيت احنـــدرت إلينـــا منـــه ” صـــالة الكلمـــة أو كلمـــة الصـــالة“بـــز يصـــري إفخارســـتيا بواســـطة [إن اخل
 (املسيح)].

حيـث يـدعو الكــاهن  Invocationأو  Epiclesisولكـن هـذا هـو هـو عينـه الــدعاء باالسـم املسـمَّى 
ـــانطوكراطور،” ضـــابط الكـــل“اهللا باالســـم الشخصـــي لـــآلب  ـــد “وباالســـم الشخصـــي لالبـــن  ب  -الوحي

 ”.الباراكليت -املعزي “واالسم الشخصي للروح القدس  ،”وجينيسالمون
، كمـا Invocationأو  Epiclesisمث هذا هو الذي ذكـره اآلبـاء األوائـل حتـت اصـطالح االسـتدعاء 

مارســـــه الـــــرب نفســـــه وكمـــــا اســـــتلمه الرســـــل منـــــه. وقـــــد أشـــــار إليـــــه اآلبـــــاء إشـــــارات واضـــــحة وكثـــــرية ال 
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 ىل أيدينا:تقبل الشك ونورد منها ما وصل إ
 م:160يقول كليمندس نقًال عن ثيلودوتس املصري سنة  -1

 )11F12(... بذه القوة يتحوَّل إىل قوة روحية.] ”بقوة اسم اهللا“يتقدَّس  ”الخبز“[إن 
 م):250وتقول الدسقولية (سوريا سنة  -2

فتقبــل  أمَّــا الصــلواتوقُــدِّس باالســتدعاء (االســم).  النقــي الــذي ُخبــز بالنــار الخبــز[إذ يوضــع 
 )12F13(]تتقدَّس بواسطة الروح القدس.» اإلفخارستيا«بتوسط الروح القدس و 

 م):202ويقول إيرينيلوس (سنة  -3
ال يعــود بعــد خبـــزاً  ”الــدعاء باســم اهللا“الــذي مــن األرض حينمــا يقبــل  ”الخبــز“[ألنــه كمــا أن 

 )13F14(عادياً بل إفخارستيا...]
 م):254-200ويقول أورجيانوس (سنة  -4

 )14F15(]فوقه يُدعى باسم اهللا والمسيح والروح القدس.اإلفخارستيا هو الذي ” خبز“[و 
 ويقول أيضاً: -5

صــم 1[وإذا كــان الشــخص لكــي ُيســمح لــه بــأن يأكــل مــن خبــز الوجــوه يلــزم أن يكــون طــاهراً (
” هـذا الـذي“الـذي هـو أعظـم مـن خبـز الوجـوه،  ”الخبـز“): فماذا إن كـان سـيتناول مـن 4:21

أال ينبغي أن يكون هذا اإلنسان أكثر طهارة  اهللا والمسيح والروح القدس، اسُتدعي عليه اسم
 )15F16(حىت يتناول باحلق من اخلبز للخالص وليس للدينونة.]

 م):373 - 295(سنة أثناسيوس الرسولي  القديسويقول  -6
[وســرتون الشمامســة (الالويــني) حيضــرون اخلبــزات وكــأس اخلمــر ويضــعو�ما علــى املائــدة، وطاملــا 

 )16F17(االستدعاء والصلوات مل تبتدئ فإ�ما يكونان خبزاً ومخراً فقط.]
 م):330(سنة  سيرابيون أسقف تمي في خوالجيهويقول  -7

 
(12) Clement of Alex., Excerpta ex Theodoto, 82, cited by Dix, p. 230. 
(13) Cited by Norman, op. cit., p. 312. 
(14) Irenaeus, Adv. Haer., IV, 18,5, ANF I, p. 486. 
(15) Origen, Comment. on 1 Cor. VII. 5, in JTS, p. 502 f. (1908). 
(16) Ibid., cited by Oesterley. 
(17) Athanas, Sermon to Newly Bap., PG 26, 1325, cited by Quasten, Vol III, p. 79. 
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[فاجعل الذين يشرتكون فيه (يف خبز اإلفخارستيا وكأس اإلفخارستيا) حيصلون علـى تريـاق احليـاة 
وحيـد اجلـنس (مونـوجينيس) وبـالروح ... ألننا دعونا بامسك أنت غري املخلوق (األبدي) بواسـطة 

 القدس].
 م):350(سنة كيرلس اُألورشليمي ويقول  -8

كانـا استدعاء الثالوث الكلي القداسـة والعبـادة [ألنه كما أن اخلبز واخلمر يف اإلفخارستيا قبل 
 )17F18(جمرد خبز ومخر ...]

 م):400(سنة  23ثاوفيلس اإلسكندري البطريرك ويقول  -9
لذي ُيستعلن فيه جسـد املخلِّـص والـذي نكسـره مـن أجـل تقديسـنا، والكـأس ا” خبز الرب“[إن 

 ”االســـــم“باســـــتدعاء املقـــــدس، هـــــذان اللـــــذان يوضـــــعان علـــــى مائـــــدة الكنيســـــة ... يتقدســـــان 
Invocation [.18(ومبجيء الروح القدسF19( 

 م):430(توىف سنة نيلس السينائي  -10
يــي املســجود لــه، فــإن األشــياء الــيت كانــت الــروح الصــاحل احمل ونــزولاملهيبــة  االســتدعاءات[بعــد 

 )19F20(ودماً كرميني زكيني.] جسداً موضوعة على املذبح ال تعود بعد جمرد خبز ومخر، ولكنها تصري 
اآلب  تعـين متامـاً الـدعاء باسـم الثـالوث Invocation” الـدعاء“ومن هذه النصوص يتبني لنـا أن كلمـة 

 اخلبز. ”فوق“ز، أو كما يقول أورجيانوس يُدعى به واالبن والروح القدس الذي يُدعى به على اخلب
وحســب  الخبــز يتقــدَّس باالســتدعاءوإن كــان بعــض اآلبــاء، خيتصــرون يف القــول عنــدما يــذكرون أن 

فــإن بعـــض اآلبــاء أوضـــحوا أنــه باســـم اهللا متَّ، مث كشـــف لنــا بقيـــة اآلبــاء بغايـــة الوضــوح والتأكيـــد أن هـــذا 
م حــددوا اســـم اآلب واالبـــن والــروح القـــدس، وبعضـــهم كشـــف وبعضـــه هـــو باســـم الثـــالوث،االســتدعاء 

، فقـوة اسـم اهللا عنـد ”قوة“باألكثر ملاذا حيدث التقديس عند الدعاء باسم اهللا عندما ذكروا أن اسم اهللا 
 الدعاء به فوق اخلبز ُحتوِّل اخلبز إىل قوة روحانية!

 ر حيدث باستدعاء الثالوث.واخلم ”الخبز“كما ُيالحظ أن اآلباء األوائل اكتفوا بأن تقديس 

 
(18) Cyril of Jer., Catech. Myst. I. 7, cited by Norman. Handbook to the Christian Liturgy p. 313. 
(19) Theophilus 23, Patr. of Alex., apud Jerome, Ep. XCVIII. 13, cited by Norman, op. cit., 

p. 315. 
(20) Nilus (Sinai), Ep. I. 44, cited by Norman, op. cit., p. 316. 
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ـــا اآلبـــاء املتـــأخرون نوعـــاً مـــا قبـــل البابـــا ثـــاوفيلس اإلســـكندري فبـــدأوا يـــذكرون أن التقـــديس حيـــدث  أمَّ
 الروح القدس.باالستدعاء وبحلول 

ــا بــالروح القــدس  وبعضــهم مثــل الدســقولية أوضــح أن باالســتدعاء باســم اهللا حي بــُدث تقــديس اخلبــز، أمَّ
 يا.اإلفخارستفتتقدَّس 

، فـ ُهمـا  كما ُيالح ظ أن بعض اآلباء ذكروا االسـتدعاء بـاجلمع (اسـتدعاءات)، ولكنَّـه يف احلقيقـة مثـىنَّ
 استدعاءان األول باسم الثالوث على اخلبز واخلمر، واستدعاء ثاٍن حللول الروح القدس.

واخلمـر  ”لخبـزا“كذلك فإنه تبني لنا من النصوص األكثر قدما أن مبجرد الدعاء باسم الثالوث على 
يتقدســـان ويصـــريان يف احلـــال إفخارســـتيا أي جســـد ودم يســـوع املســـيح. وهـــذه إشـــارة ضـــمنية إىل اقتنـــاع 
الكنيســة يف العصــور األوىل مبــدى اكتمــال فاعليــة االســتدعاء باســم اآلب واالبــن والــروح القــدس لتقــديس 

ته الفعليــة يف الكنيســة القبطيــة الــذي نعرفــه جيــداً اآلن مــن واقــع ممارســ” طقــس التقدمــة“اخلبــز واخلمــر يف 
 حىت اليوم.

فقــط  ”علــى الخبــز“االســتدعاء يــتم كــذلك نالِحــظ مــن أقــوال اآلبــاء أن اآلبــاء األوائــل يركــزون علــى أن 
كـان يـتم   الكأس، مما يوضح أن طقس االسـتدعاء باسـم الثـالوث (ونطـق الربكـة باسـم الثـالوث) حيث ال يذكر

حســب التقليــد، الــذي بــا يــتم ” صــالة الشــكر“ن يصــلَّى عليــه فقــط، أمَّــا الكــأس فكــا ”الخبــز“علــى 
باالســتدعاء مث التقــديس علــى الكــأس. ونلمــح هــذا مــن قــول القــديس أثناســيوس الرســويل عنــدما يــذكر أن 

يقصـــدها هنـــا  حيـــث الصـــلوات الـــيت ”الخمـــر“الخبـــز و يـــتم التقـــديس، أي يـــتم بمـــا تقـــديس ” الصـــلوات“
”: التقدمـــة“ انـــت تُقـــال علـــى الكـــأس وال تـــزال تُقـــال حـــىت اليـــوم يفأثناســـيوس هـــي صـــلوات الشـــكر الـــيت ك

 [فلنشكر صانع اخليزات ...]، ويف بداية اإلفخارستيا: [مستحق وعادل أن نسبحك ونشكرك ... إخل].
وهنـا ينكشـف  ”.الخبـز والخمـر“ولكن نالحظ أن اآلباء املتأخرين يذكرون أن االستدعاء يـتم علـى 

التقديس على اخلبز إذ يضاف إليه الكـأس فيصـري الـدعاء باسـم الثـالوث  حدوث تعديل طقسي يف وضع
(إذ يضـع الكـاهن  ”طقـس التقدمـة“وتالوة الربكة على اخلبز والكـأس معـاً كمـا هـو حـادث اآلن متامـاً يف 

علــى يــده اليســرى القربــان، ويقــدِّم الشــماس قــارورة اخلمــر بيــده أمامــه فريمسهمــا معــاً باســم اآلب واالبــن 
 القدس). والروح

 ومن هذا العرض السريع ملقوالت اآلباء عن االستدعاء يتضح:
إنــه بــدأ مبفهــوم واحــد وهــو الــدعاء باالســم فقــط اســم اهللا يف الثالثــة األقــانيم وذلــك علــى اخلبــز  -1
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 Invocationأو اخلمر املوضوعني على املذبح (أو على كـف الكـاهن). وهـذا يعـين أن أصـل االسـتدعاء 
” أويسـرتيل“كمـا يعتقـد ” Personal Presenceاحللـول الشخصـي “مل يبتـدئ بنظريـة  يف اإلفخارستيا

، ولكنـه بـدأ بـدعاء االسـم وبالتحديـد اسـم الثـالوث )20F21(”اخللفية اليهودية لليتورجيـا املسـيحية“يف كتابه: 
ي  اسم اهللا. وهذا تقليـد طقسـي قـدمي يقـوم علـى مفهـوم ذبـائح” قوة“فوق اخلبز واخلمر لكي حتل فيهما 

 كتايب.
االســـتدعاء يشـــمل احللـــول الشخصـــي، ولكنـــه احنصـــر أوًال يف مفهـــوم حلـــول  مث بعـــد ذلـــك بـــدأ -2

املسيح بصفته اللوغس الكلمة ليصري اخلبز جسداً على أساس الهويت حبسب إجنيـل يوحنـا، وبـدأ هـذا يف 
حللـول أن يكــون مصـر بصـورة خاصـة. كمــا يتفـق يف ذلـك كــل اآلبـاء مـا قبـل القــرن الرابـع. وقـد بــدأ هـذا ا

حيثمــا اجتمــع اثنــان أو ثالثــة بــامسي فهنــاك  «علـى اخلبــز واخلمــر، مث امتــد ليشــمل املتنــاولني علــى أســاس 
 )20:18(مت » أكون يف وسطهم.

ويـوم  )21F22(مث تطور االستدعاء بعد ذلك ليشمل حلول الروح القدس على أساس مـا متَّ يف األردن -3
هليبــوليتس ليعــارض هــذا التسلســل الــزمين، ولكــن يظــن كثــٌري مــن اخلمســني. ولكــن يــربز هنــا تقليــد الرســل 

العلماء يظنون أن اسـتدعاء الـروح القـدس يف التقليـد الرسـويل مضـاف يف زمـن متـأخر عـن زمـن هيبـوليتس 
 (ريتشاردسن).

 :Invocationومن ذلك نستخلص أن هناك مفهومني أساسيني لالستدعاء 
فقـط وذلـك للتقـديس، وهـذا يـتم حرفيـاً يف ” عاء باالسـمالـد“ويعترب األساس واألصل، وهـو  األول:

يف مصر، وموضعه على اخلبز واخلمر أثناء الربكة عليهمـا باسـم اآلب ” تقدمي احلمل“طقس 
 واالبن والروح القدس، أي أنه هو هو ذات التأسيس.

مث الثالـث  امتداد وتطور عن األول، وهو استدعاء للحلـول الشخصـي بالنسـبة لألقنـوم الثـاين والثاني:
علـــى التـــوايل بالرتتيـــب الـــزمين لتطـــور اإلفخارســـتيا. وموضـــع هـــذا احللـــول يف اإلفخارســـتيات 

 املختلفة يأيت يف مكانني:
بعــد تقــديس اخلبــز واخلمــر، أي بعــد التأســيس (العملــي). وهــو األصــل  المكــان األول:

 واألقدم كما يف طقس تقدمي احلمل يف مصر (حلول الكلمة).

 
(21)  Oesterley, Jewish Back. of Chr. Lit., p. 219. 
(22) Ibid., p. 221. 



 643                                                                     طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

وهو التطور املطـابق لطقـس تقـدمي احلمـل ويـأيت يف كـل اإلفخارسـتيات  ي:والمكان الثان
 (ما عدا روما) بعد التأسيس أيضاً.

هـو اعتبـارهم أنـه اسـتدعاء واحـد بصـفة ” Invocationاالسـتدعاء “والذي أربك العلمـاء يف دراسـة 
ي هـو األسـاس، مـع أن  �ائية وخيتص باحللول الشخصي للروح القدس، وأمهلـوا �ائيـاً الـدعاء باالسـم الـذ

وبـالرغم مـن ذلـك  االسـم.كلهـا ختـتص بـذكر   pikale‹n, ™pikšklhtai, ™p…klhsij™كلمـة 
فقد احنرف العاِمل أويسرتيل واجته ناحية إثبات أصول االستدعاء من التقليـد اليهـودي علـى أسـاس احللـول 

 .)22F23(الشخصي فقط
دعاء قـد م ـرَّ علـى مـرحلتني متتـابعتني معـاً ولكن األصح هو ما أثبته الطقس أمامنا بنصوصه أن االسـت

ومتقاربتني جداً ورمبا يف القرن األول، ولكن بدأ بال نزاع باستدعاء االسم كمـا حـدث علـى يـدي املسـيح 
حينما نادى باسم اهللا اآلب وباركه على اخلبز واخلمر، كما ميارسه الكاهن القبطي متاماً بعد تـالوة صـيغة 

 ء كل أقنوم بامسه.النداء بالثالوث قبل ندا
ــــزم الرســــل باســــتدعاء املســــيح نفســــه  مث تطــــور االســــتدعاء باالســــم إىل احللــــول الشخصــــي حينمــــا الت

” كسـر اخلبـز“للحضور حسب وعده، وقد حقق املسيح هذا احلضور عياناً مـرات كثـرية ويف أثنـاء إقامـة 
نتبــاه الكنيســة كلهــا ممــا جعــل االســتدعاء الشخصــي هــو القطــب اجلــاذب وامللفــت ال” أول األســبوع“يف 

 باحتساب أنه قد يظهر ويرتاءى عالنية بعد الربكة وكسر اخلبز.
الـذي هـو اســتدعاء الثـالوث علــى  ”االسـتدعاء باالســم“علـى أنـه ينبغــي أال يفـوت عـن بالنــا أن 

األصـلي يقـوم علـى أسـاس ” التأسـيس“الـذي يعتـرب أنـه ” تقـدمي احلمـل“اخلبز واخلمر الذي يـتم يف 
 قـوي للغايــة يشـمل كـل قــوة العبـادة اليهوديـة علــى مـدى العهـد القــدمي كلـه. وقـد أفــرد تقليـدي كتـايب

حبثــًا مستفيضــًا  )Dean Armitage Robinson”)23F24أرميتــاج روبنســن “لــذلك املوضــوع العــاِمل 
يثبـــت فيـــه أن التقـــديس يف اإلفخارســـتيا يقـــوم علـــى الـــدعاء باالســـم، ولكـــن لألســـف، مل يضـــع هـــذا 

الــدعاء “قيقــة متامــًا ألنــه مل يعثــر علــى املوضــع الــذي تســتخدم فيــه اإلفخارســتيا العــاِمل يــده علــى احل
أن ” أويســرتيل“، فجــاء حبثــه نظريــة غــري حمققــة أو كمجــرد ختمــني. لــذلك اســتطاع العــاِمل ”باالســم

 ينقده ويستخف بنظريته.

 
(23) Oesterley, op. cit., p. 229. 
(24) Dean Armitage Robinson, Theology, Feb. 1924, M89 f. 
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 قوله:” أرميتاج“ولكن أهم ما يسرتعي انتباهنا يف حبث العامل 
ظــل اســم اهللا (وكيفيــة الــدعاء بــه) اليهوديــة والكنيســة املســيحية اُألوىل  [يف كــل مــن العبــادة

ــًا مــن الــذين لــم يعرفــوه بعــد. هــو االحتفــاظ والســبب يف هــذا االحــرتاس  ممنوعــًا ومحتجب
(إذ  ، وهذا بالتالي ُطبِّـق بصـورة حرفيـة فـي الكنيسـة”ذكر االسم“المتوارثة من ” بالقوة“

يقــدِّس “فقــط وال يُعلَّــم بــه الشــعب أو يقــال أمــامهم  نــةجعلــوه تســليمًا ســريًا خاصــًا بالكه
حتــريوا بســبب  الدســقولية). وقــد أوضــح ذلــك الُكتَّــاب األوائــل الــذين -” الكــاهن ســراً والســتارة مرخيــة

 )24F25(وتقديسها.] يف حراسة مواد اإلفخارستيا -الغرية الشديدة اليت كانت تُبديها الكنيسة 
قـــوة النـــداء باســـم “بقولـــه أن تقليــد الكنيســـة متـــوارث ألن نفســـه ” أرميتـــاج“ويعلِّــق علـــى ذلـــك 

 كانت هي مركز العبادة اليهودية.” اهللا
ولكن يف نظرنا حنن أن دعـاء املسـيح نفسـه بالربكـة السـم اهللا اآلب علـى اخلبـز وعلـى اخلمـر ليلـة 

ور الــذي العشـاء، هــو يف الواقــع حمــور التضــخم يف ســرية الـدعاء باالســم يف الكنيســة اُألوىل، فهــو احملــ
انتقل عليه التقليد من اليهودية إىل الكنيسة املسيحية مضروبًا يف مائة ضعف. ألن التقليـد اليهـودي 

عنـــدما مارســـه  -اخلــاص بالربكـــة الـــذي كـــان ُحيتســـب أنـــه تعلــيم النـــاموس أو الشـــيوخ جعلـــه املســـيح 
 مرة.تعليمًا إهليًا ذا فاعلية أقوى مما كان له يف العهد القدمي ألف  -بنفسه 

وأهم ما يعنينـا يف تصـريح أرميتـاج بالنسـبة لدراسـة التـاريخ اإلفخارسـيت وخاصـة اجلـزء املعـروف بــ 
وهــو اجلــزء الوحيــد مــن اإلفخارســتيا الــذي جيــري فيــه الــدعاء باســم الثــالوث بدقــة ” تقــدمي احلمــل“

التقليـد  سـرووضوح ومهابة على اخلبز واخلمر، إنه بسبب كون هذا الدعاء حيمل كما يقول أرميتـاج 
وحلوهلـــا يف اخلبـــز واخلمـــر، أصـــبح هـــذا اجلـــزء مـــن ” حيمـــل ســـر قـــوة النـــداء باســـم اهللا“وفاعليتـــه أي 

اإلفخارستيا هو أكثر األجزاء سرية واحتجابـًا، فلـم ُيوض ـع بالكتابـة يف املخطوطـات اُألوىل ومل يـذكر 
العاشـر، بـل كـان يلمـح عنـه تفاصيله وال عباراته حىت يف املخطوطات األكثر حداثة فيما قبـل القـرن 

الكاهن حيمـل اخلبـز واخلمـر وأمامـه األسـقف حيمـل البخـور “تلميحًا، كأن تقول الدسقولية مثًال أن 
فقــط، مث بعــد ذلــك بــأكثر  ”الــدعاء“وكــان يســمَّى آنلــذ بـــ ”. يــدورون حــول املــذبح جمــداً للثــالوث

باســم اآلب واالبــن  الــدعاء“مث  ،”الــدعاء باســم الثــالوث“مث  ”الــدعاء باالســم“تصــريح يســمَّى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر وال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ”.وال ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مل يُـ

 
(25) Ibid. 
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” قــوة“مــن املــرات كيفيــة هــذا الــدعاء ومنطوقــه! ألن الكنيســة كانــت تــدرك أن يف ذلــك يكمــن ســر 
الـيت ورثتهـا الكنيسـة، وهـي كـل الـذخرية الـيت آلـت ” قوة مـرياث املسـيح يف اهللا“االسم املتوارثة، أي 

ومـا جيـري فيـه غـري مـذكور بـاملرة يف ” تقدمي احلمل“العشاء األخري! لذلك ظل طقس  إليها من ليلة
املخطوطــات. فنجــد أن الديــداخي ال تــأيت وال بكلمــة واحــدة خبصوصــه إالَّ النــداء اخلــاص بــه فقــط: 
[م ـنب كــان طـاهراً فيلتقــدَّم وم ـنب كــان غـري طــاهر فليتـب]. والتقليــد الرسـويل هليبــوليتس يعـرب عليــه دون 

وكــذلك ســريابيون، بــل ”. يضــع يديــه علــى اخلبــز واخلمــر“أن يــذكره بكلمــة أكثــر مــن أن األســقف 
وكـل املــدونات اإلفخارســتية علــى وجـه العمــوم وبــدون اســتثناء، أغفلتـه عمــداً وحجبتــه عــن الشــعب، 
العامــة منــه واخلاصــة، وجعلتــه تســليمًا وتعليمــًا ســريًا خاصــًا بالكهنــة فقــط. ولــذلك ولألســف ضــعف 

مه وقلت الدراية به حىت توارى �ائيًا وفقد نفس قيمتـه العمليـة السـرية الـيت كانـت هـي الـداعي مفهو 
 األول إىل توقريه واالهتمام به.

هــو يف حقيقتــه اُألوىل الــذي   Institution بالتأســيسوببســاطة ميكــن أن نقــول أن مــا يســمَّى اآلن 
والـذي كـان يف  Invocation of the Name” اسـتدعاء االسـم“كـان يسـمَّى عنـد اآلبـاء األوائـل 

أي التقــديس الكامــل ملــواد اإلفخارســتيا. مبعــىن أنــه مبجــرد  )25F26(اعتقــادهم ذا فعــل مباشــر يف التقــديس
اســتدعاء اســم الثــالوث (الكلــي القداســة والعبــادة) علــى اخلبــز واخلمــر يصــريان جســداً ودمــًا للمســيح 

بكـل مواصـفاته الرمسيـة ” اسـتدعاء االسـم“ل نفسه متامًا كمـا يف العشـاء األخـري. وحلظنـا السـعيد ظـ
كمــا هــو منــذ العشــاء األخــري حــىت اليــوم يف مصــر يف طقــس   Embrionic Stageيف طــوره اجلنيــين 

خدمــة  -وعلــى منطــه متامــًا تشــكل ومنــذ القــرن األول أيضــًا وبيــد الرســل أنفســهم ”. تقــدمي احلمــل“
 بالربكـة الـذي متَّ ليلـة العشـاء األخـري كمـا ورد وصفًا كامًال دقيقًا هلذا االستدعاء السـم اهللا -لُألمم 

وأخـذ كأسـًا  «” اهللا وقـال هـذا جسـدي وكسـر وأعطـى "وبـارك"أخذ خبزاً على يديه “يف األناجيل 
” الـدعاء باالسـم“فصـار هـذا الوصـف الكامـل الـدقيق  » (وبارك) وشكر وأعطـى وقـال هـذا دمـي

االسـتدعاء املتـوارث، ولكـن قلـيًال قلـيًال أمهـل الـذي حـدث ليلـة العشـاء األخـري هـو طقـس  (بالبركة)
ي  ذكــــره، مث ُأســــقط �ائيــــًا باعتبــــاره إجــــراًء إفخارســــتيًا لــــه فعلــــه 

االســــتدعاء العملــــي األول، مث ُنِســــ
ب  إليــه كــل فعــل التقــديس الــذي  التأســيس الوصــفيالتقديســي، وبقــي  ، ”الســتدعاء االســم“وُنِســ

”.هـذا دمـي“، ”هـذا هـو جسـدي“يص يف قولـه خصوصًا بسبب االنتقال من الوصف إىل التشخ

 
(26) W.H. Frere, op. cit., p. 41,42. 
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 di£taxij التأسيس الوصفي:
واآلن نعـــود إىل التأســـيس يف األنـــافورا، ولكـــن واضـــعني كأســـاس لرؤيتنـــا يف دراســـتنا أن التأســـيس  

الكلــي القــدس “كمـا هــو يف أي أنـافورا حاليــًا هــو يف أصـله األول عبــارة عـن الــدعاء باســم الثـالوث 
مُه األنافورا بصـورة وصـفية ”تقدمي احلمل“اخلبز واخلمر كما يتم يف بالربكة على ” والعبادة ، إمنا ُتقدِّ

مبقتضى ما متَّ ليلة العشـاء األخـري. وهلـذا يبتـدئ التأسـيس بـذه الروايـة: [ألن ابنـك الوحيـد ربنـا ... 
 يسوع املسيح يف الليلة اليت أسلم ذاته فيها ليتأمل عن خطايانا ... أخذ خبزاً ...].

خل مباشـــرة يف وصـــف ضـــمين للـــدعاء باالســـم كمـــا قالـــه املســـيح دون أن يـــذكر تفاصـــيله علنـــاً مث يـــد
وهنـا  -] 26:26مـت  -” وبارك“إذ يقول: [وأخذ يسوع خبزاً ” تقدمي احلمل“مكتفياً مبا متَّ سرّا يف 

 -ط فقـ” بـارك“بـل ” شـكر وباركـه وقدَّسـه“نستعري التسجيل الـذي يف األناجيـل مؤقتـاً حيـث ال يُـذكر 
ألن هذا هو ما متَّ فعًال، أي أن املسيح نادى باسم اهللا اآلب مباركاً امسه. ولكن مجيع اإلجنيليني وكـذلك 

وكيـف قيلـت وملـن قيلـت؟ ” املباركـة“بولس الرسول يف رسالته إىل كورنثوس امتنعوا عن ذكر ما هـي هـذه 
ورة تسليمية كاملة، مث بدأت تفصح ولكن الكنيسة ظلت متارس هذه الربكة يف طقس التقدمي سراً إمنا بص

ـــــة يف مـــــا يســـــمَّى اآلن  ـــــتم يف هـــــذه الربكـــــة يف اإلفخارســـــتيا العلني ـــــيًال إمنـــــا بطريقـــــة طقســـــية عـــــن مـــــا ي قل
ـــة لـــآلب واالبـــن والـــروح القـــدس بـــدون تكـــرار النـــداء ”التأســـيس“بــــ ، حيـــث يصـــف الكـــاهن الربكـــة املثلث

بثالث حركـات (رسـم الصـليب)  ”اركه، وقدَّسهوشكر، وب“اخلبز وهو على يديه  ”فوق“باالسم، فيقول 
علــى القربانــة، علمــاً بــأن هــذه األفعــال الثالثــة هــي واحــد أصــًال ومعــًىن وأثــراً! ألن األناجيــل قالــت فقــط: 

، فتكرارهـــا هنـــا متعمـــد ليشـــري إشـــارة ســـرية رائعـــة إىل مباركـــة الثـــالوث بنـــداء اســـم اآلب واالبـــن ”وبـــارك“
[مبارك اهللا اآلب ضابط الكل آمـني. مبـارك  =” طقس تقدمي احلمل“يف  والروح القدس اليت متت سابقاً 

الـيت ” آمـني“وُيالح ـظ أن كلمـة  ابنه الوحيد يسوع املسـيح آمـني. مبـارك الـروح القـدس الباركليـت آمـني].
الـيت يـ ـُردُّ بـا ” آمـني“يـ ُردُّ با الشعب كله (الشماس اآلن خطأ) بعد كل بركة لكل أقنوم هي نفس كلمـة 

 يف القداس الوصفي.” وقدَّس“، ”وبارك“، ”وشكر“لشعب كله بعد كل فعل من الثالثة األفعال ا
إمنـــا ” تقــدمي احلمــل“ونعــود ونــذكِّر القــارئ أن قـــدَّاس اإلفخارســتيا هــو تطبيـــق وصــفي دقيــق لطقـــس 

رورة، إذا  بالضـ” قـدَّس“أيضـاً، وتعـين ” شـكر“بالعربيـة تعـين  ”بارك“علماً بأن كلمة  -مشروحاً ومفسَّراً 
 كانت موجهة هللا.
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الـــدعاء باســـم الثـــالوث بالربكـــة علـــى اخلبـــز  خصـــائص ومفاعيـــلولكـــن الـــذي نريـــد أن نؤكـــده أن كـــل 
(الــذي يســتمد قوتــه أصــًال مــن بركــة املســيح علــى اخلبــز والكــأس ليلــة ” تقــدمي احلمــل“واخلمــر يف طقــس 

هذه اخلصـائص هـي التقـديس وصـريورة و  -يف األنافورا الوصفية ” تأسيس“العشاء) انتقلت بكاملها إىل 
، ألن اإلفخارسـتيا حبـد ذاتـا ”اإلفخارسـتيا“اخلبز جسداً للمسيح واخلمر دمـاً للمسـيح الـذي هـو جـوهر 

 تقديسي.” فعل“هي 
والرتكيز بـذه الصـورة علـى التأسـيس كمركـز تقـديس يكشـف لنـا عـن سـر عـدم وجـود اسـتدعاء للـروح 

هـــو حلظــــة وفعــــل  -طقســـاً والهوتــــاً  -فيهــــا ” التأســــيس“عتبـــار وا” رومــــا“القـــدس يف تقليــــد ليتورجيـــة 
ولكـن لألســف مل  -بالدرجـة اُألوىل ” الثــالوث“باعتبـاره اسـتدعاء  -التقـديس بالنسـبة للتأسـيس وأصــله 

حتتفظ بوعيه، فبقي الطقـس وسـقط الـوعي. وهكـذا ظـلَّ غيـاب اسـتدعاء الـروح القـدس يف ليتورجيـة رومـا 
، األمـر الـذي ”التقـديس“ق ودراسات بال نتيجة مع شعور بالنقص من جهة حىت اليوم مصدر حرية وقل
من اإلفخارستيا عمومـاً دفاعـاً عـن  ”التقديس“لكي يُنكر أمهية فعل ” دكس“انتهى ببعض العلماء مثل 

 طقس روما األمر الذي ال جيوز إطالقاً، إذ يقول:
هـة الغـرض منهـا أصـًال ليسـت هـي [وبقولنا هـذا وبتأكيـدنا علـى أن الصـالة (اإلفخارسـتيا) مـن ج

، إذاً، فلــيس هنــاك ”إفخارســتيا -صــالة شــكر “ولكــن ” صــالة صــعيدة“وال ” صــالة تقــديس“
حاجــة أن ننــاقش الفكــرة الشــائعة الرائجــة يف العــامل أن الصــالة يف اإلفخارســتيا هــي للتقــديس ... 

 )26F27(فالتقديس يف احلقيقة هو فقط يف وصف التقدمة وقبوهلا كذبيحة.]
 يف الواقع جتنٍّ مريع على طقس اإلفخارستيا كله ألن حىت الشكر يف حد ذاته هو تقديس!!هذا 

ا ردنـــــا علـــــى هـــــذا فهـــــو أن اإلفخارســـــتيا ال تكـــــون إفخارســـــتيا بـــــاملرة إالَّ بصـــــالة التقـــــديس،  أمَّـــــ
حمــدد ُأعطــي للكنيســة ســرُّه، ” فعــل“والتقــديس هــو ”إفخارســتيا“أوًال هــو الــذي جيعلهــا  فالتقــديس

اسـم الثـالوث حينمـا ينطقـه األسـقف  -املسـلَّم مـن املسـيح رأسـًا  - ”ميراث قوة االسـم“هو  وسرُّه
وأي إنكــــار لفاعليــــة  -كمــــا هــــو حــــادث يف املعموديــــة متامــــًا   -كــــأمر الــــرب   -أو الكــــاهن بالربكــــة 

 ،”السـر“التقديس بنطق اسم الثالوث سواء يف املعمودية أو اإلفخارستيا خيرجنا يف احلال عن دائرة 
 وبالتايل عن اهللا.

غيـاب حـىت التأسـيس  -كمـا يقـول هـو   -كـان بسـبب ” دكـس“ولكن خداع النظـر الـذي وقـع فيـه 

 
(27) Greg. Dix, op. cit., p. 238. 
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وبعــــض نصــــوص آبــــاء مــــا قبــــل القــــرن  )27F28(”كــــريلس األورشــــليمي“مــــن بعــــض األنــــافورات مثــــل أنــــافورا 
منحــدر داخــل اإلفخارسـتيا  action” فعـل“. ولكــن ردنـا علــى ذلـك أن التأســيس أصـًال هــو )28F29(الثالـث

 ”التأســيس“الكنيســة متارســه قبــل أن حتوِّلــه إىل وصــف داخــل األنــافورا. فحــىت غيــاب  بالتســليم كانــت
الوصفي من األنافورا ال ينقص من األنافورا ألنه يشـرحها فقـط، أمَّـا حـدوث التقـديس بالفعـل فيـتم وقـت 

 التقدمي عملياً.
أيـة  ”التأسـيس“مبجـرد أن كـان يـدخل ومن واقع األنافورات عامة، ويعرتف أنـه  ”دكس“ولكن يعود 

. ولكـن هـذا االعـرتاف )29F30(حيث تشري إليـه الصـلوات وتنبثـق منـه أنافورا، كان يصري يف احلال هو مركزها،
” التأســيس“يف الواقــع يبقــى ضــعيفاً مهتــزاً ألن الســؤال املرتتــب علــى ذلــك يكــون: ومــاذا قبــل أن يــدخل 

أ�ا كانت بـال مركـز أو مبعـىن آخـر أ�ـا كانـت بـال قـوة تقديسـية؟ تعترب األنافورا آنلذ  داخل األنافورا؟ وهل
وكمـا  -احلقيقة غري ذلك ألن كل اإلفخارستيات اليت كان يتكلَّم عنهـا بعـض آبـاء مـا قبـل القـرن الثالـث 

التأســيس كانــت إفخارســتيات ذات قــوة وذات فعاليــة، ومنهــا  ”روايــة“الــيت كانــت بــدون  -يقــول دكــس 
 ”التقـديم“ليوم قوتا وكيا�ا. هنا يظهـر بـال لـبس وبـال شـك أن الطقـس العملـي يف ورثت الكنيسة حىت ا

كان مستوفياً كل الشروط الالزمة لإلفخارستيا للتقـديس   -وجوداً وتارخياً  -والذي سبق األنافورا  -آنلذ 
 فــإن غيــاب روايــة التأســيس مــن األنــافورا قــديماً لــم يــؤثر فــي قــوة التقــديس وحــدوثعمليــاً، لــذلك 

 مائة باملائة.إفخارستيا مقبولة 
 التأسيس في أنافورا القديس مرقس والبرديات الموازية:

جيـيء اآلن يف أنـافورا مـرقس الرسـول (الكريلسـي) متتبعـني  كمـا  ”للتأسـيس“واآلن نـأيت لدراسـة واقعيـة 
 هذه هي:منوه وتطوره على ضوء الربديات واملخطوطات املوازية اليت احتفظت لنا برواية التأسيس. و 

يف ” ج. رايالنــد“يف مكتبــة  465خمطوطــة باللغــة اليونانيــة علــى رق الغــزال حمفوظــة حتــت رقــم  -1
وهـــــي خمطوطـــــة مـــــن القـــــرن الســـــادس. ويقـــــرر ” ك. هــــــ. روبريتســـــن“مانشســـــرت، وقـــــام بنشـــــرها 

 
ُيالحظ أن القديس كريلس اُألورشليمي مل يـذكر روايـة التأسـيس يف األنـافورا الـيت كـان يشـرحها، ولكنـه يف عظاتـه تعـرَّض  (28)

الذي جاء يف األناجيل وعلَّق عليه أنه ضرورة حتمية لتقـديس وحتـوُّل مـواد اإلفخارسـتيا، وهـو هنـا إمنـا يشـري إىل أجـزاء ” للتأسيس“
 ).W.H. Frere, op. cit., p. 68ل بدء األنافورا (انظر: التأسيس يف الطقس العملي قب

(29) Dix, op. cit., pp. 239,240. 
(30) Ibid., p. 240. 
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ــــرية الشــــبه والتطــــابق للــــنص القبطــــي ملــــار مــــرقس وكثــــرية االخــــتالف مــــع الــــنص  ناشــــرها أ�ــــا كث
اخللقيــدوين البيزنطــي ملــار مــرقس. ويبــدأ الــنص فيهــا مــن بعــد تســبحة الشــاروبيم حــىت  ”امللكــاين“

 .)30F31(�اية استدعاء الروح القدس
ــــة لوفــــان حتــــت رقــــم  -2 ــــة حمفوظــــة يف مكتب يف ” لوفــــور“. أعــــاد حبثهــــا 27خمطوطــــة باللغــــة القبطي

 .)31F32()1940( 53منشورات موزون 
 ).532خمطوطة سريابيون (انظر صفحة  -3
 ).552وطة دير الباليزة (انظر صفحة خمط -4

 
 

 نص التأسيس
 ”ألن ... في الليلة“أوالً جملة الربط قبل 
 

ُيالح ـظ أن يف مجيـع القداسـات املصـرية تـأيت روايــة التأسـيس غـري مرتبطـة بتسلسـل منطقـي جلمــل 
فإن سابقة، فهي تأيت خاصة بذاتا بدون توقُّع مسبق بعكس كل القداسات ذات الطابع السرياين، 

د والفـداء،تأيت مرتبطة منطقيًا مبا يسبقها  ”تالوة التأسيس“ هـذا مـا  من شكر على تـدبير التجسُّـ
) يقابلـه يف 2جعل أنافورا سريابيون متهد لرواية التأسيس بتوسُّل اعرتايف مشار إليه يف الـنص بـالرقم (

 ).2( بالرقما أيضًا أنافورا مرقس الرسول مجلة اعرتاضية أصغر حجمًا وأقل توسعًا ُمشار إليه

 بردية دير الباليزه 
 (مكتوبة في القرن السادس)

 وتمثِّل القرن الثالث

 أنافورا سيرابيون
 (منتصف القرن الرابع)

 أنافورا القديس مرقس الرسول
 (نسخة القرن الثالث عشر)

 
 أ

 امألنا حنن أيضاً من جمدك
وتفضــــل وأرســــل روحــــك القــــدوس 

 على خليقتك هذه أيضاً 

ــــا رب ا لقــــوات امــــأل أيضــــاً هــــذه ي
 الذبيحة بقوتك وشركتك.

امـــــأل الصـــــعيدة الـــــيت لـــــك يـــــا رب 
بالربكـــــــة الـــــــيت مـــــــن قبلـــــــك حبلـــــــول 

 بالربكـة -روحـك القـدوس عليهـا 
 بارك وبالتقديس قدِّس

 
 
 ب

اجعل هذا اخلبز جسداً لربنا وخملِّصنا 
يســـــوع املســـــيح والكـــــأس أيضـــــاً دمـــــاً 
للعهـــد اجلديــــد لربنـــا وخملِّصــــنا يســــوع 

ألننـــا لـــك نقـــدِّم هـــذه الذبيحـــة احليـــة 
) حنــــن 2والصــــعيدة غــــري الدمويــــة. [(

قدَّمنا لك اخلبز مثيًال جلسد الوحيـد. 

ُـــــِدئ قرابينـــــك هـــــذه املكرمـــــة  التـــــي ب
 )2(سابقاً)](

 بوضعها أمامك]
 

(31) R.G. Coquin, op. cit.,  p. 312. 
(32) Ibid., p. 335. 
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 بردية دير الباليزه 
 (مكتوبة في القرن السادس)

 وتمثِّل القرن الثالث

 أنافورا سيرابيون
 (منتصف القرن الرابع)

 أنافورا القديس مرقس الرسول
 (نسخة القرن الثالث عشر)

 هذا اخلبز وهذه الكأس هذا اخلبز مثيالً للجسد املقدَّس] يحاملس
 ألن ربنا يسوع املسيح 

 
 يف الليلة

 بنا يسوع املسيحر  ألن
 

 يف الليلة

ألن ابنك الوحيـد ربنـا وإهلنـا وخملِّصـنا 
 املسيح. يسوعكلنا   وملكنا

 يف الليلة

وُيالح ظ أن اجلملة (ب) اليت جاءت يف أنـافورا سـريابيون تتفـق متامـاً مـع اجلملـة (ب) الـيت جـاءت يف 
ن أنــافورا ســريابيون وأنــافورا مــرقس الســابق، هــذا يعــين أ” التقــديم“أنــافورا مــرقس الرســول يف اإلشــارة إىل 

السـابق، مبعـىن أن حـرف ” طقـس التقـدمي“الرسول تعتمدان فيما سُيتل ى من الصلوات أو الكلمات على 
ب) يفيـــد أن كـــل مـــا أكمـــل حـــىت اآلن يف  -الـــذي يـــأيت بعـــد اإلشـــارة إىل التقـــدمي الســـابق (ب  ”اآلن“

ساسياً على طقـس العشـاء األخـري الـذي أجـراه الـرب األنافورا هو حق وهو حقيقي، وهو يعتمد اعتماداً أ
 وسلَّم به سرَّه لتالميذه وأوصاهم أن يصنعوه كما صنعه هو.

مع كل ما سيأيت بعدها هو بنظر سريابيون ومرقس الرسول السند األساسي  ”رواية التأسيس“أي أن 
دمي، مث صــالة الشــكر مث يف كــل مــا قدمتــه عمليــاً منــذ أول طقــس التقــ ”نحــن“والرمســي بالنســبة للكنيســة 

 التسبيح مث طلب امللء أو احللول.
كحـــرف ربـــط بـــني مـــا مت ومـــا ســـيتم هكـــذا يف أنـــافورا ” ألن“وميكـــن توضـــيح ذلـــك مـــن إبـــراز أمهيـــة 

 سريابيون:
 الرب يسوع املسيح يف الليلة اليت ُأسلم فيها أخذ ... وقال ...]. ألنقدَّمنا لك ...  نحن[

 ويف أنافورا مرقس الرسول:
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 ابنك ... يف الليلة اليت أخذ ... وقال ...] ألنسبق أن وضعنا أمامك قرابينك ...  نحن[
 وهذا يعين أن الليتورجيا بأمجعها تنقسم اآلن أمامنا بكل وضوح إىل قسمني:

 القسم األول:
عملـي ّســري تســليمي بــدون شــرح يبــدأ منــذ وضـع القــرابني علــى املــذبح، والــدعاء باســم الثــالوث علــى 

[وهنـا تعـرتض القـراءات وقـانون اإلميـان والقبلـة]  -بني، وصالة الشكر الصـغرية، واسـتدعاء اللوغـوس القرا
 مث صالة اإلفخارستيا الكربى، ومقدِّمة التسبحة الشاروبيمية وطلب امللء. -

 القسم الثاني:
اً، ويبــدأ متامــاً يشــرح احلركــات واملبــادئ واألهــداف تارخييــاً وطقســياً والهوتيــ وصــفينظــري علــين وهــو 

ويدخل مباشرة يف رواية التأسيس حـىت التنـاول. باعتبـار أن هـذا الوصـف التـارخيي الطقسـي  ”ألن“حبرف 
 كل ما متَّ يف النصف األول.” يكمِّل“الالهويت يؤكد وخيتم و

ـــاه مـــن جهـــة تقســـيم اإلفخارســـتيا إىل نصـــفني، ألن  ويتحـــتَّم علينـــا هنـــا أن نســـتدرك مـــا ســـبق أن قلن
) يعتـرب أمامنـا اآلن ناقصـاً إذا مل 633والـذي أتينـا علـى شـرحه (صـفحة ” دكـس“اقرتحه التقسيم الذي 

وذلــك حبســب اإلشــارة الواضــحة (ب) الــيت يصــّر علــى أمهيتهــا كــل مــن  ،”طقــس التقدمــة“نضــف عليــه 
 نحـن نقـدِّم لـك ... ألنسريابيون والقديس مرقس الرسول قبل الدخول يف النصف الثاين من األنافورا: [

 يف الليلة ...] الرب
ـــافورا ديـــر الباليـــزه (ب) فـــال جنـــد فيهـــا هـــذه اإلشـــارة إىل  ـــا أن الســـابق قبـــل الـــدخول يف  ”التقـــديم“أمَّ

التأســيس [ألن يف الليلــة ...] بــل عوضــاً عــن ذلــك جنــد أن طلــب املــلء يتجــاوز تقليــده ويصــّر فيــه علــى 
، قبــل ”ا وخملِّصـنا يســوع املســيحربنــ“طلـب حلــول الــروح القـدس لتحويــل اخلبــز إىل جسـد واخلمــر إىل دم 

 الدخول يف النصف اآلخر من األنافورا.
هــذا الوضــع يتعــارض مــع اتفــاق بعــض العلمــاء بــأن أنــافورا ديــر الباليــزه متثـِّـل طقســاً أقــدم عهــداً مــن 

. مما ال جيعل جمـاًال للشـك يف أن هـذا االسـتدعاء حللـول الـروح القـدس )32F33(م300 - 200سريابيون يف 
ز واخلمــر هــو تكملــة ُأضــيفت علــى املخطوطــة بعــد القــرن الرابــع، بعــد طلــب املــلء. وهــذا حبــد وحتويــل اخلبــ

لـــذلك جـــاء ذاتــه مرحلـــة مـــن مراحـــل اســـتدعاء حلــول الـــروح القـــدس املـــأخوذ مـــن الطقـــس اإلســكندري. 
بالتــالي اســتدعاء الــروح القــدس للتحويــل قبــل روايــة التأســيس، وهــذا وضــع اســتثنائي جــدًا لــيس لــه 

 
(33) Srawley, op. cit., p. 63 n. 
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أي أنــافورا ممــا يشــير إلــى أنــه طــور مــن أطــوار االســتدعاء توقــف عنــد هــذه المرحلــة فبــدا نظيــر فــي 
ناقصاً، لذلك فإن األنافورات األخرى التي جاءت بعد زمن برديـة ديـر الباليـزه نقلـت حلـول الـروح 

 القدس ليجيء بعد التأسيس وبعد التذكار.
ـــا ملـــاذا مل تشـــر أنـــافورا ديـــر الباليـــزه (طقـــس ســـنة  م) كبقيـــة تقليـــد اإلســـكندرية إىل 300 - 200أمَّ

كما أشار سريابيون والقديس مرقس، فيبدو أنه مل تكـن هنـاك قـراءات تعـرتض، فكـان   ”التقديم السابق“
كانــت أنــافورا ديــر الباليــزه طقــس إفخارســتيا ” ســراويل“الطقــس مســتمراً بــال توقــف، ألن حبســب شــرح 

 العماد مباشرة. . فكان يتحتم إجراء اإلفخارستيا بعد)33F34(للمعمدين
 ”:ألن الرب يسوع المسيح في الليلة التي ُأسلم فيها“ -1

تشـرتك مجيــع الليتورجيــات القبطيــة يف هــذه الوصــلة التقليديـة الــيت متيــز التقليــد اإلســكندري عامــة والــيت 
وذلـك يف الليلة الـيت ُأسـلم فيهـا]،  -أو ربنا يسوع املسيح  -تدخل با األنافورا إىل التأسيس [ألن الرب 

القبطية تتميز باسـتخدام حـرف آخـر غـري ” لوفان“بدون أي حذف إمنا توجد إضافات. ولكن خمطوطة 
أو ” كمـا أن الـرب نفسـه“ومعناهـا احلـريف  kaqëj aÙtÒj Ð KÚriojألن، إذ تسـتخدم  = Ótiس
ا وبــه تكشــف املعــىن املقصــود متامــاً مــن دخــول التأســيس علــى األنــافور ...”. مبقتضــى أن الــرب نفســه “

يقـوم علـى “) ولكـن بوضـوح أكثـر، إذ تعـين أن مـا سـبق مـن األنـافورا 645(كما سـبق وشـرحنا صـفحة 
 ...”.أن الرب نفسه يف الليلة اليت أسلم فيها ذاته أخذ “ ”:بناًء على“أو  ”بمقتضى“أو  ”أساس

وع املسـيح وبينما جند أن بردية لوفان ومعها أنافورا سـريابيون تلتـزم االختصـار املطلـق يف وصـف يسـ -
 ”.الرب“بكلمة 

ــد شخصــه: ”ربنــا“جنــد برديــة ديــر الباليــزه تبــدأ لتعطيــه صــفة زائــدة  - ، وتليهــا رقــوق مانشســرت فتؤكِّ
املسـيح يعـود إىل مطابقـة مـا يعملـه األسـقف أو ” لشـخص“ونعتقد أن هـذا التأكيـد ”. نفسه ألن ربنا“

أي أن موقـف الكـاهن اخلـدمي مسـتمد  ،”هنفسـ“الكاهن على املذبح باخلبز واخلمر على ما عمله املسـيح 
 من املسيح رأساً.

ولكــن رقــوق مانشســرت (القــرن الســادس) تكشــف عــن إضــافات قــرنني مــن الزمــان، فمقارنتهــا بأنــافورا 
ســريابيون (القــرن الرابــع) جنــد أوصــاف املســيح وقــد زادت بأوصــاف جديــدة واضــح فيهــا اإلجتــاه الالهــويت 

ــــــذي خيــــــرج عــــــن الضــــــرورة اإلفخارســــــت ــــــا“ية كاشــــــفاً عــــــن قصــــــد آخــــــر جــــــانيب: ال  ”مخلِّصــــــنا“و ”إلهن

 
(34) Ibid., p. 59. 
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 كلنا.  ”ملكنا“و
  ـــة أخـــرى علـــى أوصـــاف املســـيح ـــا إضـــافات الهوتي ـــا أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول فتعطين ابنـــك “أمَّ
بـدأت ” ونـوجينيسامل“ومنـاداة املسـيح بـاملونوجينيس فقـط متيـز دائمـاً الالهـوت اإلسـكندري، حيـث ”. الوحيد

وطبعـــاً كـــل هـــذه ”. بـــاملونوجينيس“بـــدون أيـــة قرينـــة أخـــرى، إذ كـــان املســـيح يُـــدعى  -كمـــا يف ســـريابيون   -
 األوصاف جاءت نتيجة املصارعات الالهوتية اليت احتدمت يف القرن الرابع وما بعده.

 ريابيون مع بردية ديـر الباليـزه بعـد ذلـك يف الـدخول وبينما تشرتك بردية لوفان القبطية مع أنافورا س
مباشــرة يف روايــة التأســيس [أخــذ خبــزاً]، جنــد كــًال مــن رقــوق مانشســرت وأنــافورا القــديس مــرقس تضــيفان 
أسباباً الهوتية ختتص بالصليب لتعكسها على مفهوم اجلسد املكسور والدم املسـفوك يف سـر خبـز وكـأس 

ــا وق مانشســرت بعــد [يف الليلــة الــيت أســلم فيهــا] تضــيف العشــاء األخــري. حيــث جنــد أن رقــ [عــن خطايان
  [ذاتـــه]املبـــين للمجهـــول إىل املبـــين للمعلـــوم بإضــافة ” ُأســـلم“ولكـــن ُحتــوِّل الفعـــل  ومـــات عـــن الكـــل]،

ليمـوت عـن خطايانـا. وواضــح أن هـذا مل يـتم يف هــذه  أسـلم ذاتــهكمفعـول بـه جاعلـة املســيح هـو الـذي 
لــربط العشــاء األخــري بالصــليب ربطــاً الهوتيــاً. ويلــزم هنــا أن ننبــه أن األفعــال املبنيــة الليلــة ولكنهــا حماولــة 

ابــــن اإلنســــان هــــي إحــــدى املميــــزات  ”يُرفــــع“، ”ملكــــوت اهللايف  ُيكمــــل“و، ”ُأســــلم“للمجهــــول مثــــل 
حيــث حيــذف  ”كفاعــل“األساســية يف التقليــد العــربي القــدمي الــذي مارســه املســيح أيضــاً للتعبــري عــن اهللا 

”. وبارك” “وشكر“اهللا للتوقري الشديد، ومثل ذلك متاماً حذف اسم اهللا "كمفعول به" يف أفعال  اسم
لذلك فأي حماولة لإلفصاح عن الفاعل أو املفعول به يف هذه األفعال اإلهلية إمنا تدل إما علـى التقـدم يف 

م الشعب األممـي الـذي ُولـد وإما كمحاولة لتفهي -عن جهل  -الزمن واالبتعاد عن التقليد العربي القدمي 
 مفصوًال عن الرتاث والتقليد العربي القدمي.

  أســـلم ذاتـــه بإرادتـــهمث جتـــيء أنـــافورا القـــديس مـــرقس وتضـــيف أيضـــاً إىل مـــا يُعـــربِّ عـــن أن املســـيح 
 ].ا كلنابذاته بإرادته وحده عنَّ ليتأمل عن خطايانا، واملوت الذي قبله ذاته فتقول: [أسلم 

، ”النسـخة السـريانية“وهذا اإلجتاه الالهويت ظهر أوًال يف تقليد أورشـليم يف ليتورجيـة يعقـوب الرسـول 
ـــة املـــأخوذة عنهـــا بتطويـــل وإســـهاب أكثـــر: [وبينمـــا هـــو قـــادم علـــى احتمـــال موتـــه  مث يف النســـخة اليوناني

اليت ُأسلم فيهـا بـل أسـلم ذاتـه فيهـا عـن يف الليلة  -اإلرادي احمليي بواسطة الصليب، البار من أجل األمثة 
ـــــــــــاة وخـــــــــــالص العـــــــــــامل] ـــــــــــى هـــــــــــذا الـــــــــــنمط أخـــــــــــذت مجيـــــــــــع الليتورجيـــــــــــات الســـــــــــريانية )34F35(حي . وعل

 
(35) Divine Liturgy of James, ANF, vol. VII, p. 544. 
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 والبيزنطية على السواء بني تطويل كثري واختصار كثري.
ولكــن ال ينبغــي أن يتــوه عــن نظرنــا أصــل اجلملــة حبســب احلــدود اإلفخارســتية أ�ــا مل ختــرج عــن فعــل 

ولكن بسبب الكثافة الروحيـة والالهوتيـة املـذخرة يف هـذا التعبـري الطقسـي  ،”ُأسلم“لمجهول واحد مبين ل
املبدع أو باحلري يف هذا اإلجراء الذبائحي العميـق، اسـتلزم هـذا الشـرح والتطويـل. وهنـا ننبـه ذهـن القـارئ 

ر مـا كـان الطقـس إىل أن الطقس أو اإلجراء الطقسي هو املصدر الـذي ينبثـق منـه الالهـوت دائمـاً: وبقـد
واعيــاً ملــا يــدور فيــه ينبثــق منــه الالهــوت يف أعمــاق بــال حــدود!! لــذلك ال ينبغــي قــط أن نســتكثر الشــرح 
الطقسـي وال منـل مـن التطويــل يف الليتورجيـا، ألـيس العشــاء األخـري وبالتـايل اإلفخارســتيا وكـل القـداس هــو 

 ؟”ُصلب بإرادتهأن املسيح “التعبري العملي الذي يربهن لنا على صدق حقيقة 
 وعليك أن تتأمل يف هذه اآلية:

كما أحب املسيح أيضاً الكنيسة وأ سلم نفسه ألجلها لكي يقدِّسـها، ... لكـي ُحيضـرها لنفسـه   «+ 
كنيسـة جميـدة ال د نـ س فيهـا وال غضـن أو شـيٌء مـن مثـل ذلـك بـل تكـون مقدَّسـة وبـال عيـٍب ... 

يــه كمــا الــرب أيضــاً للكنيســة، ألننــا أعضــاء جســمه فإنــه مل يُــبغض أحــٌد جســده قــط بــل يقوتــه ويُربِّ 
مــن حلمـــه ومـــن عظامـــه ... يكـــون اإلثنـــان جســـداً واحـــداً هـــذا الســـرُّ عظـــيٌم ... مـــن حنـــو املســـيح 

 )32-25: 5(أف » والكنيسة.
 ”:أخذ خبزًا على يديه“ -2

ولكن ُيالح ـظ ). 153نرجو من القارئ أن يعود ليتفهَّم الشرح املبدئي هلذا النص اإلجنيلي (صفحة 
هنا أن الكاهن يبدأ فيوقِّع الكلمات على احلركات املوازية هلا فيأخذ اخلبز بكلتا يديه حبسـب مـا ينطـق مث 

] حبسب التقليـد وهـو تسـليم كهنـويت يعرفـه الكهنـة ولكنـه يديهيردده من اليمني للشمال [أخذ خبزاً على 
 ).281 أصًال تقليد ذبائحي ميتد إىل العهد القدمي (انظر صفحة

 أوصاف اليد:
بدأ الطقس بعدم ذكر أوصاف لليد باعتبارهـا يـداً إهليـة حتمـل كـل األوصـاف وال حيملهـا أي وصـف، 
وهـذا مـا جنــده يف برديـة ديـر الباليــزه وأنـافورا سـريابيون وبرديــة لوفـان، ولكـن ليتورجيــة هيبـوليتس تتميـز عــن  

وذلـك مـن واقـع تسـجيل األناجيـل حيـث ” اً أخـذ خبـز “كل هؤالء بأ�ا ال تذكر اليـد بـل تكتفـي بـالقول 
إذاً، فتقليد هيبـوليتس ينتمـي إىل التسـجيل اإلجنيلـي  ”.على يديه“ال يذكر فيها قط أن املسيح أخذ خبزاً 

 أكثر منه إىل التسجيل الطقسي، وهو يعطي نصاً أكثر مما يعطي طقساً!!



 655                                                                     طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

أل�ـا يف الواقـع  [يـدين]” املثـىن“بصـورة و ” اليـد“أمَّـا أنـافورات اإلسـكندرية الـيت أمامنـا فكلهـا تـذكر 
 [علـى]تصف وتشرح ومتارس معاً اإلفخارستيا املسلَّمة بالتقليد الطقسي، وتشـدِّد مجيعهـا علـى أن اخلبـز 

 اليدين]). فياليد (ولكن ليتورجية يوحنا ذهيب الفم هي الوحيدة اليت تقول: [
يديـــه  «: 4:33لرومـــاين إىل كورنثــوس فنجـــدها يف رســـالة كليمنـــدس ا )35F36(أمَّــا بدايـــة أوصـــاف اليـــد
 » الكهنوتيتني اللتني بال عيب

مث أول وصــف لليــد يف األنــافورات اإلســكندرية جنــده يف برديــة ديــر الباليــزه حيــث تــذكر: [أخــذ خبــزاً 
]. وتصف ليتورجية كليمندس (قوانني الرسـل الكتـاب الثـامن): [يديـه املقدسـتني ”المقدستين“على يديه 

]. مث تضـيف وال دنـستضيف أنافورا رقوق مانشسرت: [املقدستني اللتـني بـال عيـب  ]. مثبال عيباللتني 
]. وواضـح أن ”المحييتـين” “الطوبـاويتين“أنافورا مـرقس الرسـول: [املقدسـتني اللتـني بـال عيـب وال دنـس 

ص مــن ليتورجيــة القــديس يعقــوب (املتطــورة) مــن الــن ”المحييتــين“أنــافورا القــديس مــرقس اســتعارت كلمــة 
ــــــه  ــــــذي جتــــــيء في ــــــنص الســــــرياين ال حيــــــوي هــــــذا  ”qan£twn¢غــــــري املــــــائتتني “اليونــــــاين ال حيــــــث ال

 .)36F37(الوصف
ومـــن هـــذا التـــدرج يتضـــح لنـــا عمليـــة النمـــو يف األنـــافورا فيمـــا خيـــتص بصـــياغة ووصـــف التأســـيس ليلـــة 

 العشاء.
 ”:ونظر إلى فوق“ -3

 ره حنـو السـماء وبـارك وكسـر وأعطـىورفـع نظـ «هذه الكلمات واردة يف إجنيل القـديس مـىت الرسـول: 
)، ولكن اإلجنيل يذكر ذلك يف معجزة اخلمس خبزات، وليس يف ليلة العشاء، وبالتايل 19:14(مت »

فالبد أن تكون هذه احلركة من صميم طقس التقديس بالربكة على اخلبز وهي عملية تقدمي أو تقريـب أو 
ى الكـأس، إذ يلـزم أن تكـون ميـني الكـاهن علـى مسـتوى رفع الذبيحة هللا عملياً. ولكن ال تـأيت إطالقـاً علـ

الكأس متاماً وال يرفع عينيه بل يظل مطأطًأ حسـب طقـس الصـالة علـى كـأس الربكـة. لـذلك فاألنـافورات 
اليت متيل إىل التوازي، أي تكرار ما يُقال وما يعمل على اخلبز لُيقـال ويعمـل علـى الكـأس وقعـت دون أن 

حينما ذكرت أن الرب رفع عينيه وهو يبارك على الفت الطقس والتقليد األصيل تدري يف هذا احملظور إذ خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافورا امللكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونيني  -الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس مث  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار -اخللقي

 
(36) Lietzmann., op. cit., p. 24. 
(37) Ibid., p. 24. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     656

 .)38F39(حرصاً  ، وأنافورا يعقوب الرسول يف التقليد البيزنطي، أمَّا التقليد السرياين فكان أكثر)37F38(مرقس
نظـر “[ورفـع عينيـه] أي  فلـم تكتـف بـأن تقـول: ولكن األنـافورات ال تكـف قـط عـن شـرح احلركـات،

 ”:إىل فوق
  فنجــد أوًال أنــافورات مل تــذكر هــذه احلركــة مجلــة، مثــل برديــة ديــر الباليــزه، وقــداس ســريابيون، وبرديــة

 لوفان القبطية، والتقليد الرسويل هليبوليتس، وكذلك ليتورجية يوحنا ذهيب الفم.
  الكتاب الثامن): [ونظر  -ليتورجية كليمندس (قوانني الرسل ” نظر إىل فوق“أول م نب أضاف إىل

 إىل فوق حنوك يا اهللا أباه].
  :ــا القــديس باســيليوس يف ليتورجيتــه البيزنطيــة فحــاول أن يشــرح هــذا النظــر إىل فــوق عمليــاً فقــال أمَّ

 )39F40(ه إليك يا اهللا اآلب.][ورفع
وهــذا يف الواقــع يكشــف عــن وعــي ذبــائحي طقســي ُمبــدع، وهــو طقــس رســويل بــال نــزاع وقــد أخــذه 

 القديس باسيليوس من أنافورا القديس يعقوب الرسول حسب النص السرياين.
  ليك يا اهللا أباه].إ نحو السماءأمَّا أنافور رقوق مانشسرت فتضيف: [ونظر إىل فوق 
  يـا نحـوك أمَّا أنافورا القديس مرقس القبطية فتضيف أيضاً على ذلك: [ونظـر إىل فـوق إىل السـماء

 أحد]. وسيد كلاهللا أباه 
وواضــح أن هــذه الزيــادات كلهــا معهــا كلمــة [ونظــر إىل الســماء] منقولــة مــن طقــس القــديس يعقــوب 

ليد السرياين مث البيزنطي، فالسرياين هـو الـذي بـدأ يشـرح التقـدمي إىل اآلب، والبيزنطـي الرسول حسب التق
 أكمل عليه: [ونظر حنو السماء وقدَّمه إليك يا اهللا أباه].

 ومن هذا التدرُّج تتضح لنا عملية النمو يف األنافورا فيما خيص صياغة ووصف التأسيس ليلة العشاء.
 ”:وشكر وبارك وقدَّس“ الصيغة المثلثة:»: وبارك« -4

توجد أنافورات امتنعت قصداً عن ذكر هذه الصيغة املثلثة للربكة على اخلبز، وحىت على الكأس،  -أ 
دون ذكـــــــر الربكـــــــة. ألن املعـــــــروف واملســـــــلَّم بـــــــه متامـــــــاً أن ” وكســـــــر“ودخلـــــــت مباشـــــــرة علـــــــى كلمـــــــة 

 
(38) ANF, vol. VII, p. 557. 
(39) Lietzmann, op. cit., p. 24. 
(40) Ibid., p. 21. 
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لقـوة “الربكـة ُتسـلَّم كمـرياث  وكانـت هـذه Disciplina arcaniهـذه الصـيغة كانـت تتبـع التعلـيم السـري 
” طقـــس التقـــدمي“. واكتفـــت األنـــافورات بتتميمهـــا عمليـــاً يف 638كمـــا ســـبق شـــرحه صـــفحة ” االســـم

[مبـــارك اهللا اآلب ضـــابط الكـــل/ ”: الكـــأس“بالنـــداء باالســـم (الثـــالوث)، مث بالربكـــة املثلثـــة علـــى اخلبـــز و
ح القــدس الباراكليــت/ آمــني]. والليتورجيــات آمــني. مبــارك ابنــه الوحيــد يســوع املســيح/ آمــني. مبــارك الــرو 

اليت امتنعت عن ذكـر أو عـن وصـف هـذه الربكـة داخـل األنـافورا هـي أنـافورا سـريابيون، وأنـافورا كليمنـدس 
 الكتاب الثامن)، وأنافورا كريلس األورشليمي. -(قوانني الرسل 

الصيغة املثلثـة الـيت تشـري وتوجد أنافورات وصفتها وصفاً عاماً بدون حتديد طقسي وبدون ذكر  -ب 
 إىل النداء والربكة باسم الثالوث هي:

  ًليتورجيــــة التقليــــد الرســــويل هليبــــوليتس، حيــــث ذكــــر يف موضــــع تقــــديس اخلبــــز هكــــذا: [أخــــذ خبــــزا
 قـائًال]. ومـن هـذه الصـيغة نفهـم أن هيبــوليتس مل حيـاول إعـادة وصـف الطقـس التقليـدي الــذي ”وشـكر“

بالرشم ثالث مرات. وبذلك تعترب إفخارستية هيبـوليتس وصـفية غـري طقسـية أي بـدون  ”التقديم“يتم يف 
الـــنص إجـــراء الرشـــم املثلـــث. وأخـــذت عنـــه ليتورجيـــة عهـــد ربنـــا إذ تقـــول [أخـــذ خبـــزاً وأعطـــى لتالميـــذه] 

 .1975 مطبوع يف لبنان سنة -لألب يوحنا تابت ” عهد الرب“انظر كتاب  -السرياين املعرَّب 
  ًأنــافورا برديــة لوفــان القبطيــة: وتــذكر فعلــني فقــط ولــيس ثالثــة [وشــكر عليــه وباركــه]، وهــذه أيضــا

 ”.طقس التقدمة“تشرتك مع هيبوليتس يف كو�ا ال تتبع حركات 
النظـري إذ  أنافورات تتبعت حركات طقـس التقدمـة الـثالث وقـدَّمت وصـفاً هلـا حبكمـة وحـذق منقطـع -ج 

جنحــت يف وصـــف عمليـــة النــداء والربكـــة باســـم اآلب واالبــن والـــروح القـــدس دون ذكرهــا عمليـــاً مكتفيـــة بـــذكر 
 املضمون املثلث للفعل أو لألفعال املتأتية من بركة الثالوث [وشكر وبارك وقدَّس].

تقليـد العـربي القـدمي وهنا تنقسم هذه األنافورات إىل قسمني، قسـم كـان فيـه واضـع األنـافورا ملتزمـاً بال
بـل قـال [وبـارك] ” وباركـه“فامهاً أن الربكة هي باسم اهللا على اخلبز وليست مباركة اخلبـز ذاتـه، فلـم يقـل 

ــا للجهــل بــه  - 26:26مثــل إجنيــل مــىت  - أي بــارك اهللا عليــه. وقســٌم حتــرر مــن هــذا اإللتــزام العــربي إمَّ
لدى األمم ألن الشـعب غـري اليهـودي لـن يفهـم مـن   وإمَّا للخروج من نريه من أجل جعل الكالم مفهوماً 

 -” وباركــه“املضــمون الــذي تنطــوي عليــه، فســهَّل الكاتــب علــى املســتمع األمــر وقــال:  ”وبــارك“كلمــة 
 .16:10كو 1مثل 
  ولـــيس أنـــافورات التزمـــت بـــنص التقليـــد العـــربي متامـــاً مـــن جهـــة توجيـــه الشـــكر والربكـــة والقداســـة هللا



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     658

” قـدَّس“حيـث كلمـة  ،”]وقـدَّس” “وبـارك” “وشكر[“للخبز، مثل رقوق مانشسرت حيث قال الكاتب 
 اخلبز. على” قدَّس اسم اهللا“تفيد أنه 
  أنـــافورات حتـــررت مـــن هـــذا اإللتـــزام مثـــل أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول إذ قـــال: [وشـــكر وباركـــه

كـل حــال مل تسـتطع أيــة أنـافورا أن تفلــت مـن هــذا اإللتـزام التقليــدي الـذي حبســب وقدَّسـه]. ولكـن علــى  
ومـن هنـا ينكشـف األصـل يف التقليـد، ألنـه  ”.وشكر“فالكل قال  ،”الشكر“العربي يف موضوع  الطقس

 بل تركها صامتة حبسب التقليد.” وشكر اهللا“مل يستطع أحد أن يقول أيضاً 
ــا ف ص ــل  التالميــذ  (أي كســر اخلبــز والشــكر علــى الكــأس)  ســر العشــاءأي األغــايب) عــن ( العشــاءفلمَّ

صارت الربكة على اخلبز والشكر (اإلفخارستيا) على الكأس تأتيان تباعاً متصلتني. هذا اسـتلزم بالضـرورة 
أيضـاً علـى الكـأس. هـذا مـا كـان يـتم بالفعـل يف  ”الشـكر“أن يُرجأ كسر اخلبز (أي القسمة) إىل ما بعد 

يف الكنيسة القبطيـة،  ”طقس تقديم الحمل“سويل األول، وهذا ما يزال يتم باحلرف الواحد يف التقليد الر 
طقـس تقـدمي احلمـل، غري أن كسر اخلبز أي القسمة ال جيـرى بعـد صـالة الشـكر الصـغرية علـى الكـأس يف 

 بل رُفع الكسر (القسمة) من طقس تقدمي احلمل كلية ليدخل يف األنافورا الوصفية.
 ”:وكسر“ =” مهوقسَّ “ - 5

أنـه بعـدما يبـارك الكـاهن علـى اخلبـز داعيـاً ومباركـاً باسـم الثــالوث ” طقـس تقـدمي احلمـل“ُيالح ـظ يف 
 ”يصـف“يقسِّم اخلبز وال يعطيه ألحـد، كـذلك ُيالح ـظ يف األنـافورا نفـس الشـيء متامـاً أنـه بعـد أن  أنه ال

مث يقــول ” وقــدَّس” “وبــارك” “وشــكر“اً الكــاهن كيــف أن املســيح يف الليلــة الــيت ُأســلم فيهــا أخــذ خبــز 
دون أن جيري عملية القسمة أو اإلعطاء (ولكنه يشق اخلبز فقط رمزاً للتقسيم ولكن ” وأعطاهوقسَّمه “

 ال يكمِّله).
إذاً، فاألصـــل يف تأجيـــل القســـمة إىل �ايـــة األنـــافورا يرجـــع إىل أن األنـــافورا اتبعـــت يف وصـــفها نفـــس 

أن القسـمة (وكسـر) رفعـت مـن  ”طقـس التقـديم“لتقـدمي، فكمـا حـدث يف اخلطوات اليت تـتم يف طقـس ا
مــن الطقــس)، كــذلك انضــم ” األغـايب“(وذلــك أصـًال بســبب رفــع العشــاء كلــه  -بعـد الربكــة علــى اخلبــز 

 شكر الكأس إىل بركة اخلبز مباشرة. هكذا اتبعت األنافورا نفس الرتتيب يف وصفها وشرحها.
ألنــافورا ال يتبــع املــذكور يف األناجيــل حيــث يف األناجيــل كلهــا تــأيت وبــذا جنــد أن وضــع القســمة يف ا

... وكـذلك  ”وكسـر“الشكر على الكأس، كمـا يف إجنيـل لوقـا: [أخـذ خبـزاً وبـارك قبل القسمة [وكسر] 
 ].بعد العشاءالكأس 
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رت بعـد فصـا -أي كسـر اخلبـز  -تغـريَّ ترتيـب القسـمة ” طقس العشاء األخـري“إذاً، هنا يتضح لنا أن يف 
طقـــس تقـــدمي احلمـــل يف “الشـــكر علـــى الكـــأس. وأول طقـــس تقليـــدي يف الكنيســـة ظهـــر فيـــه هـــذا التغـــريُّ هـــو 

وهــذا يبــدو أنــه طقــس رســويل مــن القــديس مــرقس الرســول ألن درجاتــه األُوىل تظهــر يف إجنيــل مــرقس ”. مصــر
ربكة علـى الكـأس، ورفـع العشـاء الرسول نفسه، فهو أول إجنيلي أسقط ذكر العشاء من بني الربكة على اخلبز وال

 أي قبل الربكة على اخلبز وكسره والربكة على الكأس وشربه: -أو جعله يتقدَّم السر كله 
خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي أخذ يسوع خبزاً وبار ك  وكسَّر  وأعطـاهم وقـال  وفيما هم يأكلون «+ 

 )23و22: 14(مر » وأعطاهم فشربوا منها كلُّهم.ثم أخذ الكأَس وشكَر 
مباشــرة،   بعــد العشــاءفــإذا علمنــا أن مجيــع الصــلوات والتــذكارات كانــت حبســب الطقــس القــدمي تُتلــى 

 :10كما هو مذكور ومشروح باحلرف الواحد يف الديداخي فصل 
(بعد العشاء) اشكروا هكذا: حنن نشكرك أيها اآلب القدوس من أجـل امسـك ... ومـن  امتألتم[فإذا 

أجل عدم املوت ... أنت السيد املقتدر الذي خلقـت كـل شـيء .. اذكـر يـا أجل املعرفة واإلميان ومن 
رب كنيســتك جنِّهــا مــن كــل شــر واجعلهــا كاملــة يف حمبتــك، امجــع مشلهــا ... مللكوتــك الــذي أعددتــه. 

َمـْن كـان طـاهراً ): إلـى السـرليت النعمة تأيت، وليت العامل ينتهي. أوصنا إلله داود (هنا يبدأ الدخول 
 ].”آمين“والذي ليس طاهراً فليتب. تعاَل أيها الرب يسوع.  فليتقدَّم.

من هذا يتبنيَّ لنا سبب جميء األواشي أي الصلوات والتذكارات كلها يف تقليـد أنـافورا مـرقس الرسـول 
طقــس “قبــل البــدء يف ســر الربكــة علــى اخلبــز والشــكر علــى الكــأس! وهــو نفــس الشــيء متامــاً احلــادث يف 

مجيع الصلوات والتذكارات وأوشية القرابني وأصحابا قبل البدء يف الربكة علـى  حيث تتلى” تقدمي احلمل
 ).586اخلبز والشكر على الكأس! (انظر اجلدول صفحة 

وقــد حــذا إجنيــل مــىت يف ذلــك حــذو إجنيــل مــرقس، ولكنــه رفــع ذكــر العشــاء مجلــة وتفصــيًال وهــذه يف 
 تطور.احلقيقة تعترب يف تاريخ الليتورجيا درجة كبرية من ال

الكتاب الثامن) تطبيقاً هلذا التصـرُّف حيـث ال يـذكر يف  -وجند يف ليتورجية كليمندس (قوانني الرسل 
 ، حيث تتبع الكلمات واقعية الطقس بعد تعديله.”للعشاء“رواية التأسيس أي ذكر 

ســيس أي كمـا جنــد أيضــاً يف ليتورجيـة تقليــد الرســل هليبـوليتس نفــس التصــرُّف، فـال يــذكر يف روايــة التأ
 شيء عن العشاء.
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 ”:وأعطاه لتالميذه قائالً “ - 6
تشرتك الليتورجيات: بردية لوفـان القبطيـة، وأنـافورا سـريابيون، يف هـذه اجلملـة بـدون أوصـاف. مـا عـدا 

 إمنا أيضاً بدون ذكر أوصاف للتالميذ.” ورسله“بردية دير الباليزه فتزيد 
 ”.القديسين“كلمة ” لهلتالميذه ورس“أمَّا رقوق مانشسرت فتضيف على 

القديســــني ورســــله  "الكــــرام"لتالميــــذه “وتــــأيت أنــــافورا مــــرقس الرســــول فتزيــــد أوصــــافاً أخــــرى هكــــذا: 
مما يفيـد أ�ـا زيـدت بعـد  )40F41(ويف نسخة برايتمان ونسخة ليتزمان ال توجد صفة "األطهار"”. "األطهار"

 القرن الثالث.
ــنب بــدأ سلســلة هــذه الصــفات للتالميــذ والر  ســل هــو قــداس القــديس يعقــوب الرســول (الطقــس وأول م 

وبــدأت تقتــبس منــه ليتورجيــات ”. القديســني“حيــث أضــاف صــفة  )41F42(الســرياين) يف نســخته الســريانية
التقليد حىت مأل الدنيا كلها، فلم يعـد يـذكر اسـم أي تلميـذ أو  اإلسكندرية بعد القرن الرابع. وشاع ذلك

 رسول إالَّ ويعطي لقب قديس (مار).
بل هذا كله تأيت ليتورجية التقليد الرسويل هليبوليتس بدون ذكر هذه اجلملـة أساسـاً، أي بـدون ولكن ق

ممـــــا ينبــــه ذهننـــــا أن عمليــــة وصــــف التقـــــديس (التأســــيس) ليلـــــة العشــــاء جـــــاء يف ”. وأعطــــاه لتالميــــذه“
 سول.الليتورجيات متدرجاً ومنا قليًال قليًال حىت أخذ هذه الصورة احلالية يف أنافورا مرقس الر 

 العشاء. ومن هذا التدرُّج يتضح لنا عملية النمو يف األنافورا فيما خيص صياغة ووصف التأسيس ليلة
 ”:خذوا كلوا“ - 7

تشـــرتك كافـــة الليتورجيـــات يف هـــذه الصـــيغة حيـــث توردهـــا برديـــة لوفـــان القبطيـــة بـــذا االختصـــار هـــي 
ــــافورا ســــريابيون، وليتورجيــــة يعقــــوب الرســــول (الطقــــس البيزنطــــي )، أو يف قُــــدَّاس القــــديس باســــيليوس وأن

 والقديس يوحنا ذهيب الفم عند الروم.
  الكتـاب الثـامن، وليتورجيـة  -كل من ليتورجية قوانني الرسـل   ”منه“مث تزيد على هذه اجلملة حرف

 القديس يعقوب (الطقس السرياين).
 وكـذلك رقـوق مانشسـرت وأنـافورا القـديس ” منه كلكـمخذوا كلوا “بردية دير الباليزه  مث تزيد عليها

ـــــال علـــــى الكـــــأس ومـــــا  مـــــرقس الرســـــول. وهـــــذه الزيـــــادة بـــــدأت بســـــبب حماولـــــة اجـــــراء تـــــواٍز بـــــني مـــــا يُق

 
(41) Lietzmann. op. cit., p. 32. 
(42) Ibid., pp. 20, 21. 
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كلـوا “الكأس، ألنـه يف العـادة ال يُقـال  ”من“يُقال على اخلبز. وواضح أن التوازي هنا جاء على الشرب 
ـــنب أدخـــل هـــذا احلـــرف ”. الكـــأسمـــن اشـــربوا “ولكـــن يُقـــال ” الخبـــزمـــن  هـــي  ”منـــه“وواضـــح أن أول م 

 .)42F43(ليتورجية القديس يعقوب يف الطقس السرياين
ولكــن وبعــد هــذا كلــه جنــد أن ليتورجيــة التقليــد الرســويل هليبــوليتس ال تــورد هــذه اجلملــة أساســاً أي ال 

عــًال عمليـة تــدرُّج ومنـو يف وصــف العشـاء األخــري داخــل ، ممــا يكشـف لنــا أنـه يوجــد ف”خــذوا كلـوا“تقـول 
 األنافورا.

 ”:املكسور عنكم ملغفرة اخلطاياهذا هو جسدي “ -8
تشـــرتك مجيـــع الليتورجيـــات بـــال اســـتثناء يف ذكـــر هـــذه اجلملـــة الســـرائرية، ولكـــن تـــأيت بعضـــها بكلمـــة 

” للعهد الجديـدي الذ“كلمة ” جسدي“وتضيف رقوق مانشسرت بعد ”. املكسور“بدل ” املبذول“
 رغبة يف التوازي على ما يُقال على الكأس.

  وعـن كثيـرينعـنكم “كلمـة    -رقـوق مانشسـرت ومـار مـرقس -ولكن تضـيف عليهـا األنـافورات .”
وهذه مقتبسـة أصـًال مـن ليتورجيـة القـديس يعقـوب الرسـول الطقـس السـرياين، ألن الطقـس البيزنطـي خيلـو 

 .منها

  الكتــاب الثــامن) بوضــعها اخلــاص إذ ال تــذكر  -ولكــن حتــتفظ ليتورجيــة كليمنــدس (قــوانني الرســل
 ”.عن كثيرين“بل تقول مباشرة  ”.عنكم“

   هــي و ”. ملغفــرة اخلطايــا“قبــل  ”يُعطــى“كمــا تضــيف رقــوق مانشســرت وأنــافورا مــرقس الرســول كلمــة
 مقتبسة من ليتورجية يعقوب الرسول الطقسني السرياين والبيزنطي.

  ائياً.” يُعطى ملغفرة اخلطايا“ولكن عندما نفحص ليتورجية هيبوليتس ال جندها تذكر� 
 ”هذا اصنعوه لذكري“ - 9

 هذه اجلملة متاماً، ويشـرتك معهـا يف هـذا ليتورجيـة القـديس يوحنـا  تأيت أنافورا دير الباليزه خالية من
 ذهيب الفم عند الروم، سواء على اخلبز أو على الكأس.

  كـل مـا يُعمـل علـى اخلبـز وعلـى اخلمـر معـاً. ” الذِْكر“وال يذكرها هيبوليتس إالَّ بعد الكأس ليشمل
ـــــــة كل ـــــــامن) والقـــــــديس باســـــــيليوس  -يمنـــــــدس (قـــــــوانني الرســـــــل ويشـــــــاركه يف هـــــــذا ليتورجي الكتـــــــاب الث

 
(43) Ibid., p. 24. 
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 عند الروم والقديس يعقوب الرسول الطقسني السرياين والبيزنطي.

  بعـد الخبـز مـرة مـرتين،أمَّا أنافورا رقوق مانشسرت وأنافورا القديس مـرقس الرسـول القبطيـة فتـذكرها 
أي بعـد جممـع خلقيدونيـة  -أن هذه اإلضافة نشأت مـؤخراً بعـد القـرن اخلـامس ويبدو  بعد الكأس. ومرة

ر“ألن ليتورجية القديس مرقس املستخدمة عند امللكانيني ال حتوي هذا  -  إالَّ بعد الكأس فقط.” الذِكب
ر“كذلك ُيالحظ اهتمام الكنيسة القبطية الواضح يف إعطاء  هذا التأكيد لـيس فقـط بـالتكرار ” الذِكب

ــر لكــي يــؤمِّن الشــعب علــى هــذه   بعــد كــل مــن اخلبــز والكــأس، ولكــن بإعطــاء وقفــة خاصــة عنــد كــل ذِكب
 ”.هذا هو بالحقيقة آمين“الوصية الثمينة، حيث يرد الشعب 

 رب مـن أمَّا أنافورا سريابيون فيبدو ألول وهلة أ�ـا أغفلتهـا، ولكـن يف احلقيقـة أن أنـافورا سـريابيون تُعتـ
الوثــائق اهلامــة يف تــاريخ التــذكار أل�ــا تقدِّمــة ال كجملــة ولكــن كحقيقــة قائمــة ممثَّلــة يف الذبيحــة املوضــوعة 

هكـذا حنـن أيضـاً “على املذبح: اخلبز لتذكار اجلسد واخلمر لتـذكار الـدم أو حبسـب لغـة أنـافورا سـريابيون: 
نقدِّم  ... وهكذا أيضاً إذ تتصاحل معناالذبيحة  بهذهونضرع إليك أن إذ نصنع مثال موته نقدِّم هذا الخبز 

 ”.الكأس نقدِّم مثيل الدم
داخـــل ” التـــذكار“وهـــذه تعتـــرب أول حماولـــة للطقـــس حســـب التقليـــد اإلســـكندري، لكـــي يـــورد صـــيغة 

األنافورا حراً من التقليد السرياين ال من جهة الصيغة كجملة حمددة بل من جهة األسلوب العملي الفريـد 
الصـليب، الذي يؤكـد الفعـل الـذبائحي السـرائري لإلفخارسـتيا مطبَّقـاً تطبيقـاً الهوتيـاً علـى ذبيحـة يف نوعه 

 ”.معنا تتصالحونضرع إليك أن بذه الذبيحة “إذ يقول عن اإلفخارستيا بكل دقة ووضوح: 
كـــذلك يظهـــر مـــن تكـــرار التـــذكار يف طقـــس ســـريابيون نفـــس األســـلوب الـــذي اختذتـــه أنـــافورا مـــرقس 

اإلســكندري يف تكــرار التــذكار بعــد اخلبــز وبعــد الكــأس ممــا يكشــف عــن أصــول عميقــة يف التقليــد  الرســول
 اخلاص بالتذكار معترباً اخلبز واخلمر عنصرين متميزين للذبيحة، كالّ منهما ميثلها مبفرده.

 ”:وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ كأساً “ -10
تـه، وهـو مطـابق لليتورجيـا القـديس يعقـوب الرسـول مجيع األنافورات اإلسكندرية تتبع هـذا الـنص حبرفي

وهكذا الكأس “يف الطقس البيزنطي. ولكن أنافورا القديس مرقس الرسول تغريِّ أوضاع الكلمات فتأيت: 
ويشـــرتك مـــع أنـــافورا القـــديس مـــرقس  ”.أخـــذ“وبســـبب هـــذا التقـــدمي ســـقط فعـــل  -” بعـــد العشـــاءأيضـــاً 

ــــــــــــا ذهــــــــــــيب الفــــــــــــ ــــــــــــة الرســــــــــــول يف هــــــــــــذا ليتورجيــــــــــــة يوحن ــــــــــــب مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن ليتورجي م. وهــــــــــــذا الرتتي
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 القديس يعقوب الرسول النص السرياين.

  وهكذا أيضاً “ولكن تتميز أنافورا سريابيون بأ�ا توردها خمتصرة بدون.” 

  وهكـذا أيضـاً بعـد العشـاء“ الكتـاب الثـامن) فـال تـذكر -أمَّا ليتورجية كليمندس (قوانني الرسـل” ،
فقــط، ويشــرتك معهــا يف ذلــك ليتورجيــة القــديس باســيليوس (الطقــس  ”وهكــذا الكــأس“بــل تــأيت خمتصــرة 

 البيزنطي).
 ”:ومزجها من خمر وماء“ - 11
 يون، وبردية دير هنا تقف كل أنافورات اإلسكندرية القدمية خالية من هذا النص متاماً: أنافورا سرياب

الباليزه، ورقوق مانشسرت، وحبسب أحباث العامل األملاين شريمان يف كتابه عن الليتورجية املصرية أثبـت أن 
علـى سـفر  ، واستشـهد بـأقوال ألورجيـانوس يف عظتـه)43F44(مزج اخلمر يف مصر كـان ممنوعـاً يف األيـام القدميـة

ن كليمنــدس اإلســكندري وهــو أســبق يف عصـــره إرميــا العظــة الثانيــة عشــر. ولكننــا نعــرتض علـــى ذلــك أل
 وتقليده على أورجيانوس يشرح مزج اخلمر يف اإلفخارستيا بطريقة ال ميكن أن يتسرَّب إليها الشك هكذا:

الفعَّـال [حنن نشرب دم املسيح لكي نكون شركاء يف عدم املوت الذي للرب، وكما أن الـروح هـو 
يف ” الـروح“يكـون  كذلك  وكما يُمزج الخمر بالماء - بالنسبة للكلمة، كذلك الدم بالنسبة للجسد

 )44F45(املوت.] اإلنسان، ومزيج اخلمر واملاء يغذي اإلميان وأمَّا الروح فإنه يقود إىل عدم
ولكــن ال يــزال يقــف أمامنــا الطقــس يشــهد فعــًال أنــه كــان هنــاك تقليــد قــدمي رمبــا أقــدم مــن كليمنــدس 

لك يكــون كــالم كليمنــدس هــو دفــاع عــن بدايــة دخــول يــنص علــى مــزج اخلمــر، وبــذ الاإلســكندري كــان 
كــان يعتمــد علـــى طقــس مــزج اخلمــر. ورمبــا أن هـــذا الطقــس الــذي كــان يـــنص علــى عــدم مــزج اخلمـــر، 

كما كان سارياً إىل عهد قريب، ورمبا حىت إىل اليوم يف بعض كنـائس   استخدام عصير طازج من الزبيب
طقس القديس باسيليوس (البيزنطي) عندما يسـتبدل   ، وهذا الطقس يشري إليه خفياً )45F46(الصعيد يف مصر

ولكــــــــــــــــن القــــــــــــــــديس باســــــــــــــــيليوس يــــــــــــــــذكر  ”.نتــــــــــــــــاج الكرمــــــــــــــــة“بكلمــــــــــــــــة ” اخلمــــــــــــــــر“كلمــــــــــــــــة 

 
(44) Schermann, ؤgypt. Liturgien , 67ff., citing Origen, In Jerem. Hom. XII; cited by 

Lietzmann, op. cit., p. 33. 
(45) Clement of Alex., The Instructor, II,2, ANF, II, p. 242. 

 انظر صورة املخطوطة يف ملزمة صور املخطوطات. (46)
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 الكتاب الثامن). -مثل ليتورجية كليمندس (قوانني الرسل  )46F47(املزج ويشدِّد عليه
 ”:وشكر“ - 12

غة التقـديس بـدون ذكـر تفاصـيل وهنا نعود مرة أخرى إىل قضية التعليم السري والتلميح الوصـفي لصـي
 النطق ذاته. وهنا يبدأ التدرُّج:

أخــذ كأســاً بعــد العشــاء وقــال “( أ ) إفخارســتية ســريابيون تــرفض �ائيــاً ذكــر أي فعــل مــن األفعــال: 
وواضـــح هنـــا إصـــرار األنـــافورا يف إخفـــاء أفعـــال التقـــديس، ”. لتالميـــذه األخصـــاء خـــذوا اشـــربوا

 وليتس وليتورجية يوحنا ذهيب الفم.ويشاركها يف هذا ليتورجية هيب
فقـط، وهـذا أقـرب  ”وبـارك“(ب) أنافورات ذات الفعل الواحد مثـل أنـافورا ديـر الباليـزه، حيـث تـذكر 

وهـذا أقـرب إىل تقليـد العشـاء  ،”وشـكر“إىل التقليد العربي. أمَّا أنـافورا رقـوق مانشسـرت فتقـول 
 أي الشكر). -األخري (كأس اإلفخارستيا 

ــا ليتو  وتقصــد تقــديس  ”وقــدَّس“رجيــة كليمنــدس (قــوانني الرســل الكتــاب الثــامن) فتقــول أمَّ
 اسم اهللا وهذا تعبري عن مضمون الفعل احلادث أي تقديس اإلفخارستيا.

يف وضــعها التقليــدي األصــيل بــدون ” وشــكر وبــارك وقــدَّس“) أنــافورات ذكــرت ثــالوث األفعــال  ج (
مثـــل ليتورجيـــة ” بـــارك وقـــدَّس“بـــل ” ســـهقد“أو ” باركـــه“أي لـــيس ” اهلـــاء“إضـــافة حـــرف 

القديس باسيليوس (الطقس البيزنطي). ويشاركه يف هذا ليتورجية القـديس يعقـوب الرسـول كـل 
 من الطقس السرياين والطقس البيزنطي وليتورجية القديس مرقس للملكانيني.

لتـزم باألفعـال الثالثـة القـرن الثالـث عشـر فت -د ) أمَّا أنافورا القديس مرقس الرسول الطقس القبطي  (
. ولكـــن لألســـف فـــإن النســـخة )47F48(”شـــكر وبـــارك وقـــدَّس“حســـب التقليـــد الصـــحيح القـــدمي 

املطبوعــة املســتخدمة خرجــت عــن هــذا التقليــد يف عصــر مــا بعــد القــرن الثالــث عشــر ووضــعتها 
 ”.وشكر وباركها وقدَّسها“هكذا 

 ”:وذاق“ - 13
 :)48F49(طقس مصري صميم (بدأ متأخراً نوعاً ما)

 
(47) Lietzmann, op. cit., p. 23. 
(48) Lietzmann, op. cit., p. 32. 
(49) Ibid., p. 34. 
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( أ ) تأيت أنافورا سريابيون دون ذكر هلذا التقليـد، وكـذلك أنـافورا القـديس باسـيليوس الطقـس القبطـي 
. )49F50(والطقس اليوناين (رينودوت)، والنسخة الصعيدية اليت مـن النصـف األول مـن القـرن الرابـع

هيب وكذلك ليتورجية كليمندس (قوانني الرسل) والقديس باسيليوس الطقس البيزنطي، ويوحنا ذ
الفـــــم، والقـــــديس يعقـــــوب الرســـــول الطقـــــس الســـــرياين والطقـــــس البيزنطـــــي، والقـــــديس مـــــرقس 

 للملكانيني.
أو ” ذاق“(ب) وبـــــذلك ال يتبقـــــى إالَّ بعـــــض أنـــــافورات اإلســـــكندرية هـــــي الـــــيت أصـــــرت علـــــى أنـــــه 

مــن الكــأس هــي أنــافورا ديــر الباليــزه وأنــافورا  ”شــرب“، فالــذين أصــروا علــى أن الــرب ”شــرب“
 سرت.رقوق مانش

 ”.ذاق“أمَّا أنافورا القديس مرقس الطقس القبطي فاختصت دون الليتورجيات بكلمة 
). ولكـن هـذا املبـدأ كـان 29:26وهذا الطقس املصري صميم، وهو يعتمـد علـى نـص إجنيلـي (مـت 

 .)50F51(معروفاً أيضاً عند اآلباء، فالقديس إيرينيلوس أشار إليه وهو يعلِّق على نص إجنيل مىت املذكور
وهنــاك أيضــاً شــاهد مــن صــميم الطقــس، فالكــاهن يصــنع ذلــك متامــاً فهــو يــذوق قبــل أن يعطــي  بــل

. كمــــا فعــــل الــــرب، ألن الطقــــس يف األنــــافورا هــــو شــــرحي )51F52(مشــــرياً بــــذلك إىل أن هــــذا هــــو التســــليم
 وتوضيحي ملا ُأكمل وقت العشاء األخري.

 ”:وأعطاه لهم قائًال "خذوا اشربوا" منه كلكم“ - 14
 .ًتتفق األنافورات اإلسكندرية كلها يف هذا النص تقريبا 
  خذوا اشربوا“مكتفية فقط بـ” منه كلكم“ما عدا أنافورا سريابيون، فتأيت خمتصرة خالية من.” 
  وقـــال “ت كمـــا ويف إجنيـــل مـــىت، جـــاءت هنـــا كمـــا جـــاءت يف كـــل األنـــافورا  ”وأعطـــاه لهـــم“وبـــدل

ممــــا يفيــــد أن تقليــــد ســــريابيون يبــــدو هنــــا حــــامًال آثــــاراً قدميــــة مــــن تقليــــد رســــخ يف  ”لتالميــــذه األخصــــاء
 اإلسكندرية قبل أن تنتشر األناجيل.

 وأعطـاه هلـم قـائًال “ف ولكن ليتورجية يوحنا ذهيب الفم تأيت خمتصرة هنا أكثر من سـريابيون، فتحـذ
 ”.اشربوا منها كلكم“وتكتفي بـ” خذوا

 
(50) Coquin, op. cit., p. 337 n. 
(51) Irenaeus, Adv. Haer., V, 33, 1, ANF, I, p. 562. 
(52) Lietzmann, op. cit., p. 34. 
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  :ولكــن أكثــر األنــافورات اســتطالة يف هــذا املوضــع هــي أنــافورا مــرقس الرســول لألقبــاط وتــأيت هكــذا
 ”.منها كلكم ألن خذوا اشربواوأعطاه أيضاً لتالميذه الكرام ورسله األطهار قائًال “

  مهمـا   ”خذوا اشربوا“واملالح ظ يف كافة األنافورات اإلسكندرية أ�ا حتافظ بوضوح على اصطالح
ال يشــرتك فيــه مــن جهــة  )52F53(كــان احلــذف أو اإلضــافة، ممــا يــدل علــى أنــه تقليــد رســويل عتيــق يف مصــر

ــا الطقــس البيزنطــي  رياني،يعقــوب الرســول الطقــس الســالليتورجيــات األخــرى العتيقــة ســوى ليتورجيــة  أمَّ
ــظ أن هــذا االصــطالح  فخــال منــه، ممــا يــدل علــى أن الطقــس الســرياين ُأخــذ هنــا عــن مصــر. كمــا ُيالح 

 .)54F55(وعند أورجيانوس )53F54(مستخدم يف اخلبز بنفس االلتزام. وهو وارد يف أقوال كليمندس اإلسكندري

 وهكـذا “وليتس فيخلو متاماً مـن كـل هـذا بأمجعـه فيـأيت الكـالم علـى الكـأس أمَّا التقليد الرسويل هليب
وال يســلِّم  طقسـاً،وال ينقــل  نصـاً ممـا يزيـدنا تأكيــداً هنـا أن هيبــوليتس ينقـل لنــا  ”الكـأس قــائًال هـذا دمــي

 بل يسلِّم منوذجاً أولياً. تقليداً 
 الذي للعهد اجلديد هذا هو دمي“ - 15

 ”:لمفغرة الخطاياريين يُعطى وعن كث الذي ُيسفك عنكم 
 .هذا النص وارد كله أو بعضه يف أنافورات اإلسكندرية 

  هـــذا هـــو دمـــي املســـفوك عـــنكم ملغفـــرة “وأكثـــر األنـــافورات اختصـــاراً هـــي برديـــة ديـــر الباليـــزه فتـــأيت
” اجلديـد العهـد“ويشـرتك مـع برديـة الباليـزه يف عـدم ذكـر ”. ديـدالعهـد اجل“ذكـر  ، وهـي خاليـة مـن”اخلطايـا

 الكتاب الثامن) فقط. -على الكأس ليتورجية تقليد الرسل هليبوليتس وليتورجية كليمندس (قوانني الرسل 
 أمَّا مجيع الليتورجيات بعد ذلك شرقاً وغرباً فتحرص على ذكر العهد اجلديد بالنسبة للكأس.

 ر الباليزه تقف مع أقدم النصوص ولكن ليس مع أقدم الطقوس.وهنا نرى بردية دي

  ،ولكن بدراستنا ألقوال كليمندس اإلسكندري، ال نرى هذا الربط الـذي يـربط الـدم بالعهـد اجلديـد
 إذ يقول:

لمــــة وهنــــا إشــــارة أيضــــاً إىل الك هــــذا دمــــي،” خــــذوا اشــــربوا“[لقــــد بــــارك املســــيح اخلمــــر قــــائًال 

 
(53) Ibid., p. 34. 
(54) Clement of Alex., The Instructor, II, 2, ANF, II, p. 246. 
(55) Origen, In Jerem. XII. 2. 



 667                                                                     طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

 )55F56((اللوغوس) الذي انسكب للكثريين ملغفرة اخلطايا، �راً مقدَّساً للبهجة.]
كــذلك فــإن أورجيــانوس ال يــأيت هــو اآلخــر علــى ذكــر الربــاط الــذي ربــط الــدم بالعهــد اجلديــد، إذ يقــول: 

 )56F57(هذا هو دمي املسفوك عنكم ملغفرة اخلطايا هذا اصنعوه ُكلَّما شربتم لذكري.] ”خذوا اشربوا“[
وهكــذا جنــد أن كــالّ مــن كليمنــدس وأورجيــانوس ال يــأيت علــى ذكــر هــذا الطقــس ممــا يكشــف لنــا عــن 

 جذر من جذور الطقس اإلسكندري لألنافورا قبل أن تتطابق يف أوصافها مع النصوص اإلجنيلية.

  يف سريابيون وبردية دير الباليـزه  أنافورا القديس مرقس الرسول القبطية تضيف أكثر من النص الوارد
ويشـــاركها يف هـــذا رقـــوق مانشســـرت. وواضـــح أ�ـــا اقتبســـتها مـــن  ”يُعطـــى“وكلمـــة ” وعـــن كثـــريين“كلمـــة 

 ليتورجية يعقوب الرسول الطقس السرياين.
 ”:هذا اصنعوه لذكري“ - 16
 اركها يف هــذا ليتورجيــة القــديس يوحنــا ذهــيب تــأيت أنــافورا ديــر الباليــزه خاليــة مــن هــذا الــنص. ويشــ

 الفم، ولكن تعود بردية دير الباليزه وتورد نصاً آخر على كل من اخلبز واخلمر للتذكار.
  أنــافورا ســريابيون تعطــي نصــاً آخــر غــري مباشــر يفيــد التــذكار، كمــا كــان علــى اخلبــز كــذلك علــى الكــأس

 .)57F58(. ويؤكد العامل بومشتارك أن هذا يُعترب مع اخلبز املوازي له تذكاراً أصيالً ”نقدِّم مثيل الدم“
  أنـافورا القـديس مــرقس الرسـول (القبطيــة) مـع رقــوق مانشسـرت، تقـدِّم هــذا الـنص بوضــوح مثـل بــاقي

 الليتورجيات السريانية والبيزنطية.
 وتشربون من هذه الكأس كل مرة تأكلون من هذا الخبز“ - 17

 ”:تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء
 ( أ ) هذا النص موجود أصًال يف كل من أنافورا سريابيون وليتورجية القديس يوحنا ذهيب الفم.

كــل مــرة تــأكلون مــن هــذا اخلبــز “(قــوانني الرسـل):  (ب) يـأيت بصــورة خمتصــرة يف ليتورجيــة كليمنــدس
رمبـا تكــون  -هـذا الـنص هـو حماولـة ”. أن أجــيءمـن هـذه الكـأس تبشـرون مبـويت إىل  وتشـربون

 .11كو 1للتطابق مع نص وصية بولس الرسول يف  -أول حماولة 

 
(56) Clement of Alex., The Instructor, II, 2, ANF II, p. 246. 
(57) Origen, In Jerem., Hom. XII. 2, quoted by Lietzmann op. cit., p. 30 n. 
(58) Baumstark, Röm. Quart. (1904) 140,  quoted by Lietzmann, op. cit., p. 45. 
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تعوض ذلك بأن تورد هنا قـراءة ” هذا اصنعوه لذكري“) بردية دير الباليزه أل�ا مل تسبق وتذكر  ج (
كـل مـرة تـأكلون مـن “قـراءة املخطوطـات القدميـة:  خمتصرة حبسب قراءة ليتزمـان وهـو حجـة يف

ـــة مـــن قـــراءة ”هـــذا اخلبـــز وتشـــربون مـــن هـــذه الكـــأس تبشـــرون مبـــويت تـــذكرونين ـــا قريب ، فهـــي هن
 ”.إىل أن أجيء“ليتورجية كليمندس (قوانني الرسل) ولكن بدون أن تذكر 

مــن هــذه الكــأس  كــل مــرة تــأكلون مــن هــذا اخلبــز وتشــربون“) تــأيت خمتصــرة يف رقــوق مانشســرت  د (
 ”.وتذكرونين إىل أن أجيء“بدون ” وتعترفون بقيامتيتبشرون مبويت 

ولكـن ال تـذكر  ،”وتعترفـون بقيـامتي“) ليتورجية القديس باسيليوس (الطقـس البيزنطـي) تضـيف  هـ (
 ”.إىل أن أجيء“

ون وتعرتفــــ“( و ) ليتورجيـــة القـــديس يعقــــوب الرســـول (الطقــــس الســـرياين) هــــي الـــيت بــــدأت بإضـــافة 
 ”.إلى أن أجيءبقياميت 

 أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي):( ز ) 
أنــافورا القــديس مــرقس الرســول (الطقــس القبطــي) هــي األنــافورا الوحيــدة يف طقــس اإلســكندرية  - 1

 من ليتورجية القديس يعقوب الرسول (الطقس السرياين). ”إلى أن أجيء“اليت اقتبست 
يف هـــذا املوضـــع، مـــع أ�ـــا ســـبقت  ”وتـــذكرونني“ن برديـــة الباليــزه إضـــافة كــذلك فإ�ـــا ورثـــت مـــ  - 2

ولـذلك جـاء التـذكار يف  ،”هذا اصنعوه لذكري“وأضافت يف وقت سابق مجلة التذكار كبقية األنافورات 
 اصــنعوه لــذكري ... وتــذكروننيهــذا “أنــافورا القــديس مــرقس الرســول (الطقــس القبطــي) مكــرراً هكــذا: 

كن أنافورا القديس مرقس الرسول (للملكانيني) مل تسلك هكذا بـل اكتفـت بالتـذكار ول”. إىل أن أجيء
األول فقــط. لــذلك فواضــح أن تكــرار التــذكار ظهــر يف أنــافورا مــرقس الرســول بعــد القــرن اخلــامس (بعــد 

 االنشقاق).
د كذلك ُيالح ظ أن أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) محلت معها يف رقوق مانشسرت بعـ  - 3

وقد اقتبستها مبكراً قبل القـرن اخلـامس مـن ليتورجيـة القـديس ” وتعرتفون بقياميت“مجلة ” تبشرون مبويت“
يعقــوب الرســول (الطقــس الســرياين) الــذي أخــذت عنــه مجيــع الليتورجيــات دون حــذر، ألن الشــرح الــذي 

هـــذه الكـــأس  كلمـــا أكلـــتم هـــذا اخلبـــز وشـــربتم“ســـلَّمه بـــولس الرســـول، أن يكـــون التـــذكار للمـــوت فقـــط 
وحــىت   ”بتــذكار مــوت الــرب“)، فــاألمر خيــتص 26:11كــو 1” (إىل أن جيــيء تخبــرون بمــوت الــرب

ال تــــــدخل أصـــــــًال ضــــــمن الوصـــــــية إمنـــــــا هــــــي اســـــــتطراد مــــــن بـــــــولس الرســـــــول ” إىل أن جيـــــــيء“كلمــــــة 
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 هنا كان بداية إضافة كل أعمال الرب األخرى.” القيامة“شخصياً. لذلك فإضافة ذكر 
ــظ أن طقــس اإلســكندرية حســب التقليــد الرســويل القــدمي ظــل حريصــاً ال يــذكر إالَّ مــوت الــرب  وُيالح 

حــىت إىل بدايــة زمــن ديــر الباليــزه أو رقــوق مانشســرت حــىت القــرن اخلــامس مــع بدايــة اقتبــاس املــردات مــن 
 الطقس السرياين.

ـــر آمـــني آمـــني آمـــني مبوتـــك يـــ“وبنـــاًء عليـــه، فـــإن املـــرد التقليـــدي للشـــعب الـــذي يُقـــال اآلن  ا رب نبشِّ
جنـده أنـه كـان يف برديـة الباليـزه حـىت إىل مــا ” وبقيامتـك املقدَّسـة وصـعودك إىل السـموات نعـرتف ... إخل

ـر وبقيامتـك نعـرتف ونتضـرع إليـك“قبل القرن اخلامس خمتصـراً للغايـة هكـذا:  حيـث ” مبوتـك يـا رب نبشِّ
 أساسي للكنيسة. )58F59(جييء ذكر القيامة ليس كتذكار ولكن كاعرتاف

ولـيس لـه بقيـة، ” ونتضـرع إليـك“كذلك ُيالح ظ يف �اية مرد الشعب بالنسبة للتذكار أنه ُمنتـٍه عنـد 
اليت تأيت يف آخره هي يف الواقع بادئة أخرى للتوسُّل من أجل حلول الـروح ” ونتضرع إليك“حيث كلمة 

خـرى هـو يف الواقـع مـن جهـة التـذكار مـرة أ” ونتضـرع إليـك“القدس، مما يفيد أن كل ما يـأيت بعـد كلمـة 
إضافة نشأ عنها تكرار التذكار، لذلك حاول التقليد أن جيعله شامًال كل أعمال املسيح اخلالصية حيـث 

 ميكن اعتباره ال كتذكار يف احلقيقة ولكن كاعرتاف.
 ويف �اية التأسيس يلزم أن نلخِّص املميزات التقليدية اهلامة لطقس اإلسكندرية كما وردت فيه:

  ألن الرب يسوع المسيح فـي «البادئة التقليدية لطقس اإلسكندرية اليت جاءت يف أول التأسـيس
هي يف الواقع مفتاح فهم األنـافورا اإلسـكندرية   )Óti Ð KÚrioj 'Ihsoàj CristÒj«)59F60الليلة ... 

 -فيــه مطلــع صــالة الشــكر  بمــا -تقــديم الحمــل كلهـا، أل�ــا تــربط كــل مــا متَّ عمليــاً يف الطقــس وهــو 
ثم مقدِّمة التسبيح ثم التسبيح الشاروبيمي، ثم االستدعاء  -الذي أصبح محسوبًا أنه من األنافورا 

تربطــه مبــا ســيأيت يف األنــافورا وهــو وصــف يف حقيقتــه عبــارة عــن وصــف العشــاء األخــري الــذي  -الصــغير 
 ...”.ليت أ سلم فيها ذاته ألنه يف الليلة ا“ستبدأ األنافورا تشرحه من أول أحداثه 

 60(ينفرد طقس اإلسـكندريةF61(  وتـذكرونين إىل أن أجـيء“يف روايـة التأسـيس بإ�ائـه جبملـة تذكاريـة ”
أو مــــــا مياثلهــــــا يف برديــــــة أنــــــافورا ســــــريابيون. مث يشــــــدِّد عليهــــــا تشــــــديداً قويــــــاً وبــــــال اســــــتثناء مــــــرتني:  -

 
(59) Lietzmann,  op. cit., p. 45. 
(60) Ibid., p. 34. 
(61) Coquin, op. cit., p. 339. 
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د الكـــأس. وذلـــك مســـجَّل منـــذ بدايـــة القـــرن الرابـــع يف أنـــافورا ســـريابيون والنســـخة مـــرة بعـــد اخلبـــز ومـــرة بعـــ
 الصعيدية لقداس القديس باسيليوس (الطقس القبطي) وهي من أوائل القرن الرابع.

هــذا يف الواقــع ينبغــي أن ينبــه ذهننــا لــنفهم أن تقليــد اإلســكندرية فيمــا خيــتص بروايــة التأســيس حيــاول 
وضع تذكاري تأكيدي مبعىن أن األنـافورا موضـوعة هنـا لتكـون هـي جمـال التـذكار وضع التأسيس كله يف م

وكأن واضع األنافورا يريـد أن  -والربهان بالنسبة للفعل الذبائحي العملي الذي مت يف طقس تقدمي احلمل 
 ألنـه“يقول: أن كل ما أكملناه عملياً فيما خيتص بتقدمي احلمل باخلبز واخلمر كذبيحـة هـو حـق وصـدق 

ـــلم فيهــا ذاتـــه  أي أن مـــا أكملنـــاه يف طقــس تقـــدمي احلمـــل هــو حقيقـــة وســـر نافـــذ ...” يف الليلــة الـــيت أسب
املسـيح “املفعول، ألن املسيح هو بنفسه الذي أكمله يف تلك الليلة. وهذ اإلصرار والتشـديد علـى كلمـة 

 واردة كذلك يف رقوق مانشسرت مما يعزز قولنا هذا.” بنفسه

   كـــذلك نـــرى أن فكـــرة اإلمعـــان يف إعطـــاء ألقـــاب الهوتيـــة وخالصـــية للمســـيح يف األنـــافورا القبطيـــة
بصـــورة فريـــدة وبالـــذات يف مقدمـــة التأســـيس وذلـــك منـــذ مـــا قبـــل القـــرن الســـادس كمـــا هـــو وارد يف رقـــوق 

ليلـة الـيت أسـلم فيهـا يف ال بنفسه إلهنا ومخلِّصنا وملكنا كلنـاألن ربنا يسوع املسيح “مانشسرت، هكذا: 
التأسيس هو عمل إلهي خالصي يشملنا كلنا وبالتـالي فـإن العمـل ، هو بقصد التأكيد على أن ”ذاته

التقديسي الذي عمله الكاهن على المذبح على الخبز والخمر في تقديم الحمل يسـتمد كـل قوتـه 
 وسلطانه من المسيح نفسه!!

  مــن  ”ذاق“را املصــرية الــيت متثلهــا الربديــات األثريــة لطقــس مــار مــرقس مببــدأ أن املســيح تنفــرد األنــافو
 الكأس قبل أن يعطيه لتالميذه، هذا يف الواقع ينصبُّ على مبدأين:

طقســي، ألنــه يســتحيل حســب التقليــد العــربي القــدمي أن يشــكر رئــيس املتكــأ أو يبــارك علــى  األول:
 أوًال.الكأس دون أن يبدأ هو ويذوق منه 

” فالشـركة“بصـورة طقسـية،  ”للشـركة“الهويت وهـو مـن أجـل احلفـاظ علـى املفهـوم الالهـويت  الثاني:
كــــو 1يف املفهــــوم الالهــــويت الســــرائري أن يكــــون اإلنســــان شــــريكاً يف الطبيعــــة اإلهليــــة (انظــــر 

واحدة وكأس ” خبزة“)، ويف املفهوم الطقسي هو األكل والشرب من 18-16و 16:10
متصـــًال وممتـــداً معـــه  -يف احلـــال  -املســـيح مـــن الكـــأس جعـــل مـــا يف الكـــأس  واحـــدة. فـــذوق

بصورة سرية للغاية. فذوق املسيح من الكـأس يف تلـك الليلـة هـو مـن جهـة الطقـس السـرائري 
تأكيــــــــــد التصــــــــــال وامتــــــــــداد أبــــــــــدي مـــــــــــن املســــــــــيح إلينــــــــــا يف كــــــــــل كــــــــــأس إفخارســـــــــــتيا، 
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 كأس الشركة اإلهلية، كامتداد دمه على الصليب فينا.

   كــذلك يتميــز التأســيس يف أنــافورا اإلســكندرية عامــة ويف قــداس مــار مــرقس بصــفة خاصــة مبمارســة
طقســية  عمليــة دقيقــة يقــف فيهــا الكــاهن موقــف املســيح ويشــري بيديــه مــع األلفــاظ واألوصــاف املقولــة إشــارات

مارسه املسيح ليلة العشاء، وقد أشرنا إليه يف  ُحمكمة ذبائحية تقليدية حسب التسليم العربي األول الذي
عـــدة مواضـــع. هـــذا حبـــد ذاتـــه مـــع األوصـــاف التمجيديـــة للمســـيح واآلب الـــيت يشـــدِّد عليهـــا التأســـيس يف 

 يعطي األنافورا املصرية هيبة ووقاراً، كما يقول عنها كوكان: -قداس مار مرقس بصفة خاصة 
متـــده وتقويـــه أكثـــر بكثـــري مـــن  -مـــار مـــرقس كمـــا هـــو حـــادث يف قـــداس   -[إن تـــالوة التأســـيس 

الليتورجيـــات األخـــرى، حيـــث يـــدخل التأســـيس يف تلـــك الليتورجيـــات األخـــرى كمجـــرَّد جـــزء مـــن 
 )61F62( ].تذكار عظائم اهللا

ـــا للتأســـيس هـــذه هـــي املميـــزات ذات القيمـــة الليتورجيـــة اهلامـــة  يف التقليـــد اإلســـكندري الطقســـي، أمَّ
 كيبية للجمل فقد ذُكرت يف موضعها.املميزات اللغوية واللفظية والرت 

الطقــس الالتيــين) تعتمــد علــى  -ويلــزم هنــا أن ننبــه مــرة أخــرى أن كنيســة رومــا (الكنيســة الكاثوليكيــة 
كلمات الرب على اخلبـز واخلمـر، باعتبارهـا إجـراًء تقديسـياً كـامًال، فيهـا يتحـوَّل اخلبـز   = صيغة التأسيس

القـــداس الالتيــــين خيلـــو مــــن حلـــول الـــروح القــــدس املعـــروف بـــــ واخلمـــر إىل جســـد ودم املســــيح، هـــذا وأن 
Epiclesis أي االستدعاء 

 وهذا الطقس يُعترب طقساً أصيًال حبسب ليتورجية ما قبل القرن الرابع ويف هذا يقول ذهيب الفم:
كيــان  (metarruqm…zei)، يقـول الكــاهن هـذا وبـذا القـول يتحـوَّل ”هـذا هـو جسـدي[“

يلت مرة (بفم املسـيح) صـارت جتعـل الذبيحـة كاملـة علـى كـل مائـدة يف وهكذا إذ قِ التقدمة ،
 إىل جميله الثاين، الكنائس منذ ذلك اليوم وحىت

ل دوره  ا القــوة  (scÁma plhrîn)وبــتالوة هــذه الكلمــات يقــف الكــاهن ليكمِّــ ... أمَّــ
 )62F63(]والنعمة فهما من اهللا.

 
 

 
(62) Coquin, op. cit., p. 334. 
(63) Chrysostom, De Prod. Judae, I, 6, cited by G. Dix, op. cit., p. 281, and by R.D. 

Richardson, op. cit., p. 429. 



 
 

 سادساً: التذكار
'An£mnhsij 

 

عقيـــدة تـــذكار مـــوت الـــرب ســـجلها بـــولس الرســـول كوصـــية للـــرب اســـتلمها بـــولس مـــن الـــرب (عـــن 
عشـاء علـى كـل  ”ذكـر مـوت الـرب“التالميذ) وسلمها ألهل كورنثوس كما استلمها، أن يصنع املؤمنون 

بعــد  التأســيس أن تعـود إفخارسـيت، ومـن هنــا التزمـت كــل ليتورجيـا بعــد أن تـذكر هـذه الوصــية داخـل
معــدِّدة كــل أعمــال الــرب ولــيس موتــه التقــديس علــى اخلبــز واخلمــر، وتشــرح هــذا التــذكار شــرحاً خاصــاً 

 أمَّا الصيغة العامة يف التذكار اليت سادت يف كل الليتورجيات فهي تنقسم إىل ثالثة أقسام: فقط.
 بادئة تربط حاضر الكالم بسابقه، مثل بادئة التأسيس. - 1
تــذكار كــل األعمــال اخلالصــية الــيت أكملهــا الــرب مــن مــوت وقيامــة وصــعود وجلــوس، والــيء  - 2

 الثاين.
 تقريب القرابني. - 3

 

 البادئة - 1
 

 يا اهللا اآلب ضابط الكل الذي البنك الوحيد ...] ”فاآلن بالموت“[
، ”nànاآلن “ ُيالَحــظ أن هنــاك تقليــدين خبصــوص هــذه البادئــة: فالتقليــد اإلســكندري يبــدأ بكلمــة

 نذكر]:” لذلك“أو ” هلذا[“والتقليد السرياين ومعه التقليد البيزنطي يبدأ بـ 
 memnhmšnoi t£nun هوذا حنن متذكرون قداس قوانني الرسل (كليمندس): 

 Memnhmšnoi oân فإذ حنن متذكرون وباسيليوس: 
 وكذلك القديس يعقوب (طقس سرياين وطقس بيزنطي).

 memnhmšnoi وحنن مبا أننا متذكرون الفم:  أمَّا يوحنا ذهيب
to…nun 
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ويف احلقيقـــة هـــذه البادئـــة عمومـــاً ســـواء يف الطقـــس اإلســـكندري أو الســـرياين أو البيزنطـــي تـــأيت رداً أو 
استجابة على أمر سابق يتطلب هـذه املوافقـة، فـإذا التفتنـا إىل آخـر مجلـة سـابقة جنـدها هـي بعينهـا وصـية 

فألن الليتورجيـا يف الشـرق اعتـربت أن هـذا ”. تبشرون مبويت“مضافاً إليها ” ذكرياصنعوا هذا ل“املسيح 
لذلك جاء املرد كأنـه موافقـة أو اسـتجابة مسـتعدة. فالتقليـد اإلسـكندري يـرد علـى ذلـك ، )0F1(”أمر إلهي“

ـــــائًال: [اآلن (أو  ـــــاً اهللا اآلب نفســـــه ق ـــــر]، والتقليـــــد الســـــريا”) هـــــا اآلن“خماطب ين مبـــــوت ابنـــــك ... نبشِّ
 )1F2(ها حنن متذكرون أو ذاكرون.]”) أيضاً “والبيزنطي يرد قائًال: [لذلك (أو 

مـــة لغويـــاً ومنطقيـــاً خيتلـــف التقليـــد اإلســـكندري عـــن التقليـــد الســـرياين  ولكـــن مـــن جهـــة تركيـــب املقدِّ
 والبيزنطي:

بـــدأ فالتقليـــد اإلســـكندري مـــن جهـــة التـــذكار ممـــثًال قـــدمياً يف طقـــس أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول ي
بـدون إضـافة يف بادئـة الكـالم  ”المـوت“أي يـأيت ذكـر ” nàn tÕn q£natonاآلن مبـوت “بكلمة: 

يف مبـدأ اجلملـة، إالَّ إذا جتاوزنـا ” املـوت“بوضوح. ولألسف ال ميكن االحتفاظ يف الرتمجة العربيـة بكلمـة 
ـر يـا ابنك الوحيد ربنا وإهلنا وخملِّصنا وملكن بموتعن النحو قليًال هكذا: [اآلن  ا كلنا يسوع املسيح نبشِّ

اخلالصـي يف بدايـة التـذكار كبادئـة الكـالم   ”المـوت“الكـل ...]. ولكـن جمـيء حـادث  اهللا اآلب ضـابط
كـان لـه أعظـم الفضـل يف حفـظ التقليـد اإلســكندري مـن إضـافات تسـبقه أي تسـبق املـوت كـاآلالم مــثًال  

تقليــد اإلســكندري وخصوصـاً يف مــرد الشــعب كمـا جــاءت يف التقليــد السـرياين والبيزنطــي. وهكــذا بقـي ال
ــر] ” بموتــك“[ حافظــاً للتسلســل الفكــري واملنطقــي يف األنــافورا، إذ بعــد أن ينتهــي الكــاهن  -يــا رب نبشِّ

(وتعرتفـون  ”بمـوتي“[ألن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكـأس تبشـرون من قوله 
ـــذكرونني  -مضـــافة)  -بقيـــاميت  [آمـــين مضـــافة)] يـــرد الشـــعب مســـتجيباً مباشـــرة  -ء (إىل أن أجـــيوت

مث يلتقط الكاهن نفس املرد من فـم الشـعب وخياطـب اهللا  ]”tÕn q£naton بموتك يا رب نبشِّر!!“
 ابنك نبشِّر!!].” بموت“[اآلن اآلب 

مـــن هنـــا كـــان اهتمامنـــا ببحـــث هـــذه البادئـــة للتـــذكار لعظـــم أمهيتهـــا مـــن جهـــة احلِفـــاظ علـــى التقليـــد 
ري وروحــــه املنســـجمة مــــع ســـياق األنــــافورا. ألن الطقــــس الســـرياين والبيزنطــــي خرجـــا عــــن هــــذا اإلســـكند

 بتـــــذكار موتـــــهالتسلســـــل املنطقـــــي للتـــــذكار يف هـــــذا احلـــــوار املبـــــدع املنحصـــــر يف األمـــــر اإلهلـــــي احملـــــدد 

 
ة اإلخباريــة، فضـاع هـذا التوافــق يف الليتورجيـة الغربيـة يف الرتمجــة الالتينيـة، هـذه الوصــية جـاءت ال بصـيغة األمــر بـل بالصـيغ (1)

 بني السؤال باألمر واجلواب باالستعداد.
(2) Lietzmann, op. cit., p. 41-46. 
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كـل مـرة فالليتورجيـا البيزنطيـة للقـديس باسـيليوس تـأيت هكـذا: [ألنكـم   لهذا التـذكار.واالستجابة احملـددة 
فـإذ نحـن متـذكرون أيهـا  (وتعرتفـون بقيـاميت):تخبـرون بمـوتي تأكلون هذا اخلبز وتشربون هذه الكأس، 

]. وهكــذا ضــاع التسلســل وجــاء الــرد الســيد آالمــه الخالصــية، وصــليبه المحيــي ودفنــه ثالثــة أيــام ...
 ”.آالمه!! نعم متذكرون“على ذلك:  ولكن الرد يأتي ”بموتيختربون “خمالفاً حلدود األمر: فاألمر يقول 

أمَّــا ليتورجيـــة يوحنــا ذهـــيب الفـــم فينقطــع هـــذا التسلســل �ائيـــاً إذ ال ينتهـــي التأســيس (التقـــديس علـــى 
، فيــأيت التــذكار رداً علــى غــري ســؤال وكأنــه مــن فــراغ ”اصــنعوا هــذا لــذكري“اخلبــز واخلمــر) بوصــية الــرب 

ـــا هكـــذا: [هـــذا هـــو دمـــي للعهـــد اجلديـــد الـــذي يُهـــرق عـــنكم وعـــن   كثـــريين ملغفـــرة اخلطايـــا: وحنـــن مبـــا أنن
وكـــل األمـــور الـــيت جـــرت مـــن أجلنـــا الصـــليب والقـــرب ...]، وهكـــذا خيفـــق تقليـــد  متـــذكرون هـــذه الوصـــية

 غائب! بأمر الوصية نفسه ألن األمر نفسه” وصية التذكار“القديس يوحنا ذهيب الفم يف ربط االستجابة لـ
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 ب الخالصيةموضوع التذكار: ذكر أعمال الر  - 2
 

 التذكار وعالقته األساسية بالتأسيس
 مقارنة بين نصوص الطقس اإلسكندري في مواجهة

 تقليد الرسل لهيبوليتس
 

ليتورجية 
تقليد الرسل 
لهيبوليتس 
أوائل القرن 

 الثالث

أنافورا 
سيرابيون 
منتصف 

 القرن
 الرابع

 بردية دير الباليزه
 مخطوطة من القرن

الخامس أو 
 السادس

قس القرن تمثل ط 
 الثالث

 رقوق مانشستر
 مخطوطة
 من القرن

 الخامس أو السادس

أنافورا القديس مرقس 
 (برايتمان) مخطوطة

 من القرن
 الثالث عشر 

 وتمثل الطقس الحديث

[عنــدما تصـــنعون 
هــــــــــذا تصــــــــــنعون 

 ذكري]

 
 
 

 
 
 

 [هذا اصنعوه لذكري]
 
 

 [هذا اصنعوه لذكري]
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كــل مــرة تــأكلون مــن [
  خلبز وتشــربونهذا ا

 من هذه الكأس
 تبشرون بموتي

 
 وتذكرونني]

مــن  تــأكلون[ألن كــل مــرة 
هـــــذا اخلبـــــز وتشـــــربون مـــــن 

 هذه الكأس
 تبشرون بموتي

 وتعرتفون بقياميت]
 

مــن  تــأكلون[ألن كــل مــرة 
هـــــذا اخلبـــــز وتشـــــربون مـــــن 

 هذه الكأس
 تبشرون بموتي

 وتعرتفون بقياميت
 ]أجيء أن إىل تذكرونني

 مرد الشعب:  )2F3(:مرد الشعب  
 
 
 

 
 
 

بموتــــــــــــــك يــــــــــــــا [
ـــــــــــــــــــــــــــــــر  رب نبشِّ
 وبقيامتـــــــــــــــــــــــــــــــــك

 
 
 

ـــــر [ ـــــا رب نبشِّ ـــــك ي بموت
 املقدَّســـــــــــــــــة وبقيامتـــــــــــــــــك

وصــعودك إلــى الســموات 
 

(3) Cyril d'Alex., Ep. 17.7., Schwartz, Acta Concil. Oecum. 1.1 Fasc. 1, (Berlin 1914, p. 37), 
cited by Coquin, op. cit., p. 342 n. 82. 
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ليتورجية 
تقليد الرسل 
لهيبوليتس 
أوائل القرن 

 الثالث

أنافورا 
سيرابيون 
منتصف 

 القرن
 الرابع

 بردية دير الباليزه
 مخطوطة من القرن

الخامس أو 
 السادس

قس القرن تمثل ط 
 الثالث

 رقوق مانشستر
 مخطوطة
 من القرن

 الخامس أو السادس

أنافورا القديس مرقس 
 (برايتمان) مخطوطة

 من القرن
 الثالث عشر 

 وتمثل الطقس الحديث

 نعترف   نعرتف  
نســـــــــــــــــبحك نباركـــــــــــــــــك   ]ونتضرع إليك  

نشــكرك يــا رب ونتضــرع 
 يا إهلنا] إليك

 الكاهن: الكاهن:   
[لــــــــذلك حنــــــــن 
نصــــــــــنع ذكـــــــــــر 

 موته،
 
 
 

 وقيامته،
 

)3F4( 
 
 
 
 
 
 
 

هكـــــــــــذا حنـــــــــــن 
أيضـــــــــاً نصـــــــــنع 
مثــــــــال موتـــــــــه 
هــــــــــــــذا اخلبــــــــــــــز 
مثــــيًال للجســــد 
املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّس 
والكــــأس مثيــــل 

 الدم
)4( 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)4( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بموت
 ابنك الوحيد، ربنا وإهلنا

 وخملِّصنا
 نبشِّر

 وصعوده  وبقيامته
 إىل السموات،

 ،)4F5(وجلوسه عن ميينك
 

 وننتظر ظهوره الثاين،
 

 املمجَّد،
 

 ليـــــــدينالــــــذي يـــــــأيت فيـــــــه 
 بالعــــــــــــــدل المســــــــــــــكونة

 
 

ـــــر  بمـــــوت فيمـــــا حنـــــن نبشِّ
ابنـــــك الوحيـــــد ربنـــــا وإهلنـــــا 
وخملِّصــــــــــنا وملكنــــــــــا كلنــــــــــا 
يســــــــوع املســــــــيح ونعــــــــرتف 
بقيامتـــه املقدَّســـة وصـــعوده 

 إىل السموات
وجلوســــه عــــن ميينــــك أيهــــا 

 اآلب
وننتظــر ظهــوره الثــاين اآليت 

 المخــــوفوات مــــن الســــم
يف  المملـــــــــــــــوء مجـــــــــــــــداً 

 انقضاء الدهور
 ليـدينهذا الذي يـأيت فيـه 

المســــــــــــــكونة بالعــــــــــــــدل 
 

  يذكر جلوسه عن ميني اآلب ويشرتك يف عدم ذكر اجللوس، ليتورجية قوانني الرسل (كليمندس).ُيالَحظ أنه مل (4)
 ”.ونعرتف“سقط سهواً أو عمداً من الناسخ كلمة:  (5)
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ليتورجية 
تقليد الرسل 
لهيبوليتس 
أوائل القرن 

 الثالث

أنافورا 
سيرابيون 
منتصف 

 القرن
 الرابع

 بردية دير الباليزه
 مخطوطة من القرن

الخامس أو 
 السادس

قس القرن تمثل ط 
 الثالث

 رقوق مانشستر
 مخطوطة
 من القرن

 الخامس أو السادس

أنافورا القديس مرقس 
 (برايتمان) مخطوطة

 من القرن
 الثالث عشر 

 وتمثل الطقس الحديث

 
 

 
 

 
 

 واحــــــــــد كــــــــــل ويعطــــــــــي
 شراً  أو خيراً  كأعماله

ويعطـــــــــــي كـــــــــــل واحـــــــــــد  
كأعمالـــــه إن كـــــان خيـــــراً 

 وإن كان شراً 
 مرد الشعب:    
 
 

 
 

 
 

 
 

كرمحتـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا رب وال  
 كخطايانا

 الكاهن: الكاهن:   
 نقدِّم لك

 اخلبز والكأس]
 

 
 
 

 
 
 

أنــــــــــت الــــــــــذي وضــــــــــعنا 
 ابينك مما لكأمامك قر 

 أمـــام وضـــعنا الـــذي أنـــت
قرابينــــــك جمــــــدك املقــــــدَّس 

 يا أبانا القدوس. مما لك

 ملحوظة:
( أ ) [مـا هـو مكتـوب بـالبنط الثقيـل] مميـزات خاصــة انفـرد بـا التقليـد اإلسـكندري عـن تقليــد 

 القديس باسيليوس.
 ي املـــأخوذ عـــن(ب) [مــا هـــو خطـــه مائــل] النصـــوص املشـــرتكة بــني الطقـــس البيزنطـــي والطقــس القبطـــ

 .البيزنطي
من هذا اجلدول يتضح أمامنا درجة منو األنافورا يف هذا اجلزء اهلام وهو التذكار، ومل يكن القصـد مـن 

ـــع يف التـــذكار إالَّ إيفـــاًء بوصـــية الـــرب العزيـــزة جـــداً  وُيالَحـــظ أن التقليـــد ”. اصـــنعوا هـــذا لـــذكري“التوسُّ
مــه هيبــوليتس لــيس هــو طقســاً  ُميــارس ولكــن نصــاً يُقتــبس منــه. هكــذا نبــه هيبـــوليتس  الرســويل الــذي يقدِّ

نفسه، أنه هنا إمنا يضع النموذج أو البذرة اليت ميكن أن يصنع منهـا أي أسـقف أنـافورا تقليديـة. علـى أن 
 طقس اإلسكندرية له مميزاته اُألوىل اليت من نفس زمن هيبوليتس.
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أهم ما مييز التذكار يف التقليد القبطـي وجيعلـه متسلسـًال مـع منطـق األنـافورا هـو وجـوده داخـل صـميم 
امتـــداد  التأســـيس كمـــا ســـبق وأشـــرنا أعـــاله، فمجـــيء التـــذكار بعـــد التأســـيس يف التقليـــد اإلســـكندري هـــو

وتـــــذكرونين “عضـــــوي حيـــــوي، فالتأســـــيس يف التقليـــــد اإلســـــكندري هـــــو الوحيـــــد الـــــذي ينتهـــــي بكلمـــــة 
ereteniri mpameui”  وقد انتقل هذا التقليد حبرفه إىل أنافورا كل مـن القـديس باسـيليوس والقـديس

 غريغوريوس (الطقس القبطي).
رديـة ديـر الباليـزه، إمنـا يف صـورته الطبيعيـة وأول تذكار يف تأسيس ظهر يف األنافورا القبطيـة، ظهـر يف ب

كصـالة للكـاهن. فالكـاهن إذ  األصيلة اليت تتمشَّى فعًال مع منطق األنافورا، إذ يأيت كمرد للشعب وليس
ينتهي يف التأسيس بإلقاء األمر والوصية [تبشرون مبويت تذكرونين] ينطق الشعب هاتفـاً ومـردداً [مبوتـك يـا 

 رب نبشِّر].
أنــه بــالرغم مــن أن األنــافورا حســب التقليــد القبطــي هــي بالدرجــة اُألوىل موجهــة لــآلب وُيالَحــظ 

نفســـه، إالَّ أنـــه هنـــا خيـــرج التقليـــد الليتـــورجي اإلســـكندري عـــن التزامـــه وخياطـــب االبـــن مباشـــرة، ألن 
”. بمـوتي ... تـذكروننيتبشـرون “الوصية جاءت على فم الكاهن منطوقة وموجهة من فم املسيح 

ل صــيغة للتــذكار رمسيــة، وقــد ظهــرت يف الكنيســة القبطيــة يف برديــة ديــر الباليــزه (متثــل هــذه هــي أو 
 ونتضرع إليك]. ”نعترف“وبقيامتك  ”نبشِّر“يا رب بموتك طقس القرن الثالث). حيث تقول [

وقيمة التذكار يف هذا املرد تظهر أكثر لو عرفنا أن الصيغة اليت حضت عليه يف نفـس برديـة ديـر 
 إالَّ األمــر بالبشــارة بمــوت الــرب فقــط مــع تــذكاره،لــيت تــأيت يف �ايــة التأســيس ال حتمــل الباليــزه ا

تبشرون بموتي وتعترفون بقيـامتي هكذا [كل مرة تأكلون من هذا اخلبز وتشربون من هذه الكأس 
]. فــاألمر هنــا يتضــمن البشــارة والتــذكار، هــذا مــا حددتــه األنــافورا، وهــو نفســه مــا فهمــه تــذكرونني

فجــاء املــرد يتضــمن البشـارة والتــذكار إمنــا بصــورة اعـرتاف علــين خيــص الشــعب. وُيالَحــظ أن  الشـعب
 ”تبشـرون“جميء أول صيغة للتذكار هكذا بصورة مرد للشـعب يؤكـد أن الفعـل الـذي حتملـه الوصـية 

إمنا يأيت بصيغة األمر. هذا واضح يف الـنص القبطـي للنسـخة البحرييـة لألنـافورات  ”تذكرونني“مبويت 
يــأيت الفعــل بصــيغة املســتقبل الثالــث الــيت ُتســتخدم لألمــر (أو التمــين) وهــي نفــس الصــيغة  مجيعــًا، إذ

 املستخدمة يف الوصايا العشر.
ereten\iwi]% ereteneromologin% ereteniri mpameui 
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أن  الثالـث يلـزم ساقط للتسـهيل النطقـي ألن املسـتقبل eولكن يُالَحظ يف التحليل اللغوي أن هنا حرف 
ا النســخة الصــعيدية ألنــافورا القــديس  .[eretene\iwiُيكتــب هكــذا  باســيليوس (أوائــل القــرن أمَّــ

 باللهجــــة الصــــعيديةاملقــــدَّس  الرابــــع) فيــــأيت فيهــــا هــــذا الفعــــل يف املضــــارع الثــــاين مــــن واقعــــه يف الكتــــاب
etetnta]eoei] mpamou [هو مويت الذي تبشرونه] :5(وترمجته احلرفيةF6(. 

مــه لنــا بصــورة ” التــذكار“ظ لنــا التقليــد القبطـي بإحســاس أن وهكـذا حيــتف إلتــزام ليتـورجي إذ يقدِّ
داً علــى كلمــة  ”أمــر“ إهلــي نافــذ املفعــول إىل مــا شــاء اهللا ألنــه يــأيت يف صــيغة املســتقبل الــدائم مشــدِّ
وهـذا يؤكـد بصـورة ال تقبـل  [إلـى أن أجـيء].إذ يضيف إليها (فيما بعد زمنيـًا) كلمـة ” تذكرونين“

الشك أن التقليد اإلسـكندري كـان منـذ البـدء علـى وعـي تـام بـدف األنـافورا عامـة وغايـة التأسـيس 
وحينمــا يــورد ”. تــذكاري إعــالين“بالدرجــة اُألوىل أو علــى وجــه األصــح  تــذكاريخاصــة أنــه طقــس 

داً عليهــا بعـد اخلبـز مث بعــد الكـأس  اصـنعوا هــذا “الطقـس كلمـات التـذكار يف صــميم التأسـيس مشـدِّ
فهو يريد أن يرسخ يف وعينا أن التذكار لـيس هـو منطوقـًا لفظيـًا يـتم بالصـالة أو بالتسـبيح ” كريلذ 

الكــأس (الــدم): [كــل مــرة فقــط بــل هــو حقيقــة تلــتحم فينــا باألكــل مــن اخلبــز (اجلســد) والشــرب مــن 
 تأكلون من هذا اخلبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون مبويت تذكرونين].

 لموت في التذكار:مع ا” القيامة“إضافة 
مع البشارة باملوت كانت هذه ” االعرتاف بالقيامة“وحينما أضاف املرد (يف بردية دير الباليزه) 

” اجلسد“فكان  -فصحه األبدي  -اإلضافة حتمية، ألن الرب ليلة العشاء كان منحصراً يف موته 
احنصــــر طلــــب  مهــــا موضــــوع العشــــاء الفصــــحي عشــــاء اخلــــروف املــــذبوح، وبالتــــايل” الــــدم“وكــــان 

ـــه مـــن األمـــوات ” التـــذكار“ ـــًا أن تضـــيف الكنيســـة بعـــد قيامت يف موضـــوع هـــذا املـــوت، فكـــان طبيعي
 تذكاراً هلذه القيامة أيضًا.

بدايـــة سلســـلة جديـــدة مـــن اإلضـــافات األخــــرى  ” تـــذكار املــــوت“ولكـــن كانـــت إضـــافة القيامـــة إىل 
 كالصعود واجللوس واليء الثاين وأخرياً الدينونة.

 
(6) Coquin, op. cit., p. 340. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     680

 
 نمو التذكار في أنافورا القديس مرقستاريخ 

 (الطقس القبطي)
 

 ( أ ) إضافة الصعود:
” التأسـيس“بعـد ” للتـذكار“ملَّا بدأت أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) تكون مقطعاً خاصاً 

ك يـا رب [مبوتـ )6F7(بدأت من هذا املرد الوارد يف بردية دير الباليزه املعترب جوهر التـذكار يف األنـافورا اُألوىل
نبشِّر وبقيامتك نعرتف ونتضرع إليك]. وأول إضافة ظهـرت يف الطقـس رمسيـاً وبصـورة حمـددة وصـلتنا مـن 

م حيـث وضـح فيهـا عمليـة التكـوين والنمـو إذ بـدأ فيهـا 412إحدى رسائل القديس كريلس الكبري سنة 
وس عن ميـني اآلب، إذ بعد القيامة، ولكن مل تكن قد نضجت بعد إذ مل يُذكر فيها اجلل ”الصعود“ذكر 

ونعـرتف بقيامتـه  -حسـب اجلسـد  -يأيت التذكار هكذا [ألننا نبشِّر مبوت يسوع املسيح ابن اهللا الوحيـد 
 .)7F8(من األموات وصعوده إىل السموات]

ومن املعروف واحملقق تارخييًا أن القديس كريلس الكبري بابا اإلسكندرية هـو الـذي أدخـل مـردات 
نافورا القديس مرقس الرسول وذلك حبسب ما سجلته لنـا خمطوطـة مصـباح الشماس (والشعب) يف أ

الظلمة للعامل أبو الربكات بن كرب قسيس كنيسة املعلقة يف القرن الثالث عشـر. كـذلك مـن املعـروف 
ْن ســجَّل  يف التــذكار داخــل الليتورجيــة هــي ليتورجيــة كليمنــدس (قــوانني الرســل ” الصــعود“أن أول َمــ

 إذاً، فقد بدأ القديس كريلس الكبري االقتباس من الطقس السرياين. الكتاب الثامن). -
يف أيـــام القـــديس كـــريلس ســـنة  ”التـــذكار“يف  ”الصـــعود“وال يفوتنـــا هنـــا أن نســـجِّل أن بـــدخول 

م وعدم وجود ذكر للصعود يف التذكار يف برديـة ديـر الباليـزه يثبـت لنـا أن زمـن هـذه األنـافورا 421
كـذلك وبـنفس الطريقـة نسـتطيع أن حنقـق زمـن رقـوق مانشسـرت الـيت تنقـل هو مـا قبـل ذلـك التـاريخ.  

ضــمن  ”عـن يمــين اآلبالجلــوس “لنـا طقــس أنـافورا القــديس مـرقس الرســول حرفيـًا، فبســبب وجـود 
 الكبري. التذكار يَثُبُت لنا أن زمن هذه األنافورا هو بعد زمن القديس كريلس

 
(7) Lietzmann, op. cit., p. 47. 
(8) Cyril d'Alex., Ep. 17.7., Schwartz, Acta Concil. Oecum. 1.1 Fasc. 1, (Berlin 1914, p. 37), 

cited by Coquin, op. cit., p. 342 n. 82. 
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 رإلى التذكا” اآلالم“(ب) عدم إمكانية إضافة 
 في أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي):

مبوتـك يـا رب “ممثًال يف مرد الشـعب الـذي مطلعـه ” بالتذكار“كان بسبب احتفاظ األنافورا العتيقة 
ــر  أن ظلـــت هــذه البدايــة حمفوظـــة بالتســليم وغــري قابلـــة ألفعــال ســابقة عليهـــا، ” tÕn q£natonنبشِّ

أن يـزاد عليهـا بعـد فعـل املـوت مثـل فعـل القيامـة ... إخل، ولكـن وبذلك حبست التذكار يف أفعـال ميكـن 
هــي اهلاديــة واملرشــدة  tÕn q£natonوهكــذا ظلــت هــذه البدايــة  -كــاآلالم   -ال ميكــن أن يســبقها 

أصـًال مث مـا يتبعـه، فبقـي التـذكار يف ” املـوت“يف مفهـوم ” التـذكار“واحلارسة ألصـل التقليـد القبطـي يف 
بردياتــه ورقوقــه وخمطوطاتــه القدميــة واحلديثــة حــىت اليــوم ممــثًال يف أنــافورا القــديس  الطقــس القبطــي يف كافــة

مرقس الرسول (الطقس القبطي) خيلو متاماً من ذكر اآلالم والصـلب والقـرب، أمَّـا طقـس األنـافورا الباسـيلي 
ا القـــديس (الطقـــس القبطـــي) فقـــد نقـــل عـــن البيزنطـــي وفقـــد طابعـــه القبطـــي يف هـــذا الـــال. وأمَّـــا أنـــافور 

القرب ثالثـة ” “املوت“غريغوريوس (الطقس القبطي) فوقف وسطاً، إذ مل يذكر اآلالم ولكنه أضاف بعد 
 ، الذي كان أول َمْن أضافها هو القديس باسيليوس يف ليتورجيته.”أيام

 ”:الدينونة“و” المجيء الثاني“عن يمين اآلب و” الجلوس“) إضافة  ج (
جــــاء يف رقــــوق  ”الدينونــــة“و” المجــــيء الثــــاني“و” الجلــــوس“ثــــة أول ظهــــور هلــــذه األعمــــال الثال

هللا اآلب ضـابط “مانشسرت (القرن السادس). ولكن ُيالَحظ أن التذكار بدأ يأخذ صفة املخاطبة الرمسيـة 
ــر وبقيامتــك نعــرتف ونتضــرع” الكــل  بعــد أن كــان مــرد الشــعب ختاطبيــاً مــع املســيح رأســاً [مبوتــك يــا رب نبشِّ

 إليك].
جة أخرى يف التطور يف صياغة التذكار مـن جهـة التشـديد علـى الصـفات اإلهليـة واخلالصـية مث جند در 

 ”.المـوت“للمسيح من بعد زمن القديس كريلس الكبري نتيجـة الصـراعات العقائديـة وخاصـة فيمـا خيـص 
فبينمــــا جنــــد يف مــــرد القــــديس كــــريلس الكبــــري صــــفات املســــيح حمــــدودة يف املونــــوجينيس (حســــب التقليــــد 

، ”"حسب الجسد" ... - "ابن اهللا الوحيد"ألننا نبشر "مبوت" يسوع املسـيح “ندري العتيق): اإلسك
ربنـــا وإلهنـــا ومخلِّصـــنا جنـــد يف رقـــوق مانشســـرت أن هـــذه الصـــفات تنمـــو لتصـــبح: [مبـــوت ابنـــك الوحيـــد 

فقـط دون أن يـذكر ” بالمجـد“ُوصـف  ”المجـيء الثـاني“يسـوع املسـيح]. كمـا ُيالَحـظ أن  وملكنا كلنا
ــة“، كــذلك فــإن ”خمــوف“أنــه  ــدين المســكونة بالعــدل[“علــى  انصــبَّت” الدينون ويُعطــي كــل واحــد  ”ي

. وهـــذه ســـوف ندرســـها بالتفصـــيل باملقارنـــة مـــع الطقـــس الســـرياين ”]إن خيـــرًا أو شـــراً “حســـب أعمالـــه 
 البيزنطي الذي أخذت عنه أنافورا اإلسكندرية.

إالَّ مــا هــو مســجَّل يف خمطوطــة القــرن الثالــث ومــن بعــد زمــن رقــوق مانشســرت مل يصــلنا عــن التــذكار 
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اخلــوف “عشــر لربايتمــان، حيــث ال جنــد زيــادات إالَّ يف أمــور طفيفــة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إدخــال 
 ألول مرة يف مردات الشماس يف األنافورا املصرية.” والرعدة

 األصول اُألولى للتذكار التي أخذت منها وأخذت عنها أنافورا اإلسكندرية:
 الرسل (كليمندس): قوانينفي ليتورجية ، ”anamnesisالتذكار “يغة ص

كصــيغة اعرتافيــة كاملــة ظهــرت يف الطقــس الســرياين منقولــة عــن صــيغة ” التــذكار“إن أســاس الرتكيــب يف 
” ليتزمـــان“م كـــان يتلوهـــا املعمـــدون بالفعـــل، وقـــد قـــام 341اعـــرتاف مســـتخدمة يف الكنيســـة األنطاكيـــة ســـنة 

قـــة وموازاتـــا كلمـــة كلمـــة مـــع طقـــس التـــذكار يف ليتورجيـــة كليمنـــدس (قـــوانني الرســـل). وهـــي بتحقيـــق هـــذه الوثي
. فوجـود التطـابق يفيـد أن الليتورجيـا أدخلـت )8F9(تسجل لنا ممارسة الليتورجية يف بطريركية أنطاكية يف القرن الرابـع

 :التذكار صورة اعرتاف عام وهو كاآليت هذا االعرتاف برتتيبه ولغته، ولذلك أخذ
، -)3، وقيامتـــه مـــن بـــني األمـــوات (-)2آالمـــه، وموتـــه ( ،-)1[( أ ) ولـــذلك إذ حنـــن نتـــذكر (

، -)6، الـــذي يـــأيت فيـــه مبجـــد وقـــوة (-)5، وظهـــوره الثـــاين اآليت (-)4وعودتـــه إىل الســـموات (
 ،-)8، وجيازي كل واحد حبسب أعماله (-)7ليدين األحياء واألموات (

 ”Institution di£taxinتأسيســـه “، مـــا هـــو حبســـب -)9نقـــدم لـــك يـــا إهلنـــا وملكنـــا ((ب) 
 ،-)11: هذا اخلبز وهذه الكأس ( ،-)10(
، أن نقـف أمامـك -)13، بواسـطته، ألنـك حسـبتنا مسـتحقني (-)12) مقدمني الشكر ( ج (

 )9F10(، (لكي نكهن لك).]-)14لكي نقدم لك ذبيحتنا (
ب الكليمندس) يُعترب يف احلقيقـة املنبـع الـذي الوارد يف ليتورجية قوانني الرسل (املنسو  )10F11(هذا التذكار

 أخذت عنه كل ليتورجيا ما يوافقها.
ـــا اهليكـــل العـــام بالنســـبة  يف وضـــعه األويل فيبـــدو واضـــحاً يف ليتورجيـــة التقليـــد الرســـويل ” للتـــذكار“أمَّ

سـتخدم آنئـذ هليبوليتس قبل أن متأله ليتورجية قوانني الرسل (كليمندس) بذه الصيغة املطولة لالعـرتاف امل
 يف املعمودية.

 
(9) Lietzmann, op. cit., p. 41 ff. 
(10) Ibid., op. cit., Gr. text, p. 41, Eng. tr., ANF, VII, p. 489. 

تقـديس املسـيح ليلــة أي  di£taxin Institutionالتأسـيس ) أول اصـطالح ليتـورجي عــن 10ورد هنـا حتـت رقــم ( (11)
العشــاء علــى اخلبــز واخلمــر والــذي صــار بعــد ذلــك اصــطالحاً كنســياً مســكونياً وهــو الــذي اســتخدمناه مــراراً كثــرية يف هــذا 

 الكتاب.
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 يف هيبوليتس: ”التذكار“
 ) لذلك نذكر موته وقيامته، أ [(

 (ب) نقدِّم لك اخلبز والكأس،
 ) نشكرك إذ جعلتنا مستحقني أن نقف أمامك وخندمك ككهنة]. ج (

غة وبــالرغم مـــن أن هـــذه تعتـــرب أكثــر الصـــيغ اختصـــاراً ومشـــوًال إالَّ أننــا حبســـب اعتقادنـــا نعتـــرب أن الصـــي
الــواردة يف برديــة ديــر الباليــزه حســب طقــس اإلســكندرية أقــدم مــن هيبــوليتس، أل�ــا مســجَّلة يف وضــعها 
البــدائي كمــرد طبيعــي للشــعب علــى وصــية الــرب، فلــم تكــن الليتورجيــة آنئــذ قــد انتبهــت لتجعــل للتــذكار 

 نزاع. ة الرسولية بالالصيغتان يف القدم واألصال هاتانوضعاً مستقالً داخلها. ولكن على أي حال تشرتك 
 ”:قوانين الرسل“الوارد في ” التذكار“القديس باسيليوس يضيف أعماالً وأوصافاً جديدة على 

علــى  ( أ ) ببحــث ليتورجيــة القــديس باســيليوس يف الطقــس البيزنطــي يتضــح لنــا أنــه أضــاف ثالثــة أعمــال 
األعمــال  سـل (كليمنــدس)، وبفحـص هــذهاألعمـال الــواردة يف الطقـس األنطــاكي يف تـذكار ليتورجيــة قــوانني الر 

ولكـن أغفلتهـا األنطـاكي،  الثالثة وجدها ليتزمان أ�ا موجودة أيضـاً يف قـانون االعـرتاف للمعمـدين يف الطقـس
التـــذكار يف ليتورجيتـــه.  ليتورجيــة قـــوانني الرســـل ومل تســـجلها عنــدها، فقـــام القـــديس باســـيليوس بإضــافتها علـــى

وواضــح أن األنــافورا  )11F12(، وقــربه ثالثــة أيــام، وجلوســه عــن ميــني اآلب]وهــذه األعمــال هــي [صــليبه احمليــي
 ”.اجللوس عن ميني اآلب“اإلسكندرية أخذت منه العمل الثالث فقط أي 

وهـذه  ”.المجـيء الثـاني“علـى صـفات ” املخـوف“(ب) كذلك أضاف القديس باسيليوس وصف 
 القبطية.الصفة أدخلتها أنافورا اإلسكندرية مع أ�ا غريبة عن الروح 

) كما أضاف مجلته املشهورة ذائعة الصيت يف كل الليتورجيات [نقدِّم لك ما هو لـك مـن الـذي  ج (
لك]. وهـذا االصـطالح حـري كثـريين مـن البـاحثني واعتـربوه لغـزاً وأحجيـة شـعرية، ولكنـه يف احلقيقـة حيمـل 

ون أن يصـل يف احلقيقـة إالَّ معىن طقسياً عميقاً. وقد قام العامل كوكن ببحث هذا االصـطالح بإسـهاب د
ولـو أن كـوكن تقـارب كثـرياً ”. وليس لدينا أي مسـتند يقـدر أن يعطينـا جوابـاً هلـذا“إىل هذا السؤال احملريِّ 

مــع احلقيقــة عنــدما أفصــح عــن أن هــذا التقــدمي يشــمل مفهــوم إفخارســتيا متكاملــة قبــل ميعادهــا أي قبــل 
 التقديس بالروح القدس.

 صطالح فهو كاآليت:أمَّا شرحنا هلذا اال

 
(12) Lietzmann, op. cit., p. 42. 
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 ”.ما هو لك“ والثاني، ”من الذي لك: “األول المقطعاالصطالح من مقطعني: 
يشري إىل اخلبز واخلمر يف وضعهما البسيط قبل أن يصـريا إفخارسـتيا إذ حيسـبان كمـا  المقطع األول:

 ”.من الذي هللا“، فهما ”اخلليقة من“يقول القديس إيرينيئوس أ�ما 
، فهذا يشري إىل اإلفخارستيا بعـد التقـديس (إمتـام طقـس تقـدمي احلمـل) أي ”ا هو لكم“المقطع الثاني: 

واخلبز مقـدَّم علـى أنـه جسـد  -أي بعد التأسيس  -بعد أن صارا ما هو للمسيح، واملسيح هو هللا اآلب، فهنا 
بارهـــا جســـد املســيح واخلمـــر علـــى أنــه دم املســـيح، يقـــف الكـــاهن ويقــرِّب هـــذه (القـــرابني) الذبيحــة لـــآلب باعت

أمَّـا ”. نقرِّب ما هو لك من الـذي لـك“املسيح، ودمه اللذين كانا قبل التقديس من خبز ومخر (من خليقته): 
الصـعيدية) يف برديــة القــرن الرابــع فتــذكر بالتحديــد بعــد  أنـافورا القــديس باســيليوس (الطقــس القبطــي باللهجــة

الــذي هــو هــذا اخلبــز وهــذه “ ]ete nai ne peioeik mn peipothrion["قرابينــك" فتقــول: 
وهنـــــا يلـــــزم اإلشـــــارة أن الطقـــــس القبطـــــي مل يأخـــــذ بـــــذا ”. مـــــن الـــــذي لـــــك“دون ان تـــــذكر ” الكـــــأس

 .)12F13(االصطالح إالَّ بعد القرن السادس، فرقوق مانشسرت ختلو أيضاً من هذا االصطالح
ترمجـة الـروم):  ( د ) مث أضاف أيضاً القديس باسيليوس على اصطالح التقدمي السالف قوله (حبسـب

 ].kat¦ p£nta kaˆ di¦ p£nta[نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء 
وهــذا اصــطالح مل يأخــذ بــه التقليــد اإلســكندري ومل يــدخل أنافوراتــا اُألوىل كمــا تســجله كــل بردياتــا 
ورقوقهــا. ولكـــن دخـــل ضـــمن أنــافورا القـــديس باســـيليوس (قبطـــي) وأنــافورا القـــديس غريغوريـــوس (قبطـــي) 
املأخوذين عن الطقس البيزنطي، ولكن بصيغة أخرى خمالفة [على كل حال ومن أجل كل حـال ويف كـل 
حال]. وهذه قريبة جداً من تلك الواردة يف صالة الشكر الصغرى اليت تقال كإفخارستيا على الكـأس يف 

الذبيحــة  تقــدمي احلمــل. لــذلك نســتطيع أن نفهــم معناهــا يف ضــوء أن اإلفخارســتيا هــي صــالة شــكر، وأن
فيها هي أيضاً ذبيحة شكر نقدمها هللا بواسطة املسيح على كل حال ومن أجل كل حال ويف كل حـال، 

 عربون الرضى واحلمد والتسبيح.
عند  anamnesis( هـ) عند ذكر تقدمي الذبيحة على كل شيء ومن جهة كل شيء يتوقف التذكار 

التسـبيح هكـذا [نسـبحك. نباركـك. نشـكرك  القديس باسيليوس يف الطقس البيزنطـي ليقـدم الشـعب مـرد
 )13F14(يا رب ونتضرع إليك يا إهلنا.]

 
(13) Coquin, op. cit., p. 343. 
(14) Lietzmann, op. cit., p. 42. 
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 فمن أين أتى القديس باسيليوس بذا املرد؟
الـيت وردت قبـل التقـدمي يف هـذا املكـان مـن  ”مقدمين الشـكر“حقيقة هذا املرد وأصله يرتكز يف كلمة 

برفع هذه الكلمة من مكا�ا األصلي (من  قام القديس باسيليوس التذكار يف ليتورجية قوانني الرسل. فقد
الطقــس األنطــاكي) وحوهلــا يف ليتورجيتــه اخلاصــة  -التــذكار كمــا هــو مســجل يف ليتورجيــة قــوانني الرســل 

مقـدمين “(الطقس البيزنطي) إىل مرد تسبيح للشعب تعبـرياً عـن هـذا الشـكر. أي بـدل أن يقـول الكـاهن 
 على هيئة تسبيح. جعل الشعب يقدم هذا الشكر بالفعل ،”الشكر

 وماذا حصل للطقس القبطي؟
الطقــــس القبطــــي يف أنــــافورا القــــديس مــــرقس مل يأخــــذ بــــذا املــــرد يف هــــذا املكــــان بالــــذات وإن كــــان 

 استخدمه يف مكان آخر أسبق.
أمَّـا الطقــس القبطــي يف أنــافورا القــديس باســيليوس املـأخوذ عــن أنــافورا القــديس باســيليوس الطقــس البيزنطــي 

املــرد وأدخلــه فعــالً يف هــذا املكــان مــن التــذكار مــع حــذف اجلــزء األخــري منــه. ولكــن ظهــر تعــارض  فأخــذ بــذا
شديد بني هذا املرد وواقـع احلـال. وقـد حـاول الطقـس القبطـي أن يتـدارك املوقـف بـالنظر إىل تقليـد اإلسـكندرية 

ل الـروح القـدس أصـبح هنـا األصيل ألنه بينما تكون الذبيحة موضوعة علـى املـذبح، والكـاهن يلـح بتوسـل حللـو 
السجود (وليس التسبيح) أمراً حتمياً حسب الذوق والروح القبطية، لذلك تـدارك الطقـس القبطـي هـذا املوقـف 

وطبعــاً هــذا غــري وارد يف الطقــس البيزنطــي عنــد القــديس  -وجعــل الشــماس يــأمر [اســجدوا هللا خبــوف ورعــدة] 
حاً يف الطقـــس القبطـــي ألنـــه بينمـــا يـــأمر الشـــماس باســـيليوس. ولكـــن وبـــالرغم مـــن ذلـــك ظهـــر التعـــارض واضـــ

 [ُنسبِّحك، نباركك!!!]إذا مرد الشعب يقول:  بالسجود بخوف ورعدة،
أمَّــا يف طقــس أنــافورا القــديس مــرقس (القبطــي) فقــد احــُتِفَظ هنــا يف هــذا املوقــف مبــرد قــاطع ومناســب 

نونــة مباشــرة [هــذا الــذي يــأيت فيــه جــداً [كرمحتــك يــا رب وال كخطايانــا] رداً علــى الكــاهن عنــد ذكــر الدي
ليدين املسكونة بالعدل ويعطي كـل واحـد كأعمالـه إن خـرياً او شـراً]. أمَّـا بعـد ذكـر تقـدمي القـرابني [أنـت 

(انظـــر دون تســـبيح!! الـــذي وضـــعنا أمـــام جمـــدك القـــدوس قرابينـــك] فجعلـــت الشـــماس يـــأمر بالســـجود: 
 اخلوالجي املطبوع)

 هذا التقليد اإلسكندري األصيل املبدع نقدِّم هذا اجلدول: ولكي يظهر واضحاً أمام القارئ
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 anamnesisالجزء األول من التذكار 
 مقارنة بين القداس الباسيلي (البيزنطي) والباسيلي (القبطي)

 والقديس مرقس (التقليد اإلسكندري)
 

 القداس الباسيلي
 (الطقس البيزنطي)

 القداس الباسيلي
 (الطقس القبطي)

لقديس مرقس (القداس الكيرلسي) أنافورا ا
 التقدليد اإلسكندري

 فإذ حنن متذكرون أيها السيد
 

 ففيما حنن نصنع ذكر
 

ــــا اهللا اآلب الضــــابط الكــــل فيمــــا حنــــن  - فــــاآلن ي
 نبشر

وصــــليبه احمليــــي  آالمـــه اخلالصــــية
 ودفنه ذا الثالثة أيام

  المقدسة آالمه

وقيامتـــــــــه مـــــــــن بـــــــــني األمـــــــــوات 
 وصعوده إىل السموات

 

قيامتـــــــــه مـــــــــن بـــــــــني األمـــــــــوات و 
 وصعوده إىل السموات

ــا ــد ربن وإهلنــا وخملِّصــنا وملكنــا   بمــوت ابنــك الوحي
كلنــــــا يســــــوع املســــــيح ونعــــــرتف بقيامتــــــه املقدســــــة 

 وصعوده إىل السموات.
 وجلوسه عن ميينك أيها اآلب وجلوسه عن ميينك أيها اآلب وجلوسه عن ميينك أيها اآلب

 وننتظر ظهوره الثاين اآليت من السموات آليت من السمواتوظهوره الثاين ا وجميئه الثاين
 املخوف اململوء جمداً يف انقضاء الدهر املخوف اململوء جمداً  اليد الرهيب

 
 
 

هـــذا الـــذي يـــأتي فيـــه ليـــدين المســـكونة بالعـــدل  
ويعطي كل واحد كأعماله إن كان خيراً وإن كـان 

 شراً 
 يقول الشعب:  
 طاياناكرحمتك يا رب وال كخ  

 التقريب: التقريب: التقريب:
 جمدك القدوسوضعنا أمام أنت الذي  نقرِّب لك اليت لك مما لك

 مما لك يا أبانا القدوس قرابينك قرابينك من الذي لك نقدمها لك
علــى كـــل شــيء ومـــن جهــة كـــل 

 شيء
علـــى كـــل حـــال ومـــن أجـــل كـــل 

 حال ويف كل حال
 

 الشماس: الشماس: 
 اسجدوا هللا خبوف رعدةاسجدوا هللا خبوف و  
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 القداس الباسيلي
 (الطقس البيزنطي)

 القداس الباسيلي
 (الطقس القبطي)

لقديس مرقس (القداس الكيرلسي) أنافورا ا
 التقدليد اإلسكندري

  الشعب: الخورس:
نســـــبِّح إيـــــاك نبـــــارك إيـــــاك  إيــــاك

 نشكر يا رب
نســـــــــــبِّحك نباركـــــــــــك خنـــــــــــدمك 

 نسجد لك
 

 الكاهن: الكاهن: الكاهن:
 نسأل ونطلب ونسألك أيها الرب إهلنا ألجل هذا أيها السيد

 ملحوظة:
قليـد اإلسـكندري عـن تقليــد ( أ ) [مـا هـو مكتـوب بـالبنط الثقيــل] مميـزات خاصـة انفـرد بــا الت

 القديس باسيليوس.
(ب) [مــا هــو خطــه مائــل] النصــوص املشــرتكة بــني الطقــس البيزنطــي والطقــس القبطــي املــأخوذ 

 عن البيزنطي.
التقليـد القـدمي اإلسـكندري  واضح مـن هـذا اجلـدول أن القـديس باسـيليوس (القبطـي) خـرج عـن - 1
 ”.الموت“وأسقط  ”اآلالم“وذكر 
هـذا اجلـدول ملـاذا احتفظـت أنـافورا القـديس مـرقس (الطقـس القبطـي) مبـرد الشـعب  وواضح مـن - 2

يف هـذا املوضـع بالـذات، ألن الـتالوة السـابقة الـيت تنتهـي عنـدها تـذكر ” كرمحتك يا رب وال كخطايانـا“
الدينونة حبسب األعمال، فطبيعي أن يكون املرد هو لطلب الرمحة. ولكن ألن كًال مـن القـداس الباسـيلي 
(الطقــس البيزنطــي) والطقــس القبطــي أســقط ذكــر الدينونــة، فأصــبح املــرد هنــا بــال معــىن لــذلك ســقط عــن 

 الطقس.
ـــّرب القـــرابني بصـــيغة املضـــارع بـــل  - 3 ـــز بأنـــه ال يُق التقليـــد اإلســـكندري األصـــيل والقـــدمي جـــداً يتمي

وهــذا لــه  الســابق. ُقربــت فــيمؤكــداً أ�ــا  -قُــدِّمت وُوضــعت وســبق وضــعها  -يــذكرها يف الفعــل املاضــي 
هـو ” تقـديم الحمـل“عالقة جوهرية ومعىن خطري بالنسبة لألنافورا كلها، كما سبق وأوضحنا ألن طقـس 

 رفع قرابني.
ــــا الطقــــس اإلســــكندري األصــــيل يف  - 4 الطقــــس البيزنطــــي أجــــاز التســــبيح يف موضــــع التقريــــب، أمَّ
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ة هللا اآلب، وحنـــن بصــدد الـــيء وذكـــر أنــافورا القـــديس مــرقس فلـــم جيــز ذلـــك بــل إذ رأى الذبيحـــة مقدَّمــ
ــا يف  ”.الســجود بخــوف“الدينونــة وبصــدد طلــب حلــول الــروح القــدس، يطلــب الشــماس مــن الشــعب  أمَّ

قــداس القــديس باســيليوس (القبطــي) الــذي يقتــبس هنــا مــن الطقــس البيزنطــي مباشــرة فقــد تــدارك املوقــف 
نوعـــاً مـــا، إذ صـــار مـــع الســـجود  فبـــدأ الوضـــع متعارضـــاً  التســـبيح الســـجود بخـــوف ورعـــدة.وجعـــل مـــع 

 تسبيح وترتيل؟بخوف ورعدة 
كــذلك مــن املهــم أن نشــري إىل كيفيــة اقتبــاس نــداء الشــماس عــن قــول الكــاهن يف الكــالم عــن   - 5

الــيء الثــاين املخيــف أو املخــوف، إذ صــار مــن املناســب طقســياً وعمليــاً أن ينــادي الشــماس بالســجود 
بعــاً هــذا النــداء مــأخوذ أصــًال عــن قــول القــديس باســيليوس مــن وط -يف هــذه اللحظــة  ”بخــوف ورعــدة“

 جهة اليء الثاين أنه خميف ألنه هو أول َمْن وصف هذا الوصف.
ولكــن املــرد الــذي أدخلتــه أنــافورا القــديس مــرقس الرســول (الطقــس القبطــي) بعــد ذكــر الدينونــة  - 6

ورجيـة القـديس يعقـوب الطقــس هــو مقتـبس مـن ليت” كرحمتـك يـا رب وال كخطايانـا“حبسـب األعمـال: 
أن تعاملنــا ال  وحنــن نتوســل “الســرياين حيــث يــأيت فيهــا ضــمن التــذكار وضــمن كــالم الكــاهن إذ يقــول: 

هذا التقطته األنافورا القبطية من فـم الكـاهن ووضـعته يف فـم ”. بل كرحمتكوال جتازنا بآثامنا  كخطايانا
حــظ أن هــذا املــرد نفســه أخذتــه أنــافورا القــديس الشــعب، وهــذا يف احلقيقــة أوقــع وأكثــر مشــوًال. كمــا نال

باسيليوس (الطقس القبطي) يف موضع مواٍز قبـل التأسـيس، أي قبـل التقـديس علـى اخلبـز وسـيأيت الكـالم 
 عنه يف حينه.

والذي نريد أن ننبـه عليـه هنـا هـو وضـوح كيفيـة تكـوين مـردات الشـعب ونـداءات الشـماس، فهـي إمَّـا 
كمـا هـو واضـح يف مـرد [كرمحتـك يـا رب وال كخطايانـا]، أو مـأخوذة عنهـا  مستوحاة من كالم الكـاهن،  

كما هو حادث يف نداء الشماس [اسجدوا هللا خبوف ورعدة]، أو مرفوعة �ائياً من كالم الكاهن وحمولة 
أو نقدم لك الشـكر  -نشـكرك “إىل هتاف للشعب مثل حتويل قداس القديس باسيليوس قول الكاهن 

وقــد جــاء هــذا املــرد ”. ســبِّحك. نباركــك. نشــكرك يــا رب ونتضــرع إليــك يــا إهلنــان“إىل ” فــي التــذكار
مـــأخوذاً عـــن الطقــــس البيزنطـــي حرفيــــاً يف كـــل األنــــافورات املســـتعملة اآلن يف الكنيســــة القبطيـــة يف �ايــــة 

ألن كل مرة تأكلون من هذا اخلبز وتشربون من هذه الكـأس “التأسيس وبداية التذكار عند قول الكاهن 
ولكن موضعه هنـا مقبـول جـداً وصـحيح متامـاً ”. رون مبويت وتعرتفون بقياميت وتذكرونين إىل أن آجيءتبش

 ألن املوقف موقف قيامة وتذكار دائم حىت اليء!! فهو يستحق التسبيح حقاً.
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) 31:17علــى منــط كتــايب كمــا جــاء يف ســفر األعمــال ( -كــذلك مــن جهــة وصــف الدينونــة   - 7
حتذو حذو ليتورجيـة  (الطقس القبطي)لعدل]، جند أن أنافورا القديس مرقس الرسول [ليدين املسكونة با

) تأخـذ وصـفاً البيزنطي)، بينما نفس أنافورا القديس مرقس (الطقـس السريانيالقديس يعقوب (الطقس 
) [ليدين األحياء واألموات ويعطـي  البيزنطيآخر للدينونة اقتبسته من ليتورجية القديس يعقوب (الطقس 

 كل واحد كنحو أعماله]. وهذا أيضاً مطابق ملا جاء يف ليتورجية كليمندس (قوانني الرسل).
وهنــا يلــزم التنبيــه أن الشــكل األويل القــدمي لليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســول كــان شــبيهاً إىل درجــة  

يس يعقـــوب الكتــاب الثــامن)، قبـــل أن تتــأثر ليتورجيـــة القــد -كبــرية بليتورجيــة كليمنـــدس (قــوانني الرســـل 
 .)14F15(الرسول ويعاد صياغتها على األساس الباسيلي

واملالَحــظ أيضــاً أن أنــافورا القــديس غريغوريــوس (الطقــس القبطــي) خرجــت عــن الطقــس اإلســكندري 
 واقتبست هذا الوصف عن الطقس البيزنطي وقالت [ليدين األحياء واألموات].

كما تكشفه لنا املخطوطات العتيقة، بالنسبة للطقس القبطي يف موضوع التذكار   واملالحظ - 8
د عليه كوضع متميز. ففي املخطوطات يهتم النسَّاخ بوضع صليب  قبل البدء يف  أن التقليد يشدِّ

املشهورة. وليس هنا فقط يف هذا املوضع يهتم  tÕn q£natonوذلك قبل كلمة  -التذكار 
ة التذكار، بل وأيضًا يف صميم التأسيس عند قول الكاهن: [ألن  التقليد القبطي بالتأكيد على أمهي

كل مرة تأكلون من هذا اخلبز وتشربون من هذه الكأس تبشِّرون مبويت ...]. فإن عند أول كلمة 
د على أول حروف الكلمة بأن جيعلها ” Ós£kij ألن كل مرة“ جند الناسخ يضع صليبًا مث يشدِّ

إىل بداية هامة يف نظر التقليد الكهنويت، وهذا واضح للغاية يف رقوق  ) مشرياً Capitalحرفًا كبرياً (
مانشسرت ويف بردية دير الباليزة ... وهذا بالتايل يؤكِّد ما سبق أن قلناه من أن التقليد القبطي 

د على التذكار سواء يف التأسيس أو يف مبدأ حلول الروح القدس، تأكيداً على أن األنافورا يف  يشدِّ
زائها هي تذكارية بالدرجة األوىل، وهذا يعترب على حد قول (كوكن) أنه وضع فريد ينفرد به أهم أج

.)15F16(الطقس القبطي

 
(15) Lietzmann, op. cit., p. 44. 
(16) Coquin, op. cit., p. 340. 
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”التقديم“أو ” التقريب“ - 3  

 

 ):672ذكرنا أن التذكار ينقسم إىل ثالثة أقسام (صفحة 
 أوًال: بادئة التذكار.

 ثانياً: موضوع التذكار.
 ثالثاً: التقريب.
  اجلزء الثالث:واآلن نأيت إىل

هنــــا اخــــتالف جــــوهري بــــني التقليــــد اإلســــكندري األصــــيل، وبــــني التطــــور الشــــهري الــــذي حــــدث يف 
 الليتورجيا السريانية والبيزنطية الناتج من ضياع مفهوم األنافورا ككل.

أي مــرة أخــرى هنــا، فأنــافورا القــديس  -جديــد للقــرابني  ”بتقــديم“فــالطقس اإلســكندري األصــيل ال يقــول 
ـــا إطالقـــاً أ�ـــا تقـــرب اآلن قـــرابني، ولكنهـــا تقـــول [أنـــت الـــذي  مـــرقس الرســـول (الطقـــس القبطـــي) ال تـــذكر هن

ال تفيـد التقـدمي كمـا أ�ـا  ”وضـعنا“أمام جمدك القدوس قرابينك مما لك يـا أبانـا القـدوس]. هنـا كلمـة  ”وضعنا“
أنـت “تفيـد لغويـاً ومعنويـاً:  ”وضعنا هنا“أي يف هذه اللحظة، بل  -ال تفيد أي فعل أو أي عمل يف احلاضر 

 ”.تقدمي احلمل“فهو عمل خيتص بإجراء سابق هناك يف ”. الذي سبقنا فوضعنا أمامك
لقــد أربكـــت هـــذه الكلمــة مبـــا تفيـــده مـــن إجــراء تقـــدميي كـــل العلمـــاء والبــاحثني، أل�ـــا تـــأيت يف مجيـــع 

لــك أو  ”نقــدِّم“ prosfšromšn soiيف احلاضــر ” التقــدمي“الليتورجيــات الســريانية والبيزنطيــة مبعــىن 
هكــذا جــاءت يف ليتورجيــة قــوانني الرســل (كليمنــدس)، ويف ليتورجيــة القــديس يعقــوب، ”. نقــرِّب لــك“

 وجــــاءت يف ليتورجيـــــة القــــديس باســـــيليوس (الطقــــس البيزنطـــــي) وليتورجيــــة القـــــديس يوحنــــا ذهـــــيب الفـــــم
prosfšrontej.  هـــو   -ب لـــه علـــى اإلطـــالق إذ ال جـــوا -فالســـؤال الـــذي طـــرح نفســـه وحـــريَّ العقـــول

 كيف يصري تقدمي من جديد هنا؟
ولكن شكراً للطقس اإلسـكندري وللتقليـد القبطـي الـذي أبقـى علـى مفهـوم هـذا الوضـع بإعطائـه هنـا 

حبسـب  -(أي وضعنا سـابقاً) وهـي هنـا  proeq»kamenالكلمة الصحيحة باملعىن الصحيح العميق 
 .aoristلغوياً يف املاضي  -أحباث كوكان 

وبالبحـــث وراء أصـــول أخـــرى هلـــذه الكلمـــة تكـــون ذات تقليـــد قـــدمي، وجـــد يف أنـــافورا أثريـــة للقـــديس 
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باســـيليوس، وهـــي خمطوطـــة باللغـــة القبطيـــة (اللهجـــة الصـــعيدية) منـــذ بدايـــة القـــرن الرابـــع، الـــنص القبطـــي 
الـــيت ســـبق “يـــاً ومعناهـــا حرف  ean]r ̀pkw    e\raiالصعيدي املطابق حرفياً هلذه الكلمة اليونانية وهي 

 ”.أن وضعناها أمامك
وهكـذا يـزداد التقليــد اإلسـكندري وضــوحاً وفهمـا أن هنـا لــيس تقـدمي وال تقريــب، ولكـن تــذكري اآلب 

، وهذا ما تزال تفصح عنه أنافورا القديس مـرقس بكـل دقـة حـىت إىل يومنـا هـذا ”بوضعها السابق أمامه“
 قرابينك مما لك يا أبانا القدوس].بدون حتريف: [أنت الذي وضعنا أمام جمدك القدوس 

 -” ممـا لــك“وللقـديس أثناسـيوس الرسـويل إشـارة يف قوانينــه عـن اإلفخارسـتيا خبصـوص أصــل ومعـىن 
 القانون السابع والثمانون:

 «[فاهللا يطلب منَّا سـبباً لكـي خنلـص، وهـو ال حيتـاج إىل قـرابني ألن داود يقـول يف سـفر امللـوك: 
). وباحلقيقة أن كل األشياء الكائنة هي له.] 13:29أي 1(» اكمنك اجلميع ومن يدك أعطين

 (خمطوطة النوموكانون)
 كذلك يقول القديس أثناسيوس الرسويل يف موضع آخر:

ترمجـة سـبعينية). أي أن الـذي تقـدمون يل  2:28(عـد » تقـدمايت هـي عطايـاي «[يقـول الـرب: 
 هو أصًال عطييت لكم ...] (اخلطاب الفصحي اخلامس)

هــذه هــي أول مــرة تــذكر فيهــا أنــافورا القــديس مــرقس (الطقــس القبطــي) هــذا االصــطالح أي  وليســت
 ، ألن هذا االصطالح يتكرر ثالث مرات:”الوضع السابق للقرابين“

( أ ) ففــي موقــف مــواٍز بــل ومســاٍو متامــاً هلــذا املوقــف قبــل التأســيس (تقــديس القــرابني) عنــد طلــب 
المبـدوء علـى اخلبـز واخلمـر، تقـول األنـافورا: [قرابينـك هـذه املكرمـة حلول الروح القدس للربكة والتقـديس 

هــذا اخلبــز وهــذه الكــاس]. وترمجتهــا القبطيــة توضــح هــذا املعــىن بصــورة أدق مؤكــدة إىل بوضــعها أمامــك 
 السابق، مث حماولة مشددة لنفي أي فهم أن هنا تقدمياً جديداً.” تقدمي احلمل“طقس 

ضع وحنن بصدد طلـب حلـول الـروح القـدس مـرة أخـرى تعـود األنـافورا (ب) كذلك أيضاً إذ يتكرر الو 
وتطبق نفس الكالم والتعبري لكي تنفي أن هنا تقـدمياً جديـداً. وتشـري إىل كرامـة مـا سـبق أن متَّ بالتقـديس 

 السابق وحتفظ حّق فاعلية الطقس األول (طقس تقدمي احلمل).
ا االصطالح يف �اية استدعاء الـروح القـدس بعـد التأسـيس ( ج) أمَّا يف املرة الثالثة واألخرية فيأيت هذ

 ].المكرَّمة السابق وضعها أمامكهكذا: [علينا حنن عبيدك وعلى هذه القرابني اليت لك 
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واآلن نـــوجز هـــذه املواضـــع الثالثـــة الـــيت أتـــى فيهــــا هـــذا االصـــطالح اهلـــام يف أنـــافورا القـــديس مــــرقس 
 (الطقس القبطي) يف اجلدول اآليت:

 التأسيسقبل 

 في حلول الروح القدس األول 

 بعد التأسيس

 وقبل حلول الروح القدس الثاني

 في

 حلول الروح القدس الثاني

ـــــــدوءقرابينـــــــك هـــــــذه املكرمـــــــة   المب
بوضـــعها أمامـــك. هـــذا اخلبـــز وهـــذه 

 الكأس.

ــــذي  ــــام مجــــدكأنــــت ال  وضــــعنا أم
القــــدوس قرابينــــك ممــــا لــــك يــــا أبانــــا 

 القدوس.

ــــا وعلــــى هــــذه القــــرابني  املكرمــــة علين
 الســــابق وضـــعها أمامــــكالـــيت لـــك 

 على هذا اخلبز وعلى هذه الكأس.

نقــدم “أمَّــا اتفــاق  الطقــس الســرياين والطقــس البيزنطــي يف القــول هنــا بصــيغة املضــارع (احلــال الواقــع) 
، فهو إن مل يكن جتاهًال مبـا مت مـن التقـديس يف طقـس التقـدمي األول فهـو علـى األقـل جتاهـل مبـا متَّ ”لك
التقـــديس عنـــد تـــالوة التأســـيس. ولكـــن يف عرفنـــا أن هـــذا لـــيس جتـــاهًال بقـــدر مـــا هـــو جهـــل بـــالطقس يف 

وعمقه واتساعه وفنه العايل. ألنه حبسب مالحظتنا أنه منذ بداية التغيري الكثري واالقتباسات اليت بال حد 
ري مواضـعها، كـل اليت حدثت يف القرن الثالث بـني الطقـوس املتعـددة وحشـر الصـلوات واالقتباسـات يف غـ

 ذلك أضعف معامل التقليد القدمي وضيَّع حدوده.
ولكــن احلقيقــة الــيت ال تقبــل الشــك أن كــالّ مــن الطقــس الســرياين والطقــس البيزنطــي أمهــل متامــاً ومنــذ 

األول الذي كان على منط سر العشاء األخري، واستعاض عنه متامـاً ” طقس التقدمي العملي“القرن الرابع 
إن مل يكن من جهة اإلجراء فمن جهة العقيدة والفهـم الطقسـي، فـاعترب أن طقـس التقـدمي ال بالليتورجيا 

وجـود لـه إالَّ بالشـكل حيـث يوضـع اخلبـز واخلمـر علـى املـذبح لتجـرى عليهمـا إجـراءات شـكلية ال عالقــة 
لمـــة هلـــا بالتقـــديس. فلمـــا مـــات مفهـــوم التقـــدمي باعتبـــاره تقديســـاً للقـــرابني، ســـهل بعـــد ذلـــك اســـتخدام ك

 بالفعل املضارع، وأصبح من املمكن وضعها يف أي مكان بال خوف وال حذر.” نقدم لك“
ولكــن بــالرجوع إىل مجيــع األنــافورات املصــرية القدميــة بكــل بردياتــا ورقوقهــا وخمطوطاتــا التابعــة لتقليــد 

أي  proeq»kamenاإلسكندرية واملمثلـة يف طقـس أنـافورا القـديس مـرقس الرسـول، ال جنـد إالَّ كلمـة 
إالَّ يف موضع واحد وهو يف صالة اإلفخارستيا (يف مقدمة ” التقدمي“عند التعبري عن ” السابق وضعها“

ــــــــــــافورا)  ــــــــــــدما يقــــــــــــول [هــــــــــــذا  -األن احملســــــــــــوب أ�ــــــــــــا جــــــــــــزء ال يتجــــــــــــزأ مــــــــــــن تقــــــــــــدمي احلمــــــــــــل، عن
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لدمويـة] وهـذه اخلدمـة غـري ا” الذبيحـة الناطقـة“لـك ... هـذه  ”ونقرِّب“(املسيح) الذي بواسطته نشـكر 
 ”تقريـب ذبيحـة“ولكـن تقـديم الخبـز والخمـر هنـا ال تـأيت مبعـىن  prosfšromenحيث كلمـة نقـرِّب 

 Theتامة ناطقة وذلك إشـارة بليغـة إىل مـا مت يف طقـس تقـدمي احلمـل. فهنـا يف الواقـع تقريـب التقـدمي أو 
prosphora of the prosphora!أي تقريب الذبيحة اليت متَّ تقدميها ، 

ملعىن يزداد وضوحاً وتأكيداً يف أنافورا سريابيون عنـدما يقـول: [هكـذا حنـن أيضـاً إذ نصـنع مثـال وهذا ا
تتصاحل معنا ...]. وهذا تقوله أنافورا سريابيون  ”الذبيحة“هذا اخلبز ونتضرع إليك أن بذه  ”نقدم“موته 

 تكمل تالوة التأسيس!قبل طلب حلول اللوغوس ليصري اخلبز جسداً واخلمر دماً للكلمة بل وقبل أن 
يفصـح عـن معنـى واحـد ” القرابين السابق وضـعها أمامـك“وبناًء على ذلك فإن هذا االصطالح 

لألنــافورا كلهــا: أنهــا هــي عبــارة عــن رفــع هــذه القــرابين (الســابق وضــعها وتقديســها) إلــى اهللا اآلب! 
ســيرابيون عنــد قولــه: هــذا هــو المعنــى الالهــوتي والخالصــي الــذي كــان يفهمــه تمامــاً واضــع أنــافورا 

]. أمَّـا التأسـيس، وأمَّـا حلـول الـروح بهـذه الذبيحـة تتصـالح معنـا ...[نقدِّم هذا اخلبـز ونتضـرَّع إليـك أن 
وبلــوغ حتقيقهــا علــى   -أي التقــديس الــذي متَّ يف طقــس رفــع احلمــل  -القــدس فهــو لتأكيــد هــذه احلقيقــة 

 وتناوًال!كل املستويات عمًال وطقساً وشرحاً وإعالناً وسرّا 
   

 

 مقدِّمة االستدعاء
 أو مضمون التضرُّع

 

ديــر الباليــزه يف أول  كمــا وردت يف برديــة  - ”بالتضــرع“ -خيتــتم التــذكار يف صــيغته اُألوىل املختصــرة 
ــر وبقيامتــك نعــرتف  ” ونتضــرع إليــك“]. هــذه الكلمــة ”ونتضــرَّع إليــك“مــرد حيويهــا [مبوتــك يــا رب نبشِّ

ــا حتــول هــذا املــرد إىل صــالة تذكاريــة مطولــة، مل  هــي بادئــة للــدخول يف طلــب حلــول الــروح القــدس. فلمَّ
فبعـــد أن يـــذكر املـــوت والقيامـــة  ”.عبالتضـــرُّ “يـَُفـــت علـــى القـــديس باســـيليوس واضـــعها أن ينهيهـــا أيضـــاً 

والصعود واجللوس واليء الثاين والدينونة مث املرد الذي أدخله ضمن هـذا التـذكار، يعـود يف النهايـة وخيـتم 
، بــل ”ونتضـرع إليــك“ولكــن لـيس بكلمــة واحــدة كمـا يف املــرد الــوارد يف برديـة ديــر الباليــزه ”. بالتضـرع“

ـــــــــــــــة، إذ يأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن   ـــــــــــــــوارد يف ليتورجيـــــــــــــــة قـــــــــــــــوانني بصـــــــــــــــالة أيضـــــــــــــــاً مطول كـــــــــــــــالم الكـــــــــــــــاهن ال
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لكـي نقـدِّم لـك ذبيحتنـا]. ويـربط  حسـبتنا مسـتحقين أن نقـف أمامـكالرسل (كليمنـدس) قولـه [ألنـك 
كمـــا يطالـــب  بـــه التـــذكار وبـــني أن اهللا حيســـبنا مســـتحقني ” التضـــرع إىل اهللا“القـــديس باســـيليوس بـــني 

أخرى مطولـة مسـتوحياً كلماتـا مـن قـول القـديس  للوقوف أمامه وقت حلول الروح القدس، ويضع صالة
ال بأعمـــال يف بـــرٍّ عملناهـــا حنـــن بـــل مبقتضـــى رمحتـــه  « 6و5: 3بـــولس الرســـول يف رســـالته إىل تـــيطس 

 » خلَّصنا بغسل امليالد الثاين وجتديد الروح القدس الذي سكبه بغىن علينا بيسوع املسيح
متهيــداً حللــول الــروح القــدس يف ليتورجيــة ” عصــالة تضـر “إىل ” ونتضــرع إليــك“وهكـذا حتولــت كلمــة 

 القديس باسيليوس.
وهكــذا تبــدأ سلســلة اإلضــافات علــى منــط ليتورجيــة القــديس باســيليوس، وأول ليتورجيــة تــأثرت بــذه 
الصـالة التضــرعية هــي ليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســول فيمـا بعــد القــرن الرابــع، وأضــافت عليهــا عبــارات 

يف مســـــتهلها،  ”ونتضـــــرع إليـــــك“إنســـــحاقاً، ولكنهـــــا اهتمـــــت بوضـــــع كلمـــــة خشـــــوعية أكثـــــر تضـــــرُّعاً و 
الــيت انبثقــت منهــا الصــالة. وزادت علــى األســلوب الــذي ســلك بــه ” بكلمــة األصــل“فاحتفظــت بــذلك 

القديس باسيليوس إذ جعلت التضرع قسمني: قسم عام يتكلم فيه الكاهن بصيغة اجلمـع، وقسـم خـاص 
راجيـاً أن ال يكـون ذلـك مانعـاً حللـول ” جناسـات قلبـه“خاصـة مـن جهـة  يف النهاية يتكلَّم فيه عن نفسـه

 الروح القدس على الشعب. كما أشركت الشعب رمسياً يف التضرُّع بصورة مؤثرة.
ـــا أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول (الطقـــس القبطـــي) فقـــد اقتبســـت مباشـــرة مـــن ليتورجيـــة القـــديس  أمَّ

مات، ولكنها زادت وأسهبت جداً يف وصف هذا التضرع، يعقوب الرسول األسلوب واملنطق ونفس الكل
 ونقلت حرفياً عن ليتورجية القديس يعقوب مرد الشعب املكرر بطلب الرمحة.

ولكن بينما ليتورجيـة القـديس يعقـوب الرسـول تُعطـي الفرصـة للشـعب وتُقدِّمـه هـو أوًال ليطلـب الرمحـة 
ــب الكــاهن علــى الشــعب بطلــب الرمحــة  ثــالث مــرات، تعكــس أنــافورا القــديس مــرقس مــرة واحــدة مث يعقِّ

الرســول الوضــع ويبــدأ الكــاهن هــو بنفســه بطلــب الرمحــة ثــالث مــرات ُمعطيــاً الشــعب الفرصــة مــن بعــده 
 لطلب الرمحة كما هو واضح يف اجلدول التايل.

ولكــن ال يوجــد أي أثــر يف التقليــد اإلســكندري هلــذه الصــالة قبــل القــرن الســادس، وهــذا واضــح مــن رقــوق 
شســرت (املنســوخة يف القــرن الســادس)، فــإن صــالة التضــرع هــذه قبــل حلــول الــروح القــدس مل تكــن تزيــد عــن مان

قبل حلول الروح القـدس مباشـرة. ممـا يوضـح أن دخـول صـالة التضـرع  ”نتضرع ونتوسل إليك“ثالث كلمات 
 مردات الشعب بدأت بعد القرن السادس مبدة. معيف أنافورا القديس مرقس الرسول 
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فــإن عــدم وجــود صــالة تضــرعية بــذا الشــكل يف كــل مــن برديــة ديــر الباليــزه ورقــوق مانشســرت  كــذلك
وأنـافورا سـريابيون، بـل وكــل ليتورجيـات مـا قبـل القــرن الرابـع، يؤكـد لنـا أن هــذا الطقـس غريـب عـن التقليــد 

الشـــعب اإلســـكندري وأنـــه بـــدأ فعـــًال يف �ايـــة القـــرن الرابـــع زمـــن القـــديس باســـيليوس. ولكـــن دخـــول مـــرد 
هو بعد زمن القديس باسيليوس بـدون شـك ألن هـذا املـرد هـو اسـتجابة تأثريـة عاطفيـة ” بطلب الرحمة“

هـــذا التـــأثري العـــاطفي ”. كنحـــو أعمالـــه“والتشـــديد علـــى حماســـبة كـــل واحـــد  ”ذكـــر الدينونـــة“مـــن جـــراء 
املبـين كلــه علــى  النفسـاين هــو أحـد خصــائص النسـك الســرياين الـذي بــرع فيــه القـديس أنبــا أفـرآم الســرياين

وهـو غريـب عـن الـروح القبطيـة الـيت كانـت وال تـزال تـرى يف الليتورجيـا عمومـاً ، ”الدينونة المخيفـة“فكرة 
ويف اإلفخارستيا خصوصاً روح الفرح والشـكر والتسـبيح واالنعتـاق مـن الدينونـة املزمعـة، وال تـزال الكنيسـة 

اً علـى اسـتخدام هـذه املـردات احلزينـة بطلـب الرمحـة ال القبطية إىل اآلن، حىت وبعـد ُمِضـيَّ ثالثـة عشـر قرنـ
تستســيغ ممارســتها إالَّ يف أيــام الصــوم فقــط، بــل وال يــزال حلــن الفــرح املــبهج [هــذا هــو اليــوم الــذي صــنعه 
الرب. فلنفرح ونبتهج فيه. يا رب خلِّصنا يا رب سهل طرقنـا. مبـارك اآليت باسـم الـرب هلليويـا] هـو حلـن 

يف قلوب مجيع الشعب حىت األطفـال، وينـدر َمـْن  ند األقباط واحلامل لروحها املستبشرةالليتورجيا األول ع
 ال حيفظ ويتقن حلنه باللغة القبطية يف الكنيسة القبطية حىت اليوم.

األنافورا القبطية وتنتهـي (أنـافورا القـديس مـرقس) بـنفس روح الفـرح باهلتـاف:  بذا اهلتاف الشعيب تبدأ
، مــن جيــل إىل جيــل وإىل دهــر الــدهور آمــني]. الِحــظ أن هــذا املــرد هــو ختــام [كمــا كــان هكــذا يكــون

األنــافورا للقـــديس مــرقس بعـــد حلــول الـــروح القــدس مباشـــرة، وبعــد ذلـــك يــرد الكـــاهن بــنفس حلـــن الفـــرح 
والــروح املستبشــرة: [لكــي يتمجــد ويتبــارك ويرتفــع امســك العظــيم القــدوس يف كــل شــيء، كــرمي ومبــارك مــع 

نــك احلبيــب، والــروح القــدس (الِحــظ أن بــذه الصــالة تنتهــي خدمــة اإلفخارســتيا لتبــدأ يســوع املســيح اب
 القسمة مث التناول يف أنافورا القديس مرقس)].

القـديس باسـيليوس مـن التـذكار وهذا املقطع بالذات أيضاً اخلاص بالدينونـة واحملاسـبة أسـقطه عمـداً 
البيزنطـي) اسـتخدامه بـاملرة، فهـو غـري موجـود يف  ورفضت أنافورا القـديس مـرقس (الطقـس في ليتورجيته. 

أنبـا  كافة نسخها القدمية واحلديثة على السواء، مما يؤكد أن منشأه القرن السادس كمـا ذكرنـا (زمـن جمـيء
 ساويرس األنطاكي إىل مصر).

 -وأول َمــْن التقطــه كــان ليتورجيــة القــديس يعقــوب الســريانية مــن ليتورجيــة قــوانني الرســل (كليمنــدس 
 لسريانية)، وركبت عليه هذا املرد احلزين الذي يتناسب فعًال مع الروح السريانية.ا

 كمقدمة الستدعاء الروح القدس  -جدول يبيِّن صالة التضرع 
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 يوضح تطور الصالة من كلمة واحدة إلى صالة مطولة ذات مردات
س   

ستر)   
 كليمندس

A.C. 
 باسيليوس
 (البيزنطي)

 قوبالقديس يع
 

 القديس مرقس
 (القبطي)

   
مـــــــــك    

    لك
 

 ( أ )
نقــــــدم لــــــك يــــــا إهلنــــــا 
وملكنـــــــــــــــا حبســــــــــــــــب 
تأسيســـــه هــــــذا اخلبــــــز 

 وهذه الكأس

 ( أ )
الـــيت لـــك ممـــا لـــك نقـــدمها لـــك 
علــى كــل شــيء ومــن جهــة كــل 

 شيء
 

 
 
 
 
 

 
أنـت الــذي وضــعنا أمــام جمــدك القــدوس قرابينــك 

 وسمما لك يا أبانا القد
 
 

 
ك    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقـــدمني لـــك الشـــكر
ألنــــــــــــك حســـــــــــــبتنا 

 مستحقين
 
 
 
 
 
 

أن نقـــــــــف أمامـــــــــك 
لكـــــــي نقـــــــدِّم لـــــــك 

 ذبيحتنا

 
مــــرد: ألجــــل هــــذا أيهــــا الســــيد 

نحــــــن أيضــــــاً القــــــدوس جنســــــر 
ـــــــــــــر  عبيـــــــــــــدك الخطـــــــــــــاة غي

الـــــذين أهلنـــــا أن  المســـــتحقين
خندم مذحبك املقدس ال بـالنظر 

ع شــــيئاً إىل برنــــا (ألننــــا مل نصــــن
بـــــــــــل صــــــــــاحلاً علــــــــــى األرض) 
الــيت  بمجــرد رحمتــك ورأفتــك

أفضـتها علينـا بســخاء نـدنو مــن 
وإذ وضــــــعنا مـــــذحبك املقــــــدس 

رســـمي جســــد ودم مســــيحك 
 المقدسين

 

 
ال تعاملنـــــــــــا  أن ”: ونتضـــــــــــرع إليـــــــــــك“

ــا بحســب آثامنــا،  كخطايانــا وال تجازن
ولكـــن كرمحتـــك، ورأفتـــك الـــيت ال يُنطـــق 

ذي ضـــدنا بــا. جتـــاوز ومـــزِّق الكتـــاب الـــ
 حنن املتوسلني إليك.

هب لنا خرياتـك السـمائية األبديـة (الـيت 
مل ترها عـني ومل تسـمع بـا أُذن ومل تـأِت 
على قلب بشر) ما أعددته يا اهللا للذين 

 حيبونك.
 
 
 

 
نسأل ونطلب مـن صـالحك يـا حمـب البشـر، ال 
ختزنا باخلزي األبدي وال تطرحنا حنن عبيـدك وال 

 ل لنا لست أعرفكم.تصرفنا عن وجهك وال تق
بل اعِط ماًء لرؤوسنا وينابيع دمـوع ألعيننـا لكـي 
نبكــي �ــاراً ولــيالً أمامــك علــى زالتنــا ألننــا حنــن 

 شعبك وخراف قطيعك.
الــــيت  تجــــاوز عــــن آثامنــــا واصــــفح عــــن زالتنــــا

صــنعناها مبشـــيئتنا والـــيت صـــنعناها بغـــري مشـــيئتنا، 
الـــيت صـــنعناها بعلـــم والـــيت صـــنعناها بغـــري علـــم، 

يـــــة والظــــــاهرة. الـــــيت ســــــبق بإظهارهـــــا والــــــيت اخلف
 نسيناها هذه اليت يعرفها امسك القدوس.

   
 
 
 

 
 
 
 

 ( ج)
 

ومــــــــن أجــــــــل خطايــــــــاي وبســــــــبيب أيهــــــــا 
 القدوس املمجَّد ال ترفض شعبك

امســع يــا رب طلبــة شــعبك والتفــت إىل تنهــدات 
 عبيدك

ومـــــن أجـــــل خطايـــــاي وجناســـــات قلـــــيب ال حتـــــرم 
 حلول روحك القدوس شعبك

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 الكاهن:

ألن شـــعبك وكنيســـتك يطلبـــون إليـــك 
 قائلين:

 ( و )
 ارمحنا يا اهللا اآلب ضابط الكل

 مرات 3( د ) الكاهن: 
 ألن شعبك وبيعتك يطلبون إليك قائلين

   
 

 
 

 الشعب:
 ارحمنا يا اهللا اآلب ضابط الكل

 
 ارحمنا يا اهللا اآلب ضابط الكل
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س   
ستر)   

 كليمندس
A.C. 

 باسيليوس
 (البيزنطي)

 قوبالقديس يع
 

 القديس مرقس
 (القبطي)

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 الكاهن:
 رمحنا يا اهللا ضابط الكلا

 ارمحنا يا اهللا خملِّصنا
 ارمحنا يا اهللا كعظيم رمحتك

 
 

 اسجدوا هللا اآلب ضابط الكل

قدس  [طلب إرسال للروح القدس] وأرسل لنا روحك القدوس علينا وعلى هذه أرسل الروح القدس أرسل الروح القدس    

 ملحوظة:
سود] مميزات خاصة انفرد با التقليد اإلسكندري عن تقليد القديس ( أ ) [ما هو مكتوب بالبنط األ

 باسيليوس.
ـــالبنط املائـــل] النصـــوص املشـــرتكة بـــني الطقـــس البيزنطـــي والطقـــس القبطـــي  (ب) [مـــا هـــو مكتـــوب ب

 املأخوذ عن البيزنطي.
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ــْن أدخلــه يف الليتورجيــا القبطيــة هــو القــديس ســاويرس األنطــاكي  ومــن األمــور املؤكــدة لــدينا أن أول َم
م)، ألنــه تعلَّــم 538 - 465الـذي مــأل الليتورجيـا القبطيــة بالعناصــر السـريانية يف بدايــة القــرن السـادس (

م بقيـة أيـام حياتـه يف مصـر (عـزل 518أوًال يف اإلسكندرية يف شـبابه وعـاش بعـد هروبـه عـن كرسـيه سـنة 
ديرة بصورة طاغية ألنه كان صـديقاً م)، ومارس تأثريه الفعلي الشديد داخل الكنيسة واأل536رمسياً سنة 

محيماً لبطريرك مصر أنبا تيموثاوس الرابع، ولكنه كان ذا شخصية قوية وكان معترباً أنـه بطـل األرثوذكسـية 
يف عصره وقائد حركة الدفاع عن اإلميان األرثوذكسـي يف الشـرق. وكـان حمبوبـاً ولبقـاً حـىت أن امسـه ُيكتـب 

 قديس مرقس الرسول!! (تعجَّب).ويُذكر اآلن يف المع بعد ال
   

 
 



 
 

 للروح القدس” المطوَّل“سابعاً: االستدعاء 

'Ep…klesij 
 

إىل أهـــم مرحلـــة علـــى مـــدى  -وخصوصـــاً يف الوقـــت احلاضـــر  -هنـــا نصـــل حبســـب إميـــان الكنيســـة 
األنــافورا كلهــا: اآلن حلــول الــروح القــدس، حيــث يتقــدس كــل الشــعب مــع الكــاهن ويصــري الكــل جســداً 

هلـي، وحيـل الـروح القـدس علـى الذبيحـة (اخلبـز واخلمـر) فيجعلهمـا واحداً بالروح مهيًَّأ الستقبال اجلسد اإل
جسداً مقدَّساً ودماً كرمياً ملسيحه الضابط الكـل [ال يعـود الكـاهن يصـلب عليهمـا  -بسر ال يُنطق به  -

 )0F1(ألن اخلبز واخلمر قد صارا جسداً مقدَّساً ودماً زكياً متحداً بالروح القدس.]
ـــا مملــه مــن رهبــة حقيقيــة وقــوة تــز كيــان الــنفس وتعيــد صــياغة القلــب إن فــرتة حلــول الــروح القــدس 

(إيــريف أن تعمــل مســاًء  -كهيكــل حقيقــي لإللــه   -والفكــر واحلــواس، لتنطــق بعظمــة الكنيســة واســتطاعتها 
ervei (على األرض هيكل. 

 وهذا االستدعاء األخري هو الثالث يف االستدعاءات اليت سبقت.
باسم الثالوث  -فكان يف طقس تقدمي احلمل بعد الدعاء باالسم ونُطق الربكة  أمَّا االستدعاء األول،

 وصالة الشكر على الكأس، ونعيد نصه للتذكرة كاآليت: -على اخلبز والكأس 
غــري الــدنس املســاوي لــه مــع  الــرب يســوع المســيح الشــريك الــذاتي وكلمــة اآلب[أيهــا الســيد 

ذاتــك محــًال بغــري  وســبقت أن تجعــلمــن الســماء  الــروح القــدس، أنــت هــو اخلبــز احلــي الــذي نــزل
أظهــر وجهــك علــى هــذا عيــب عــن حيــاة العــامل. نســأل ونطلــب مــن صــالحك يــا حمــب البشــر: 

الخبـز وعلــى هــذه الكــأس هــذين اللــذين وضــعناهما علــى هــذه المائــدة الكهنوتيــة التــي لــك، 
 باركهما، قدسهما، طهرهما، وانقلهما.
والمــزيج الــذي فــي هــذه الكــأس يصــير دمــك املقــدس  لكــي هــذا الخبــز يصــير جســدك

لنــا مجيعــاً ارتقــاًء وشــفاًء وخالصــاً ألنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا ألنــك أنــت هــو الكــريم، وليكونــا 
 إهلنا يليق بك الد مع أبيك الصاحل والروح القدس احمليي املساوي لك].

 
 .17خمطوطة مصباح الظلمة البن كرب باب  (1)
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 للتذكرة: سيس، ونعيد ذكره أيضاً وهو يأيت قبل تالوة التأ” الصغري“أمَّا االستدعاء الثاين وأمسيناه 
بحلـــول روحـــك القـــدوس عليهـــا [امـــأل هـــذه الصـــعيدة الـــيت لـــك يـــا رب بالربكـــة الـــيت مـــن قبلـــك 

 قدس،وبالتقديس  باركوبالربكة 
 هذا اخلبز وهذه الكأس]. قرابينك هذه المكرمة السابق وضعها أمامك

فنوجزه بعد رفـع األوصـاف املضـافة للـروح  أمَّا االستدعاء الثالث واألخري ويأيت بعد التأسيس والتذكار
 القدس كاآليت:

 روحك القدوس ...إىل أسفل من علوك املقدس ...  أرسل[
علـى هـذه  علينا نحن عبيـدك وعلـى هـذه القـرابين التـي لـك المكرمـة السـابق وضـعها أمامـك

 ”ينتقال“و” يتطهرا“الكأس لكي 
 له. أس أيضاً دماً كرمياً للعهد اجلديد الذيجسداً مقدساً للمسيح، وهذه الك ”يجعله“وهذا اخلبز 
لنا مجيعاً حنن اآلخذين منهما إمياناً بغري فحص وحمبة بغري مـراءاة وصـرباً كـامًال ورجـاًء  لكي يكونا

ثابتـــاً وحراســـة وعافيـــة وفرحـــاً وجتديـــداً للـــنفس واجلســـد والـــروح، وجمـــداً المســـك القـــدوس ومشـــاركة 
 وغفراناً للخطايا]. سعادة احلياة األبدية وعدم الفساد

 :p…klhsij™شرح االستدعاء أي االبيكليسيس 
أي التــأثري  - ”االســم“إدخــال قــوة  -يف القــرنني الثــاين والثالــث  -كــان يعــين حبســب شــرح اآلبــاء 

 .)1F2(بفعل اسم اهللا
يكون واضـحاً أمامنـا أن الطقـس  Epiclesisوعلى أساس هذا املفهوم اآلبائي األصيل لالستدعاء الـ 

ول الــذي مت يف تقـــدمي احلمـــل بالنـــداء باســم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس علــى اخلبـــز وهـــو علـــى يـــدّي األ
ــدّي الشــماس،الكــاهن  مث الــدعاء بالربكــة بتربيــك اســم اآلب الضــابط الكــل  وعلــى الكــأس وهــو فــي ي

اً ومهــا وباسـم ابنـه الوحيـد يســوع املسـيح وباسـم الـروح القــدس الباراكليـت علـى كـل مــن اخلبـز واخلمـر أيضـ
يكـــون هـــذا أوضـــح وأقـــوى اســـتدعاء يف اإلفخارســـتيا بأمجعهـــا، ألن  ،”والشـــماس“علـــى يـــدي الكـــاهن 

االســتدعاء والنــداء والربكــة متــت باســم الثالثــة أقــانيم كــدعاء وخماطبــة مباشــرة، (انظــر أقــوال اآلبــاء صــفحة 
 وما بعده). وهذا ما سبق أن أوضحناه وسوف نعود إليه مرة أخرى. 639

 
(2) Richardson in Lietzmann., op. cit., p. 439 n.3. 
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لــذي يهمنــا اآلن مــن هــذا هــو أن نتــدرج مــع القــارئ ومــع الليتورجيــا باختصــار شــديد لنشــرح ولكــن ا
 التاريخ الطقسي لدخول االستدعاء عند اآلباء وفهمه على أساس الهويت.

 

 ( أ ) المرحلة اُألولى في االستدعاء

 (استدعاء الثالوث)
 

ن قلنــا، ومتَّ علــى أســاس الهــويت كمــا ســبق أ  ”اســتدعاء الثــالوث“كــان أول اســتدعاء متَّ طقســياً هــو 
إجنيلــــي صــــرف كمــــا يــــتم يف املعموديــــة متامــــاً وعلــــى نفــــس اخلــــط يف املفهــــوم الطقســــي والالهــــويت، ألن 
اإلفخارستيا أخذت منذ البدء نفس صفة الهيبة السرية والفعالية التأثيرية التـي للمعموديـة التـي كـان 

(مـت » اآلب واالبـن والـروح القـدس م باسـمعمـدوه«جوهرها الدعاء باسم الثالوث علـى المعمـدين: 
). وهكذا أيضاً اإلفخارستيا فإن الدعاء بتأكيد واستمرار وإصرار كان املقصود منه تـالوة صـيغة 19:28
وهــذا كــان أســاس ومضــمون الســر  وهــو الــدعاء باســم الثــالوث علــى مثــال المعموديــة تمامــاً،التقــديس 

 سة.اإلفخارسيت الذي استلمه الرسل وسلموه للكني
علـى هــذه “علـى أن يقولـوا ” اخلبـز واخلمـر“وهلـذا كـان اآلبـاء األوائـل يصـّرون عنـد الـدعاء علـى هـذا 

بشــبه مــا  خليقــة روحانيــةمتــاج إىل الــدعاء باســم الثــالوث لتصــري  كخليقــة ماديــةباعتبـار أ�ــا ” الخليقــة
ســـي معـــاً لدرجـــة أن بعـــض حيـــدث يف املعموديـــة، (وهـــذا املفهـــوم احنـــرف فعـــًال يف املفهـــوم الالهـــويت والطق

املفسرين االجتهاديني أرادوا أن يعتربوا الـدعاء باسـم الثـالوث علـى اخلبـز هـو معموديـة فعليـة ومـايلوا علـى 
وأفتوا بضرورة مسح اخلبز باملاء أثناء تالوة صيغة الدعاء  -بدون وجه حق وال عن تقليد قدمي  -الطقس 

وم سر اإلفخارستيا واعتباره متثيلية ال ميكن قبوهلا الهوتياً، نرجـو بالثالوث. وهذا يف الواقع كان تدمرياً ملفه
 اإلقالع عن هذه العادة).

 .)2F3(”خبز اهللا“لذلك اعترب القديس أغناطيوس األنطاكي أن اخلبز بعد االستدعاء هو 
 .)3F4(”خبز اهللا الذي استقبل الدعاء باالسم“ويضيف القديس إيرينيئوس على ذلك قائًال: إنه 

ق ريتشاردســـن علـــى موضـــوع فهـــم اآلبـــاء األوائـــل لالســـتدعاء باســـم الثـــالوث علـــى اخلبـــز واخلمـــر ويعلِّـــ

 
(3) R.D. Richardson, op. cit., pp. 442, 443. 
(4) Ibid. 
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قائًال: إن هذا هو ما كان يفهمه يوستني الشهيد من جهة فعل الصالة بتأثري خماطبة الثالوث. وكان هـذا 
يرجـع إىل أقـانيم هو أيضاً أقصى ما بلغه منوذج األنافورا يف الشرق حيث كـان حـدوث العامـل املـؤثر فيهـا 

 الثالوث اإلهلي كل بفعله ويف رتبته.
ويعطينا القديس يوستني الشـهيد طقسـاً واضـحاً ثابـت املعـامل كعينـة مـن هـذا الـدعاء (باسـم الثـالوث) 

 عندما يقول:
  )4F5(ألب اخلليقة بواسطة اسم االبن والروح القدس] [ورئيس اإلفخارستيا يقدم التسبيح والد

 كذلك:
الـــذي صـــنع كـــل شـــيء بواســـطة ابنـــه يســـوع املســـيح  -نباركـــه  -ياء الـــيت نقـــدمها [يف كـــل األشـــ

 . )5F6(وبواسطة الروح القدس]
 ويعلِّق على ذلك ريتشاردسن بقوله:

[وهذا النموذج من االستدعاء (باسم الثالوث) الـذي يـذكره يوسـتني يف ليتورجيـة زمانـه، لـيس هـو 
كر الثالثــة أقــانيم يف الثــالوث املبــارك ـخاطبتــه متجيــداً ختاميــاً، بــل هــو عبــارة عــن صــالة فيهــا يــذ 

 )6F7(مباشرة حبسب ترتيبهم وحبسب صفاتم.]
ونكتفي بذا القدر هنا من جهة تاريخ االستدعاء بالثالوث، ولكـن نشـري إشـارة عـابرة إىل أن الـدعاء 

فـــالروح  باســـم الثـــالوث كـــان يعـــين ضـــمناً وبالتأكيـــد اســـتدعاء االبـــن واســـتدعاء الـــروح القـــدس مـــع اآلب!
مفهـوم الرسـل القدس الذي استأثر أخرياً باملكانة النهائية يف تاريخ االستدعاء كان وارداً ضمناً وبتأكيد يف 

 انفراد. وبدون” باسم اآلب واالبن والروح القدس“إمنا من داخل الصيغة التقديسية العظمى 

 
(5) Justin Martyr, Apol. I, 65, ANF, I, p. 185. 
(6) Ibid., I, 67, ANF, I, pp. 185-186. 
(7) Ibid., p. 441. 
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 (ب) استدعاء اللوغوس (االبن)

 األقنوم الثاني من الثالوث
 

 قائًال: )7F8(”إدموند بيشوب“لـ -يتشاردسن معتمداً على أحباث ضافية يقول ر 
[لقــد أوضــح إدمونــد بيشــوب بطريقــة قاطعــة أنــه حــىت القــرن الرابــع مل يوجــد أحــد قــط مــن اآلبــاء 
املتكلمــني باليونانيــة (يف اإلســكندرية وغريهــا) مل يــتكلَّم أو مل يشــرح ويــدلل علــى الــدور األساســي 

 )8F9(ألقنوم الثاين من الثالوث يف تقديس اإلفخارستيا.]الذي يقوم به املسيح ا
 ريتشاردسن ليؤكد مرحلة طقس استدعاء اللوغوس األقنوم الثاين ـفرده هكذا: ويعود

[هذا اخلط الفكري واضح وثابت يف اسـتدعاء اللوغـوس يف الليتورجيـات املصـرية كمـا هـو وراد يف 
 -وأثناســــيوس الرســــويل  -ري وأورجيــــانوس ليتورجيــــة ســــريابيون وفيمــــا يصــــفه كليمنــــدس اإلســــكند

 حيث كان الطقس فيما قبل يوستني وفيما بعده.
أّداي “ولكن واضـح كـذلك مـن ليتورجيـة سـريابيون ومـن التقليـد الرسـويل هليبـوليتس ومـن ليتورجيـة 

على مـواد اإلفخارسـتيا بـدأ يتجمـع  -ليؤثر بنوع ما  -أن مفهوم استدعاء الروح القدس ” وماري
 ].القرن الثانييزداد منذ وينمو و 

فـــرده (غـــري وروده الواضـــح يف أنـــافورا ســـريابيون) يظهـــر  -أي املســـيح  -واســـتدعاء اللوغـــوس  شخصـــياً ـو
 ”طقـس تقـديم الحمـل“مـن جهـة األلفـاظ واملعـاين يف االسـتدعاء الـذي يـتم يف  -بصورة قوية ومنطقيـة للغايـة 

ونقــول إن منطـــق االســتدعاء هنـــا قــوي للغايـــة  -فورا بعــد صــالة الشـــكر علــى الكـــأس، قبــل الـــدخول إىل األنــا
بالنسـبة إىل حــدود فهـم هــذه املرحلــة املبكـرة جــداً يف تــاريخ الليتورجيـا، حيــث كــان املطلـوب يف هــذه املرحلــة أن 
يتحول اخلبز إىل خبز مسائي علـى مسـتوى ذبيحـة كذبيحـة احلمـل الـذي ُذبـح عـن حيـاة العـامل، كـذلك جنـد أن 

أظهــر “ألثريــة تبــدو واضــحة كــل الوضــوح أل�ــا تتبــع التقليــد العــربي القــدمي مــن جهــة قوهلــا: صــيغة االســتدعاء ا
هذا هو أقدم تعبري حيمل معىن حلول األقنوم يف مفهوم العهـد القـدمي. وسـوف يـأيت ”. هذا اخلبز وجهك على

 اين.الكالم عنه يف حينه، ولكن نكتفي هنا بذا القدر من جهة االستدعاء حللول األقنوم الث

 
(8) Edmund Bishop, cited by Richardson, op. cit., p. 441. 
(9) Richardson, op. cit., p. 441. 
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 (ج) االستدعاء لحلول األقنوم الثالث
 الروح القدس

 

هذه هي املرحلة الثالثة زمنيـاً وطقسـياً والهوتيـاً السـتدعاء الـروح القـدس كـأقنوم يعمـل منفـرداً لتقـديس 
 اإلفخارستيا.

 وحسب ما يقول ريتشاردسن:
اً ثالثــاً ـفــرده [كــان مســتحيًال أن يكــون هنــاك اســتدعاء كامــل ناضــج للــروح القــدس بصــفته أقنومــ

لتحويل مواد اإلفخارستيا إىل جسد ودم املسيح، قبل أن يعلن الهوت الروح القدس رمسيـاً، األمـر 
 الذي مل يتم إالَّ يف القرن الرابع!

حينما أعلن أكـل غري أن اإلعداد لذلك املفهوم بدأ قدمياً جداً ... منذ إجنيل القديس يوحنـا 
أت الليتورجيــا تــدعو الــروح القــدس ليحــل علــى املــواد وحينمــا بــد جســد المســيح وشــرب دمــه،

أي  -(اإلفخارسـتيا) حــىت تصــري هــذه املــواد وســيلة لنــوال منــافع الشــركة الــيت وإن تعــددت أنواعهــا 
وكـان هـذا  -بتعدد الليتورجيـات إالَّ أ�ـا بقيـت متعلقـة بـروح اهللا يف املسـيح  -أنواع منافع الشركة 

مرحلـة (مبكـرة) مـن مراحـل فهـم عمـل االسـتدعاء. ” عـام الروحـيبالط“املفهوم (البدائي) اخلـاص 
وال ينبغــي أن ننظــر إليهــا باستصــغار وإالَّ نكــون قــد أســقطنا مرحلــة هامــة مــن مراحــل تطــور ومنــو 

 االستدعاء].
 :جداً مبكرة  القدسالروح  استدعاءفيه كيف بدأت مرحلة  يوضح لريتشاردسن قوالً هنا  ونوجز ونُعيد

را ســـريابيون ومـــن الدســــقولية ومـــن ليتورجيـــة التقليــــد الرســـويل هليبـــوليتس ومــــن [وواضـــح مـــن أنــــافو 
علــــى مــــواد  -ليــــؤثر بنــــوع مــــا  -أن مفهــــوم اســــتدعاء الــــروح القــــدس ” أّداي ومــــاري“ليتورجيــــة 

 )9F10(]منذ القرن الثاني.اإلفخارستيا بدأ يتجمع وينمو ويزداد 
علــى أن االســتدعاء الكامــل الناضــج  ولكــن كمــا ســبق وقلنــا أنــه قــد اتفــق العلمــاء وبــال اســتثناء

 الرابع. للروح القدس كأقنوم منفرد يقدِّس وحيوِّل اخلبز واخلمر إىل جسد ودم، مل يتكامل إالَّ يف القرن
مـــن هـــذا يتضـــح أمامنـــا أن االســـتدعاء عـــرب علـــى ثـــالث مراحـــل كـــان فيهـــا الطقـــس والالهـــوت 

 
(10) Ibid. 
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حه الالهـــوت متامـــًا، ومـــا كـــان يفهمـــه متفـــامهني أشـــد التفـــاهم، فمـــا كـــان جيريـــه الطقـــس كـــان يشـــر 
الالهـوت كـان يؤديـه الطقـس متامـًا. وكـان النمـو والتـدرج يف الفهـم الالهـويت هـو الـداعي األول لنمــو 

 الطقس وتوضيحه.
وبناًء عليه عندما نعود إىل االسـتدعاء يف أنـافورا القـديس مـرقس الرسـول (الطقـس القبطـي) جنـد بكـل 

 حل حبدودها الطقسية والالهوتية:دقة وبكل وضوح هذه الثالث مرا
اســتدعاء الثــالوث اآلب واالبــن والــروح القــدس علــى اخلبــز واخلمــر يف طقــس تقــدمي  المرحلــة اُألولــى:

 احلمل (للربكة والتقديس).
اســــتدعاء اللوغــــوس (املســــيح) علــــى اخلبــــز وعلــــى اخلمــــر يف تقــــدمي احلمــــل للربكــــة  المرحلــــة الثانيــــة:

 جسداً ودماً.والتقديس والتطهري. وليصريا 
 استدعاء الروح القدس: المرحلة الثالثة:

 ( أ ) قبل التأسيس على اخلبز واخلمر للربكة والتقديس فقط.
 بعد التأسيس على اخلبز واخلمر ليتطهرا وينتقال وجيعلهما جسد ودم املسيح.(ب) 

عاء هــذا ومــن املســلم بــه حســب الطقــس القــدمي وحســب التقليــد اإلفخارســيت أن بواســطة االســتد
يتم تقديس اخلبـز واخلمـر، أي أن بعـد االسـتدعاء يكـون عنـدنا اخلبـز إفخارسـتيا واخلمـر إفخارسـتيا. 
هــذه حقيقــة ثابتــة وواضــحة يف ســر العشــاء نفســه. ومعــىن هــذا أن عنــدنا يف داخــل أنــافورا القــديس 

 ثالثة.مرقس ثالث مراحل كملت فيها اإلفخارستيا، مددها زمنيًا وطقسيًا هذه االستدعاءات ال
هــذه املراحــل اإلفخارســتية الــثالث الــيت مكــي تــاريخ اإلفخارســتيا وإن كانــت قــد متــت طقســياً علــى 
مراحـــل زمانيـــة متتاليـــة ارتباطـــاً بـــالتزام النمـــو الالهـــويت الـــذي اســـتغرق هـــذه الفـــرتات الزمانيـــة، إالَّ أن هـــذه 

طلب الروح القدس جلعل اخلبز جسـداً الفرتات متقاربة جداً فيما عدا (ب) من املرحلة الثالثة، أي مرحلة 
واخلمــر دمــاً للمســيح. ونســتطيع أن نقــول مــن واقــع النصــوص وكلمــات اآلبــاء األوائــل أن الــثالث مراحــل 

 فيما عدا (ب) ميكن أن تكون قد متت يف زمان الرسل أنفسهم.
مراحـل النمـو إذاً، وعلى أسـاس هـذا الـوعي بالنسـبة للرتكيـب الليتـورجي لألنـافورا، نسـتطيع أن نتصـور 

 على أيدي الرسل من بعد العشاء السري مباشرة: -اليت عربت عليها اإلفخارستيا 
إذ مرحلة كان يتم فيها استدعاء واحـد وهـو الربكـة علـى اخلبـز باسـتدعاء الثـالوث، وبعـدها  أوًال:

ويف �ايتــــه يصــــري اخلبــــز إفخارســــتيا يُكســــر ويُــــوزع وتــــتم الشــــركة منــــه، وبعــــد ذلــــك يبــــدأ العشــــاء (األغــــايب)، 
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يصـري الشـكر علـى الكـأس ويُـوزع بـدون اسـتدعاء حيــث الشـكر علـى الكـأس كـان حبسـب التقليـد القــدمي 
 ”.عشاء الرب“معترباً أنه عملية تقديس بدون استدعاء. وهذا الطقس كله كان يسمَّى 

ــاً: مث يعقبــه  باســتدعاء الثــالوث، -مث تالهــا مرحلــة كــان يــتم فيهــا اســتدعاءان، األول علــى اخلبــز  ثاني
ــا القــرن الثالــث عشــر أو الرابــع عشــر   -مباشــرة شــكر علــى الكــأس (وكانــت تســمَّى إىل زمــن قريــب، ـر

. يتم بعدها استدعاء ثاٍن للمسيح ليكمـل التقـديس )10F11(”)أو قداس الرسل -شبهموت الرسل “بصالة 
يف الطقـس  هويت يقابله أول تطـوربأن جيعل اخلبز جسداً له واخلمر دماً له. وهذا ميثل أول تطور يف املفهوم الال

 وهذا الطقس بدأ من بعد إسقاط األغايب عن سر العشاء. -أي استدعاء املسيح منفرداً  -
)وفيـه ثالثـة اسـتدعاءات، األول والثـاين كمـا هـو مـذكور أعـاله، مث االسـتدعاء الثالـث ( ثالثاً: : أي أ

 قبل التأسيس هكذا:استدعاء الروح القدس 
ســيح لتكميــل التقــديس (ليجعــل اخلبــز جســداً لــه واخلمــر دمــاً لــه) أضــاف الرســل كــل بعــد اســتدعاء امل

رسول حسب اختياره وتدبريه صالة شكر جديدة مطولة لشرح أعمال املسـيح يف العهـد اجلديـد. وكانـت 
وكانـت تسـمَّى باسـم صـاحبها، ”. صـالة اإلفخارسـتيا الكـربى“هذه الصالة املطولة الـيت للشـكر تسـمَّى 

تنتهــي باســتدعاء الــروح القــدس  ،”إفخارســتيا القــديس يعقــوب“أو ” رســتيا القــديس مــرقسإفخا“أي 
مــن أجــل الحصــول علــى منــافع ومواهــب روحيــة مــن التنــاول مــن خبــز اإلفخارســتيا  -للمــلء فقــط 

 .)11F12(وخمر اإلفخارستيا
ويقابلهـا وهذه كانت متثل التطور الثاين يف املفهـوم الالهـويت لإلفخارسـتيا، كقـوة ماحنـة للمواهـب 

ليكمــل البركــة والتقــديس. وكــان هــذا  -باســتدعاء الــروح القــدس منفــردًا تطـور مماثــل يف الطقــس 
وهـذا الطقـس صـار يسـمَّى  -االستدعاء الثاني محصورًا في طلب مواهب ومنافع روحية فقط 

طقـس وانـزوى  -ألن خدمة الليتورجيـا صـارت تبـدأ رمسيـًا بصـالة اإلفخارسـتيا الكـربى  باإلفخارستيا،
 .)12F13(مسدولة وصار يف معظم الكنائس يكمَّل سراً والستارة -تقدمي احلمل  -التقدمي 

 
ـــد الســـيد املســـيح“الهـــوت مكتبـــة ديـــر أنبـــا مقـــار باســـم  1انظـــر املخطوطـــة رقـــم  (11) صـــفحة ” االعـــرتاف الصـــحيح يف جتسُّ

 . وانظر صورة املخطوطة يف آخر الكتاب.193
 :17خمطوط مصباح الظلمة البن كرب باب  (12)
لقـدس بـأنفس الـذين اشـرتكوا فيـه يتحـد) الـروح ا =وبواسطة اجلسد والدم اللذين حل الروح القدس عليهمـا يتعلـق (يرافـق [

 .]وتناولوا منه
 :17خمطوطة مصباح الظلمة البن كرب باب  (13)
وليقدس األسقف وهو قائم على املذبح والستارة مرخية وداخلها القسوس والشمامسة َحْوَله يروحون ــراوح مثـل أجنحـة [

 .]الكاروبيم
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 وهذه املرحلة اسرتعت بالذات اهتمام العاِمل فرير إذ يتكلَّم عنها باهتمام (كما سبق وأوضحنا) قائالً:
ح مبكـــرة [هــذا االســـتدعاء البـــدائي يســـتحق اهتمامـــاً أكثـــر ممـــا أُعطـــي لـــه، إذ ميكـــن اعتبـــاره مالمـــ

ُحفظت يف مكا�ـا القـدمي قبـل تـالوة التأسـيس وبـنفس بسـاطتها العتيقـة فيمـا تقـرره. وبقيـت علـى 
ممــــر الــــزمن بــــدون تغيــــري حــــىت بعــــد أن اقتبســــت اإلســــكندرية مــــؤخراً الشــــكل املتطــــور لالســــتدعاء 

ــا يكــون كمــا  -كمــا صــنع اآلخــرون   -ووضــعته  بعــد التأســيس. وبالتــايل فــإن هــذا االســتدعاء ـر
قرتحنا أعاله بقايا أثريـة السـتدعاء توقـَّف يف مكانـه، بعـد مـا انتقـل االسـتدعاء بكـل ثقلـه ليوضـع ا

 )13F14(بعد تالوة التأسيس.]
على كل حال فإن هذا يدل على أنـه سـابقاً مل يكـن يوجـد أيضـاً تـذكار مطـول بـأي حـال بعـد تـالوة 

ــر. وبقيام التأســيس، أكثــر مــن هــذين املقطعــني: [ـوتــك تــك نعــرتف]، فــال يوجــد أي تــذكار يــا رب نبشِّ
 ”.نذكر“آخر وال حىت كلمة 

كــذلك أيضــاً فــإن االســتدعاء هنــا بوضــعه الفريــد هــذا، قــد اســرتعى انتبــاه كــلٍّ مــن العــاِمل بومشــتارك 
 وليتزمان، ويقول األخري فيه هكذا:

اليــزه، [إن الشــهادة املشــرتكة الــيت تقــدمها هــذه الــثالث أنــافورات الرمسيــة: ســريابيون، وديــر الب
االســتدعاء الــذي يــأتي قبــل والقــديس مــرقس (الطقــس القبطــي) تقودنــا إىل التأكيــد مــن أن 

تالوة التأسيس الذي يبدأ بكلمة (امأل) هو فـي الحقيقـة صـفة مميـزة خاصـة بمصـر، إذ 
ـــــة فـــــي أي قطـــــر آخـــــر لهـــــا هـــــذه الصـــــيغة المتصـــــلة بالتســـــبحة  ال يوجـــــد أيـــــة ليتورجي

وطنهـا األصـلي والوحيـد هـو مصـر أيضـًا، ... فـإن كـان حيـث هـذه التسـبحة م الشاروبيمية،
والــــذي يــــأيت قبــــل التأســــيس هــــو مصــــري أصــــيل، فــــنحن  (امــــأل)هــــذا االســــتدعاء املبــــدوء بـــــ

أن هـــذا االســـتدعاء كـــان منـــذ البـــدء هـــو االســـتدعاء  -طبيعيـــًا  -نســـتخلص مـــن ذلـــك 
(ليتورجيــة  فــي كتابــه عــن، وهــذا مــا يقــرره وينتهــي إليــه أيضــاً العــاِلم بومشــتارك (الوحيــد) فــي مصــر

مـرتين وبـنفس الصـيغة  -رسـمياً  -). إذ ال يحتمل أن تُقدم نفس الصـالة 1906سنة  -الشرق 
فـي الليتورجيـات المصـرية بعـد  الـروح القـدس، لـذلك فكـل االسـتدعاءات التـي تـأتي ألجـل نـزول

 )14F15(]كلمات التأسيس يتحتم اعتبارها نتيجة التأثير السرياني البيزنطي.
ــ ه ينبغــي أن ال يتــوه عــن بالنــا أن برديــة ديــر الباليــزه تقــدم لنــا اســتدعاًء للــروح القــدس يف هــذا علــى أن

 
(14) W.H. Frere, The Anaphora, p. 85. 
(15) Lietzmann, op. cit., pp. 62-63. 
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ولكـن تضـيف إلـى طلـب المنـافع  -أي قبل التأسـيس (يف �ايـة صـالة اإلفخارسـتيا الكـربى)  -املكان 
ــاً بجعــل الخبــز أن يصــير جســدًا والخمــر أن يصــير دمــاً،  (القــرن  وبــذا فــإن هــذه الربديــةالروحيــة طلب

اخلامس أو السادس) تقدم لنا طوراً آخـر متقـدماً يـوازي متامـاً الطـور األخـري مـن حيـث النمـو الالهـويت يف 
 مفهوم أقنوم الروح القدس وفاعليته يف اإلفخارستيا الذي بلغه يف القرن الرابع.

اء الثالــث وفيــه صــار يــتم أربعــة اســتدعاءات، فبعــد االســتدع االســتدعاء بعــد التأســيس:(ب)  ثالثــاً:
)( علـى يـد أسـاقفتها اسـتدعاًء رابعـاً (الثالـث  -، أضـافت الكنيسـة يف القـرن الرابـع علـى وجـه التحديـد أ

ليجعــل ومـدد هــذا االسـتدعاء حللـول الـروح القــدس بطلـب جديـد هـو  -بعـد التأسـيس والتـذكار  -ب) 
هـذا باعتبـار أن اإلفخارسـتيا باإلضافة إىل املنافع الروحيـة،  الخبز جسدًا للمسيح والخمر دمًا للمسيح

فلنشـكر الـرب]  -أو الليتورجيا أو األنافورا تبدأ فقط من أول صالة اإلفخارستيا الكـربى [ارفعـوا قلـوبكم 
حيث حلَّ التأسيس (تالوة كلمات املسيح على اخلبز واخلمر) حمل طقس الربكة على اخلبز والشكر علـى 

 الكأس معاً اليت متت يف طقس تقدمي احلمل.
ب) ميثـل تطـوراً عقائـدياً صــرفاً حتمـت بـه الصـراعات الالهوتيــة  -هـذا االسـتدعاء الرابـع (أو الثالــث و 

بالنسبة ألقنوم الروح القدس يف القرن الرابع، وصارت اإلفخارسـتيا مـن بعـد ذلـك تسـمَّى بأمسـاء األسـاقفة 
ديس مـرقس الرسـول نفسـها الذين تولوا هذه اإلضافة مع ما يلزمهـا مـن تعـديالت أخـرى، حـىت أنـافورا القـ

 إذ صارت تسمَّى باسم البابا كريلس الكبري الذي أكملها.
 األخير والتركيز عليه بشدة في الليتورجيات السريانية والبيزنطية:” االستدعاء“سبب أهمية 

مضـافاً  -حبسب الرتكيب الليتورجي ألنافورا القديس مـرقس (القـداس الكريلسـي) يف الطقـس القبطـي 
تقــدمي احلمــل، وجــدنا أن هنــاك أربعــة اســتدعاءات متتاليــة مملهــا األنــافورا حــىت اآلن، وكــل  إليهــا طقــس

 واحدة منها هلا هيبتها ووقارها وفعلها وتأثريها الكامل.
ولكــن لــو فحصــنا الليتورجيــات الســريانية والبيزنطيــة بالنســبة ملــا هــو موجــود يف أنــافورا القــديس مــرقس 

 فقدت مجيعاً الثالثة استدعاءات:(الطقس القبطي)، لوجدنا أ�ا 
 استدعاء الثالوث يف التقدمي. أوًال:
 مث استدعاء الكلمة املسيح يف �اية الشكر على الكأس يف طقس التقدمة. ثانياً:
 التأسيس. مث استدعاء الروح القدس للملء الذي يف �اية صالة اإلفخارستيا الكربى قبل ثالثاً:

 األخري! لسريانية أو البيزنطية سوى استدعاء واحد هو االستدعاءوبذلك مل يعد يف الليتورجيا ا
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هــذا باإلضــافة إىل أن تــالوة التأســيس (تــالوة كــالم الــرب وذكــر الربكــة والشــكر علــى اخلبــز والكــأس) 
كتقـــديس فعلـــي للخبـــز واخلمـــر ميكـــن ـقتضـــاه   )15F16(فقــدت وظيفتهـــا يف هـــذه الكنـــائس منـــذ القـــرن الثـــامن

إالَّ (كنيســة رومــا). وقــد صــار مــن أجــل  )16F17(اخلمــر دمــاً كمــا كــان يف القــرن الرابــع اعتبــار اخلبــز جســداً أو
. لـذلك أصـبح مـن )17F18(ذلك صدام الهويت عقائدي ال ينتهي بني اليونان والالتني منـذ القـرن الرابـع عشـر

كل ثقل   -الذي احنصر موضعه بعد التأسيس  -الطبيعي واحملتم أن يأخذ استدعاء الروح القدس الوحيد 
مسئولية التقديس ومويل اخلبز إىل جسد واخلمر إىل دم يف الليتورجية السريانية والبيزنطية. ومن هنـا صـار 
الرتكيــز الالهــويت والطقســي معــاً علــى االســتدعاء األخــري يف هــذه الكنــائس عقيــدة شــديدة النزعــة بصــورة 

 -العصـور املتـأخرة جـداً  يف -حساسـة جـداً! ولكـن العجـب حقـاً أن تنتقـل هـذه احلساسـية بـال أي داٍع 
 للكنيسة القبطية! اليت ممل ليتورجيتها ثالثة استدعاءات أخرى كلها بالغة القوة والتأثري.

 ونكتفي بذا القدر اآلن على أننا سنعود إىل هذا املوضوع يف شرح القداس.
 فحص االستدعاء األخير في أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي):

الث نســخ مــن أنــافورا القــديس مــرقس ميكــن بواســطة املقارنــة بينهــا دراســة تــاريخ يوجــد مــت أيــدينا ثــ
االســتدعاء األخــري. هــذه النســخ هــي: نســخ رقــوق مانشســرت الــيت اســتخدمناها ســابقاً، ونســخة ليتورجيــة 

الطقـــس  القــديس مــرقس البيزنطيــة الــيت كـــان يســتخدمها امللكــانيون يف مصــر، ونســـخة أنــافورا القــديس مــرقس

 
 يقول يوحنا الدمشقي (القرن الثامن) باحلرف الواحد هكذا: (16)

 De Fide[إن التقـــديس ال يتـــأثر بكـــالم تـــالوة التأســـيس ولكـــن بكلمـــات االســـتدعاء الـــذي يـــأيت بعـــد التأســـيس.] (انظـــر: 
Orthodoxa, IV, 13 cited by Dix, p. 293( 

(انظــر حاشــية يؤكــد التقــديس الحاصــل بــتالوة التأســيس تعليقــه علـى اإلفخارســتيا  يف حـني أن القــديس يوحنــا ذهـيب الفــم يف
 أسفله) ويضيف يوحنا ذهيب الفم حبسب رواية ريتشاردسن هكذا: 17رقم 

) المســـيح الكـــائن قبـــل تـــالوة التأســـيس مكســـور 1([كـــذلك يســـتخدم ذهـــيب الفـــم يف لغتـــه صـــيغتني مييـــز فيهمـــا بـــني 
وهــذه التعبـــريات  -” نتوســل إىل احلمــل الراقــد علــى املــذبح“، ”وح وراقــد أمـــامكمالــرب مــذب“الجســد ومســفوك الــدم 

) المســيح الحــي الحاضــر بعــد اســتدعاء الــروح القــدس علــى الخبــز 2(وبــني  - خدمــة التقــديمراجعــة بالضــرورة إىل 
 .Richardson., op. cit., p. 429(اجلسد والدم)]  والخمر

 رف الواحد:يقول القديس يوحنا ذهيب الفم باحل (17)
فهــذه » هــذا جســدي ... هــذا دمــي«فــإن هــذه الكلمــة مــوِّل املــواد. الــرب قــال: ” هــذا جســدي“[عنــدما يقــول الكــاهن 

 الكلمة عندما تُقال على كل مذبح منذ ذلك اليوم حىت هذا اليوم وحىت إىل أن يأيت فإ�ا تكمِّل الذبيحة]
 .Chrysostom, De, Prod. Judae, I, 6 cited by Greg. Dix, op. cit., p. 281راجع: 

(18) Ibid., p. 293. 
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 باللهجة البحريية يف خمطوطة برايتمان واليت ال تزال تستخدمها الكنيسة القبطية حىت اليوم. القبطي

 التقليد الرسولي
 لهيبوليتس

 رقوق مانشستر
 

 القديس مرقس
 نسخة الملكانيين (البيزنطي)

 القديس مرقس
 (النسخة القبطية البحيرية)

)1( 
وحنــن نتوســل إليــك، 

 لكي ترسل،
 
 

)1( 
 ونتضرع إليك

 ي ترسل،لك
 
 

)1( 
ونتضـــــرع ونتوســـــل إليـــــك يـــــا حمـــــب 
البشر الصاحل أرسـل إىل أسـفل مـن 
 علوك املقدس ومن مسكنك الذي
 أعددته ومن حضنك غري احملصور

)1( 
 

وأرســـــــــل إىل أســـــــــفل مـــــــــن علـــــــــوك 
املقــــــــّدس ومــــــــن مســــــــكنك الــــــــذي 
أعددته ومـن حضـنك غـري احملصـور 

 ومن كرسي مملكة جمدك
)2( 

 روحك القدوس،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)2( 
 روحك القدوس،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)2( 
 روح احلق القدوس نفسهالباراكليت 

الــــــــرب احمليــــــــي النــــــــاطق يف النــــــــاموس 
واألنبياء والرسل، احلـال يف كـل مكـان 
واملـــالئ الكـــل الفاعـــل التقـــديس علـــى 
الـــــذين اختـــــارهم كمســـــرتك بســـــلطان 
ولـــــيس كاخلـــــادم، البســـــيط يف طبيعتـــــه 
الكثـــري األنـــواع يف فعلـــه، ينبـــوع الـــنعم 
اإلهليـــة، املســـاوي لـــك، املنبثـــق منـــك، 
الكــــــائن معــــــك علــــــى كرســــــي مملكــــــة 
جمـــدك ومـــع ابنـــك الوحيـــد ربنـــا وإهلنـــا 

 وخملِّصنا وملكنا كلنا يسوع املسيح.

)2( 
الباراكليــــت روحــــك القــــدوس الكــــائن 
ــــاألقنوم (نفســــه) غــــري املســــتحيل وال  ب
ـــــــــاطق يف  ـــــــــي، الن ـــــــــرب احملي ، ال متغـــــــــريِّ

احلـال . )18F19(الناموس واألنبياء والرسل
يف كــــــــل مكــــــــان وال حيويــــــــه مكـــــــــان، 
ـــــذين أحـــــبهم  الفاعـــــل الطهـــــر علـــــى ال
ـســــــرتك بســــــلطان ولــــــيس كاخلــــــادم، 
البســـيط يف طبيعتـــه الكثـــري األنـــواع يف 
فعلـــــه، ينبـــــوع الـــــنعم اإلهليـــــة املســـــاوي 
لك، املنبثق منك، الكائن معـك علـى  
كرسي مملكة جمدك ومع ابنك الوحيد 

سـوع ربنا وإهلنا وخملصنا وملكنـا كلنـا ي
 املسيح.

)3( 
 

 على هذه الذبيحة
الــــــــــــــيت لكنيســــــــــــــتك 

 املقدسة

)3( 
 

علـــــى هـــــذه القـــــرابني 
الســـــــــــــابق وضـــــــــــــعها 

 أمامك
 على هذا اخلبز

 وعلى هذه الكأس

)3( 
 علينا أيضاً 

 
 
 

 على هذه اخلبزات
 وعلى هذه الكؤوس

لكــــي روحــــك القــــدوس بقوتــــه الكليــــة 
 والهوته يقدسها ويكملها

)3( 
 علينا حنن عبيدك

القــرابني الــيت لــك املكرمــة  وعلــى هــذه
 السابق وضعها أمامك

 
 وعلى هذا اخلبز،

 وعلى هذه الكأس
 لكي يتطهرا وينتقال

 
 )5:3(أف » كما أعلن اآلن لرسله القديسني وأنبيائه بالروح.« (19)
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 التقليد الرسولي
 لهيبوليتس

 رقوق مانشستر
 

 القديس مرقس
 نسخة الملكانيين (البيزنطي)

 القديس مرقس
 (النسخة القبطية البحيرية)

 الشماس: ننصت: الشعب آمني   
 )4( 

ولتجعل (أنـت) هـذا 
اخلبــز جســداً مقدســاً 

 للمسيح
وهـــــذه الكـــــأس دمـــــاً 
للعهــد اجلديــد الــذي 
لربنـــا وإهلنـــا وخملِّصـــنا 

 يسوع املسيح
 آمني

)4( 
 ل هذا اخلبز جسداً وجيع

 
 

وهذه الكأس دماً للعهد اجلديد الذي 
لربنا وإهلنا وخملِّصنا وملكنا كلنا يسـوع 

 املسيح.
 (الشمامسة ينزلون)!

)4( 
ــــــز جيعلــــــه جســــــداً مقدســــــاً  وهــــــذا اخلب

 للمسيح
 هذا هو باحلقيقة آمني. -

وهـــذه الكـــأس أيضـــاً دمـــاً كرميـــاً للعهـــد 
 اجلديد الذي له

 آمني. -
وخملِّصنا وملكنـا كلنـا يسـوع ربنا وإهلنا 

 املسيح
 آمني -

)5( 
لكــــي جتمــــع وتوحــــد 
(معــــــــــــــــــــك) كــــــــــــــــــــل 
املتنـاولني منهـا، حـىت 
ميتلئوا بـالروح القـدس 
الــــذي يثبِّــــت إميــــا�م 

 يف احلق.

)5( 
لكــي يكــون لنــا حنــن 
مجيـــع اآلخــــذين منــــه 
إميانـــاً، تعففـــاً، شـــفاًء 

 ومسرة.
 

وجتديـــــــــــــــداً للـــــــــــــــنفس 
واجلسد والروح وشركة 

ـــــــــــــاة األب  -ديـــــــــــــة احلي
والسـتحقاق  -وصرباً 
القـدوس وعـدم  امسك

وغفــــــــــــــــــران فســــــــــــــــــاد 
 اخلطايا.

)5( 
 لكي يكون لنا

 حنن مجيع اآلخذين منه
 إمياناً، تعففاً، شفاًء،

 صرباً، قداسًة،
 

وجتديـداً للـنفس واجلســد والـروح وجمــداً 
المســــــك القــــــدوس ومشــــــاركة ســــــعادة 

 احلياة األبدية
 
 

 وعدم فساد،
 وغفراناً للخطايا.

)5( 
 ي يكون لنالك

 حنن مجيع اآلخذين منهما
إميانـــاً بغـــري فحـــص، حمبـــة بغـــري مـــراءاة 
ــــــــاً  ــــــــاً وإميان صــــــــرباً كــــــــامالً ورجــــــــاء ثابت

 وحراسة، وعافية وفرحاً،
 وجتديداً للنفس والروح
 وجمداً المسك القدوس

 ومشاركة سعادة احلياة األبدية
 
 

 وعدم فساد،
 وغفراناً للخطايا.

)6( 
لكـــــــــي نســـــــــتطيع أن 

 نسبحك
بابنــــــــك “جــــــــدك ومن

ـــــــــــــــوب يســـــــــــــــوع  احملب
املسيح الذي به لـك 
الد والكرامة (اآلب 
ـــــــروح  ـــــــن مـــــــع ال واالب
القدس) يف كنيستك 

 ”املقدسة

)6( 
 
 

 الذكصا
لكـــي بـــذا أيضـــاً كمـــا 
يف كــل شــيء يتمجــد 
ويرتفــع ويتبــارك امســك 
القدوس الكرمي الكلي 
الــــــــــد مــــــــــع يســــــــــوع 
املســـــــــــــــــيح لغفـــــــــــــــــران 

 اخلطايا

)6( 
 
 

 الذكصا
أيضــاً يف كــل شــيء  لكــي وبــذا كمــا

يتمجـــــــــد ويســـــــــبح امســـــــــك الكلـــــــــي 
القـــدس الكـــرمي واملمجـــد دائمـــاً مـــع 

 يسوع املسيح والروح القدس

 ) المرد:7(
الشــــعب: [كمــــا كــــان كــــذلك يكــــون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من جيل إىل جيل وإىل دهر الدهور]

)6( 
لكـــي وبـــذا كمـــا أيضـــاً يف كـــل شـــيء 

امسك العظـيم القـدوس يتمجد ويرتفع 
يف كل شـيء، كـرمي ومبـارك مـع يسـوع 

 املسيح ابنك احلبيب والروح القدس
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 التقليد الرسولي
 لهيبوليتس

 رقوق مانشستر
 

 القديس مرقس
 نسخة الملكانيين (البيزنطي)

 القديس مرقس
 (النسخة القبطية البحيرية)

)7( 
اآلن وكــــــل أوان وإىل 

 دهر الدهور آمني.

 )7( 
الشــــعب: [كمــــا كــــان وهكــــذا يكــــون 
مــن جيــل إىل جيــل وإىل دهــر الــدهور 

 آمني].

 

 مالحظات على الجدول السابق:
أي:  ”نفسـه“ -األصـل اليونـاين: الباراكليـت  =” ئن باألقنومالكا“( أ ) الباراكليت روحك القدوس 

 عنه. أرسل الروح القدس أقنومياً، أو بشخصه، أو بذاته، وليس كنعمة أو كقوة صادرة
وهــي أوضــح وأليــق الهوتيــاً ” القداســة“(ب) كلمــة الطهــر والطهــارة (لكــي يتطهــرا)، أصــلها اليونــاين 

 وأسهل يف املعىن.
 ،ouoqbouاليت تأيت يف كل النسخ القبطية هكذا: أنقلهما ” لكي ينتقال“و أ ”انقلهما“كلمة (ج) 

اصنعهما “ومعناها  metapoi»sVهي أصًال باليونانية  ntououwtebولكي ينتقال 
مقابل  (وهذا املفهوم القبطي هو أروع وأعمق” شكلهما من جديد“أو ” (اخلقهما) من جديد

االصطالح  تحويلهما). أمَّا الكلمة اليت تقع مقابل هذاوأصدق من التعبري البيزنطي الذي يقول ب
 وهو نفس االصطالح الوارد يف ليتورجية عهد ربنا. ”كملهما“عند امللكانيني فواضح أ�ا 

”. اخلبزات والكـؤوس“( د ) ُيالَحظ أن نسخة امللكانيني استخدمت يف اخلبز والكأس صيغة اجلمع 
دمي فعــًال حيــث كـان يقــدَّس علــى ثـالث خبــزات وعلــى  وهـذا ميثــل يف احلقيقـة وبدقــة الطقــس القـ

النســخة  -كأســني أو أكثــر. وســيأيت احلــديث عــن ذلــك يف موضــعه (انظــر ليتورجيــة عهــد ربنــا 
 السريانية).

تبــــدو هــــذه اجلملــــة غــــري منســــجمة ”: امســــك العظــــيم القــــدوس يف كــــل شــــيء كــــرمي ومبــــارك“(هـــــ ) 
 لة اآلتية ترمجة صحيحة:وغامضة، وهذا االرتباك ناتج من عدم ترمجة اجلم

« TÕ mšga Ônom£ sou tÕ pan£gion kaˆ œntimon kaˆ 
dedoxasmšnon»
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 ”.قدوس يف كل شيء“وليس ” الكلي القداسة“تعين ” pan£gionباناجيون “فكلمة 
 وكلمة كرمي هي تكملة صفات اسم اهللا،

ينبغــي  تفيــد االســتمرار. وبــذا deمقطعهــا األول  dedoxasmšnonوالكلمــة األخــرية 
 أن ترتجم هذه اجلملة اهلامة كاآليت: [امسك العظيم، الكلي القدس الكرمي املمجَّد دائماً].

 
 أوًال: مقارنة نص الملكانيين (البيزنطي) مع النص القبطي البحيري:

توجد فـوارق لفظيـة يف تركيـب نفـس الكلمـات يصـعب وصـفها باللغـة العربيـة وميكـن مالحظتهـا  - 1
اليونانية اليت قـدمها ليتزمـان يف كتابـه والـيت نقلناهـا للقـارئ كمـا هـي. والفـروق اللغويـة النحويـة  يف النسخة

 تشري إىل أن النصني امللكاين والقبطي أخذا من مصدر واحد ولكن مل يأخذ الواحد منهما عن اآلخر.
 توجـــد زيـــادات يف بعـــض أوصـــاف الـــروح القـــدس يف كـــل مـــن النســـختني توضـــح أن كـــل نســـخة - 2

أضـافتها مـن عنـدها خاصـة علــى الـنص األصـلي املشـرتك (ليتورجيـة القــديس يعقـوب قبـل تطويرهـا) الــذي 
. كـذلك فـإن منـو كـل مـن النسـختني سـار الواحـد بعيـداً عـن اآلخـر، لـذلك نشـأت )19F20(أخذتا منه كلتامهـا

أي بعـد  -شـقاق وهذا يدلنا على أن التطور والتوسع يف هذا التـذكار بـدأ بعـد االن - )20F21(تركيبات خمتلفة
 القرن اخلامس.

توجـــد بعـــض االصـــطالحات صـــعب علـــى املـــرتجم القبطـــي احلـــديث ترمجتهـــا مـــن اليونانيـــة إىل  - 3
القبطيــة البحرييــة وهــو الــنص الوحيــد البــاقي عنــدنا، فنجــد هــذه االصــطالحات واضــحة يف الــنص اليونــاين 

 ونقرتح األخذ با يف الرتمجة العربية
قـــدس وترتيـــب عملـــه علـــى اخلبـــز وعلـــى اخلمـــر منســـقة بوضـــوح يف الـــنص كيفيـــة حلـــول الـــروح ال  - 4

القبطي، أمَّا النص البيزنطي فإن صياغته مشوهة ومعادة بدون دراية. وهنا يتضح أن الطقـس القبطـي هـو 
 .)21F22(األصيل
التنـاول مـن  وتوجد زيادات يف النص القبطي يف أوصاف املنافع الروحية املطلوب احلصـول عليهـا مـن - 5

ــــيت تــــذكرها النســــخة القبطيــــة، ال يوجــــد يف اجل ــــني الفوائــــد الثمــــاين الروحيــــة ال ــــدم. فمــــن ب قــــداس ســــد وال

 
(20) Lietzmann, op. cit., p. 65. 
(21) Coquin, op. cit., p. 351. 
(22) Lietzmann, op. cit., p. 65. 
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 ”.مغفرة اخلطايا، حياة أبدية، وجتديد اجلسد والروح“القديس يعقوب إالَّ ثالث فقط تشرتك معها وهي 
(الطقـــس  لقـــديس مـــرقسوميكـــن القـــول حبســـب املقارنـــة العامـــة أن االســـتدعاء املطـــوَّل واملتطـــور يف أنـــافورا ا

، مــع )22F23(البيزنطــي) يأخــذ نفــس البنــاء والرتكيــب املوجــود يف ليتورجيــة القــديس يعقــوب القبطــي والطقــس
مفارقـــات جانبيـــة طفيفــــة. إمنـــا التوســـعات الالهوتيــــة يف أوصـــاف الـــروح القــــدس والتوســـعات الروحيــــة يف 

عليـه ليتورجيـا القـديس يعقـوب  أوصاف فوائد التناول تكاد تسـري علـى نفـس الـنمط الواحـد الـذي سـارت
ــى مــع الهــوت القــرن الرابــع ومــا بعــده، وكمــا يقــرر ليتزمــان فــإن الــنص األصــلي لالســتدعاء يف  وهــي تتمشَّ

 .)23F24(ليتورجية القديس يعقوب هو مأخوذ من ليتورجية قوانني الرسل (كليمندس)
ألنـافورا القـديس مـرقس والـنص القبطـي  )24F25(أمَّا أهم النصوص املشرتكة بـني ليتورجيـة القـديس يعقـوب

 (الكريلسي) فتتلخَّص يف:
القديس ُكلي القدس) من ليتورجية   = Pan£gion( أ ) وصف الروح القدس بكلمة (باناجيون 

 فقط. )gion¤ يعقوب الطقس البيزنطي، مع أ�ا يف الطقس السرياين جاءت (قدوس
وخطـــأ ” ى كرســـيكالكـــائن واحـــداً معـــك علـــ“أي  sÚnqrononوكلمـــة ” احمليـــي“(ب) وبكلمـــة 

 ”.شريك“فادح أن يُقال 
 ”.الناطق يف الناموس واألنبياء“و” املساوي لك“) وكلمة  ج (
ــــا إضــــافة  د ( يف ليتورجيــــة القــــديس يعقــــوب، يقابلهــــا يف  فــــي العهــــد الجديــــد ... ”والنــــاطق“) أمَّ

 ”.في الرسلالناطق “ليتورجية القديس مرقس 
 ”.ابنك الوحيد“) وكلمة  هـ (
 ”.وعلى هذه القرابني“باإلضافة إىل  ”علينا“ة ) عبار  و (
ولكــن صــححتها أنــافورا القــديس مــرقس القبطيــة وجعلتهــا  ،”الموضــوعة أمامــك“) كــذلك عبــارة  ز (

 ”.وضعها أمامك السابق“
” علـــى اخلبـــز“بعـــد:  ”آمـــين“) أخـــذت أنـــافورا القـــديس مـــرقس الطقـــس القبطـــي مـــرد الشـــعب  ح (

 
(23) Coquin, op. cit., p. 351. 
(24) Lietzmann, op. cit., p. 59. 

ُيالَحـــظ أن النســـخة اليونانيـــة (البيزنطيـــة) لليتورجيـــة القـــديس يعقـــوب الرســـول هـــي األكثـــر توســـعاً مـــن النســـخ األرمنيـــة  (25)
والســــــريانية. واملعــــــروف أن أنــــــافورا القــــــديس مــــــرقس الرســــــول أخــــــذت مــــــن نســــــخ أقــــــدم لليتورجيــــــة القــــــديس يعقــــــوب وأقــــــل تطــــــوراً 

 (.Coquin, op. cit., 351)وتوسعاً.



 715                                                                       طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

ربنا وإهلنـا وخملصـنا يسـوع “ثالثة بعد: ” آمني“إلضافة إىل با”. على الكأس“بعد:  ”آمين“و
 وهو موضوعها األصلي الوحيد.”. املسيح

مـــن جهـــة منـــافع الـــروح املشـــرتكة، توجـــد ثالثـــة فقـــط مشـــرتكة بينهمـــا: مغفـــرة اخلطايـــا، وحيـــاة أبديـــة، 
 ”.األرواح“وتقديساً لألجساد و

 بقوله:” د بيشوبإدمون“ويف ختام هذه املقارنة ينبِّه ذهننا العاِمل 
[إذ بينما النص احلايل ألنافورا القديس مرقس حيمل يف طياته بقايا مدفونة هـي علـى أعظـم درجـة 
مــن القيمـــة األثريـــة لليتورجيـــا اإلســـكندرانية أي املصـــرية، إالَّ أن هـــذه العناصـــر قـــد غطتهـــا عناصـــر 

ــا منقولــة  أخــرى غريبــة هــي باألســاس مــن طقــس أورشــليم (ليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســ ول)، إمَّ
كلمــة بكلمــة أو مشــغولة بصــورة لغويــة عامــة. هــذا باإلضــافة إىل عنصــر ثالــث هــو حماولــة صــياغة 

  )25F26(الرتكيب بصورة بالغية بيد معلِّم متفتح.]
 ثانياً: مقارنة االستدعاء األخير للروح القدس

 (القرن السادس)” رقوق مانشستر“ -بين نسخة القديس مرقس 
 (القرن الثالث عشر):” القبطي البحيري“لقديس مرقس مع نص أنافورا ا

ـجرد إلقاء نظرة على اجلدول السابق، يتبني للقـارئ بوضـوح مـاذا كانـت عليـه أنـافورا القـديس مـرقس 
 قبل القرن السادس، حيث يظهر التطور الكبري الذي حدث لالستدعاء األخري:

تدعاء) الــذي أخــذ ســطرين يف خمطوطــة ) جنــد أن موضــوع طلــب اإلرســال (االســ1مقابــل رقــم ( ( أ )
القرن الثالث عشر، مل يزد يف خمطوطة مانشسرت (القرن اخلامس أو السادس) عن جمرد كلمتني: 

 ”!لكي ترسل“
) وهــو اجلــزء اخلــاص بأوصــاف الــروح الــذي اســتغرق مخســني كلمــة يف خمطوطــة 2مقابــل رقــم ( (ب)

مانشســرت بواقعيــة صــادقة مذهلــة للعقــل  القـرن الثالــث عشــر، مل يــزد عــن كلمتــني أيضـاً يف رقــوق
 ”.روحك القدوس“

) وهـو اجلـزء اخلـاص بكيفيـة احللـول علـى القـرابني، جنـد أن رقـوق مانشسـرت تلتـزم 3مقابل رقـم ( ) ج (
الـــــيت إن ســـــبقت نفـــــس املخطوطـــــة وذكرتـــــا يف  ”ممـــــا لـــــك“الواقعيـــــة باختصـــــار دون إضـــــافة 

تــــدقق يف ذكــــر [الســــابق وضــــعها ). ولكــــن تعــــود و 675(انظــــر جــــدول صــــفحة ” التــــذكار“
 أمامك]، ألن االستدعاء هنا يف اعتبار األنافورا ليس جديداً.

 
(26) Edmond Bishop, JTS, X, (1909), p. 592f., cited by Lietzmann, op. cit., p. 64. 
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ولكـــن يســـرتعي انتباهنـــا جـــداً أن رقـــوق مانشســـرت ال تـــذكر بـــأي مديـــد كـــان فعـــل الـــروح القـــدس يف 
رن مثـل أنـافورا خمطوطـة القـ )26F27(”التقديس او االنتقـال“القرابني، فال تنسب للروح القدس أي شيء عـن 

بعـد ذكـر  ”آمـين“الثالث عشر. كما ُيالَحظ هنـا أن رقـوق مانشسـرت توضـح لنـا أول مكـان ملـرد الشـعب 
مـرة واحـدة الـذي صـار بعـد ذلـك ” اجلسد والدم الذين لربنـا وإهلنـا وخملِّصـنا وملكنـا كلنـا يسـوع املسـيح“

ا وإهلنـا وخملِّصـنا الـذي لربنـ“، وبعـد ذكـر ”الـدم“، وبعـد ذكـر ”اجلسد“بعد ذكر  ”آمين“ثالث مردات 
 ”.وملكنا كلنا يسوع املسيح

) وهو اجلزء اخلاص بفعل الروح القدس يف اخلبز واخلمـر، ال جنـد رقـوق مانشسـرت 4مقابل رقم ( ) د (
هـذا  )27F28(ولتجعـل (أنـت)تذكر أي فعل للروح القدس بل تنسب الفعل كلية ومباشـرة لـآلب: [

للعهــد اجلديــد الــذي لربنــا...]، حيــث يكــون  اخلبــز جســداً مقدَّســاً للمســيح وهــذه الكــأس دمــاً 
 .)28F29(هو دور الوساطة هناعمل الروح القدس 

وهذا ما جنده متاماً يف ليتورجية القديس يوحنا ذهيب الفم (وهي اليت ماول دائماً مثل رقوق مانشسـرت 
ل (أنـت) هـذا أن تلتزم االختصار والواقعية والرجـوع إىل النصـوص األقـدم) إذ تقـول ُخماطبـًة اآلب: [واجعـ

اخلبز جسد مسيحك املكرَّم وأمَّـا مـا يف هـذه الكـأس فـدم مسـيحك املكـرَّم]. ولكـي يؤكـد القـديس يوحنـا 
إيامهـا بروحـك  metabalènذهيب الفم على أن دور الروح القدس هـو للوسـاطة، يكمِّـل قـائًال: [حمـوًِّال 

 القدوس!] (اخلوالجي املطبوع).
من) تكررها ليتورجيـا يوحنـا ذهـيب الفـم مـرتني مـرة علـى اخلبـز ومـرة علـى ويف نسخة الرببريين (القرن الثا

 . ويعلِّق ليتزمان على ذلك قائًال:)29F30(الكأس
يف  واضـح [وكما هو منتظر فـإن ليتورجيـة ذهـيب الفـم هنـا تظهـر ملتزمـة بـنص بـدائي قـدمي كمـا هـو 

 )30F31(]كل مالمح هذا التذكار حيث تعكس لنا نفس لغة قوانني الرسل (كليمندس).
وهــذا يوضِّــح لنــا أنـَّـه حــىت إىل القــرن الرابــع مل يكــن قــد اســتقر متامــاً يف الليتورجيــا دور الــروح القــدس 

كـــــأقنوم قـــــائم ـفـــــرده. وهـــــذه الشـــــهادة مـــــن   -يف (مـــــوُّل) اخلبـــــز إىل جســـــد واخلمـــــر إىل دم  -املباشـــــر 

 
(27) Coquin, op. cit., p. 352. 
(28) Ibid., Gr. text., op. cit., pp. 343-347. 
(29) Ibid. 
(30) Lietzmann, op. cit., p. 57. 
(31) Ibid. 



 717                                                                       طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

وم بنفس هذه الصيغة حىت اليوم تؤكـد ليتورجية يوحنا ذهيب الفم اليت ال تزال ُمتارس يف كنائس اليونان والر 
لنا حقيقة اخلطوات اليت مرت عليها األنافورا يف مديد دور الروح القدس مـن جهـة تقـديس ومويـل اخلبـز 

 واخلمر.
وجنـدها هنــا فرصــة لكــي نطلـع القــارئ علــى عقيــدة عمــل الـروح القــدس يف اإلفخارســتيا يف أيــام يوحنــا 

يقه ثيؤذور أسقف مبسوستيا (املصيصا) وحنن هنا ننقل الكالم ذهيب الفم وقد جاء ذلك على لسان صد
 على لسان العاِمل دكس:

يعتبـــر الخبــز والخمـــر بمعنــى مــا جســـدًا ودمــاً للمســـيح منــذ لحظـــة [مــن الواضــح أن ثيــؤدور 
رب حقيقـي ”: “مخيفـين“وضعهما على المذبح عند التقديم حيث يكونـان فـي هـذه الحالـة 

وهذا كلـه فـي الواقـع قبـل أن تبـدأ ” بسكوت وخوف“و ” ديبتكريم عبا“ويعامالن ” قدوس
غـري أن ثيـؤذور حيتسـب أن  اإلفخارستيا (اإلشارة هنا واضحة إلى إفخارسـتية تقـديم الحمـل).

الـــذي للمســـيح مكفـــن علـــى املـــذبح، مث  ”الجســـد المائـــت“الســـر يف هـــذه املرحلـــة هـــو قـــائم يف 
 ا.باستدعاء الروح القدس تتم القيامة يف اإلفخارستي

ولكــــن تعليقنــــا الــــذي يلــــزم أن نقولــــه علــــى هــــذا الشــــرح (الكــــالم هنــــا للعــــاِمل دكــــس) هــــو أن 
االصــطالحات الــيت يــذكرها ثيــؤذور نفســه عــن االســتدعاء ال مــوي أي أثــر يشــري إىل هــذا الشــرح 

جســـدًا “ولــيس  ”خبــز وخمـــر“الــذي قدَّمــه ثيـــؤذور. فــاملواد الــيت يـــذكرها يف االســتدعاء يســـميها 
يظهــران “يشــرح بعــد ذلــك، وعنــدما يســتدعي الــروح القــدس عليهمــا فلكــي جيعلهمــا  كمــا  ”مائتــاً 

 )31F32(وليس لكي يبعث فيهما القيامة.] ”جسدًا حقيقياً ودماً حقيقياً 
والذي يوضح لنا باألكثر طقس اإلسكندرية مـن جهـة مديـد عمـل الـروح القـدس يف االسـتدعاء 

ملصـرية) املخطوطـة باللهجـة الصـعيدية الـيت مـن أوائـل يف القرن الرابع هـو نسـخة األنـافورا الباسـيلي (ا
حيـــث يـــأيت فيهــــا  -فهـــو أقــــدم بـــالطبع مـــن االســــتدعاء الـــوارد يف رقـــوق مانشســــرت  -القـــرن الرابـــع 

ليقدســها ويظهرهــا االســتدعاء هكــذا: [أرســل روحــك القــدوس علينــا وعلــى هــذه القــرابني املوضــوعة 
نــــــــــــافورا أي ذكــــــــــــر للتحويــــــــــــل. يف وال يــــــــــــأيت يف هــــــــــــذه األ فقــــــــــــط. )32F33(]قدســــــــــــًا لقديســــــــــــيك

 
(32) Greg. Dix, op. cit., p. 284. 
(33) E. Lanne, cited by Coquin, op. cit., pp. 349, 350. 

خـــوالجي  -(البيزنطيــة  ُيالَحــظ أن هــذا الـــنص هــو اجلــزء األول حبروفـــه مــن االســتدعاء املوجـــود يف ليتورجيــة القــديس باســـيليوس
 .Coquin, op. cit., p. 350ولكن أضيف إليه اجلزء الباقي من جهة جعل اخلبز جسداً واخلمر دماً. انظر:  -الرببريين) 
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يف  325حني أنه يف نسخة مصرية أخرى من هذه األنافورا ولكن أكثر حداثة (وهي النسخة رقـم 
، جنــد أن هــذا االســتدعاء اتســع ومشــل )33F34(املخطوطــات اليونانيــة احملفوظــة باملكتبــة األهليــة ببــاريس)

هذا يوضح لنـا النمـو الـذي حـدث اخلبز جسداً واخلمر دمًا. و  ”جعل“عقيدة عمل الروح القدس يف 
يف القــرن الرابــع ومــا بعــده مــن جهــة فاعليــة الــروح القــدس ـفــرده يف االســتدعاء األخــري علــى القــرابني 

 ”.السابق وضعها“
): وهــو اجلــزء اخلــاص باملنــافع الروحيــة للتنــاول، جنــده يــأيت خمتصــراً وواضــحاً يف 5مقابــل رقــم ( ) هـــ (

الت إضــافة صــفة لكــل صــفة يف نســخة القــرن الثالــث عشــر. رقــوق مانشســرت، ومنــه تظهــر حمــاو 
وهكذا ... ولكن الذي يسرتعي انتباهنـا جـداً هـو ” إمياناً بغري فحص“يصري ” اإلميان“ فبدل

تضــيفها نســخة القــرن الثالــث عشــر إىل الرجــاء. فهــذه الصــفة ذات قــدم  الــيت ”الثبــات“صــفة 
ة يف هيبـوليتس وقـوانني الرسـل والقـديس سحيق وهي واردة بصورة ما يف كل الليتورجيـات القدميـ

يعقوب. وهي إما ثبات للمؤمنني أو ثبات إميان أو ثبـات رجـاء. كـذلك جنـد أن إحـدى املنـافع 
وهــذه يف الواقــع صــفة ذات  ”.والســتحقاق اســمك القــدوس“املطلوبـة يف رقــوق مانشســرت هـي 

ـــة قـــوانني الرســـل إمنـــا بصـــورة أكثـــ ر تطـــوراً فهـــي تـــأيت هكـــذا معـــىن وأمهيـــة وهـــي واردة يف ليتورجي
وقـد حولتهــا أنـافورا القــديس مـرقس (الطقــس القبطــي) يف  ”.ويصـيرون مســتحقين لمســيحك“

امسـك  السـتحقاق“بـدل  ”المسـك القـدوسومجدًا “النسخة احلديثة (القرن الثالث عشـر) إىل 
ن الــيت تعــود علــى املتنــاول نفســه، أي يأخــذ مــن اجلســد والــدم قــوة جتعلــه مســتحقاً أل” القــدوس

اسـم اآلب، وهـذه  فهـي ختـص متجيـد” المسك القدوس المجد“يُدعى عليه اسم املسيح. أمَّا 
 نفسها جاءت مرة أخرى مكررة يف اجلملة اليت تليها، فظهر ضعف مناسبتها هنا.

 ) الذوكصا الختامية: و (
يلزمنـــا هنــــا يف البدايــــة تكميــــل اجلــــدول املــــذكور يف الصــــفحات الســــابقة ومــــا بعــــدها خبصــــوص 

 الستدعاء، بإضافة الذوكصا اخلتامية الواردة يف بردية دير الباليزه ألمهيتها:ا
[لنــا حنــن عبيــدك، امنحنــا قــوة الــروح القــدوس لتشــديد ومنــو إمياننــا، ولرجــاء احليــاة األبديــة اآلتيــة 
بواســطة ربنــا يســوع المســيح الــذي معــه لــك أيهــا اآلب المجــد مــع الــروح القــدس إلــى األبــد 

 
(34) Ibid. 
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 )34F35(]آمين.
الواقع جند أن هـذه الذوكصـا اخلتاميـة لربديـة ديـر الباليـزه أكثـر مـن مجيـع الذكصـولوجيات اخلتاميـة ويف 

اليت للنسخ األخرى ألنافورا القديس مرقس الرسـول قربـاً وأصـالة للطقـس القبطـي. ولـو أن كـوكن يؤكـد أن 
الــــروح  فـــي“مـــاً ذكصـــولوجية اخلتـــام األصـــلية واُألوىل البـــد وأ�ـــا كانـــت أمجـــل، حيـــث كانـــت تـــذكر دائ

 .)35F36(”القدس
وُيالَحـظ أن ذكصــولوجية ختــام برديــة ديــر الباليــزه أكثـر تشــاباً ومطابقــة يف أجــزاء منهــا لذكصــولوجية 

 ختام التقليد الرسويل هليبوليتس.
أمَّــــا نــــواة الذوكصــــا اخلتاميــــة لإلفخارســــتيا علــــى اإلطــــالق، كمــــا وجــــدت يف النصــــوص اُألوىل فهــــي 

لـك الـد إىل األبـد (إىل الـدهور)]، ولكـن يف نسـخة أخـرى للديـداخي تـأيت  الديداخي حيث تأيت: [ألن
 )36F37(متطورة نوعاً ما: [ألن لك الد والقوة يف املسيح يسوع إىل األبد (إىل الدهور).]

وهنــا يلزمنـــا أن نســجِّل قـــوًال هامـــاً جــداً يف هـــذه املناســـبة ألورجيــانوس حيـــث يكشـــف لنــا عـــن صـــورة 
رية الصميمة بكل وضوح ودقة: [وكما بـدأنا الصـالة بتمجيـد اهللا فمـن املناسـب أن الذوكصا اخلتامية املص

. وقـد أخـذها عنـه )37F38(”]منجِّـد اآلب باملسـيح يسـوع يف الـروح القـدس“خنتمها بتمجيد وتسـبيح هكـذا: 
صـرية القديس باسيليوس وأدخلها يف الليتورجيات البيزنطية ومنه إىل الليتورجيـا السـريانية. وهـذه الصـيغة امل

الصــميمة يتمســـك بــا القـــديس كــريلس عمـــود الـــدين بشــدة. لـــذلك فــإن غيـــاب هــذه الذوكصـــا اخلتاميـــة 
املصــرية الصــميمة مــن النســخ اُألوىل ألنــافورا القــديس مــرقس الرســول مثــل برديــة ديــر الباليــزه وكــل النســخ 

بــدأت مبكــرة لألســـف األخــرى بعــد ذلــك، جيعلنــا نشـــعر بــأن التــأثريات الســريانية علــى األنـــافورا املصــرية 
وظلت بكامل ثقلها، حيث كان كل هّم الالهـوت السـرياين هـو وضـع الثالثـة أقـانيم علـى مسـتوى واحـد 
يف كل شيء ويف كل موقف، الذي أخذت عنه مصـر بـدون اعتبـار لتقليـدها األصـيل يف تنـوع الفعـل بـني 

 الثالثة أقانيم!!
ال تـــذكر الـــروح القـــدس مـــع املســـيح يف إن رقـــوق مانشســـرت جتمـــع أوصـــاف اســـم اهللا بوضـــوح، ولكـــن 

 
(35) C.H. Roberts & Capelle, An Early Euchologium. The Der Balizeh pap., cited & transl. 

by Louis Bouyer, op. cit., p. 202. 
(36) Coquin, op. cit., p. 353. 
(37) Baumstark, Comp. Lit., p. 67. 

 .462راجع صفحة  (38)
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. وهـي يف ذلـك تعتمـد 21:3، وكذلك رسـالة أفسـس 9التمجيد شأ�ا يف ذلك شأن الديداخي فصل 
على أن قبول الروح القـدس هـو الـذي سـيكون عـامًال فينـا لتسـبيح ولتمجيـد اسـم اهللا مـع املسـيح، (وهـذا 

هنـــا (يف صـــيغة رقـــوق مانشســـرت) هـــو يف موضـــع وارد يف مقدمـــة اإلفخارســـتيا لســـريابيون) فـــالروح القـــدس 
 الفاعل يف التمجيد وليس يف موضع املفعول به.

ـــا“وتعـــود رقـــوق مانشســـرت وتـــذكر يف �ايـــة االســـتدعاء  ـــروح ” غفـــران اخلطاي كهـــدف �ـــائي لعمـــل ال
 القدس بتمجيد اسم اهللا اآلب مع املسيح.

 ي انافورا القديس مرقس:( ز ) المرد: أساس مرد الشعب الوارد في نهاية االستدعاء ف
): ُنالِحظ يف آخر اجلدول السابق أن مرد الشعب [كمـا كـان هكـذا يكـون مـن 7مقابل رقم (

] أنـه يـأيت أصــًال يف األنـافورا امللكــاين للقـديس مــرقس  ”آمــين“جيـل إىل جيـل وإىل دهــر الـدهور 
تدعاء األخــري كمــرد ختــامي لالســتدعاء، وبالتــايل كمــرد ختــامي لألنــافورا جبملتهــا حيــث باالســ

اليت كانـت  ”آمين“تكون قد انتهت كل أفعال وأقوال التقديس، وخاصة أن املرد ينتهي بكلمة 
تعتــــرب ذات وزن عـــــال جــــداً يف تقليـــــد اإلفخارســـــتيا األول، حيــــث كانـــــت تعتــــرب كشـــــركة تامـــــة 

يـة هي املوافقـة الكاملـة والشـركة الفعل” آمني“ومساوية لكل ما قاله األسقف أو الكاهن، فهنا 
يف االســـتدعاء األخـــري. وُيالَحـــظ أن هـــذا املـــرد جـــاء بـــذا الوضـــع واملعـــىن متامـــاً يف �ايـــة أنـــافورا 

 سريابيون.
تنتهـي  -) 6كذلك ُنالحظ أن �اية االستدعاء يف كافة الليتورجيات املذكورة يف اجلـدول أمـام رقـم (

الزم �ايـة الليتورجيـا كلهـا قبـل وتسلمه لفـم الشـعب لكـي يبـدأ بالتسـبيح األخـري الـذي يُـ” تسبيح“بفعل 
 االنصراف.

[لكـــي نســـتطيع أن وهـــذا التســـبيح واضـــح غايـــة الوضـــوح بصـــورته املختصـــرة يف ليتورجيـــة هيبـــوليتس: 
 نسبِّحك ونمجدك].

وهنا تنتهي الليتورجيا ويبدأ الشعب يف التسبيح، كـذلك يف رقـوق مانشسـرت ينتهـي االسـتدعاء بصـيغة 
يتمجــد ويتبــارك ويرتفــع اســمك العظــيم القــدوس الكلــي ا يف كــل شـيء تسـبيحية [لكــي بــذا أيضـاً كمــ

الــد]. أمَّـــا نســخة امللكـــانيني فتضـــيف علــى نفـــس هــذه اخلامتـــة التســـبيحية إضــافة لتأكيـــد التســـبيح [... 
 وُيسبَّح امسك].

ولكـــن هـــذا املـــرد نفســـه الـــذي هـــو أصـــًال مـــرد علـــى هـــذه اخلامتـــة التســـبيحية جنـــد أصـــوله اُألوىل 
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) 7 ليتورجيــــة التقليــــد الرســــويل هليبــــوليتس، إذ ينتهــــي االســــتدعاء بفــــم الكــــاهن أمــــام رقــــم (واردة يف
هكذا: [...بابنك احملبوب يسوع املسيح الذي به لك الد والكرامة يف كنيستك املقدسـة اآلن وكـل 

. وهـــذا يف 9فصـــل  -هـــذه اخلامتـــة جنـــدها بنصـــها يف الديـــداخي  -أوان وإىل دهـــر الـــداهرين آمـــني] 
يف املســيح لــه المجــد، فــي الكنيســة “واقــع مــأخوذ بنصــه مــن رســالة أفســس حيــث يــأيت هكــذا: ال

). هـــذا أخذتـــه أنـــافورا القـــديس 21:3(أف ” إلـــى جميـــع األجيـــال لـــدهر الـــدهور آمـــينيســـوع 
هكذا [كما كـان (لـك الـد والكرامـة يف كنيسـتك) وهكـذا يكـون مـن  للكنيسةمرقس وجعلته مرداً 

 -يف اللغـة اليونانيـة  -هنـا يـأيت  ”كـان“اسـم ر الـدهور آمـني]. وُيالَحـظ أن جيل إىل جيل وإىل ده
 ”.اهللا“أي  ”هو“كما كان   =يف شكل ضمري العاقل الغائب 

ولكـــن مل تســـتطع أنـــافورا القـــديس مـــرقس الطقـــس القبطـــي أن تُبقـــي هـــذا املـــرد اخلتـــامي يف هـــذا 
دون   -مة، الـذي جعلتـه الكنيسـة القبطيـة املوضع لئال تنتهي األنافورا، وال يـزال أمامهـا طقـس القسـ

بعد االستدعاء مباشرة وبصالة رمسية خاصة! لـذلك رفعـت هـذا املـرد اخلتـامي مـن  -كافة الكنائس 
مكانه وقدمته قبل اخلامتة التسبيحية مث ضمت اخلامتة التسبيحية علـى مـدخل صـالة القسـمة، فظهـر 

هذا هو آخر ما يقوله الكاهن يف هذا املوضـع  ألن” غفران اخلطايا“املرد لألسف كأنه مرد خاص بـ
قبل املرد. ونفس الشيء حدث يف أنافورا القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الطقس القبطـي، 
حيــث يــأيت هــذا املــرد بعــد المــع (ذكــر األمــوات)، فظهــر لألســف وكأنــه مــرد خــاص بــاملوتى! فبــدأ 

يحي بالدرجة اُألوىل خيتص بتمجيد اهللا نفسه الشعب يرمنونه بصوت حزين! مع أنه مرد ختامي تسب
بواسطة املسيح يف كنيسته من جيـل إىل جيـل، كمـا هـو وارد يف أنـافورا سـريابيون، وجميئـه بعـد المـع 

كمــا “هـو اهللا  ”شـخص عاقــل“ألن املـرد خيــتص بواحـد  -معــىن ولغـة  -(ذكـر األمـوات) ال ينطبـق 
يف المـــع ينطبـــق هـــذا القـــول؟ مث إذا كـــان ، فعلـــى أي شـــخص مـــن املـــذكورين ”كـــان كـــذلك يكـــون

؟ أمَّا كيف جاء هذا املرد يف ...”كما كان كذلك يكون “املوقف موقف موت فكيف يكون املرد 
هذا الوضع يف أنافورا القديس باسيليوس فسوف نعود إليه عند شرح هذه األنـافورا. ولكـن املطلـوب 

 اآلن كتصحيح للموقف أن ال يُقال بلحن حزايين.

 تقليد الرسوليال
 )38F39(لهيبوليتس

 الكتاب الثامن -ليتورجية قوانين الرسل 
 )39F40((المدعو ليتورجية كليمندس)

 
(39) Lietzmann, op. cit., p. 65,66. 
(40) Ibid. p. 56. 
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 وحنن نتوسل إليك،
 
 
 

 لكي ترسل روحك القدوس
 

 على هذه الذبيحة اليت لكنيستك املقدسة
 لكي جتمع وتوحِّد (معك) كل املتناولني منها.

 
 
 

ت إميـا�م يف حىت ميتلئوا بالروح القدس (الـذي يثبـ
 احلق).

لكـــــــي نســـــــتطيع أن نســـــــبحك ومنجـــــــدك بابنــــــــك 
 احملبوب يسوع املسيح.

وحنــن نتوســل إليــك، أن تتطلــع برمحتــك علــى هــذه 
ــــذي  القــــرابني املوضــــوعة أمامــــك ألنــــك أنــــت يــــا اهللا ال
تقــف غــري حمتــاج إىل شــيء مــن تقــدماتنا. اقبلهــا إليــك  

 كرامة ملسيحك.
آلالم  وأرســل إىل أســفل، روحــك القــدوس الشــاهد

 املسيح،
 على هذه الذبيحة

لكـــي يظهـــر هـــذا اخلبـــز ليكـــون جســـد مســـيحك، 
والكــأس ليكــون دم مســيحك لكــي كــل املتنــاولني منــه 
يتشــددوا للتقــوى ويفــوزوا بغفــران اخلطايــا، وينقــذوا مــن 

 الشيطان وخبثه
وليمتلئـــوا مـــن الـــروح القـــدس (ويصـــريوا مســــتحقني 

 ملسيحك)
ك هلـــم أيهـــا الـــرب ويفــوزوا باحليـــاة األبديـــة ـصــاحلت

 القادر على كل شيء.

ُيالَحــظ يف هــذا اجلــدول بدايــة االنتقــال مــن جمــرد اســتدعاء الــروح القــدس علــى الذبيحــة يف هيبــوليتس 
بقصــد إعطائهــا أو ملئهــا باملواهــب حــىت تنتقــل هــذه املواهــب إىل كــل املتنــاولني منهــا إىل اســتدعاء لدرجــة 

الكـأس أن يكــون دمـاً، وهـي الدرجــة اُألوىل  وإظهـارن جســداً اخلبـز أن يكـو ” إلظهــار“أكثـر تقـدماً وهـي 
الــيت بــدأت يف االســتدعاء مــن جهــة تــأثري الــروح القــدس يف املــواد. ولكــن هــذا االجتــاه الطقســي الالهــويت 

 الواحد: فنحن نقرأ عنه عند إيرينيئوس فهو يقول باحلرف -أي ليس من القرن الرابع  -ليس جديداً 
(أو يعلـن) هـذه الذبيحـة وهـذا اخلبـز جسـداً للمسـيح والكـأس  Ópwj ¢pof»nV[لكي يظهـر 

 )40F41(]دماً للمسيح لكي املتناولون منه ...

 
(41) Irenaeus, Fragment XXXVII, ANF, I, p. 574; Gr. Text in ANF, VII, p. 507. 



 723                                                                       طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

أن كــًال   )42F43(وحبســب أحبــاث هامونــد )41F42(وواضــح حبســب رأي األســقف ولــيم أســقف كونيكتيكــت
صــور يف أي مبــدأ فعــل الــروح القــدس احمل -مــن إيرينيئــوس وكاتــب ليتورجيــة قــوانني الرســل أخــذ هــذا املبــدأ 

استعالن أو يف إظهار الذبيحة الـيت تقدسـت سـابقاً، يظهـر خبزهـا جسـداً للمسـيح وكأسـها دمـاً للمسـيح 
 من مصدر واحد آخر أقدم منهما كليهما. -

” انقـــــل“هـــــذا اخلبـــــز ليكــــون جســـــداً هـــــي بدايـــــة مفهـــــوم  ”أظهـــــر“ pof»nV¢وُيالَحــــظ أن كلمـــــة 
metapoi»sV = ouoqbou  ًهـــذا  ”حـــول“حبســـب الطقـــس القبطـــي، أو هـــذا اخلبـــز ليكـــون جســـدا

 اخلبز ليكون جسداً حسب الطقس السرياين القبطي.
 ثالثاً: مقارنة التذكار في ليتورجية التقليــد الرســولي لهيبوليتــس

 مع نص القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي البحيري):
م) هــو يف 258 - 160 هليبــوليتس (بـالنظر إىل اجلــدول السـابق يتبــني لنــا أن التـذكار يف التقليــد الرسـويل

احلقيقة وبال جدال النواة األُوىل اليت انبثقت منها وعنها كل التذكارات يف النسخ املتطورة، وهـو يكشـف أمامنـا  
كــل منــابع هــذا االســتدعاء ببســاطتها األُوىل. ولــو أن ريتشاردســن يف تعليقاتــه علــى ليتزمــان يــرى أن [ليتورجيــة 

وتعـدَّل فيهـا هـذا  -أي بعـد زمـن هيبـوليتس (بدايـة القـرن الثالـث)  -ة بعـد كتابتهـا هيبوليتس حـدث هلـا مراجعـ
ألن اللوغوس كـان هـو عامـل التقـديس الوحيـد يف كـل زمـن ” اللوغوس“االستدعاء ليشمل الروح القدس بدل 

 -يشــوب هيبــوليتس، كمــا تتفــق يف ذلــك مجيــع النصــوص الــواردة يف هــذه احلقبــة الزمانيــة (انظــر تقريــر إدمونــد ب
). وكـــذلك يـــدلل ريتشاردســـن علـــى ذلـــك أيضـــاً بـــأن األســـلوب الالهـــويت املكتـــوب بـــه مقدمـــة 703صـــفحة 

اإلفخارســتيا هليبــوليتس هــو أســلوب القــرن الرابــع بــال شــك وحيمــل صــورة للصــراع الالهــويت وبدايــة وضــع صــيغة 
املفـرتق الـذي خلقـت الكـل املسـيح) الـذي هـو كلمتـك غـري “(لقانون اإلميان. وحيشر فيه عمل الروح القدس: 

بـه وفيــه كانــت مسـرتك الــذي أرســلته مـن الســماء إىل بطــن العـذراء والــذي محلتــه يف أحشـائها قــد صــار جســداً 
والـذي قـام بتنقــيح وإعـادة ليتورجيـا هيبـوليتس حــرص ”. الـذي هـو ابنـك املولــود مـن الـروح القـدس ومــن العـذراء
ــد ويــرب  حســب فكــر القــرن الرابــع،  -ز دور الــروح القــدس خاصــة هنــا علــى أن يوضــح عمــل الثــالوث يف التجسُّ

 متهيداً ألن يطبق نفس عمل الثالوث داخل اإلفخارستيا.
وهكـذا يعتقــد ريتشاردسـن أن اســتدعاء الـروح القــدس يف هيبــوليتس هـو نتيجــة مراجعـة دقيقــة متــت يف 

ــــب الليتورجيــــا، حاملــــة معهــــا تيــــارا ــــدت بــــال شــــك إىل كــــل تركي ت العصــــر فيمــــا القــــرن الرابــــع، وقــــد امت

 
(42) Dr, Williams, Bishop of Connecticut, cited in ANF, VII, 507. 
(43) Hammond, Fragment of an Ancient East-Syrian Liturgy, Oxford, 1879. 
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الـروح  «خيتص بوصف أقنوم الروح القدس وعمله، والتأكيد على رواية امليالد اليت جاءت يف إجنيـل لوقـا: 
مولـود مـن “)، واسـتخالص الصـيغة القانونيـة منهـا 35:1(لـو » القـدس حيـل عليـك وقـوة العلـي تظللـكِ 

 .)43F44(الذي هو من مميزات الهوت القرن الرابع” الروح القدس ومن العذراء
وبـــذلك جنـــد أن ريتشاردســــن علـــى حــــق يف اعتبـــاره أن اســــتدعاء الـــروح القــــدس الـــوارد يف الليتورجيــــة 

علــى مســـتوى ” التقليــد الرســـويل“املنســوبة إىل هيبــوليتس هـــو مراجعــة مــن القـــرن الرابــع بقصـــد أن يصــري 
 عقيدة العصر بالنسبة للثالوث وعمله يف التجسُّد.

 ولكن ريتشاردسن يستطرد ويقول:
بـــالرغم مـــن اســـتدعاء الـــروح القـــدس هكـــذا صـــار جـــزءاً أصـــيًال مـــن الليتورجيـــة الـــيت وصـــلتنا عـــن [

فهــو لــيس اســتدعاًء  -والــيت ال ميكــن احتســابا إالَّ مــن مــدونات بدايــة القــرن الرابــع  -هيبــوليتس 
حيــدث ملــواد اإلفخارســتيا، ولكــن مــن ” مــوُّل“بــاملعىن الطقســي الــدقيق ألنــه ال يصــلى مــن أجــل 

لكـــي ميتلـــئ املتنـــاولون منهـــا بـــالروح كهـــدف  - ”علـــى الذبيحـــة“ -إرســـال الـــروح القـــدس أجـــل 
 )44F45(لإلفخارستيا.]

يف هـــذه احلقبــة الزمانيـــة  -يف الدســقولية  -أن النصــوص الـــواردة إلينــا  )45F46(يــرى ريتشاردســـن كــذلك
رات توجـه تكشف لنا عن بداية دخول الروح القـدس داخـل اإلفخارسـتيا كعامـل فعَّـال، ففـي إحـدى الفقـ

 الدسقولية الكالم للمتناولني هكذا:
[إن الصــــالة ُتســــمع وُتســــتجاب بــــالروح القــــدس، واإلفخارســــتيا بواســــطة الــــروح القــــدس ُتســــمع 

 )46F47(وتـََتقدَّس.]
 ”صـفات مصـرية“حيمـل  -عنـد هيبـوليتس  -ولكن يأيت ليتزمان وينبِّه ذهننا إىل أن االستدعاء برمتـه 

 :)47F48(يانيةصميمة تشوبا بعض العناصر السر 
وهــذا مـــا تقولــه أنـــافورا  ”ذبيحـــة“فهــو يــذكر هنـــا قبــل حلـــول الــروح القـــدس صــفة للقـــرابني أ�ــا  أوًال:

 القديس مرقس الطقس القبطي يف االستدعاء قبل التأسيس وما تقول به أنافورا سريابيون أيضاً.

 
(44) Richardson, op. cit., p. 435 ff. 
(45) Ibid., p. 439. 
(46) Ibid., p. 440. 
(47) Didascal. Apost., ed. R.H. Connolly, p. 244. 
(48) Lietzmann, op. cit., p. 67. 
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وُّل املـــواد، وقـــد كـــذلك فـــإن االســـتدعاء املصـــري الـــذي يـــأيت قبـــل التأســـيس خيلـــو مـــن ذكـــر مـــثانيـــاً: 
 حافظت على هذا االجتاه ليتورجية هيبوليتس أيضاً يف استدعائها هذا (الوحيد).

ــاً: إن أهــم صــفة متيــز االســتدعاء املصــري الــذي يــأيت قبــل التأســيس بصــورة خاصــة ومؤكــدة، هــي   ثالث
، وقــد وهنـا يف هيبـوليتس جنــده يضـعها كهـدف أساسـي مـن االسـتدعاء ،”امـأل“كلمـة االتصـال املشـهورة 

 انظر اجلدول السابق. -أخذتا حرفياً ليتورجية قوانني الرسل (كليمندس) 
فـــاآلن لـــو طبقنـــا مقيقـــات ريتشاردســـن علـــى مقيقـــات ليتزمـــان خبصـــوص اســـتدعاء الـــروح القـــدس يف 
ليتورجيــة تقليــد الرســل هليبــوليتس، تظهــر أمامنــا بــال شــك أن هــذا التعــديل الــذي مت علــى اســتدعاء الــروح 

عــد التأســيس) ونقلــه إىل موضــعه اجلديــد هــذا وبــذه األلفــاظ واالجتاهــات الالهوتيــة والعقائديــة القــدس (ب
والطقســـية، إمنـــا مت يف مصـــر ولكـــن مـــت تـــأثريات ســـريانية. وبـــذلك أصـــبح أحـــد املصـــادر األساســـية الـــيت 

بعـــد بــدأت تتطـــور علـــى هـــداه الليتورجيــة القبطيـــة، والـــذي ـقتضـــاه مت وضـــع اســتدعاء جديـــد فيـــه يكـــون 
التأسيس (حسب الطقس السرياين)، كما جاء يف أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) مع االحتفاظ 

 باالستدعاء الذي جاء قبل التأسيس.
وهنا يلزمنا مرة أخرى أن نضـع أمـام القـارئ جـدول مقارنـة بـني االسـتدعاء قبـل التأسـيس واالسـتدعاء 

). ولكـن بعـد رفـع الصـفات املـزادة 692(انظـر صـفحة  بعد التأسيس كما جاء يف أنافورا القديس مرقس
 للروح القدس اليت ُأضيفت على الروح القدس يف االستدعاء الثاين:

 االستدعاء بعد التأسيس االستدعاء قبل التأسيس
 حبلول روحك القدوس عليها

 
 بالربكة بارك وبالتقديس قدِّس

 قرابينك هذه املكرمة
 املبدوء بوضعها أمامك

. روحـــــك القـــــدوس علينـــــا وعلـــــى هـــــذه وأَرســـــل ..
 القرابني

 لكي يتطهرا (يتقدسا) وينتقال
 القرابني اليت لك املكرمة.
 السابق وضعها أمامك.

وهكـــذا يظهـــر بكـــل وضـــوح أن هنـــا عمليـــة تكـــرار متـــت بنقـــل صـــورة نفـــس االســـتدعاء ووضـــعها بعـــد 
التأســيس ليشــمل جعــل اخلبــز التأســيس إمنــا بإضــافة العقيــدة اجلديــدة، حيــث يــزداد هنــا االســتدعاء بعــد 

 جسداً مقدساً للمسيح والكأس دماً كرمياً للمسيح، كما هو مأخوذ عن تعديل النص السرياين.
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 لي 

 
 رقوق مانشستر

 
 القديس مرقس

 نسخة الملكانيين (البيزنطي)
 القديس مرقس

 (النسخة القبطية البحيرية)
 

ـــــك،    
  

)1( 
 ونتضرع إليك
 لكي ترسل،

)1( 
 ونتضرع ونتوسل إليك يا حمب البشر الصاحل

 أعددتــه أرســل إىل أســفل مــن علــوك املقــدس ومــن مســكنك الــذي
 ومن حضنك غري احملصور

)1( 
 

وأرســــل إىل أســــفل مــــن علــــوك املقــــّدس ومــــن مســــكنك الــــذي 
 أعددته ومن حضنك غري احملصور ومن كرسي مملكة جمدك

 
  

)2( 
 روحك القدوس،

)2( 
 روح احلق القدوس نفسهالباراكليت 

 الرب احمليي الناطق يف الناموس
 كان واملالئ الكلواألنبياء والرســل، احلال يف كل م

الفاعـــل التقــــديس علــــى الــــذين اختــــارهم كمســــرتك بســــطان ولــــيس  
كاخلـــدم، البســـيط يف طبيعتـــه الكثـــري األنـــواع يف فعلـــه، ينبـــوع الـــنعم 
اإلهليــــة، املســــاوي لــــك، املنبثــــق منــــك، الكــــائن معــــك علــــى كرســــي 
مملكـــة جمـــدك ومـــع ابنـــك الوحيـــد ربنـــا وإهلنـــا وخملِّصـــنا وملكنـــا كلنـــا 

 يسوع املسيح.

)2( 
الباراكليـــــت روحـــــك القـــــدوس الكـــــائن بـــــاألقنوم (نفســـــه) غـــــري 
، الرب احمليي، الناطق يف الناموس واألنبياء  املستحيل وال املتغريِّ

. احلـــال يف كـــل مكـــان وال حيويـــه مكـــان، الفاعـــل )48F49(والرســـل
 الطهر على الذين أحبهم ـسرتك بسلطان

فعلــــه، ولــــيس كاخلــــادم، البســــيط يف طبيعتــــه الكثــــري األنــــواع يف 
ينبــوع الــنعم اإلهليــة املســاوي لــك، املنبثــق منــك، الكــائن معــك 
على كرسي مملكة جمدك ومع ابنـك الوحيـد ربنـا وإهلنـا وخملصـنا 

 وملكنا كلنا يسوع املسيح.
 

 
   

دسة    

)3( 
 

 على هذه القرابني
 السابق وضعها أمامك

 على هذا اخلبز
 وعلى هذه الكأس

)3( 
 علينا أيضاً 

 
 

 على هذه اخلبزات
وعلــى هــذه الكأســات لكــي روحــك القــدوس بقوتــه الكليــة والهوتــه 

 يقدسها ويكملها

)3( 
 علينا حنن عبيدك

 وعلى هذه القرابني اليت لك املكرمة
 السابق وضعها أمامك

 وعلى هذا اخلبز،
 وعلى هذه الكأس لكي يتطهرا وينتقال

 الشماس: ننصت: الشعب آمني   
 )4( 

ولتجعـــــل (أنــــــت) هـــــذا اخلبــــــز 
جسداً مقدساً للمسـيح وهـذه 
الكــــــأس دمــــــاً للعهــــــد اجلديــــــد 
الــــــذي لربنـــــــا وإهلنـــــــا وخملِّصـــــــنا 

 يسوع املسيح آمني

)4( 
 وجيعل هذا اخلبز جسداً 

 
وهـذه الكــأس دمــاً للعهـد اجلديــد الــذي لربنـا وإهلنــا وخملِّصــنا وملكنــا  

 كلنا يسوع املسيح.
 (الشمامسة ينزلون)!

)4( 
 ذا اخلبز جيعله جسداً مقدساً للمسيحوه
 هذا هو باحلقيقة آمني. -

 وهذه الكأس أيضاً دماً كرمياً للعهد اجلديد الذي له
 آمني. -

 ربنا وإهلنا وخملِّصنا وملكنا كلنا يسوع املسيح آمني
 

حــــــــــد    
اولني    
الروح     

)5( 
 لكي يكون لنا

 حنن مجيع اآلخذين منه
 إمياناً، تعففاً، شفاًء ومسرة.

)5( 
 لكي يكون لنا

 حنن مجيع اآلخذين منه
 قداسًة، إمياناً، تعففاً، شفاًء، صرباً،

)5( 
 لكي يكون لنا

 حنن مجيع اآلخذين منهما
إميانـــاً بغـــري فحـــص، حمبـــة بغـــري مـــراءاة صـــرباً كـــامالً ورجـــاء ثابتـــاً 

 
 )5:3(أف » كما أعلن اآلن لرسله القديسني وأنبيائه بالروح.« (49)
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بِّـــــــــت    
   

ـــــــــــداً للـــــــــــنفس واجلســـــــــــد  وجتدي
والــــروح وشــــركة احليــــاة األبديــــة 

والســــــــــــــتحقاق  -وصــــــــــــــرباً  -
 امسك القدوس

 عدم فساد وغفران اخلطايا.

 وجتديداً للنفس واجلسد والروح
 وجمداً المسك القدوس ومشاركة سعادة احلياة األبدية

 
 

 وعدم فساد، وغفران للخطايا.

للــنفس والــروح وجمــداً  وإميانــاً وحراســة، وعافيــة وفرحــاً، وجتديــداً 
 المسك القدوس ومشاركة سعادة األبدية

 
 

 وعدم فساد، وغفراناً للخطايا.
 

ع أن   
  

ســـوع    
   لـــــك 
آلب    
ـــــروح    
ــــــتك    

 

)6( 
 
 

 الذكصا
كـــل لكـــي بـــذا أيضـــاً كمـــا يف  

شــيء يتمجــد ويرتفــع ويتبــارك 
امســك القــدوس الكــرمي الكلــي 
الد مع يسوع املسـيح لغفـران 

 اخلطايا

)6( 
 
 

 الذكصا
لكــي وبــذا كمــا أيضــاً يف كــل شــيء يتمجــد ويســبح امســك الكلــي 

 القدوس الكرمي واملمجد دائماً مع يسوع املسيح والروح القدس

 ) المرد:7(
إىل جيـــل وإىل الشـــعب: [كمـــا كـــان كـــذلك يكـــون مـــن جيـــل 

 دهر الدهور]
)6( 

لكــــي وبــــذا كمــــا أيضــــاً يف كــــل شــــيء يتمجــــد ويرتفــــع امســــك 
العظـيم القـدوس يف كـل شـيء، كـرمي ومبـارك مـع يسـوع املســيح 

 ابنك احلبيب والروح القدس

 
   وإىل 

   

 )7( 
الشـــعب: [كمـــا كـــان وهكـــذا يكـــون مـــن جيـــل إىل جيـــل وإىل دهـــر 

 ر آمني].الدهو 
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 مالحظات على الجدول السابق:
أي: أرسـل  ”نفسـه“ -األصل اليونـاين: الباراكليـت  =” الكائن باألقنوم“( أ ) الباراكليت روحك القدوس 

 الروح القدس أقنومياً، أو بشخصه، أو بذاته، وليس كنعمة أو كقوة صادرة عنه.
وهـي أوضـح وأليـق الهوتيـاً وأســهل ” القداسـة“ (ب) كلمـة الطهـر والطهـارة (لكـي يتطهـرا)، أصـلها اليونــاين

 يف املعىن.
، ouoqbouاليت تأيت يف كل النسخ القبطية هكذا: أنقلهما ” لكي ينتقال“أو  ”انقلهما“(ج) كلمة 

اصنعهما “ومعناها  metapoi»sVهي أصًال باليونانية  Ntououwteb~ولكي ينتقال 
ا املفهوم القبطي هو أروع وأعمق مقابل (وهذ” شكلهما من جديد“أو ” (أخلقهما) من جديد

وأصدق من التعبري البيزنطي الذي يقول بتحويلهما). أمَّا الكلمة اليت تقع مقابل هذا االصطالح 
 وهو نفس االصطالح الوارد يف ليتورجية عهد ربنا. ”كملهما“عند امللكانيني فواضح أ�ا 

وهـذا ”. اخلبـزات والكـؤوس“والكأس صـيغة اجلمـع  ( د ) ُيالَحظ أن نسخة امللكانيني استخدمت يف اخلبز
ميثــل يف احلقيقــة وبدقــة الطقــس القــدمي فعــًال حيــث كــان يقــدَّس علــى ثــالث خبــزات وعلــى كأســني أو 

 النسخة السريانية). -أكثر. وسيأيت احلديث عن ذلك يف موضعه (انظر ليتورجية عهد ربنا 
تبدو هذه اجلملـة غـري منسـجمة وغمضـة، وهـذا ”: امسك العظيم القدوس يف كل شيء كرمي ومبارك“(هـ ) 

 TÕ mšga Ônom£ sou tÕاالرتبـاك نـاتج مـن عـدم ترمجـة اجلملـة اآلتيـة ترمجـة صـحيحة: 
pan£gion kaˆ œntimon kaˆ dedoxasmšnon 

 ”.قدوس يف كل شيء“وليس ” الكلي القداسة“تعين   pan£gion” باناجيون“فكلمة 
 هللا،وكلمة كرمي هي تكملة صفات اسم ا

تفيـــد االســـتمرار. وبـــذا ينبغـــي أن  deمقطعهـــا األول  dedoxasmšnonوالكلمـــة األخـــرية 
 ترتجم هذه اجلملة اهلامة كاآليت: [امسك العظيم، الكلي القدس الكرمي املمجَّد دائماً].

 



 
 

 ثامناً: القسمة 
EÙc¾ tÁj kl£sewj 

 

، وكانـــت إحـــدى عمليـــات اإلفخارســـتيا اُألوىل واألساســـية، ألن ”كســـر اخلبـــز“القســـمة أصـــًال هـــي 
مث أعطـاه لتالميـذه. فالقسـمة والتنـاول مـن اخلبـز  ” قسَّـمه“أو ” كسـره“املسيح بعد أن بـارك علـى اخلبـز 

الكنيســة القبطيــة أن ـــتظ  بمــا يف هــذا الوضــع كانتــا عمليتــني متالحقتــني ومتصــلتني. وهكــذا حرصــت 
تــالوة كــالم “األصــيل، فأرجــأت القســمة حــىت �ايــة حلــول الــروح القــدس (بعــد أن مارســتها جزئيــاً عنــد 

 ، بان شقت القربانة شقاً غري منظصل أثناء التأسيس).”الرب: وبارك وكسر اخلبز
 أوًال مقدمة القسمة:

 )0F1(خــاص لطقــس ُجتــرى يف البدايــة جــداً وكانــت تــتم بــدون كــالمالقســمة (كســر اخلبــز) كانــت يف أصــل ا
بعــد الربكــة علــى اخلبــز والشــكر ” طقــس التقدمــة“حســب تقليــد العشــاء األخــري، وكانــت تــتم بطبيعــة احلــال يف 

كبقايـا مـن الطقـس القـدمي، ولكنهـا تعمـل   -على الكأس مباشرة (كمـا هـو حـادث حـىت اليـوم يف طقـس الـروم 
 ن إدراك أ�ا عملية كسر اخلبز الداخلة يف عمق أعماق سّر اإلفخارستيا).اآلن عند الروم بدو 

أي قســمة خبــز اإلفخارســتيا كــان يــتم قبــل صــالة الشــكر  ”كســر الخبــز“كــذلك نالحــ  أن طقــس 
اخلـاص بيـوم األحـد. ولكنهـا رُفعـت يف الطقـس القبطـي مـن  11على الكأس يف طقس الديـداخي فصـل 

 إىل �اية حلول الروح القدس األخري.�ائياً ورحلت ” تقدمي احلمل“
ولكن عندما بدأت الكنيسة بشرح طقس العشـاء شـرحاً إفخارسـتياً بوضـع األنـافورا الوصـظية، أعطـت 
القســـمة اهتمامـــاً خاصـــاً يف الشـــرح منـــذ القـــرن األول، أمَّـــا أول صـــالة رمسيـــة لصـــالة القســـمة يف أنـــافورا 

 ة القسمة اليت تقول:القديس مرقس الرسول فهي املعروفة اآلن مبقدم
[وأيضاً فلنشكر اهللا ضابط الكل أبا ربنـا وإهلنـا وخملِّصـنا يسـوع املسـيح ألنـه جعلنـا أهـًال أن نقـف 
يف هــذا املوضــع املقــدس ونرفــع أيــدينا إىل فــوق وخنــدم امســه القــدوس، هــو أيضــاً فلنســأله أن جيعلنــا 

 مستحقني لشركة وتناول أسراره اإلهلية غري املائتة].

 
(1) Greg. Dix, op. cit., p. 511. 
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ملا ُوضعت امتدادات أخرى للقسمة لتناسب املوسـم الكنسـي مل تتغـري هـذه الصـالة اُألوىل مـن ولكن 
 مكا�ا بل ُأضيف إليها اجلديد واحتسبت هي كمقدمة ثابتة غري متغرية.

” مقدمــة القســمة“ـــتظ  بــأول امتـداد ملحــق لصـالة القســمة حيــث تـأيت فيهــا ” عهــد ربنـا“وأنـافورا 
 من القسمة، واجلزء الثاين يأيت مطابقاً للجزء األول فتقول:جزءاً أوليـّا أساسياً 

 ويصلِّي على قسمة اخلبز هكذا:” السالم لكم“[يقول الكاهن 
أيضاً فلنطلب إىل اهللا أيب ربنا يسوع املسيح ونطلب إىل صـالحه لكـي، كمـا جعلنـا مسـتحقني “( أ ) 

ترضـيه، هكـذا أيضـاً جيعلنـا مسـتحقني  أن نقف يف موضع قدسه هذا ونكمِّل هذه اخلدمـة الناطقـة الـيت
أن نأخـذ مــن غــري وقـوع يف دينونــة مــن السـرائر احملييــة، اجلســد املقـدَّس والــدم الكــرمي (يُالَحـ  أنــه بــدون 

 ”.سجود للشعب أو مردات للشعب) اللذين ملسيحه الضابط الكل الرب إهلنا
 ”صلوا“يقول الشماس: 

 يقول الكاهن:
بـا ربنـا وخملِّصـنا يسـوع املسـيح الـذي أعطانـا مـذحباً لـيس خلـدام اللهم الـرب ضـابط الكـل أ“(ب) 

القبة أن يأكلوا منـه، تظضـل بعظـم حمبتـك للبشـر أن جتعلنـا مسـتحقني بغـري لـوم أن ننـال مـن هـذه 
وال توقظنا يف احلكـم ألجـل خطايانـا،  ،السرائر احمليية اجلسد املقدس والدم الكرمي اللذين ملسيحك

 كــل شــيء. أنعــم لنــا يــا رب بروحــك القــدوس لكــي جنســر بدالــة مــن غــري لكــن باركتنــا وطهرتنــا يف
 ”]خوف أن نصرخ إليك أيها اآلب القدوس الذي يف السموات ونقول...

 النسخة العربية) 26و25بومشتارك صظحة  -(قداس عهد ربنا 
وأحيانـــاً ويُالَحـــ  أن هـــذه الصـــالة املضـــافة (ب) علـــى صـــالة القســـمة األُوىل ( أ ) تســـري علـــى منهجهـــا، 
 بنظس ألظاظها. ومل تكن قد أخذت بعد صظتها املتغرية لتناسب املوسم الكنسي إن كان لعيد أو لصوم.

مـــة القســـمة“ومالمـــح صـــالة القســـمة اُألوىل املعروفـــة بــــ اآلن جنـــدها واضـــحة يف صـــالة قســـمة  ”مقدِّ
�ايــة القــرن  (الــذي هــو مــن مــدونات” الديــداخي“يف  ”صــالة القســمة“فــنحن نقــرأ يف ”. الديــداخي“

 بكيظية هذه الصالة) هكذا:” رسويل“وهي يف حقيقتها جمرد اقرتاح  -األول املسيحي 
ــا خبصــوص املكســور (القســمة) فقولــوا هكــذا:  مــن أجــل احليــاة واملعرفــة الــيت  نشــكرك يــا أبانــا[أمَّ

ور وكما كان هـذا المكسـ -فتاك (عبدك). لك الد إىل دهر الدهور  بواسطة يسوعأعلنتها لنا 
هكذا اجعل كنيستك ” ثم جمع معاً وصار واحداً “(أي الخبز المكسور) مبعثرًا فوق التالل 

أن تجتمـــــع معـــــاً مـــــن أقاصـــــي األرض إلـــــى ملكوتـــــك ألن لـــــك المجـــــد والقـــــوة بالمســـــيح 
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 ].يسوع إلى دهر الدهور
معـه  وُيالَح  هنا أصل الطقس الـذي حيـتم علـى الكـاهن بعـد تقسـيم اجلسـد إىل أجـزاء متعـددة أن جي

كلــه ليصــري مــرة أخــرى جســداً واحــداً (خبــزة واحــدة) إشــارة إىل اجتمــاع الكنيســة مــن أقاصــي األرض يف 
 ملكوت ربنا.

 نلمح ثالثة عوامل أساسية تقوم عليها:” الديداخي“ويف صالة القسمة هذه الواردة يف 
 باعتبارها ُجزءاً من اإلفخارستيا. ”بالشكر“ابتداؤها األول: 
 ”.باالجتماع معاً إلى الملكوت“سمة وسر اخلبز املكسور ربط الق الثاني:
 ”.لتمجيد اآلب بواسطة المسيح يسوع“توجيه الصالة يف القسمة  الثالث:

(هنــــا مل يُــــذكر الــــروح القــــدس، ألن يف القــــرن األول مل يكــــن قــــد ـــــدد فعــــل الــــروح القــــدس داخــــل 
 ).9فصل ” داخيالدي“وُيالَح  أن نظس هذا االجتاه رأيناه يف  -اإلفخارستيا 

فاآلن إذا عدنا إىل أنافورا القديس مرقس الرسول جند أ�ا تضع هذه العوامل الثالثـة نصـب عينيهـا يف 
 بداية القسمة، فهي تبدأها هكذا:

العامل األول: [وأيضًا فلنشكر اهللا اآلب ضابط الكل أبـا ربنـا وإلهنـا ومخلِّصـنا يسـوع المسـيح 
 بق ومتهد للقسمة بقوهلا:كذلك تسألنه جعلنا أهًال اآلن]. 
 العامل الثاني: [واهدنا إلى ملكوتك].

العامل الثالث: تقول: [لكي بهذا كما أيضًا في كل شيء يتمجَّد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم 
القدوس في كل شيء (أو الكلي القدس) الكـريم والمبـارك، مـع يسـوع المسـيح 

 ابنك الحبيب والروح القدس].
فـــال تـــذكر الـــروح القـــدس هنـــا يف صـــالة ” الديـــداخي“قـــوق مانشســـرت تتبـــع خـــط وُيالَحـــ  هنـــا أن ر 

 القسمة مما يوضح جداً قدم هذا اجلزء يف نسخة الرقوق.
يف أنـــافورا القـــديس ســـريابيون لـــربط القســـمة بالشـــركة حيـــث ” للقســـمة“كـــذلك نقـــرأ صـــالة خاصـــة 

 اول من اخلبز املكسور:على التن اصطالح الشركة حبسب التقليد الكنسي القدمي ينصب أساساً 
اجعلنـا مسـتحقين للشـركة فيـك (أي فــي األسـرار) يـا إلـه الحــق. امـنح أجسـادنا ارتقـاًء فــي [

ي الظهـم واملعرفـة، أعطنـا حكمـة يـا إلـه املـراحم بتناولنـا مـن جسـدك ودمـك. الطهارة وأنفسنا ف
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 )1F2(رين آمني.]لك الد والقوة بواسطة ابنك الوحيد يف الروح القدس اآلن وإىل دهر الداه
واآلن إذا عــدنا إىل أنــافورا القــديس مــرقس الرســول جنــدها مل تغظــل أيضــاً ذكــر هــذه الشــركة يف مقدمــة 

 صالة القسمة إذ تقول:
أسـراره اإلهليـة ”) وإصـعاد“(ترمجـت خطـأ  لشركة وتناول[هو أيضاً فلنسأله أن جيعلنا مسـتحقني 

 غري املائتة]، فنرجو التصحيح.
عنـــد ســـريابيون. كمـــا يلـــزم هنـــا أن ” الشـــركة فيـــك“تقابـــل ” الشـــركة يف األســـرار“وُيالَحـــ  هنـــا أن 

الــورادة يف الرتمجــة القبطيــة بصــيغة املصــدر فهــي ال تعــين  metalumyic;نصــحح أوًال ترمجــة كلمــة 
 أوًال، وثانيـاً هذا من حيث املعىن اللغوي يف اللغة اليونانيـة ”. األخذ“أي  ”تناول“بل ” إصعاد“إطالقاً 
ألن الكلمــة الــيت تســبقها هــي ” إصــعاد“يــث وضــع الكلمــة يف هــذا املكــان فهــو ال ميكــن أن يظيــد مــن ح

أمَّـا الكلمـة الصـحيحة ”. االشـرتاك“بعـد ” اإلصـعاد“لألكل، فال يصح أن يكون ” اشرتاك“شركة أي 
ي الشـركة هــحيـث  -” االشـرتاك والتنـاول“بعـد االشـرتاك فهـي التنـاول وهـي املـرادف األصـلي لالشـرتاك 

 هذا باملعىن العام. االجتماع الحبي حول المائدة لألكل،
مـن اخلبـزة  التنـاول بجسد المسـيح بواسـطة هي االجتماع فاالتحاد فالشركةأمَّا باملعىن الليتورجي، 

ـــا ” الشـــركة“الواحـــدة الـــيت هـــي اجلســـد الواحـــد. لـــذلك ال ميكـــن فصـــل  عـــن التنـــاول يف اإلفخارســـتيا! أمَّ
ورجي فقــد متَّ وانتهــى �ائيــاً خبتــام الذوكصــا كمــا أوضــحنا ســابقاً. وهــذا اخلطــأ كبــري اإلصــعاد بــاملعىن الليتــ

 .)2F3(ويلزم تصحيحه
وعمليــة  ”الشــركة“كـذلك ينبغــي يف هــذا أن ُتالَحــ  العالقــة األساســية القائمــة بــني طلــب اســتحقاق 

كـو 1(» سـيحجسـد املشـركة أليس هـو  نكسرهاخلبز الذي  «وهي سرية والهوتية بآن واحد:  ”القسمة“
هنا عن الواقع الليتورجي وحنن يف مبدأ صالة القسـمة ” اإلصعاد“)، ولكي يتضح خروج معىن 16:10

نتأمل نظس صالة القسمة يف القداس الكريلسي إذ عادت وأدخلت يف داخلها نظس كلمات املقدمة مرة 
 ntou`قالــت أخــرى، ولكــن بوضــوح آخــر تكشــظه نظــس الكلمــات باليونــاين والقبطــي. فعنــد الشــركة 

koinwnia -  بــــل قالــــت:”) ميتــــا ليمبســــيس“أو ” إصــــعاد“وعنــــد التنــــاول (مل تقــــل nem 
pijinsi ebol mmwou .(والتناول منها) 

 
(2) Lucien Deiss, Early Sources of the Liturgy, p. 119. 
(3) Brightman, Liturgies Eastern and Western, p. 108. 
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 كسر الخبز عامة:” عملية“
األسـقف هـو الـذي  “معروف يف التقليد القـدمي حبسـب مـا ورد يف نـص التقليـد الرسـويل هليبـوليتس أن 

ولكن يعود نظس النص عنـدما يـذكر إفخارسـتية يـوم األحـد داخـل الكنيسـة . )3F4(”كان يقوم بكسر اخلبز
 يقول:

عليـــــه أن يــــــوزع  -إذا كـــــان ذلــــــك ممكنـــــاً  -[ويف اليـــــوم األول مـــــن األســـــبوع فاألســــــقف نظســـــه 
 )4F5((اإلفخارستيا) على كل الشعب بينما يكون الشمامسة يكسرون اخلبز.]

ذا بـــدأ األســـقف أو الكـــاهن يف القســـمة فـــإن وحبســـب التســـليم الصـــحيح يف الكنيســـة القبطيـــة أنـــه إ
الشمامسة ينزلون مجيعاً من اهليكل واحداً واحداً ما عدا الشـماس املسـاعد للكـاهن، وهـذا التقليـد القـدمي 
يكشف عن مدى هيبة عملية القسمة قدمياً يف الكنيسة. وإليك ما قرره العاِمل ابن كـرب قسـيس املعلقـة يف  

 ”:ح اخلدمةمصباح الظلمة يف إيضا “كتاب 
 ”لتقسم اآلن“يشق القربانة شقاً. فإذا قال  ”يا الذي قسَّم في ذلك الزمان“[فإذا قال الكاهن 

ثم يشكر ويكمِّل القسـمة. وهنـا يبتـدئ الخـدام ينزلـون مـن الهيكـل يتم قسمة القربانة بيديه، 
قسـمة. ويكمِّـل صـالة ال وحـدهما واحـداً بعـد واحـد حـىت يبقـى (القـس والشـماس) إلى الخـورس

 (الباب السابع عشر) )5F6(ويقول الشعب أبانا الذي يف السموات ...]
 كذلك جند يف أحد قوانني البابا أثناسيوس الرسويل ما يعزز هذا القول:

[ال يتقــدم أحــد مــن الشمامســة إىل املــذبح وهنــاك َمــْن هــو أكــرب منــه، بــل يــداوموا الــرتويح بــاملراوح 
ـــموا الجســـد  ـــى يقسِّ يـــروِّح  وإذا فرغـــوا مـــن القســـمة يبقـــى واحـــدالة، وهـــم مالزمـــون الصـــحت

 بالبوميس الذي هو البسه من البداية إىل كمال الصعيدة.]
 القانون التاسع والثالثون) -(خمطوطة النوموكانون 

 لكي يبدو كأنه يروح جبناحه بشبه الشاروبيم. الترويح بمالبسهُيالَح  هنا ضرورة 
ايـة القسـمة ولكـن قـرب �ايتهـا ينـزل اجلميـع وال يبقـى إالَّ كما ُيالَح  أن كل الشمامسة حيضـرون بد

واحــد. كمــا ُيالَحــ  أن الكــالم حيتمــل ضــمناً أن الشمامســة يشــرتكون يف القســمة إذ يبقــى أكــربهم مــع 
 الكاهن ليشرتك معه يف القسمة.

 
(4) Apost. Tr., XXXIII, 5. 
(5) Ibid., XXIV. 1. 

 هذا التقليد الليتورجي خطري يف الواقع وقد سقط من الطقس لقلة الدراية وضعف التسليم وعدم توقري السر. (6)
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 مخطوطة أثرية تشرح دور الشماس
 في القسمة عند األقباط في القرن الرابع

 

صـــظحات) جيـــري فيهـــا حـــوار بـــني مشـــاس  4عبـــارة عـــن ورقتـــني ( fragmentوطـــة هـــذا جـــزء مـــن خمط
وشـــيخ مـــن اآلبـــاء حـــول إحســـاس الشـــماس خبطايـــاه ورهبتـــه مـــن خدمـــة املـــذبح. ومنهـــا يتضـــح مـــن قـــول 

م) ومـا 447 - 337أن هذه احلوادث جتري يف أيام أنبا إشعياء األسـقيطي املعـروف الـذي عـاش ( الشماس
 هنا هو احلوار اآليت:يهمنا من هذه املخطوطة 

ألنــك يــا أيب القــديس أمــرتين أن أخــدم املــذبح فأنــا أســألك أن ختــربين إيــش (أيُّ شــيِء)  مســألة:[
 وإذا كنـت كنت واقف (واقفـاً) علـى المـذبح مـع القسـيسينبغي يل أن أفكر به أو أِهذُّ به إذا 

أو إن   ى إنسـان عليـلأحمـل قربـان (قربانـاً) وأذهـب بـه إلـ أوأقـرِّب الكـأس  أوأفصل القربان 
 كان ينبغي يل أن يكون يل ثوبان ثوب مظرتز خلدمة املذبح أو ألبس سراويل؟

يــا أخــي هــذه األشــياء هــي روحانيــة وهــي عنــدك جســدانية. الشــماس ينبغــي أن يكــون مثــل  جــواب:
نــه الســريافيم كلــه أعــني، كلــه عقــل، فيمــا فــوق يظكــر، فيمــا فــوق يــتظطن، بــالظزع والرعــدة يســبِّح اهللا أل

حيمل جسد ودم امللك الذي ال ميوت وهو مثـل السـريافيم. مـن أجـل أنـه يصـرخ بالتسـبحة ويـروِّح علـى 
الســراير (األســرار) املظزعــة (الرهيبــة) كمثــل مــا تظعــل تلــك بأجنحتهــا. وتــذكر أن تلــك األجنحــة مثــال 

الــداخل  الرتظــاع العقــل مــن األرضــيات إىل الســماويات، ويصــرخ بــال هــدو (هــدوء) يف هيكــل إنســانه
ويقول تسبحة الغلبة جلاللة جمد اهللا إهلنا ويعج قائالً: قدوس قـدوس قـدوس السـماء واألرض ممتلئـة مـن 
تســبحته، ومــا يتلــو ذلــك. فمــن صــوت هــذه الكــرازة املظزعــة املرعبــة يقــع الشــيطان مرتعــداً مــن الـــنظس 

إذا كنــت بعــد ذلــك ... املســبية ويهربــوا (ويهــرب) أجنــاده خــازيني وتبقــى الــنظس حــرة مــن عبوديتهــا. و 
أو تعطي الكأس أو تحمل إلـى إنسـان ” تفصلها“واقف (واقفاً) قدَّام السراير المقدسة وإذا كنت 

 )6F7(تطوي ثياب املذبح أو يف شيء من خدمته.]قربان (قرباناً) أو 
 ومن هذا الكالم نستطيع أن نستخلص اآليت:

 ملقدسة مع القسيس.أن الشماس كان يقف على املذبح أمام األسرار ا أوًال:
 ”.األسرار“أن الشماس كان يظصل (يقسِّم)  ثانياً:

 
 انظر صورة املخطوطة يف آخر الكتاب. (7)
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 أنه كان يقرِّب املتناولني بالكأس.ثالثاً 
 أنه كان يناول بنظسه املرضى من اجلسد والدم. رابعاً:

تـــاج إىل جهـــد ألن التقـــديس مل يكـــن يـــتم علـــى  خامســـاً: أن عمليـــة القســـمة كانـــت عمليـــة كبـــرية ـو
وكانـت اخلبـزة  )7F8(ثـالث خبـزات علـى األقـل وكـذلك علـى ثـالث كـؤوس واحـدة بـل” خبزة“

تها اخلبزتان األخريـان) هـي الـيت كـان ُجيـرى عليهـا الرشـومات. علمـاً بـأن الشـعب   اُألوىل (ـو
 كله كان ملزماً بالتناول.

والذي يؤكـد حقيقـة مناولـة الشـماس للمرضـى مـن اجلسـد والـدم القصـة الـيت أوردهـا البابـا ديونيسـيوس 
م) عــن الشــماس الــذي أرســله األســقف ملناولــة إنســان مــريض قبــل موتــه 264اإلســكندري الكبــري (تنــيح 

 .Communionبثوان، وسنأيت على ذكرها يف موضوع املناولة 
وهنــا يكظينــا شــهادة هيبــوليتس مــع روايــة هــذه املخطوطــة مــن حيــث اشــرتاك الشــماس يف القســمة مــع 

 الكاهن أو األسقف.
 التي يعطيها الطقس القبطي لعملية القسمة:المهابة والكرامة 

لــيس معــىن اشــرتاك الشــماس يف القســمة أنــه كــان هنــاك تقصــري مــا يف كرامــة األســرار، ولكــن احلقيقــة 
كأحـد الكنيسـة  تكمن يف أن الشماس يف العصر احلاضر هو الذي فقد مركزه املهيب وكرامـة دوره الـوظيظي يف

 ”.أحد أعني اهللا السبعة“س أثناسيوس الرسويل أنه أعضاء الكهنوت أو كما يقول عنه القدي
ــة كســر الخبــز وتوزيعــه“واحلقيقــة أن  هــي منــذ األيــام اُألوىل حبســب التقليــد القــدمي العــربي مث  ”عملي
وهي اليت كانت تعطي سر وحدة املؤمنني بالشـركة يف  .)8F9(هي التي يتركز عليها الطقساملسيحي كانت 

(يف القســمة) ألــيس هــو شــركة نكســره اخلبــز الــذي “واحــدة املكســورة، اجلســد الواحــد كمــا مــن اخلبــزة ال
 k™جسد املسيح؟ فإننا حنـن الكثـريين خبـزة واحـدة جسـد واحـد ألننـا مجيعـاً نشـرتك يف اخلبـزة الواحـدة 

toà ˜nÕj ¥rtou.) ”1 17و16: 10كو( 
عنهـــا املخطوطـــة هـــو عمليـــة طقســـية ذبائحيـــة بالدرجـــة اُألوىل، وتـــتكلَّم ” كســـر اخلبـــز“وُيالَحـــ  أن 

حبســـب لغـــة الكنيســـة اُألوىل الـــيت مسعناهـــا مـــن فـــم الشـــماس يف حـــواره مـــع أبيـــه الشـــيخ حيـــث يعـــربِّ عـــن 

 
ي يقـول أن يـوم السـبت لألب يوحنـا تابـت املطبـوع يف لبنـان الـذ” عهد الرب“كذلك انظر كتاب   -انظر املرجع السابق  (8)

 يقدَّس فيه على ثالث قربانات، أمَّا األحد فعلى أربعة.
(9) Richardson, op. cit., p. 328. 
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أي  -أي يظصل اجلسـد  -” األسرار يفصل“مبدعة وهي  بعبارة سرائرية” كسر اخلبز“القسمة أو عن 
ء الذبيحــة مــا هــو اصــطالح ذبــائحي حيــث كــان يظصــل الكــاهن قــدميا أجــزا ”يفصــل“وكلمــة  -الذبيحــة 

كهنوتيــة دقيقــة  صــاحل للتقــدمي ومــا هــو غــري صــاحل، مــا يؤكــل ومــا ُحيــرق، حبكمــة ودرايــة وحســب أصــول
يظصـل  “يتوارثها بالتسليم، وهـو االصـطالح الـذي دخـل يف مظهـوم تظسـري الكلمـة وفحصـها والتعلـيم بـا 

 لية.ذبيحة عق” الكلمة“(أوشية البطريرك) باعتبار أن ” كلمة احلق باستقامة
املكسورة مـن ” واألجزاء“وعندنا من أقوال أورجيانوس ما يشري إىل االهتمام واالعتناء الزائد بالقسمة 

 باعتبارها أجزاء اجلسد املقدس:” اخلبز املقدَّس“
اإلهليــة احــذروا وأنــتم ـملــون جســد  أن تســاعدوا فــي إقامــة األســرار[وأنــتم الــذين أعطــي لكــم 

د لـــئالَّ يقـــع جـــزء منـــه علـــى األرض أو تضـــيع أجـــزاء مـــن القـــرابني الـــرب لكـــي تكونـــوا بانتبـــاه شـــدي
املقدســة وختتظــي عــن نظــركم، احســبوا هــذا جرميــة وهــي كــذلك بــاحلق إن كــان عــن إمهــال يســقط 

 )9F10(منكم شيء.]
عظــٌم ال  «ولكــن ألن إجنيــل يوحنــا أشــار إىل محــل الظصــح عنــد ذكــر اجلســد علــى الصــليب، قــائًال: 

ي مل تكسر عظمة واحدة للمسيح عند موته، بدأ مظهوم القسـمة أي كسـر ) أ36:19(يو » ُيكسر منه
اخلبــز يتزعــزع عنــد بعــض الكنــائس، ولكــن احلقيقــة أن هــذا ال يعــين أن اخلــروف مل يظصــل ويقطــع، بــل أن 

رأسـه مـع أكارعـه وجوفـه وال تبقـوا منـه إىل الصـباح، والبـاقي منـه إىل الصـباح  «الوصـية هـي أن يؤكـل كلـه 
). معـىن هـذا أنـه ال يبقـى فيـه عظـم علـى عظـم وال مظصـل مربـوط وال 10و9: 12(خـر » نـارـرقونـه بال

هـــذا هـــو جســـدي املكســـور  «حلـــم وال غضـــروف! هـــذا هـــو املعـــىن النهـــائي الـــذي قصـــده الـــرب بقولـــه: 
 )24:11كو 1(» ألجلكم.

 ويوجد يف الطقس اإلفخارسيت ثالثة اصطالحات هي كلها أصًال إجنيلية:
qruptÒmeno = جسدي املظتت“

n” 
كــــــــو 1وهــــــــذه وردت يف إحــــــــدى النســــــــخ يف 

 وتستخدمها قوانني الرسل. 24:11
يف  24:11كـــــــــو 1وهـــــــــذه وردت أيضـــــــــاً يف  ”klèmenon = جسدي املكسور“

 معظم النسخ.
 .19:22وهذه وردت يف لو  ”didÒmenon = جسدي املبذول“

 
(10) Origen, In Ex. Hom., 13. 3., cited by Quasten, Patrol. vol. II. 
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إن  «ح مراعــاة لــنص الكتــاب: وحــىت إىل اآلن تتحاشــى الكنيســة الرومانيــة اســتخدام هــذا االصــطال
10F» عظمــاً ال ُيكســر منــه

. كــذلك ال جنــد هــذا االصــطالح يف إجنيــل مــىت وال يف مــرقس وال يف األصــول )11
كــــو 1الســــريانية القدميــــة وال يف النســــخ اليونانيــــة املعتمــــدة لألســــظار، ممــــا يظيــــد أن تســــجيله يف لوقــــا ويف 

نيسة لكسر اخلبز الذي كان قد استقر يف روايـة جاء انعكاساً من قوة الطقس املستخدم يف الك 24:11
 .)11F12(كاستالم رسويل قبل تسجيل األناجيل” القسمة“و ” التأسيس“

أي ” كســــر اخلبــــز“ولكــــي نوضــــح للقــــارئ القيمــــة الســــرائرية بــــل واهليبــــة الســــرية الــــيت حيتلهــــا طقــــس 
ذَكِّره بإفخارســتية تلميــذي يف الكنيســة القبطيــة، وعمــق وعيهــا هلــذا اإلجــراء اململــوء أســراراً، نُــ ”القســمة“

عمواس اليت أكملهـا الـرب بنظسـه يف اليـوم األول يـوم األحـد يـوم قيامتـه اليـدة بالـذات، ومـا حـدث عنـد 
ممـا يظيـد أن  ،”وحلولـه“، حيث اسُتعلن املسيح أو باحلري اسُتعلنت حضـرته اإلهليـة ”كسر الخبز“حلظة 

حيــث نصــبح يف مواجهــة الــرب وُتســتعلن حضــرته. هــذه اللحظــة هــي قمــة الظعــل الســري يف اإلفخارســتيا 
وبسبب ذلك أحلت اإلفخارستيا يف تركيبها الليتورجي البدائي (طقس تقدمي احلمل) أن يكـون بعـد الربكـة 
علــى اخلبــز والشــكر علــى الكــأس طلــب حلــول املســيح بالــذات! كــذلك أحلــت األنــافورا علــى أن يكــون 

 ”.وقسَّمه“ذي يقول فيه استدعاء الروح القدس بعد تالوة التأسيس ال
باعتبـاره قمــة  -كمـا يف ســريابيون والديـداخي   -يف الكنيسـة اُألوىل  ”كســر الخبـز“هـذا الرتكيـز علـى 

سر الشركة الذي فيه حيدث حضور الرب السري، جعل العلماء يعتقدون أن طقـس الشـكر علـى الكـأس 
 ”.كسر اخلبز“يأيت ثانوياً بالنسبة لـ

الَحـ  أن كلمــة 
ُ
حادثــة إشــباع موجــودة يف األناجيــل يف  ”kl£sma =الكســر “أو  ”كســورالم“وامل

لذلك فإن استخدامها يف الليتورجيا يشرح لنا إحدى الطرق اليت سلكتها اإلفخارسـتيا يف  الجموع فقط،
 .)12F13(اختيار الكلمات واقتباس أصول الطقس وخصوصاً الطقس الشرقي

هــو الديــداخي ومــن  ”المكســور“الجســد م وعلـى قــدر مــا وصــلنا فــإن أول تسـجيل ليتــورجي اســتخد
 .)13F14(بعده تسجيل هيبوليتس للتقليد الرسويل

 
(11) Richardson, op. cit., p. 413. 
(12) Greg. Dix., op. cit., 133. 
(13) Richardson, op. cit., p. 413. 
(14) Ibid. 
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 عملية التقسيم:
أثناء عملية التقسـيم يقـول الكـاهن صـالة خاصـة، تسـمَّى صـالة القسـمة، ولكـن األمـر امللظـت للنظـر 

ة ، لكـل مناسـبة كنسـية أن تقسيم القربانة يعين شـيئاً والصـالة تعـين شـيئاً آخـر، فصـالة القسـمة اآلن متغـريِّ
صــالة حبســب املوســم ســواء كــان موســم صــوم أو عيــد، وكــل صــوم لــه صــالته ولكــل عيــد صــالته. هــذه 

ولكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو التقســيم للقربانــة (للجســد) فمــاذا  -الصــالة نرجــئ الكــالم عنهــا اآلن قلــيًال 
 يعين هذا التقسيم وكيف يتم؟

 ( أ ) الرشم بالدم:
ة بيده اليمىن وينقلهـا ويضـعها علـى يـده اليسـرى (عمليـة ترديـد الذبيحـة أمـام اهللا يأخذ الكاهن القربان

أي  -)، مث يضع إصبع اليد اليمىن السبابة جبانب الذسبوتيُكن مـن الناحيـة اليمـىن 281انظر صظحة  -
وجيعلنــا أهــًال اآلن لشــركة “وهــو يقــول آخــر مقطــع مــن املقدمــة الســابق ذكرهــا ...  -اجلانــب املشــقوق 

مث يرفـع يـده ويضـع إصـبعه ذاتـه داخـل الكـأس ويغمسـه ”. تناول أسراره اإلهلية غري املائتة اجلسد املقـدسو 
نســجد “(وهنــا أَدخلــت حــديثاً بعــض النســخ: ســجود الشــعب وقولــه: ” والــدم الكــرمي“يف الــدم قــائًال: 

هـراً بأصـبعه املبلـل مث يرفـع إصـبعه حبـذر ورفـق ويرشـم القربانـة وجهـا وظ”). جلسدك املقدَّس ودمـك الكـرمي
وهـــو يقـــول  -أي حبركـــة دورانيـــة متصـــلة فـــوق وأســـظل  -بالـــدم علـــى هيئـــة صـــليب دون أن يرفـــع أصـــبعه 

 هنا جمرورة باإلضافة علـى شـركة وتنـاول "تنـاول"” اللذين” (“اللذين ملسيحه الضابط الكل الرب إهلنا“

 جسده ... ودمه...).
الَحــ  أن هتــاف الكــاهن هنــا بكلمــة 

ُ
أخــذ اآلن يف الوقــت ” الــدم الكــرمي“و” د املقــدساجلســ“وامل

احلاضر نغمة االستعراض أو االعرتاف، مع أنه امتداد عادي ملقدمة القسمة بالتضرع ألن جيعلنا اهللا أهـًال 
 للتناول من اجلسد املقدس والدم الكرمي.

 طريقة التقسيم ومعناه:
 التقسيم في الطقس القبطي يتم على مرحلتين:

فهو عندئـذ عليـه أن يـتمم مـا يقولـه  ،”وقسَّمه“وتتم يف التأسيس عند قول الكاهن  ى:المرحلة اُألول
عمــًال بــأن يشــق القربانــة (دون أن يظصــلها) إىل ثلــث وثلثــني. مث يعــود ويشــق (دون أن يظصــل) ودون أن 
تنظصـل مـن القســم األوسـط، الطــرف األعلـى منــه دون أن يظصـله. وهكــذا يـرتك القربانــة صـحيحة شــكًال 

 ن مشقوقة إىل ثلث وثلثني وجزء من الثلثني.ولك
هـــذه التعليمـــات املوجهـــة للكـــاهن حققهـــا لنـــا بصـــورة أخـــرى العـــاِمل رينـــودوت مـــن قراءاتـــه للتعليمـــات املكتوبـــة 
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 باخلط األمحر يف هذا املوضع لعدة خمطوطات قدمية من أنافورا القديس باسيليوس الطقس القبطي هكذا:
 )14F15(ولكن امجعها ثانياً لتكون يف حالة كأ�ا مل تقسَّم.] -سام [قسم القربانة إىل ثالثة أق

، وجدت فيه هذه التعليمـات هلـذا اإلجـراء الطقسـي يف هـذا املكـان وتوجد نسخة لقداس عند الالتني
بالذات مما يدل على أن روما ومشال فرنسا وبعض بالد الغرب أخذت عـن مصـر يف وقـت متـأخر (القـرن 

 .)15F16(ر)السادس عش -الرابع عشر 
يف القـرن  )16F17(أمَّا الطقس األجنليكـاين فقـد اعـرتف بصـراحة أنـه أخـذ عـن مصـر هـذا اإلجـراء الطقسـي

 م.1385الرابع عشر سنة 
ويقـول جرجيـوري دكـس يف كتابــه إن مصـر أدخلـت هــذا الطقـس يف القـرن الرابـع عشــر. ولكـن يف ظننـا أ�ــا 

ها يف كتابــه "مصــباح الظلمــة" يف أوائــل القــرن الرابــع قســيس املعلقــة" يــذكر  -أقــدم مــن ذلــك، فالعــاِمل "ابــن كــرب 
 - 1409(سـنة  88عشر على أ�ا طقس قدمي مستقر يف البيعة، كما يذكرها البابا غربيال اخلامس البطريرك 

 مع شرح هلا يظيد أ�ا قدمية ومستقرة يف البيعة.” الرتتيب الطقسي“م) يف كتابه عن 1427
 

 
 
 
 
 

ـــا هـــو ولكـــن ترتيـــب املخطوطـــات ال قدميـــة الـــيت استخلصـــها رينـــودوت خيتلـــف عمَّ
مذكور يف ابن كرب ويف غربيـال اخلـامس، ألن رينـودوت يقـول: [إن يف القسـمة اُألوىل 
ـــم القربانـــة (اجلســـد) إىل ثالثـــة أجـــزاء طوليـــة مث يعـــود يف القســـمة الثانيـــة  الكـــاهن يقسِّ

ــــــم هــــــذه األجــــــزاء الثالثــــــة الطوليــــــة إىل ثالثــــــة أجــــــزاء عرضــــــية  مــــــع االحتظــــــاظ ويقسِّ
بالذســبوتيُكن ســليماً يف الوســط. فينشــأ عــن ذلــك تســعة أقســام علــى هيئــة صــليب. 
وهــذا يف اعتبارنــا هــو األصــل القــدمي للتقســيم يف الطقــس القبطــي ألن ذلــك لــه معــىن 
ومغزى ِسرِّي، إذ بذلك يكون قد متَّ تقسيم القربانة بواسطة قطع على هيئـة صـليب، 

الثانيــة. ويف هــذا حبــك يف املعــىن، أي أن القســمة اُألوىل ال  املــرة اُألوىل تكملهــا املــرة
إشــارة ” صــليب واحــد“َتْكُمـل إالَّ بالثانيــة، أي أن القســمتني معــاً مهــا قســمة واحــدة 

إىل اكتمــال اآلالم الواحــدة ولــو بــإجراء طقســي علــى مــرتني! وهــذا كلــه ـاشــياً بليغــاً 
 تني!!ملظهوم إجراء تكرار القسمة (اآلالم والصليب) مر 

 
(15) Renaudot, Liturg. Orient., I., p. 15, cited by Dict. of Anti. vol. 1., p. 686. 
(16) V. Stanley, The Manual Acts (Alcuin Club, 1927), coted by G. Dix, op. cit., p. 49 n.2. 
(17) Dix, op. cit., p. 49. n.  2. 
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أمَّا القسمة اليت يذكرها ابن كرب وغربيال اخلامس بالنسبة للمرحلة اُألوىل اليت تـتم 
 عند ذكر كلمات التأسيس فيكون رمسه كاآليت: 

وعلـــى العمـــوم مل ـمـــل املرحلـــة األُوىل مـــن القســـمة أثنـــاء التأســـيس أي مظهـــوم رمـــزي 
هـــذا  «بالصـــليب وبالتـــايل آالم ومتزيـــق اجلســـد علـــى الصـــليب  ســـوى أ�ـــا تطبيـــق ملـــا متَّ 

 .إهلي سري فهي مطابقة طقسية لنص » هذا جسدي املكسور «» جسدي املبذول

 

 

 حاملة بعض الرموز.” القسمة“ولكن يف املرحلة الثانية نضجت عقيدة 
 وهي اليت تأيت بعد حلول الروح القدس:المرحلة الثانية للقسمة: 

الكنيســة القبطيــة دونــاً عــن مجيــع كنــائس العــامل، ذو هيبــة كبــرية ووقــار وصــالة مطولــة ذات وهــي طقــس يف 
 ”.كريياليسون. كريياليسون. كريياليسون“مقاطع هلا مرداتا املتواصلة كل منها طلباً للرمحة ثالث مرات 

ــا الــذي هــو بكلمــات الصــالالنظــري ولــيس ملنطوقهــا  العملــيوهنــا ينتمــي املــرد ملظهــوم القســمة  ة! فأمَّ
” كريياليسون“مظهومها العملي فهو كما قلنا الصليب واآلالم واجلسد الذي يتمزق على الصليب، فهنا 

تأيت من فم الشعب موافقة هلذا الواقع العملي أشد التوافـق. أمَّـا املنطـوق النظـري يف كلمـات الصـالة فرمبـا 
بدعــة، فالكــاهن يتهلــل بظمــه بالصــالة يكــون للظــرح والتهليــل خصوصــاً يف األعيــاد، وهنــا ـــدث مضــادة م

واللحن ويف نظس الوقت ميزِّق اجلسد بيديه، أمَّا الشـعب فينحـاز ملـا جيـري علـى املسـتوى السـري، أي يـرد 
مـــرده التقليـــدي الـــدائم بصـــوته احلـــزين علـــى مـــا جيـــري علـــى املـــذبح أثنـــاء التقســـيم، والصـــليب ميـــأل عقلـــه 

 وتظكريه.
ـــم القربانـــة ثالثـــة أقســـام الكـــاهن هنـــا، كمـــا يقـــول رينـــودوت  حبســـب املخطوطـــات القدميـــة، يبـــدأ يقسِّ

عرضـية بعــد أن كـان قــد مت تقســيمها يف القسـمة اُألوىل إىل ثالثــة أقسـام طوليــة، حيــث ينشـأ تســعة أجــزاء 
وهــــــي كلمــــــة حمرَّفــــــة وأصــــــلها اليونــــــاين  ،”الذســــــبوتيُكن“اجلــــــزء األوســــــط منهــــــا وهــــــو األكــــــرب وُيســــــمَّى 

despotikÒn =  وهـــو يوضـــع يف الوســـط ومـــن حولـــه  ،”الـــذي للســـيد“ن ومعناهـــا احلـــريف ذســـبوتيكو
األجزاء الثمانيـة علـى مثـال الصـليب، وهكـذا يـتم يف الطقـس القبطـي اإلشـارة إىل الصـليب واآلالم عمليـاً 

 بدون كالم.
زاء يـتم فيهـا تقطيـع اجلسـد إىل أجـ طريقـةأمَّا القسـمة اآلن يف األنـافورا القبطيـة فلهـا طريقتـان عمومـاً، 

منـذ القـرن الرابـع  -مع ترتيب خاص يعتمد كله على رسم إشارة الصليب باألجزاء وهي مسـتحدثة نوعـاً 
 على غرار الطقس البيزنطي املتطور، -عشر 
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ــا الطريقــة األخــرى، فتنقســم فيهــا القربانــة بــنظس الوصــف الــذي قدَّمــه رينــودوت أي ثالثــة أقســام  أّم
تســـعة أجـــزاء مبـــا فيهـــا الذســـبوتيُكن يف الوســـط، ولكـــن دون أن  طوليـــة وثالثـــة أقســـام عرضـــية ينـــتج عنهـــا

ينظصــل منهــا أي جــزء علــى اإلطــالق. وهــذه الطريقــة هــي األقــدم وهــي مشــروحة ومزكــاة يف اخلوالجيــات 
احلاذقني. ويقول عنها البابا غربيال اخلامس البطريرك الثامن  املطبوعة اآلن، ومستخدمة عند بعض الكهنة

ــمة والثمــانون: [وإن كــا ــم القربانــة برتتيــب إىل أن تكــون مقسَّ ن الكــاهن حاذقــاً مرتَّبــاً علــى مشــايخ ويقسِّ
. وهـذه إشــارة ضــمنية )17F18(]فــذلك هــو الحــق الصــحيحوهـي صــحيحة ويرفعهـا بيديــه مقســومة صـحيحة 

حيث يتم فيها اإلشارة إلى ذبح وتمزيق الجسـد دون أن ُيكسـر إىل أ�ا هي الطريقة األقدم واألصح، 
 .)18F19(ظامه! وهنا في الحقيقة أبدع طقس ناطق بعمق الواقع الالهوتي دون كلمة واحدةعظم من ع

 السباذيقون (وصحتها الذسبوتيُكن) والقدسات للقديسين:
 ”.الذسبوتيُكن“يف الثلث األوسط للقربانة (اجلسد)، اجلزء األوسط من هذا الثلث هو 

ســبوتيُكن ال تُظصــل أجــزاؤه الثالثــة بنــوع وهــذا الثلــث األوســط للقربانــة (اجلســد) الــذي يف وســطه الذ
ولكن يُظصل الوجه األعلى من اجلـزء األوسـط (الوجـه املختـوم مـن الذسـبوتيُكن)  ،خاص بل يبقى متصالً 

أبانـا الـذي “استعداداً لرفعه وغمسه يف الكأس. [فالكاهن بعد القسمة وبعد أن خيتمهـا بالصـالة هاتظـاً: 
مث صـالة اخلضـوع مـن ” أبانـا الـذي يف السـموات“اً علـى صـالة يقول صـالة أخـرى تعليقـ” يف السموات

 وهذا كله سنعود إليه بعد القسمة]. -أجل االستعداد للتناول مث التحليل 
بعد أن يصلِّي الكاهن هـذه الصـلوات يرفـع الذسـبوتيُكن ماسـكاً إيـاه بيـده اليمـىن ويـده اليسـرى ـتهـا 

ار كثري، مث يرشم الكأس (الدم) بالذسبوتيُكن على فيسجد الشعب بوق”. القدسات للقديسني“صارخاً 
ويرفعـــه بـــاحرتاس ويرشـــم بـــه القربانـــة  -بالـــدم  -مثـــال الصـــليب مث يغمـــس الذســـبوتيُكن داخـــل الكـــأس 

(اجلسد) على مثال الصليب، مث يرفعه ويعـود بـه إىل داخـل الكـأس يرشـم بـه الـدم مث يضـعه مقلوبـاً داخـل 
 الكأس.

م وكــان يُعتــرب ختمــاً لعمليــة القســمة 400لينــا شــرحه قــدمياً جــداً ســنة هــذا اإلجــراء الطقســي وصــل إ

 
 .84و83مطبوعات املركز الظرنسيسكاين صظحة  - 88البطريرك  -بابا غربيال اخلامس الرتتيب الطقسي لل (18)

(19) Dict. of Antiq. I., p. 687. 
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. فهـو يأخـذ مـن اجلسـد )19F20(ومظهومه الرمزي هو اـاد اجلسد والدم كذبيحة واحدة ذات قوة وفعل واحد
ويضــعه يف الــدم ويأخــذ مــن الــدم ويضــعه يف اجلســد. والذســبوتيُكن لــه كرامــة ” الذســبوتيُكن“الــذي ميثلــه 

 .)20F21(زائد، وهذا له تاريخ قدمي يصل إىل أوائل القرن الثاين امليالدي خاصة واهتمام
 تاريخ طقس الذسبوتيُكن:

 ”).الذي للسيد“ومعناها  despotikÒn(تُقرأ ذسبوتيُكن 
 وهلذا اإلجراء الطقسي تاريخ قدمي.
 كـإجراء طقسـي كامـل داخـل األنـافورا القبطيـة  Fraction” القسـمة“فقبل كـل شـيء نعلـم أن تـاريخ 

هــو قبـــل القـــرن الســـابع بـــزمن طويـــل، إذ توجـــد خمطوطــات مـــن قبـــل دخـــول العـــرب مصـــر ـمـــل إشـــارات 
 .)21F22(واضحة عن القسمة

أمَّــا عــن تــاريخ الذســبوتيُكن (ذســبوتيكون) فهــذا يرجــع إىل مــا قبــل جممــع نيقيــة بكثــري حينمــا كانــت 
يف البـدء للكـاهن أن يقـيم  الكنيسة تعتمد على األسقف وحده يف إقامـة اإلفخارسـتيا، فلـم يكـن مصـرحاً 

اإلفخارســتيا، بــل كــان األســقف ينظــرد بــذلك وحــده مــع مشامســته يف كنيســته الوحيــدة يف اإليبارشــية فلمــا 
تعــددت الكنــائس وتصــرح للكهنــة أن يقيمــوا اإلفخارســتيا كــان ذلــك بشــرط أن يكــون ذلــك امتــداداً مــن 

ته األم، فلكـي يـتم ذلـك عمليـاً كـان األسـقف اإلفخارستية الرمسية الواحدة اليت يقيمها األسـقف يف كنيسـ
يرسل من إفخارستيته بعد تقديسها لكل الكنائس الظرعية جزءاً مـن الذبيحـة (جسـد مغمـوس بالـدم) مـع 

إىل أن حيـــني وقـــت القســـمة  -يف وســـطها  -الشمامســـة فكـــان يضـــعها الكـــاهن يف الصـــينية مـــع القربانـــة 
 اآلن بالذسبوتيُكن)، مث يرفعها ويرشم با اجلسد. (كما يظعل -فكان يرفعها ويضعها داخل الكأس 

يف الكنيسة األم وامتـداد إفخارسـتيتها ” شركتها“هذا ما كانت الكنيسة الظرعية تعمله لكي تثبت به 
مـن إفخارســتية األسـقف الواحــدة الــيت يقيمهـا األســقف مبظــرده ممـثًال املســيح، حيــث القربانـة الواحــدة الــيت 

حد الذي يقدس عليـه يعتـربان األصـل واملصـدر (اخلمـرية) لكـل القـرابني األخـرى يقدس عليها والكأس الوا
علــــــــــى كــــــــــل املــــــــــذابح األخـــــــــــرى، وكشــــــــــهادة علــــــــــى بقــــــــــاء األســـــــــــقف كــــــــــرئيس لليتورجيــــــــــة ورئـــــــــــيس 

 
(20) Theodore of Mopsuestia, Cat. VI., cited by Greg. Dix, op. cit., p. 134. 
(21) Dix, op. cit., p. 134. 
(22) Dict. of Antiq., vol. I., p. 687. 
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 .)22F23(للكهنة يف كل الكنائس اليت ـت رئاسته
الكنـــائس  ولكـــن هـــذا اإلجـــراء الطقســـي ضـــعف شـــيئاً فشـــيئاً يف الشـــرق بازديـــاد نظـــوذ الكهنـــة وتعـــدد

وبُعدها عن كنيسة املرتبوليس (الكنيسة األم اليت ُيصلي فيها األسقف) ولكن بقـي هـذا اإلجـراء الطقسـي 
. فلمــــــا توقــــــف جمــــــيء )23F24(شــــــديد البــــــأس يف الغــــــرب وخاصــــــة يف رومــــــا حــــــىت القــــــرنني الثــــــامن والتاســــــع

ــــذي للســــي despotikonوتنطــــق ” despotikÒn =الذســــبوتيُكن “ د) مــــن = ذســــبوتيقون (ومعنــــاه ال
ذبيحــة األســقف (الســيد)، بــدأ الكــاهن ُميــارس نظــس الطقــس بوضــع اجلــزء األوســط مــن قربانتــه (اجلســد) 

ــخ  ”االســباذيقون“الــذي ُيكتــب يف اخلوالجيــات أيضــاً  داخــل الكــأس يف نظــس الوقــت احملــدد، حيــث رسَّ
على هذا الطقـس الطقس يف ذهن الكنيسة أن هناك عملية اـاد تتم يف ذلك الوقت بني اجلسد والدم. و 

بــدأت الكنيســة تقــدم التظســريات وتضــع بعــض الصــلوات الــيت تشــري إىل ذلــك االـــاد أثنــاء هــذا اإلجــراء 
الطقسي، أي يف حلظة وضع االسباذيقون يف الدم مثـل القسـمة السـريانية حيـث تقـول حينئـذ: [وإن هـذا 

 القسمة السريانية). -اجلسد هلذا الدم، وهذا الدم هلذا اجلسد] (انظر اخلوالجي املطبوع 
ولكــن هــذا املظهــوم الطقســي حبــد ذاتــه أي اـــاد اجلســد بالــدم والــدم باجلســد هــو مظهــوم هــام وبليــغ، 
لذلك فإن هذا اإلجراء الطقسي ضرورة ـتمها حقيقة الذبيحة الواحـدة الـيت تشـمل اجلسـد والـدم معـاً يف 

 وحدة سرية غري منظصلة.
املناولــة هــو مــن نصــيب الشــماس  نطقــه الذســبوتيكون يفوللعلــم أيضــاً أصــبح االســباذيقون وصــحة 

 (أصًال الشماس الذي أحضره من كنيسة األسقف).
 ماذا في الطقس السرياني:

إن التــأثر الشــديد الـــذي عانــاه الطقـــس القبطــي مـــن جــراء تـــداخل الســريان يف مصـــر جيعلنــا نضـــع يف 
 بذا الطقس.االعتبار دائماً الرجوع إىل الطقس السرياين لنرى مدى تأثرنا 

يقـوم ” سبق الوضع أو التقدمي“أي   Prothesisيف الطقس السرياين قبل البدء باألنافورا يف مرحلة الـ
واقتيــد مثــل “الكــاهن بتقســيم القربانــة إىل مــا هــو مناســب أو الزم ويبخرهــا ويضــعها علــى املــذبح قــائًال: 

 .)24F25(...”خروف إىل الذبح 

 
(23) Greg. Dix, op. cit., pp. 21, 105. 
(24) Ibid. 
(25) Renaudot, Tom. I. p. 3; Dict. of Ant., p. 687. 
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يـــا (بعـــد حلـــول الـــروح القـــدس) يقتطـــع جـــزءاً مـــن األجـــزاء قـــائًال مث بعـــد اكتمـــال التقـــديس يف الليتورج
 )25F26(...”أنت هو املسيح إهلنا الذي فوق اجللجثة يف أورشليم طُعن يف جنبه من أجلنا “

داخــل الكــأس ويرفعــه ويرشــم القربانــة (اجلســد) كلــه  )26F27(مث قبــل التنــاول يغمــس (الكــاهن) هــذا اجلــزء
به على اجلسد باسم اآلب ...]. مث تُرفع اجلوهرة وُتوضـع داخـل  على هيئة صليب قائًال: [دم الرب يرش

” ابـن الصـلييب“. ويف شـرح )27F28(الكأس مـع صـالة خاصـة تشـري إىل اــاد الالهـوت بالناسـوت يف املسـيح
ـــدم وصـــبغ اجلســـد بـــا ميثـــل طعـــن جنـــب املســـيح وخـــروج  يقـــول إن اقتطـــاع هـــذه اجلـــوهرة وغمســـها يف ال

 .)28F29(الدم
قسمة تشرح هذا اإلجراء اقتبست منها الكنيسة القبطيـة إحـدى صـلواتا وهـي وتوجد صالة خاصة لل
 املعروفة بالقسمة السريانية.

 طقس األرمن:
النصـظني الكاهن يقسِّم القربانة إىل نصـظني فـوق الكـأس قـائًال: [مـلء الـروح القـدس]. مث يقسِّـم أحـد 

 د صالة خاصة للقسمة.وال توج .)29F30(إىل ثالثة أجزاء ويضعهم يف الكأس على هيئة صليب
 طقس أورشليم:

 (ال تزال ُتستخدم يف أوقات معيَّنة). -ليتورجية يعقوب الرسول 
يُقسِّم الكاهن القربانة وميسك نصظها بيده الُيمىن والنصف اآلخر بشماله ويغمـس النصـف األميـن يف 

وال توجـد صـالة  - )30F31(ملسـيح]الكأس قائًال: [الــاد اجلسـد املقـدَّس والـدم الكـرمي لربنـا وخملِّصـنا يسـوع ا
 خاصة للقسمة.

 
(26) Ibid., pp. 22, 40 etc. 

ظهــر يف الرتتيــب الطقســي  -(وقــد أخــذ الطقــس القبطــي هــذا االســم مــؤخراً  ”الجــوهرة“وُيســمَّى يف الطقــس الســرياين:  (27)
صـــار ضـــمن التقليـــد الكنســـي الليتـــورجي. وطبعـــاً هـــذا االصـــطالح يشـــري إىل مثـــل التـــاجر و  - 1405للبابـــا غربيـــال اخلـــامس ســـنة 
 احلكيم واللؤلؤة أو اجلوهرة).

(28) Ibid., Tom II 3, 41. 
(29) Ibid., p. III. 
(30) Le Brun, Explication de la Messe, Diss. X, art. XX. 
(31) Assemani, Tome V, p. 54. 
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 (يقدِّس على قربانتني)الطقس البيزنطي: 
يبدأ التقسيم على احدى القربانتني ويكمِّـل وينتهـي كلـه قبـل البـدء بالليتورجيـا. فظـي الطقـس املسـمَّى 

 جــانيب، وميثــل فيــه الــذبح والطعــن بواســطة” مــذبح“علــى ” وضــع القــرابني“أي  Prothesisبروثيســيس 
ــم القربانــة باحلربــة إىل عــدد حمــدد مــن األجــزاء (احلمــل يف الوســط lÒgchحربــة  =ســكني خاصــة  ، وتقسَّ

وعـن ميينــه جــزء العــذراء مــرمي وعـن يســاره تســعة أجــزاء لتســع طغمـات وأســظله أجــزاء األحيــاء واألمــوات). 
ع حيـث يقـول الكـاهن وال يزال حيمل هذا الطقس االبتدائي آثار التقدمي الذبائحي األصيل يف هذا املوضـ

ــم القربانــة قــوًال واضــحاً صــرحياً أنَّــه جيــري عمليــة  حقيقيــة للذبيحــة نظســها: [محــل اهللا ” قســمة“وهــو يقسِّ
مث بعــــد التقــــديس يف �ايــــة الليتورجيــــا وعنــــد نــــداء الكــــاهن  )31F32(الــــذي يرفــــع خطيــــة العــــامل يُــــذبح اآلن]

ى (القربانـة املقدسـة) ويقسِّـمها إىل أربعـة يأخذ الكاهن القربانة الصحيحة األخـر ” القدسات للقديسني“
 - IC - XC“أقسام كل قسم عليه أحـد أجـزاء اخلـتم املنطبـع باليونانيـة علـى القربانـة وهـي علـى التـوايل: 

NI - KA”   :يُقطَّــع ويُــوزَّع محــل اهللا الــذي وهــو يقــول (الكــاهن): ” يســوع املســيح يغلــب“ومعناهــا]
عــد ذلــك القســم األعلــى مــن األربعــة أقســام ويكــون عليــه اخلــتم حبــريف يُقطَّــع بــدون أن ينقســم] مث يأخــذ ب

“IC ” وميســكه بيــده ويقــول: [يف مــلء الــروح القــدس] ويصــنع بــه إشــارة ” إيســوس“وهـو اختصــار اســم
 . وُيالَح  أن هذا الطقس القدمي ُجيرى حالياً بنظس النظام.)32F33(الصليب على الكأس ويضعه داخله

 طقس روما وميالن:
ومــا القــدمي (قبــل القــرن الثــامن) ال توجــد أيــة إشــارة أو صــالة خاصــة بطقــس التقســيم (أو يف طقــس ر 

 .)33F34(القسمة املقدسة)، كذلك طقس ميالن
 اآليت: يف هذه الطقوس مع الطقس القبطي يتضح” القسمة“ومن مقارنة 

 -بـوليتس �ائياً داخل الليتورجيا الوصـظية مثـل هي” القسمة“أن هناك ليتورجيات قدمية فقدت  - 1
وكــريلس األورشــليمي، والســبب أن القســمة ُأجريــت صــمتاً أي بــدون صــالة أو   -قــوانني الرســل 

 كالم يف طقس التقدمي قبل البدء بالليتورجيا.
إن هنـــاك ليتورجيـــات حديثـــة فاقـــدة �ائيـــاً أي طقـــس للقســـمة مثـــل ليتورجيـــات رومـــا ومـــيالن.  - 2

 
 .Baumstark, op. cit., p. 132رك يف كتابه: انظر التعليق لبومشتا (32)

(33) Eucholog. Goar., pp. 60, 81, 175, cited by Dict. of Ant., p. 687. 
(34) Baumstark, op. cit., pp. 136-137. 
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مي اَألوَّل سقط مع مرور الزمن بسقوط طقـس ألن حىت ما كان ُجيرى يف صمت يف طقس التقد
 التقدمي نظسه.

ليتورجيــــات احتظظــــت بطقســــني للقســــمة: طقــــس أول للقســــمة مبظهومــــه الــــذبائحي يف وضــــعه  - 3
الكامـــل قبـــل البـــدء بالليتورجيـــا، وبـــذلك خرجـــت القســـمة عـــن جمـــال التقـــديس وفقـــدت بالتـــايل 

وذلـك بسـبب إمهـال وسـقوط طقـس  هيبتها وكرامتها كظعـل ذبـائحي داخـل يف صـميم التقـديس
 من دائرة الليتورجيا كجزء رمسي مقدَّس فيها. Prothesisالتقدمي كله املسمَّى 

فظهـرت  -مث طقس مصغَّر آخر للقسمة بدون صالة عبارة عن مجلة واحدة يف �اية الليتورجيا  - 4
لليتورجيـا بوضـعها القسمة هنا صورة مصغَّرة ضعيظة للقسمة اُألوىل األوسع اليت خرجت خارج ا

 يف الربوثيسيس (التقدمي األول). وهذا مثل الطقس البيزنطي كله.
ليتورجيــات فقــدت القســمة اُألوىل بظقــدها لطقــس التقــدمي مجلــة وتظصــيًال، ومل يســعظها التطــور  - 5

لوضـــع قســـمة أخـــرى داخـــل الليتورجيـــا قبـــل التنـــاول إالَّ حبركـــة خمتصـــرة ومجلـــة خمتصـــرة، كمـــا يف 
 ورشليمي والطقس األرمين.الطقس األُ 

ــا الطقــس القبطــي (والطقــس الســرياين إىل حــد مــا) فقــد احتظظــا مبظهــوم  - 6 كــإجراء ” القســمة“أمَّ
طقسي ذبـائحي عملـي والهـويت شـرحي كامـل، بصـالة خاصـة. فأصـبح ذا مكانـة كبـرية ومهيبـة 

 العملـي وهـي يف داخل األنافورا. وقد متَّ ذلك منذ القدمي برفـع القسـمة كلهـا مـن طقـس التقـدمي
بعــد التقــديس.  حالــة احتظاظهــا الكامــل مبعناهــا الــذبائحي، مث متَّ إدخاهلــا يف صــميم األنــافورا

طقـس “يف األنافورا القبطية يعترب الرباط اجلوهري الذي يربط بني ” القسمة“لذلك فإن طقس 
قســاً جــاعًال مــن الطقســني ط وطقــس األنــافورا التــذكاري الشــرحي.العملــي  ”تقــديم الحمــل

واحـــداً كبـــرياً وممتـــداً يشـــمل اإلجـــراء العملـــي الـــذبائحي والشـــرح الليتـــورجي يف وحـــدة منســـجمة 
 أقصى ما يكون االنسجام.

مث التنـاول منــه الــذي كـان يــأيت يف بدايــة إفخارسـتيا العشــاء األخــري،  ”كســر الخبــز“وُيالَحـ  هنــا أن 
وأعطــى  وكســر «يــتمم حرفيــاً قــول الــرب:  يــأيت هنــا يف الطقــس القبطــي يف �ايــة اإلفخارســتيا كلهــا لكــي

 حيث هنا بعد القسمة تتم الشركة مباشرة.» كلواقائًال خذوا 
قبــل الشــركة مباشــرة يف طقــس ” القســمة“ولنــا يف أقــوال كليمنــدس اإلســكندري مــا يشــري إىل وجــود 

ــــم اإلفخارســــتيا حســــب العــــادة (نظــــام القســــمة لــــ ه تقليــــد اإلســــكندرية يف القــــرن الثــــاين: [وبعــــد أن تقسَّ
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 .)34F35(أن يأخذ نصيبه] حسب التسليم) يسمح لكل واحد
كــذلك ينقــل لنــا بيثيــون بــاكر يف كتابــه عــن تــاريخ العقيــدة قــوًال لكليمنــدس يشــرح فيــه حالــة األغــايب 
العامة اليت تقام يف الكنيسة حينما كانت األغايب تقـام بعـد اإلفخارسـتيا: [كانـت اإلفخارسـتيا يف البدايـة 

 وبعد ذلك يكون العشاء]. )35F36(”بواسطة الشمامسة توزعواخلمر، مث  الخبزس تقدي“يتم فيها 
وكذلك يشري البابا ثاؤفيلس اإلسكندري البطريرك الثالث والعشـرون إىل القسـمة يف خطابـه الظصـحي 

 األول بوضوح.
الشـركة، وُيالَح  أن اآلباء كانوا منتبهني غاية االنتباه من جهة العالقـة بـني تقسـيم اخلبـز وبـني وحـدة 

وكأاا األجزاء الكثرية املقسمة من اخلبـزة الواحـدة حينمـا تسـتقر يف أحشـاء املـؤمنني جتمعهـم بقـوة وحـدتا 
 اخلبزة الواحدة) جتمعهم إىل واحد  سرّا!! -اُألوىل اجلوهرية (اجلسد الواحد 

 وهذا يتضح من قول ديونيسيوس األريوباغي:
إىل أجزاء   طَّى وهو خبزة واحدة غري منقسمة مث يقسمها[وعندما يكشف الكاهن اخلبز الذي كان مغ

 ].unityكثرية مث يوزع الكأس الواحد على الكل فهو إاا بالرمز يكثر ويوزع الوحدة 
 وأيضاً لديونيسيوس األريوباغي:

إىل أجـزاء كثـرية ... فإنـه جيعـل الـذين  ”الواحد“[وحينما يكشف الكاهن القرابني املغطاة ويقسِّم 
 )36F37(ن إاا يشرتكون مع بعضهم البعض يف هذا (الواحد).]يتناولو 

 عادة االحتفاظ باإلفخارستيا (جسد مغموس بالدم)
 في بيت األسقف أو الكاهن، للطوارئ:

 م):265 - 200من سرية القديس البابا ديونيسيوس الكبري اإلسكندري (سنة 
عمره الطويل بال لـوم، ولكنـه  [وكان معنا رجل مؤمن متقدم يف األيام يُدعى سريابيون، هذا قضي

يف زمان التجربة سقط بسبب االضطهاد (أي قدَّم الذبيحة لألوثـان)، وعبثـاً حـاول هـذا اإلنسـان 
أن حيصل على احلل بتوسُّل دائم وصالة، ولكن مل يلتظت إليه أحد (من الكهنة) قط باعتبار أنـه 

ــــــام وهــــــو  ــــــع مريضــــــاً وظــــــل إىل ثالثــــــة أي ــــــة إغمــــــاء ال يســــــمع ذبــــــح لألوثــــــان. وأخــــــرياً وق يف حال

 
(35) Clement of Alex., Stromata, I, 1, ANF, II, p. 300. 
(36) Bethune-Baker, Early History of Christian Doctrine, p. 407. 
(37) De Eccl. Hierar., ch. III, cited by Dict. of Anti., vol I, p. 688. 
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يــا بــين إىل مــىت “وال حيــس. ويف اليــوم الرابــع انــتعش قلــيًال فاســتدعى حظيــده ابــن ابنتــه وقــال لــه: 
ـــل إليـــك أســـرع واحصـــل يل علـــى احلـــل واســـتدع يل أحـــد الكهنـــة وإذ قـــال هـــذا ”: متنعـــونين؟ أتوسَّ

وقـت كـان مسـاًء وكـان ذهب يف غيبوبة طويلة مرة أخرى. فجرى الولد إىل أحـد الكهنـة، ولكـن ال
ولكني كنت قد أصدرت وصية أن األشخاص الـذين الكاهن مريضاً فلم يستطع احلضور معه، 

يبلغــون حالــة المــوت إذا طلبــوا الحــل وخصوصــاً إذا ألحــوا فــي ذلــك مخلصــين فإنــه يلــزم 
إعطاؤهم الحّل، حتى ينطلقوا من الحياة في رجاء بفرح، لذلك أعطاه الكاهن جـزءًا صـغيرًا 

ــع هــذا اجلــزء (يبــدو واضــحاً أنــه جــزء مــن اجلســد مغمــوس بالــدم  اإلفخارســتيامــن  وأوصــاه أن ينقِّ
وملـَّا اقـرتب  ”.الجـزء“حمظوظ يف بيت الكاهن) يف املاء ويسقطه يف فم الرجـل، فعـاد الولـد حـامًال 

قــد هــا “إىل املنـزل وكــان مل يدخلــه بعـد أفــاق ســريابيون مـرة أخــرى وقــال (وهـو مل يــَر الولــد بعـد): 
ــا ”. حضــرت يــا بــينَّ والكــاهن مل حيضــر ... أســرع يــا بــينَّ واصــنع مــا أوصــاك بــه ودعــين أنطلــق أمَّ

يف مـاء وأسـقطه يف فـم الرجـل فبلعـه يف احلـال، وللحـال أسـلم الـروح!! ألــيس ” اجلـزء“الولـد فنقَّـع 
احلـل؟!! وأنـه من الواضح جداً أن هذا اإلنسان ظل حمظوظاً ومل ُيصـرَّح لـه مبغـادرة احليـاة حـىت نـال 

 )37F38(]حتى ُتمسح خطاياه ولكي تتزكَّى أعماله الصالحة السابقة؟!!انتظر 
 ولكن هذه العادة أُبطلت منذ أيام القديس أثناسيوس الرسويل:

ولكـن   من المسـاء إلـى بـاكر،[من أجل السراير املقدسة جسد املسيح ودمه ال تظضلوا منه شيئاً 
 مستعد.]” املقدَّس“فخارستيا) فها املذبح كلما أرادوا أن يصنعوه (أي يقيموا اإل

 القانون الثامن والسبعون
بصــظة عامــة كمــا  تُقــام لــيالً وهــذا يكشــف لنــا ضــمناً أن إقامــة الســرائر املقدَّســة (اإلفخارســتيا) كانــت 

 سبق وأوضح لنا ذلك كليمندس اإلسكندري:
مناسـبة انطـالق الـنظس مـن  إشـارة إىل فإن األسرار تُقام في أغلب األوقـات لـيالً [وهكذا أيضـاً 

 )38F39(اجلسد الذي حيدث ليًال.]
ولألســف هنــا يتضــح بدايــة نســيان أصــل التقليــد القــدمي أن ســبب إقامــة األســرار لــيًال هــو أن املســيح 

 
(38) Dionysius the Great, Patr. of Alex., Epistle III, 11, ANF, vol VI, p. 101. 
(39) Clement of Alex., Stromata IV, 22, ANF, vol II p. 435. 



 749                                                                     طقس اإلفخارستيا والليتورجية (القداس) يف مصر

أسســها يف عشـــاء اخلمـــيس وأن مجيـــع الـــوالئم املقدســـة كانــت حســـب التقليـــد اليهـــودي تُقـــام لـــيًال، حـــىت 
يف جـدة “ك بأن تُقيمها ليًال ألن املعموديـة مـوت وقيامـة، وقيامـة املسـيح املعمودية كانت الكنيسة تتمسَّ 

!! ولكـــن كليمنـــدس معـــذور فهــو أممـــي متنصِّـــر أي وثـــين )39F40()1:20حـــدثت والظـــالم بـــاق (يــو ” احليــاة
األصل، ومعروف أن سر الطقوس الوثنية اليت شـب عليهـا كليمنـدس تسـتمد فكرهـا مـن خيـاالت الظـالم 

 .)40F41(والليل
 هنة الجدد عندما يشتركون في القسمة مع البطريرك يوم رسامتهم:طقس الك

م) يف كتابـه (الرتتيـب 1427 - 1409يقول البابا غربيال اخلامس البطريرك الثامن والثمـانون (
 الطقسي):

ــم معــه ويشــاركه فــي [مث يتقــدَّم القمــص املــدعو جديــداً أو القــس إىل عنــد األب البطريــرك  ويقسِّ
وإذا اشتركا في القسمة كل منهما يقسِّم ما معه ثالثـة أجـزاء ويجعلـه  قسمة الجسد الطاهر،

ويلقِّنـه األب السـيد البطريـرك االعـرتاف  في كفه اليمين ويجعل كفه األيمن بأعلى كفه األيسـر.
مث يأخــذ األب ”. هــذا هــو باحلقيقــة آمــني“إىل: عنــد ” اجلســد املقــدَّس“مــن عنــد (ابتــداًء مــن): 
 ”جـوهرة“يف يد الكاهن اجلديد وجيعله يف يده على الذي معـه ويأخـذ منـه البطريرك اجلسد الذي 

 )41F42(ويضعها يف يد الكاهن اجلديد فيتناوهلا لذاته ...]
وهو استعارة سريانية ملظهوم أجـزاء ” لؤلؤة“وصحيحها  ”Pearlجوهرة “ُيالَح  هنا استخدام كلمة 

م) ومـا بعـده 265 - 200الكبـري (سـنة اجلسد. وقد الحظنا يف طقـس البابـا ديونيسـيوس اإلسـكندري 
 كما ُيالَح  هنا أمران:  ”جزء“أ�ا كانت ُتدعى يف الكنيسة القبطية 

 ”.القربانة“أن الكاهن يقسِّم اجلسد مع البطريرك يف نظس الصينية ويف نظس األول: 
ــاني: تهــا اليــد الُيســرى ليأخــذها ويأك الث  -لهــا أن البطريــرك يضــع نصــيب الكــاهن يف يــده اليمــىن ـو

 كما هو حادث اآلن.” امليستري“وليس بواسطة امللعقة أي 
 

 

 صلوات القسمة المتنوعة
 

 
(40) Baumstark, Comp. Lit., p. 66. 
(41) Ibid. 

 مطبوعات املركز الظرنسيسكاين باملوسكي. - 88الرتتيب الطقسي للبابا غربيال اخلامس البطريرك  (42)
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ُألولى   
سمة اآلن)   

صالة قسمة عهد 
 ربنا

صالة قسمة 
 سيرابيون

أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) قسمة ق.   
 باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك

ط اللهـــم الـــرب الضـــاب 
الكـــــــــــل أبـــــــــــو ربنـــــــــــا 
ومخلِّصـــــــــــنا يســـــــــــوع 

 المسيح

 ) مؤهل التقدم1(  
 للقسمة والشركة

يـا اهللا الـذي ســبق فومسنـا للبنــوة بيسـوع املســيح ربنـا كمســرة 
إرادتك كرامة لد نعمتك الـيت أنعمـت بـا لنـا حببيبـك هـذا 
 الذي صار لنا به خالصنا بدمه الطاهر لغظران اخلطايا.

هللا ضابط الكل    
خلِّصــنا يســوع     
لنـــا أهـــالً اآلن    
ــــذا الموضــــــع     
ــدينا إلــى فــوق    

دوس    

أعطانـــا مـــذحباً  الـــذي
لــــــيس خلــــــدام القبــــــة أن 

 يأكلوا منه
 

  
 تكرار

 
   لمقدمة
 القسمة

) الشكر 2(
الستحقاق 

 الوقوف يف القداس
 ق) استحقا3(

 الشركة والتناول

أيهـــــا الـــــرب اإللـــــه ضـــــابط الكـــــل ألنـــــك جعلتنـــــا  نشـــــكرك
مســـتحقني حنـــن اخلطـــاة أن نقـــف يف هـــذا املوضـــع املقـــدس 
ــــل هــــذا الســــر املقــــدس الســــمائي لكــــي كمــــا جعلتنــــا  ونكمِّ
مســــتحقني أن نكملهمـــــا هكــــذا أيضـــــاً فلنســــتحق الشـــــركة 

 والتناول منهما

أله أن يجعلنــــا    
 وتناول أسـراره  

ة.    

تظضــــــل بعظــــــم حمبتــــــك 
للبشـــــــــــــــــر أن جتعلنـــــــــــــــــا 
مســتحقني بغــري لــوم أن 
ننـــــــــال هـــــــــذه الســـــــــرائر 

 احمليية

وأيضــاً اجعلنــا مســتحقني 
يا إله احلق أن نقبـل هـذه 

 الشركة فيك

   

   
 
 
 
 

مانحــــــــــــــاً ألجســــــــــــــادنا 
الطهارة ولنفوسنا ارتقـاًء 
فـــــي الفهـــــم والمعرفـــــة، 

ــا الحكمــة  يــا إلــه وأعطن
 الرأفات.

 
 

 )4( 
 التطهيرات

 الالزمة
 للشركة

= 
 (كليمندس)

 
 
 
 
 

يا َمْن فتحت أعني العميان افتح عيون قلوبنـا إذ نطـرح عنَّـا 
 كل ظلمة الشر واخلبث الذي بشبه الدنس.

 ونستطيع أن نرفع أعيننا إىل فوق حنو باء جمدك القدوس.
وكمــــا طهــــرت شــــظيت عبــــدك إشــــعياء النــــيب إذ أخــــذ أحــــد 
الســـريافيم مجـــرة بـــامللقط مـــن علـــى املـــذبح وطرحهـــا يف فمـــه 
ــر  وقــال لــه إن هــذه قــد مســت شــظتيك فُرتفــع آثامــك وُتطهَّ
مجيــع خطايــاك، هكــذا حنــن أيضــاً الضــعظاء اخلطــاة عبيــدك 

 الطالبني رمحتك.
وأعطنـا هـذه اجلمـرة طهر أنفسنا وأجسادنا وقلوبنا تظضَّل 

 والروح.الحياة للنفس والجسد احلقيقية املعطية 

 
  والــــــــدم الكــــــــرمي 
لضــــــابط الكــــــل    

  

)5( 
اجلســــد املقـــــدس والـــــدم 
 الكرمي اللذين ملسيحك

)5( 
 عند تناولنا اجلسد والدم

تكــــــــــرار 
لمقدمـــــة

} 
 القسمة

 ) من الجسد5(
 والدم

ـــــدم ا لكـــــريم اللـــــذان التـــــي هـــــي الجســـــد المقـــــدَّس وال
 لمسيحك
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 )6( 
ال توقظنــــــــــا يف احلكــــــــــم 
ـــــا لكـــــن  ألجـــــل خطايان
ـــــا يف كـــــل  ـــــا وطهرن باركن

 شيء

)6( 
(مظهــــوم الدينونــــة داخــــل 

 األنافورا)

 ) حق اإلعفاء6( 
 من الدينونة

 

وال خزيــــاً وتبكيتــــاً  ال للدينونــــة وال للوقــــوع فــــي الدينونــــة
ني لزالتنـــا لـــئالَّ إذ ننـــال منهمـــا بغـــري اســـتحقاق نكـــون مـــدان

بما ولئالَّ تكون لنا كثرة كراماتك يا سـيدنا علـة ثقـل أكثـر 
 للوقوع يف الدينونة إذ نصري غري شاكرين لك أنت احملسن.
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ُألولى   
سمة اآلن)   

صالة قسمة عهد 
 ربنا

صالة قسمة 
 سيرابيون

أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) قسمة ق.   
 باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك

 
 
 
 
 

)7( 
انعم لنا يا رب بروحك 

 القدوس

)7( 
الــــد لــــك والقــــوة بابنــــك 

 الروح القـدسالوحيد يف 
 اآلن وإىل األبد آمني.

 بروحك القدوسبل انعم لنا  )7( 
 قلب طاهرلكي ب

 وسريرة مستنيرة
 بوجه غير مخزي

 وإيمان بغير مراءاة
 بمحبة كاملة
 ورجاء ثابت

ــر  ــدالة  لكـــــي نجســــــ ــــــ ــ بــ
ــــير ــ أن نصـرخ خـوف  بغــ

 إليك أيها
ــــذي  اآلب القــــدوس ال

 ونقــــوليف الســــموات 
 يا أبانا

 
 

 نستجرئ بدالة  
 بغير خوف

 أن نقول الصالة املقدسة
 ب لتالميذهاليت أعطاها ابنك احلبي

القديســني ورســله األطهــار قـــائالً هلــم: إنَّ يف كــل زمـــان إذا 
 وقولوا: أباناصليتم فاطلبوا هكذا 
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 تابع صلوات القسمة المتنوِّعة
 

مبقدمــــة “لقــــد عرضــــنا لنــــواة صــــالة القســــمة اُألوىل األثريــــة وهــــي نظســــها نــــص الصــــالة املســــمَّاه اآلن 
وضــع توســعات لصــالة القســمة. ولكــن ُيالَحــ  أن صــالة القســـمة والــيت علــى اطهــا بــدأت ت” القســمة

 عربت يف توسعها على مرحلتني:
 المرحلة اُألولى:

اُألوىل ” مقدمـة القســمة“وهـي املرحلـة الـيت فيهــا احنصـر التوسُّـع يف نظــس حـدود ألظـاظ ومعــىن صـالة 
اســتحقاق  طلــب (مــن أجــل اســتحقاق الوقــوف يف املوضــع املقــدس أي يف القــدس!!)، مث الشــكرأي يف 

يف اخلتام، حيث يُطلب فيها خبز الغد الذي هـو ” أبانا الذي“مث صالة للشركة والتناول من األسرار، 
 خبز احلياة األبدية، ومغظرة اخلطايا كنتيجة مباشرة ألكل جسد املسيح.

 ولكن زيد على ذلك بعض التوسعات:
 فظي صالة قسمة أنافورا عهد ربنا أضافت:

، ”جعلتنا مستحقني أن نقـف يف هـذا املوضـع املقـدس“اء يف مقدِّمة القسمة احلالية بدل ما جأوًال: 
 )10:13(عب » الذي أعطانا مذحباً ليس خلدام القبة أن يأكلوا منه. «قالت 

طلــب االنعتــاق مــن الدينونــة  -كمــا أضــافت بعــد طلــب االســتحقاق مــن التنــاول مباشــرة   ثانيــًا:
وهذا الطلب نظسه جنده واضـحاً ومؤكَّـداً يف أنـافورا سـريابيون لـيس  بسبب التناول بدون استحقاق)، (أي

أي  -يف صالة القسمة ولكن داخل جسم األنافورا بعد طلب استدعاء الكلمة. كذلك جند هذه الطلبة 
موضـحاً أكثـر وبتوسـع أكثـر  -طلبة االنعتاق مـن الدينونـة بسـبب احتمـال عـدم االسـتحقاق مـن التنـاول 

أ�ــا لســاويرس األنطــاكي احملســوبة اآلن ألنــافورا مــرقس  (LEW)ســب نــص برايتمــان يف صــالة القســمة حب
الرســـول الطقـــس القبطـــي. وحنـــن نعتقـــد أن هـــذه الصـــالة قبطيـــة صـــميمة وليســـت لســـاويرس األنطـــاكي، 
فصلوات القسمة السريانية ختتلف اختالفاً جوهرياً عن تقليد القسمة عند األقبـاط، كمـا جنـد أ�ـا يف هـذا 

 (طلب اإلعظاء من الدينونة) تستخدم نظس األلظاظ الواردة يف أنافورا سريابيون: املوضع



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                   754

 

 أنافورا القديس مرقس أنافورا سيرابيون
ـــاً وتبكيتـــاً  ليس لدينـونة يا إله احلق وال للخـزي أو التبكيت ال لدينونـــة وال لوقـــوع يف دينونـــة وال خزي

 لزالتنا.

تعليمـاً ليتورجيـاً يشـرح العالقـة بـني الطهـارة والدينونـة والشـركة،  بل ويعطينا القديس أثناسيوس الرسويل
 ويشري إىل هذا النص بعينه الوارد يف األنافورا يف أيامه:

[علينـا أن نصـلِّي حـىت ال نأكـل الظصـح بغــري اسـتحقاق لـئالَّ نتعـرَّض للخطـر، ألن بالنسـبة للــذين 
مَّـا الـذين ميارسـونه بنجاسـة أو استصـغار أ طعامـاً سـماوياً،يكون الظصح  ”بطهارة“حيظظون العيد 

 )42F43(فهو يكون خطراً وتوبيخاً.]
وُيالَحــــــ  أن روح العبــــــارات هنــــــا موازيــــــة لصــــــالة القســــــمة املســــــتخدمة يف أنــــــافورا القــــــديس مــــــرقس 

 (الكريلسي) مما يرجح أ�ا ليست لساويرس.
 -القـدس هايـة طلـب الـروح كما أضافت كل من أنافورا عهد ربنـا وأنـافورا القـديس مـرقس يف الن  ثالثاً:

الــذي يف  ”اآلب يــا أبـــَّا“أي بصــالة ” يــا أبــا اآلب“ليكــون علــة جلســارة منــاداة اهللا  -حبســب تعلــيم اإلجنيــل 
السموات. هذا االجتاه الوارد بنصـه يف قسـمة أنـافورا القـديس مـرقس الرسـول (الطقـس القبطـي) هـو أيضـاً 

األنطـاكي ألنـه وارد ضـمناً يف ختـام الذوكصـا ألنــافورا تقليـد قبطـي أصـيل ال عالقـة لـه بالقـديس ســاويرس 
 القديس سريابيون،

 أنافورا عهد ربنا
 بومشتارك) -(عربي 

 أنافورا سيرابيون
 

 أنافورا هيبوليتس
 

 أنافورا
 القديس مرقس الرسول

انعــم لنــا يــا رب بروحــك القــدوس 
لكــي جنســر بدالــة بغــري خــوف أن 
نضـــرع إليـــك أيهـــا اآلب القـــدوس 

 السموات ونقول. الذي يف 
يقــــــول الشــــــعب: أبانــــــا الــــــذي يف 

 السموات.

ليــــــت الــــــروح القــــــدس 
يســــبِّحك بــــالرتنيم يف 

 داخلنا.

حـــــــــىت ميتلئـــــــــوا بـــــــــالروح 
القــــــــدس الــــــــذين ثبــــــــت 
إميـــــا�م يف احلـــــق لكـــــي 
نســــــتطيع أن نســــــبِّحك 

 واجِّدك.

انعــــــــم بروحــــــــك القــــــــدوس 
لكــي بقلــب طــاهر وســريرة 
مســـتنرية ووجـــه غـــري خمـــزي 

وف أن جنــرأ بدالــة بغــري خــ
نقــــــول الصــــــالة املقدســــــة. 

 أبانا الذي...

 
(43) Athanasius, Festal Letter V, 5, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 519. 
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ولكن باإلضافة إىل الزيـادات الـواردة يف قسـمة أنـافورا عهـد ربنـا وسـريابيون، متتـاز صـالة قسـمة أنـافورا 
القديس مرقس (الطقس القبطي) بإضافة أخرى مميزة وهي طلب التطهري على منـوال مـا متَّ إلشـعياء النـيب 

ومس با شظتيه وقال له اطهـر، ” مذبح اهللا“د السريافيم والتقطها من على من جهة اجلمرة اليت طار أح
وأضــافت أنــافورا القــديس مــرقس علــى روايــة ســظر إشــعياء أن الســريافيم طــرح اجلمــرة يف فــم إشــعياء لكــي 

ـرة واملعطيـة احليـاة للـنظس  ”الجمـرة الحقيقيـة“وهـو  -والـدم  -يعود ويطبِّق هذا علـى وضـع اجلسـد  املطهِّ
 سد والروح داخل فم املتناولني.واجل

هـــذا التطهـــري الرمـــزي يف العهـــد القـــدمي وتطبيقـــه الـــواقعي احلـــي يف العهـــد اجلديـــد يتناســـب بالظعـــل مـــع 
التقليد اإلسكندري ولـيس هـو مـن وضـع سـاويرس األنطـاكي، ولنـا يف أحـد أقـوال كليمنـدس اإلسـكندري 

ذا التقليد بل صالة هذه القسمة برمتها هي م) عن هذه اجلمرة وفعلها اإلفخارسيت ما يثبت أن ه195(
 إسكندرانية أصيلة وكانت ُمتارس أيام كليمندس اإلسكندري.

 يقول كليمندس اإلسكندري:
[إن إشعياء النيب تطهر لسانه جبمرة النـار حـىت يسـتطيع أن ينطـق بالرؤيـا، وكـذلك حنـن أيضـاً يلـزم 

ملعرفـة ” الشـركة“ذا أردنـا أن نـدخل يف أن نتطهر ال من جهة اللسان فحسب بل واآلذان أيضـاً إ
 )43F44(احلق.]

كذلك نالِح  يف �اية التطهري بغـرض االسـتعظاء مـن الدينونـة، أن أنـافورا القـديس مـرقس تـورد مجلـة 
[لئالَّ تكون كرامتـك هي يف حقيقتها تقليد قدمي يف التعبريات اإلفخارستية يف الطقس اإلسكندري: هي 

 ”نصير غير شاكرين“حيث كلمة  ع في دينونة، إذ نصير غير شاكرين]يا سيدنا علة ثقل أكثر للوقو 
مبعنــاه الكلــي والســري العميــق يصــري بــاطًال إذا مل نــويف  ”الشــكر“تظيــد أن تقــدمينا لإلفخارســتيا الــيت هــي 

الشكر احلقيقي هللا على كثرة خرياتـه لنـا. ويف هـذا يقـول أورجيـانوس وكأنـه يعلِّـق علـى هـذا املقطـع بالـذات 
 ألنافورا:يف ا

[وحنن باألكثر جداً مسئولون لئالَّ نكون غري شكورين هللا الذي محلنا أمحاًال من خرياته وحنن قبـل  
كــل شــيء صــنعة يديــه، وهــو الــذي يعتــين بنــا يف كــل حــال والــذي أعطانــا الرجــاء بــأمور تتجــاوز 

 )44F45(احلياة احلاضرة، لذلك لنا يف خبز اإلفخارستيا مثال الشكر الذي نقدمه هللا...]

 
(44) Clement of Alex., ANF, vol. VII, p. 313. 
(45) Origen, Against Celsus, ANF, vol. IV, p. 661. 
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وعلــى كــل حــال فــإن صــالة القســمة الــواردة يف أنــافورا القــديس مــرقس الرســول واملســتخدمة كمــا هــي 
اليـــوم، تُعتـــرب تقليديـــة قدميـــة، وقـــد عـــربت صـــلوات القســـمة بوجـــه عـــام مـــن حيـــث مضـــمو�ا اإلفخارســـيت 

 والالهويت على ثالث مراحل:
” مبقدمـة القســمة“املعروفـة اآلن ” القسـمة اُألوىل“وهـي ال ختـرج قـط عــن عناصـر  المرحلـة اُألولـى:

والــيت هــي يف حقيقتهــا مرتبطــة أشــد االرتبــاط بالتنــاول الــذي ســيليها مباشــرة، وال ختــرج يف معناهــا ومبناهــا 
 عن كو�ا استعداداً أو إعداداً للتناول.

وملَّـــا بُـــدئ بوضـــع صـــالة للقســـمة مطولـــة خاصـــة بقـــداس مـــرقس الرســـول (الكريلســـي)، دخلـــت هـــذه 
) وهــي غالبــاً مــن القــرن الســادس. وظلــت حــىت اليــوم 750ه بأكملهــا (انظــر اجلــدول صــظحة املقدمــة فيــ

 صالة قسمة أنافورا القديس مرقس الرسول ملتزمة بذا الطابع الظريد.
من التطور فتمثلها بوضوح صالة القسـمة عنـد السـريان املسـتخدمة اآلن وهـي يف  أمَّا المرحلة الثانية

ة، وهي اليت اقتبست الكنيسة القبطيـة بعـض أجـزاء منهـا ومجعتهـا يف صـالة حقيقتها ثالث صلوات منظرد
عـن مضـمون نهائيـاً ويف هذه الصـالة جنـد أن القسـمة خرجـت ”. صالة قسمة سريانية“واحدة، وأمستها 

 االستعداد أو اإلعداد للتناول لتدخل مرحلة أخرى من التطور فانشغلت يف وصف:
 ”.الذبح والكسر“و - 2 بالصليب. ”آالم الجسد“ - 1
 ”.الدم والماء“وخروج  - 4 . ”والطعن“ - 3
 النظس عن اجلسد. ”وانفصال“ - 6 ”.وتخضب الجسد بالدم“ - 5
الــــــــــــنظس  ”وعــــــــــــودة اتحــــــــــــاد“ - 7

 باجلسد.
التــــــــدبري  الشــــــــمالي إلــــــــىمــــــــن التــــــــدبري  وانتقالنــــــــا - 8
 ”.اليميني“

ملية قائمة حبد ذاتا علـى مسـتوى مـا متَّ وهذه األفعال كلها ُجعلت لتكون مطابقة لعملية القسمة كع
 على الصليب، حيث:

 شق القربانة بمثابة آالم الجسد. -1
 وتقسيم األجزاء على شكل صليب بمثابة الذبح. -2
 وفصل الجزء األعلى من فوق الذسبوتيُكن بمثابة الطعن. -3
 وغمس الجسد في الكأس الممزوج بمثابة خروج الدم والماء من الجنب. -4
 وصبغ القربانة المقسَّمة بالذسبوتيُكن المغموس بالدم بمثابة تخضُّب الجسد بالدم. -5
ــة عــودة  -6 ــة إلــى شــكلها األول الصــحيح بمثاب ــمة لتعــود القربان وعــودة جميــع األجــزاء المقسَّ

 اتحاد النفس بالجسد.
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ة انتقالنــا مــن وإرجــاع األجــزاء املوضــوعة علــى مشــال الثلــث األوســط إىل اليمــني مــرة أخــرى مبثابــ -7
 التدبري الشمايل إىل التدبري اليميين.

وهذه املرحلـة يف الواقـع هـي تطـور مبـدع يف إعطـاء القسـمة صـظة الواقعيـة احلركيـة، فكمـا يكـون النطـق 
تكــــون احلركــــة يف توافــــق وتوقيــــع غايــــة يف العمــــق الســــري، ولكنهــــا يف الواقــــع أخرجــــت مراحــــل التسلســــل 

ا املرحلـــي، ألن صـــالة القســـمة الســـريانية بـــذه الكلمـــات أرجعتنـــا إىل اإلفخارســيت عـــن سالســـتها وتتابعهـــ
 الوراء مرة أخرى إىل الليلة اليت ُأسلم فيها والتأسيس.

وقـــد حـــذا حـــذو صـــالة القســـمة الســـريانية كثـــري مـــن صـــلوات القســـمة الـــيت بُـــدئ بتأليظهـــا منـــذ القـــرن 
 السادس منحصرة يف موضوع اآلالم على الصليب والذبح واملوت.

 لمرحلة الثالثة:ا
وفيهــا ـــررت صــالة القســمة عــن كــال املضــمونني اللــذين تقــوم عليهمــا املرحلــة اُألوىل والثانيــة أي يف  
ـــل لالســـتعداد للتنـــاول، أو يف كو�ـــا تعبـــرياً توقيعيـــاً واقعيـــاً عـــن عمليـــة قســـمة اجلســـد يف  كو�ـــا صـــالة توسُّ

إىل مظهــوم املناسـبات الكنســية اخلارجــة  عبـارات ذبائحيــة، حيـث تــدخل صـلوات القســمة يف هــذه املرحلـة
عن مضمون واقع القسـمة أو التنـاول، وذلـك إمَّـا بصـلوات ختـص املـيالد أو العمـاد أو الصـوم أو القيامـة، 

 أو حىت صلوات ختص مناسبات أخرى كأعياد للعذراء أو املالئكة.
 ”اريخي يقــام تــذكارهكحــدث تــ“وهــذه املرحلــة الثالثــة دخلــت ُمــؤخراً للكنيســة ألن مظهــوم األعيــاد 

جبمــل خاصــة بكــل مناســبة داخــل اإلفخارســتيا مل يُعــرف يف الالهــوت الطقســي إالَّ بعــد القــرن الرابــع مبــدة 
بـل  )؛45F46(طويلة، ألن الكنيسة كانت تعترب األعياد يف عصورها اُألوىل حدثاً غري تارخيي غـري حمصـور زمنيـاً 

وتعتـرب أن اإلفخارسـتيا هـي هـي جبملتهـا ككـل، عيـد مـيالد حدثاً روحياً حياتيـاً، حـدثاً قائمـاً ودائمـاً، بـل 
 وعماد وقيامة وعيد للعذراء واملالئكة وعيد للخليقة كلها السماء واألرض معاً!

 ...”:أبانا الذي “صالة 
فهـي غـري موجـودة ...” أبانـا الـذي “( أ ) يبـدو أن الليتورجيـات اُألوىل كانـت ختلـو متامـاً مـن صـالة 

 هليبــــوليتس وال يف قــــوانني الرســــل (كليمنــــدس) وال يف الكتابــــات الليتورجيــــة اخلاصــــة يف التقليــــد الرســــويل
 بالقديس يوحنا ذهيب الظم، وال يف أنافورا سريابيون.

 
(46) Baumstark, Comp. Lit., pp. 152 ff. 
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يف صلوات اإلفخارستيا ظهرت يف مشال أفريقيا مـع أورشـليم يف ...” أبانا الذي “وأول ظهور صالة 
ــدين نظــس الوقــت، أي يف أواخــر القــرن الرابــع، فقــد  ذكرهــا القــديس كــريلس اُألورشــليمي يف عظاتــه للمعمَّ

. وقــد جــاءت يف مشــال أفريقيــا متصــلة بقبلــة الســالم حيــث جتــيء تطبيقــاً عمليــاً لقــول الصــالة 348ســنة 
، ممـــا يشـــري إىل أن قبلــة الســـالم كانـــت قبـــل التنـــاول )46F47(”كمـــا نغظـــر حنـــن أيضــاً للمـــذنبني إلينـــا“الربانيــة 

جاء متأخراً يف �ايـة القـرن الرابـع بالنسـبة لكافـة ...” أبانا الذي “خول صالة مباشرة. وهكذا نرى أن د
م يف أيــام 595الطقــوس ســواء طقــوس أورشــليم أو ســوريا أو مصــر، أمَّــا رومــا فتــأخر دخوهلــا حــىت ســنة 

بـــني ...” أبانـــا الـــذي “غريغوريـــوس الكبـــري (األول). ومل تتبـــع رومـــا نظـــام مشـــال أفريقيـــا يف وضـــع صـــالة 
مة وبني التناول أي قبل التناول مباشرة بـل وضـعتها مثـل طقـس أورشـليم بـني صـالة الشـكر (مقدمـة القس

 اإلفخارستيا) والقسمة.
 فيوجد اختالف كبري بني الكنائس:...” أبانا الذي “أمَّا كيظية تالوة صالة 

 .)47F48(فظي أورشليم يتلوها األسقف والشعب معاً 
فيتلوهــا مقـدم اإلفخارسـتيا وحــده وال يشـرتك الشــعب إالَّ يف   -ا كمــا يف مشـال أفريقيـ  -أمَّـا يف الغـرب 

. وال يـــزال بقايـــا هـــذا التقليـــد موجـــود يف مصـــر، )48F49(يف �ايتهـــا أو بـــاملقطع األخـــري منهـــا” آمـــني“كلمـــة 
فبــالرغم مــن اشــرتاك الشــعب كلــه فيهــا اآلن إالَّ أنــه بعــد تالوتــا يعــود اخلــورس ويــردد آخــر مقطــع باللغــة 

 باملسيح يسوع ربنا. = ”خين بي اخريستوس إيسوس بنشويس“التقليد القدمي)  القبطية (حسب
 ويقول أغسطينوس عن ذلك يف إحدى عظاته:

 )49F50(]”.يسمعونها“يومياً على املذبح واملؤمنون ...” أبانا الذي “[وتتلى صالة 
يســة كلهــا أمَّــا يف الطقــس الســرياين (وقــد أخــذت عنــه مــيالن وكــل فرنســا يف القــرن الســادس)، فالكن

 يف مصر. اآلنتشرتك يف تالوتا كما هو حادث 
...” أبانــا الــذي “وجــدير بنــا هنــا أن نلظــت النظــر أكثــر إىل القيمــة اإلفخارســتية الكائنــة يف صــالة 

حيــث حيمــل وضـــعها يف �ايــة القســـمة عنــد األقبــاط وقبـــل التنــاول مباشـــرة، معــىن ســرياً للغايـــة ولــه صـــلة 

 
(47) Greg. Dix, op. cit., p. 108. 
(48) Ibid., p. 131. 
(49) Ibid. 
(50) Augustine, Serm. 58. 
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` peǹwikلغـة القبطيـة قويـة برتمجتهـا الـواردة بال nte rac; mhif nan ` mvoou =  خبزنـا]
 الذي للغد أعطنا اليوم]. حيث شرحها اإلفخارسيت كاآليت:

أخذ شعب إسـرائيل يف مسـريته يف بريـة سـيناء حنـو أرض كنعـان عطيـة املـن السـمائي، ولكـن كـان يـوم 
دَّس، إذ كانــت الســماء تعطــي فيــه اجلمعــة لــه امتيــاز دون مجيــع األيــام بصــظته اليــوم الســابق للســبت املقــ

للشعب ضعف نصـيبهم اليـومي (مقـدار عمـرين بـدًال مـن عمـر للواحـد)، فكـان لسـان حـال الشـعب يـوم 
 «ولكنـه كـان خبـز اجلسـد املائـت  « خبزنـا الـذي للغـد أعطنـا اليـوم «اجلمعـة وهـو واقـف ينتظـر عطيـة السـماء 

,pz(يــو « آبــاؤكم أكلــوا املــن يف الربيـــة ومــاتوا v ألن جثـــثهم  «الراحــة كانـــت راحــة اجلســد املؤقتـــة ). و
,ob(عب « سقطت يف القظر z أمَّا اآلن فقد علَّم الرب تالميـذه أن يطلبـوا لـيس ليـوم اجلمعـة فقـط .(

هذا يعين سرّا أننا اآلن وبصظة مستمرة متغربون على األرض يف يـوم  ،”خبز الغد“بل كل يوم وكل ساعة 
األبـــدي خبـــز ســـبت امللكـــوت  ”خبـــز الغـــد“املكـــان) ونطلـــب بإحلـــاح  هـــذا الـــدهر (حنـــن الغربـــاء يف هـــذا

نعم لقد وهب لنا املسيح أن نأكل اآلن ويف صميم هذا الدهر خبـز الغـد األبـدي، خبـز ”. أعطنا اليوم“
السماء الذي كل َمْن يأكله ال ميوت، الذي هو هو جسد املسيح السري خبز احلياة النازل مـن السـماء، 

 ا!اإلفخارستيا بعينه
مث التقـدم مباشـرة ...” أبانـا الـذي “انظر اآلن كيف صار احلبك واإلتقـان املبـدع بـني الـدعاء بصـالة 

 ”!اجلسد والدم“للتناول من 
 تُعترب صالة إفخارستية بالدرجة األُوىل. ...”الذي  أبانا“لذلك ال أكون مغالياً إذا قلت أن صالة 

 م):ombا ترتليان (وهكذا كانت نظرة الكنيسة اُألوىل إذ يقول عنه
ظ  كأسـاس وأن أي بنـاء إضـايف مـن الصـلوات األخـرى يتحـتَّم أن  ـُ [إن الصالة الربانية جيب أن 

 )50F51(يوضع وفقاً هلا.]
 كذلك نسمع غريغوريوس الكبري أسقف روما:

 )51F52([إن الرسل كانوا يقدسون مادة الصعيدة بواسطة صالة أبانا الذي يف ا لسموات وحدها!!]
شاردســن علــى ذلــك معلــًال هــذا الكــالم بــأن صــلوات الديــداخي مرتبــة فعــًال علــى كلمــات ويعلِّــق ريت

 
(51) Tertullian, De Orat., X, cited by Richardson, op. cit., p. 405. 
(52) Gregory the Great, Ep. XII, 26, cited by Richardson op. cit., p. 404. 



 اإلفخارستيا عشاء الرب                                                                                                   760

 .)52F53(”أبانا الذي يف السموات“صالة 
ويتبـــع صـــالة  The Embolismus، وتُـــدعى يف الغـــرب باســـم ”أبانـــا الـــذي“(ب) صـــالة تعقيـــب 

كــز كلهــا يف طلــب ترت ...” ابانــا الــذي “يف معظــم الليتورجيــات صــالة تعقيــب علــى ...” أبانــا الــذي “
عــدم الــدخول يف جتربــة العــدو، وتزيــد الطلبــة يف أنــافورا القــديس مــرقس بطلــب اخلــروج أيضــاً مــن التجربــة 

 ”.الروحية“وإطظاء سهام إبليس املتقدة. واملقصودة طبعاً التجارب 
 ”أبانـا الـذي...“وخيتلف الطقس األثيويب (احلبشي) عن كافة ليتورجيات العامل كلـه يف وضـع صـالة 

والتعقيب عليها بعد التناول وليس قبله، وطبعاً ما يعزز هذا الوضع وجيعله مقبوًال هـو حادثـة يهـوذا الـذي 
إذ أخــذ اللقمــة دخــل يف جتربــة اهلــالك األبــدي، لــذلك فطلــب االنعتــاق مــن جتربــة الشــيطان بعــد التنــاول 

 تستمد لياقتها من هذه احلادثة.
 :The Inclination ...”أبانا الذي “صالة الخضوع بعد 

يقــول عنهــا أ�ــا مــن إضــافات القــرن الرابــع، ولكــن األدلــة والشــواهد ” دكــس“هــذه الصــالة، ولــو أن 
 تثبت أ�ا أقدم من ذلك.

أنهـا كانـت (فـي أيـام سـيرابيون) تقـال بعـد أن يتنـاول ولكن العجيب والغريب علينا اآلن أن نعرف 
ول الشـعب. ولكنهـا كمـا هـو معـروف تُقـال اآلن إاـا قبـل أن يتنـا ،)53F54(الكهنة والشمامسة من الذبيحـة

 قبل التناول عامة.
م) حيــــث يقــــول العنــــوان 350ودليلنــــا هــــو العنــــوان املوضــــوع هلــــذه الصــــالة يف خــــوالجي ســــريابيون (

(Rubric))54F55( :“ على الشعب -(أي بركة)  -صالة بوضع اليد  -بعد أن يتناول الكهنة.” 
علــــى الشــــعب املنحــــين برأســــه حســــب نــــداء  Blessingللربكــــة  ”وضــــع اليــــد“وصــــالة اخلضــــوع أو 

 الشماس يف أنافورا سريابيون هي كاآليت:
[ارفــع يــدي فــوق هــذا الشــعب، متوســًال أن متــد يــد احلــق ومتــنح هــذا الشــعب بركــة مبحبتــك للبشــر 
وبواســطة هــذه األســرار يــا إلــه الرأفــات، اليــد الــيت تقــّوم للتقــوى والطهــارة ومتــنح انضــباطاً للقداســة 

 
(53) Richardson, op. cit., p. 404 n.2. 
(54) Greg. Dix, op. cit., p. 513. 

: عنـوان بـاخلط األمحـر جلـزء مـن كتـاب أو خمطوطـة أو مبعـىن: (عنـوان) فقـط، أو ومعناهـا rubricaمن الكلمة الالتينية (55) 
 مبعىن توجيه لإلرشاد يف اخلدمة الليتورجية.
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ظظهــم يف أســباب النمــو واالرتقــاء بواســطة الوحيــد لكــي ت بــارك علــى كــل أعضــاء هــذا الشــعب ـو
 يسوع املسيح يف الروح القدس من اآلن وإىل دهر الداهرين آمني].

وواضـــح أن وضـــع هـــذه الصـــالة هـــو لتشـــجيع الشـــعب علـــى االقـــرتاب والتنـــاول مـــن األســـرار املقدســـة 
جـدان الشـعب مـن جهـة التحـذيرات الكثـرية الـيت وضـعت بسبب املهابـة واخلـوف الـذي بـدأ يتسـرب إىل و 

 .)55F56(يف الصلوات والتعاليم املختلظة، واليت جعلتهم حيجمون كثرياً عن التناول
عـــن البابـــا ديونيســـيوس الكبـــري أكـــرب شـــاهد علـــى ذلـــك.   471ولنـــا يف القصـــة الـــيت أثبتناهـــا صـــظحة 

  -انني الرســــل (الكتـــــاب الثـــــامن كــــذلك فـــــإن صـــــالة اخلضــــوع (الربكـــــة) علـــــى الشــــعب يف ليتورجيـــــة قـــــو 
 كليمندس) توضح باألكثر هذا االجتاه حنو تقوية وتشجيع الشعب بالصالة لإلقرتاب والتناول:

 pa‹j[يـــا اهللا القـــوي واملقتــــدر االســـم، القـــوي يف مشــــورته والشـــديد يف أعمالـــه، إلــــه وأبـــو فتــــاك 
لــد امســك ” فيــه“اخرتتــه القــدوس يســوع املســيح خملِّصــنا، اطلــع علينــا وعلــى شــعبك هــذا الــذي 

 -إذ صــرنا أطهــاراً مــن كــل دنــس اجلســد والــروح  -القــدوس، قــدِّس أجســادنا وأنظســنا، واجعلنــا 
مســـــتحقني للتنـــــاول مـــــن هـــــذه اخلـــــريات املوضـــــوعة أمامـــــك، وال ـكـــــم علـــــى أحـــــد منـــــا بعـــــدم 

الكرامـة االستحقاق، ولكن كن أنت معيننا ومعضـدنا واملـدافع عنـا باملسـيح الـذي لـك معـه الـد و 
 )56F57(]والتسبيح والرتنيم والشكر مع الروح القدس إىل األبد آمني.

بوضـع اليـد بالربكـة  -أي صـالة اخلضـوع  -وُيالَح  أن طقس مشال أفريقيا ظهرت فيه هـذه الصـالة 
قبــل التنــاول بواســطة األســقف منــذ القــرن الرابــع، والقــديس أغســطينوس يعطــي أمثلــة مــن هــذه الصــالة ممــا 

 .)57F58(تكن صيغة واحدة حمددة يوضح أ�ا مل
 م:385كذلك طقس روما، فهو حيتوي على هذه الصالة من القرن الرابع سنة 

[إن القســـوس الـــذين نســـميهم أســـاقظة يتلـــون صـــيغة مســـلَّمة اليـــوم بكلمـــات رمسيـــة يبـــاركون بـــا 
 )58F59(الشعب ... وحىت ولو كان اإلنسان قديساً إالَّ أنه يلزم أن حيين رأسه ليقبل الربكة]

ولكــن لألســف فقــد بطــل هــذا الطقــس يف رومــا منــذ القــرن الســادس، ولكــن بقايــاه ظلــت موجــودة يف 

 
(56) Ibid. 
(57) Ibid., p. 514. 
(58) Ibid., p. 517. 
(59) Ambrosiaster, Quaest. 109, quoted by Dix, op. cit., p. 518. 
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 .)59F60(صلوات قصرية حىت إىل زمن البابا ليون العاشر
أمَّـا يف مصــر، فصـالة اخلضــوع قبـل التنــاول قائمــة منـذ القــرن الرابـع، كمــا وجـدناها يف أنــافورا القــديس 

ــا صــالة اخلضــوع يف أنــا ــعة جــداً ورمبــا تكــون ســريابيون. أمَّ فورا القــديس مــرقس الطقــس القبطــي فهــي موسَّ
أطـــول صـــالة للربكـــة علـــى الشـــعب يف كافـــة الليتورجيـــات مجيعـــاً. ومكتـــوب عليهـــا بـــاخلط األمحـــر عنـــوان 

Rubric  وهو معاصـر للقـديس سـاويرس األنطـاكي، أمَّـا الصـالة ” يوحنا أسقف بوسطرة“أ�ا من وضع
وع فهـــي مطابقـــة للـــروح القبطيـــة وبـــا عـــدة مقـــاطع دخلـــت يف صـــالة القســـمة الـــواردة يف اخلـــوالجي املطبـــ

للقديس باسيليوس، ويف أنافورا غريغوريوس (القبطي)، كمـا ورد فيهـا مقطـع جنـده بألظاظـه تقريبـاً يف أقـوال 
أورجيانوس، ممـا جيعلنـا نعتقـد أن هـذه الصـالة قدميـة جـداً ولـيس كمـا تبـدو للعلمـاء. ونـذكر للقـارئ بعـض 

 املقاطع وما يقابلها: هذه

مقطع من صالة الخضوع قبل التناول وارد في 
 =أقوال أوريجانوس 

 (وأسلوبه مصري صميم)

 ما يقابله في صالة الخضوع
 ألنافورا القديس مرقس الرسول 

 [أعطنا يا اهللا ضابط الكل:
 نصيباً مع أنبيائك(شركة)  -1
 مع رسل مسيحكو(شركة) نصيباً  -2
 
 .)60F61(قدَمي ابنك الوحيد]ن عند وتظضل أن نكو  -3

 نصري شركاء يف اجلسد، -2
وهـــــــــي  mmorvh `]vhr`الشـــــــــكل  وشـــــــــركاء يف -1

 «: 29:8الكلمــــــة املســــــتعملة يف رو 
 » مشابني صورة ابنه

z-  خالفة مسيحك.وشركاء يف 

 وهنا ينبغي أن نتدارس أحد االصطالحات النادرة اليت كانت شائعة يف الالهوت الطقسي قدمياً وهـو
على املـذبح.  ”بقدميه“احتساب استعالن اإلفخارستيا على املذبح مبثابة ظهور أو استعالن وقوف الرب 

 ويف هذا يقول القديس أثناسيوس الرسويل يف قوانينه:
[هكذا فليتطهر القسوس عند اقرتابم من املذبح ال سيما ألنه قـد ُقسِّـم عليـه اجلسـد املقـدَّس ...  

ـــا نظرنـــا املوضـــع الـــذي وقـــف عليـــه كمـــا يشـــهد بـــذا ســـبعون شـــيخ اً مـــن بـــين إســـرائيل قـــائلني إنَّن

 
(60) John M. Neale, op. cit., p. 516. 
(61) Origen, Hom. on Jerem. XIV. 14, cited by Srawley op. cit., p. 43 n.5. 
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إله إسـرائيل (جبـل سـيناء) واملوضـع الـذي ــت قدميـه صـار مثـل حجـارة كرميـة: عقيـق وأمسـاجنوين 
إىل هــذا الشـــكل  ”انتقــل“(زرقــة صــافية) كمثــل جلـــد الســماء يف تقديســه، فـــإن كــان احلجــر قـــد 

بـالحري الموضـع المقـدَّس الـذي يقـف عليـه  حلسـن، فكـم الواحد (الظريد) وصار يف مثل هـذا ا
 ]كل يوم، الموضع الذي ظهرت لنا قدماه عليه؟

 خمطوطة النوموكانون) -(القانون السابع 
ومعروف أن القديس أغسطينوس أخذ عن أورجيانوس وعـن التقليـد القـدمي اسـتخدام هـذا التعبـري عينـه 

ثابـة اسـتعالن قـدمي الـرب (أي قدومـه). مـن هنـا نظهـم موضحاً يف مواضع عديـدة أن اإلفخارسـتيا هـي مب
قـــول أورجيـــانوس: [وتظضــــل أن نكـــون عنــــد قـــدمي ابنــــك الوحيـــد]. أنــــه يعـــين الشــــركة يف اجلســـد اإلهلــــي 

 ”.نصري شركاء اجلسد“املقدس، اليت صححتها أنافورا القديس مرقس وقالت: 

 مقطع من صالة الخضوع قبل التناول وارد في
 سيليوس (قبطي)لبا” صالة القسمة“

 ما يقابله في أنافورا القديس مرقس (قبطي)
 ”صالة الخضوع“

 فليبعد عنا. رديء أرضي كل فكر فليبعد عنَّاال يرضي صالحك يا اهللا  وكل فكر
 

مقطع من صالة الخضوع قبل التناول وارد في 
 أنافورا القديس غريغوريوس

 ما يقابله من أنافورا القديس مرقس
 ”صالة الخضوع“

 ظهرك للسياطبذلت 
 للطمخديك أمهلتهما 

 ألجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق

 الذي لطم،
 وُجلد،

 من أجلنا لم يـَُردَّ وجهه عن خزي البصاق

وهكــذا نــرى أن دخـــول مقــاطع هــذه الصـــالة العتيقــة يف أنــافورا القـــديس باســيليوس وأنــافورا القـــديس 
ــعة نوعــاً مــا ومــا  غريغوريــوس يؤكــد لــدينا أ�ــا قدميــة وأ�ــا قبطيــة صــميمة علــى أغلــب الظــن، ولكنهــا موسَّ

 يقابلها عند السريان ال يعدو مخسة أسطر.
 



 
 

 تاسعاً: التحليــــــل
Prayer of Absolution 

 

باسـتثناء مشـال أفريقيـا يف  -الطقس القبطي هو الطقس الوحيد بني طقوس كنائس العـامل شـرقاً وغربـاً 
الذي يقول هذا التحليل يف هـذا املوضـع. وإذا دققنـا الفحـص جنـده يف احلقيقـة يـأيت موازيـاً  -القرن الرابع 

تتم به طقس تقدمي احلمل بعد االستدعاء واملسمَّى هناك بطقس حتليل اخلدَّام وهو متاماً للتحليل الذي خي
املخطوطــات القدميــة يشــمل أيضــاً يف احلقيقــة يشــمل اخلــدَّام والكنيســة كلهــا، كــذلك التحليــل هنــا جنــده يف 

 حديثاً. الكنيسة واخلدَّام. ولكن ذكر اخلدَّام وطغمات الكهنوت حمذوفة
واملشــار إليــه يف اخلــوالجي املطبــوع بقولــه: [وهنــا يــذكر َمــْن  -ن التحليــل األخــري مــ -واجلــزء احملــذوف 

يريد أن يذكرهم من األحياء واألموات] هو يف الواقع مسجَّل كلـه يف املخطوطـات القدميـة الـيت نقـل عنهـا 
 .)0F1(رينودوت

ع هنــا يف هــذا وهــذا التحليــل يف الواقــع هــو أصــًال مــن أجــل الــذين كــانوا حتــت قــانون توبــة وهــو موضــو 
املكــان ليعطــيهم الشــجاعة اخلاصــة ليشــرتكوا مــع بقيــة املــؤمنني بضــمري طــاهر. لــذلك حــرص أن يــذكر فيــه 
احلل للتائبني هكذا: [اللهـم يـا حامـل خطيـة العـامل اسـبق بقبـول توبـة عبيـدك مـنهم نـوراً للمعرفـة، وغفرانـاً 

 .للخطايا]. ولكن اتسع هذا التحليل حىت مشل كل أحد وكل خطيئة
كذلك اسرتعى انتباهنا املقطع الذي يقول فيه: [أنت الذي قلـت ألبينـا بطـرس مـن فـم ابنـك الوحيـد 
... أنــت هــو بطــرس وعلــى هــذه الصــخرة أبــين كنيســيت وأبــواب اجلحــيم لــن تقــوى عليهــا]. وهــذه الفقــرة 

يف  حيــث جــاءت )1F2(الطقــس البيزنطــيبالــذات مــأخوذة عــن النســخ القدميــة لقــدَّاس القــديس باســيليوس 
انظــر قـاموس اآلثــار املســيحية  -النسـخة القبطيــة الـيت ســجلها رينـودوت يف نفــس الكتـاب بــنفس الصـيغة 

 جزء أول. 9للدكتور مسيث صفحة 
وبرجوعنــا إىل طقــس مشــال أفريقيــا وجــدنا أن التقليــد هنــاك يوضــح جــداً ســبب جمــيء هــذا التحليــل يف 

 
(1) Brightman, L.E.W., Liturgy of St. Mark; J.M. Neale, Lit. of St. Basil-Copt, p. 636ff. 
(2) Renaudot, Lit. Or., 1. 81 Greek - Lit. or. Cop. 1. 22. quoted by Dict. of Antiq., vol. I, p. 9. 
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هذا احلل بوضع اليد من األسـقف يف هـذه اللحظـة  هذا املكان حيث كان التائبون يقفون صفاً وينتظرون
كــذلك فــإن املتنيحــني حتــت اخلطيئــة املطلــوب ”. أبانــا الــذي يف الســموات“بالــذات، ولكــن قبــل صــالة: 

 حلهم من خطاياهم كانت ُتذكر أمساؤهم يف هذه اللحظة أيضاً.
أبانـا الـذي “قولـون صـالة على أنه بعد أن يقبـل التـائبون حـل األسـقف بوضـع اليـد يتجهـون حنـو املـذبح وي

” ...)2F3( (أواخـر القـرن األول) كذلك يف طقس الديداخي وهي اليت متثل أقدم طقـس إفخارسـيت ليـوم األحـد .
 أي قبل التناول مباشرة يأيت االعرتاف باخلطايا واملصاحلة بني املتخاصمني: -جند يف هذا املوضع 

إلفخارســتيا بعــد أن تعرتفــوا خبطايــاكم حــىت [وكــل يــوم أحــد اجتمعــوا معــاً واكســروا اخلبــز، وصــلوا ا
يجتمــــع تكــــون ذبيحــــتكم طــــاهرة. ولكــــن ال تســــمحوا ألحــــٍد يكــــون يف خــــالف مــــع أخيــــه أن 

 معاً لئالَّ تتنجَّس ذبيحتكم]. (يشترك) حتى يتصالحا
 مرد الشعب:

حقــّا ومـع روحـك أيضـاً]. ولكـن خطـأ هـذا الرتكيـب يف ” خلصـت[“هنا يرد الشعب املرد املعـروف: 
وهـــو الـــذي أعطـــاهم احلـــل مـــن  -املعـــىن واللفـــظ واضـــح للغايـــة، فكيـــف أن الشـــعب يـــرد علـــى الكـــاهن 

مثَّ ملاذا  ”ومع روحك“؟ مثَّ كيف يستقيم املعىن أن يزاد على ذلك ”خلصتَ “وقولون له  -خطاياهم هم 
 ؟”ومع روحك أيضاً “أي كيف يُقال: ” أيضاً “تأيت 

د رومي أي باللغة اليونانية، وقابل جّدا من حيث تسلسـل احلـروف اخلطأ هنا وقع من النُّسَّاخ ألن املر 
للتحريــف يف النطــق والكتابــة معــاً، وقــد عثرنــا علــى هــذا املــرد واضــحاً يف جــزء مــن خمطوطــة عتيقــة للغايــة 
وجدتا حتت أرضية املكتبة القدمية ككتبة دير القديس أنبا مقـار، وصـورتا يف ملزمـة املخطوطـات، حيـث 

 أن املرد هو: يتضح منها
 (كما يف املخطوطة) cwqhcomenخلصنا (أو خنلص) مع روحك أيضاً = 
 swq»somenوباليونانية 

 

 
(3) Bingham, op. cit., vol. V. XV. iii, p. 340. 
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 ن والرشم والمزج المتبادل بين الجسد والدمعاشرًا: رفع الذسبوتيكُ 
Elevation, Consignation & Commixture 

 

 :Sancta Sanctisالقدسات للقديسين 
وهــذه ســبق اإلشــارة إليهــا وذلــك عنــدما يرفــع الكــاهن الذســبوتيُكن ليغمســها يف الــدم داخــل الكــأس، 

ائن حيث جلس للعشاء وتقدَّم للسر وهذا االصطالح قدمي، وهو أصًال موضوع ملواجهة حادثة يهوذا اخل
وهو خائن، كـذلك فـإن هـذا االصـطالح لـه جـذوره اُألوىل يف الديـداخي: [َمـْن كـان طـاهراً فليتقـدم]. إذاً 

: [ال 9فالقدســات للقديســني فقــط، والديــداخي تؤكــد علــى ضــرورة فحــص املتقــدمني للتنــاول يف فصــل 
الـذين اعتمـدوا باسـم الـرب، ألن بـذا اخلصـوص قـال  جتعلوا أحداً يأكـل أو يشـرب مـن إفخارسـتيتكم إالَّ 

: [ال تسـمحوا ألحـد أن يكـون يف 11للكـالب]. ومـرة أخـرى يف فصـل  ”القـدس“الرب أيضـاً ال تعطـوا 
 خالف مع أخيه أن جيتمع معكم حىت يتصاحلا معاً لئالَّ تتنجَّس ذبيحتكم].

 ولكن يقول القديس كريلس اُألورشليمي:
عليهــا  تُقــال ألن مــواد اإلفخارســتيا املوضــوعة أمامنــا قبلــت الــروح القــدس” نيالقدســات للقديســ“[إن 

 )3F4(بالقديسني.] وأنتم قديسون أيضاً حينما يسكن فيكم الروح القدس، لذلك فإن القدسات تليق
 وكذلك القديس يوحنا ذهيب الفم:

كــن ال تقــول [فالكنيســة تنــادي بــذلك حــىت إذا كــان هنــاك إنســان غــري مقــدَّس فــال يقــرتب ... ول
الكنيســة (الشــماس) علــى املكشــوف َمــْن كــان بــال خطيــة فليتقــدَّم بــل َمــْن كــان فيــه الــروح القــدس 

 )4F5(وهو متمسِّك باألعمال الصاحلة.]
واضــح أنــه بعــد حلــول الــروح القــدس علــى الصــعيدة وعلــى الشــعب وإعطــاء الربكــة يف صــالة اخلضــوع 

اء احلـل للتــائبني واملعرتفـني أن يصــبح املتقـدمون للتنــاول مث إعطـ...” أبانـا الــذي “بعـد القسـمة، مث تــالوة 
ــــــــــــوا أعضــــــــــــاء ” قديســــــــــــني“يف عــــــــــــرف الكنيســــــــــــة اُألوىل  أي مــــــــــــؤمنني متطهــــــــــــرين الئقــــــــــــني أن يكون

 
(4) Cyril of Jerus., Catech. 23,19. 
(5) Chrysostom, in Heb. XVII, 5. 
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. لــذلك يصــيح )5F6(ومعناهــا احلــريف هــو أن األشــياء الــيت هللا هــي لألشــخاص الــذين هللا -يف جســد املســيح 
وفيهــا أيضــاً  ،”القدســات للقديســين“ى مســتوى عينيــه قــائًال الكــاهن بعــد هــذا رافعــاً الصــينية باجلســد علــ

حتذير وإنذار أن اجلسد املقدَّس والـدم الكـرمي (القدسـات) ال ينبغـي أن يتقـدَّم إليهـا إالَّ املسـتعدون، وهـذا 
 .)6F7(الطقس قدمي منذ القرن الرابع

س االبــن. ويكــون رد الشــعب حســب الطقــس القبطــي: [واحــد هــو القــدوس اآلب. واحــٌد هــو القــدو 
واحٌد هو القـدوس الـروح القـدس. آمـني]، كعـىن أنـه بصـدد القداسـة ال يوجـد إالَّ قـدوس واحـد هـو اآلب 

هـو موجـود واالبن والروح القدس. خصصتها الكنيسة القبطية علـى الثـالوث، ولكـن يف أصـل التقليـد كمـا 
وليتورجيــــا قــــوانني الرســــل  م)386مــــثالً يف ليتورجيــــة أورشــــليم الــــيت شــــرحها القــــديس كــــريلس األُورشــــليمي (+ 

 )7F8(كليمندس) موجودة هكذا: [واحد قدوس هو ربنا يسوع املسيح.]  -(الكتاب الثامن 
هذا يعين بعرف الكنيسة اُألوىل أن واحداً فقط هو منبع ومصدر كل قداسة وتقديس الذي هو الرب 

 يسوع.
انيم الثالثـة فهـو ثيـؤذور أسـقف علـى األقـ” القـدوس“أمَّا أول مصدر معروف تارخيياً عن توزيع صفة 

، وأول َمـــْن رددهـــا بـــذا الوضـــع يف الطقـــس القبطـــي هـــو البابـــا كـــريلس )8F9(مبسوســـتيا يف عظتـــه السادســـة
 )10F11(وال يُعرف أحد قبله يف الكنيسة القبطية ذكر هـذا االصـطالح إالَّ ديـدميوس الضـرير )9F10(اإلسكندري

 إمنا ليس باملفهوم الليتورجي.
ْن اســتخدم هــذا االصــطالح والــرد عليــه هــو كنيســة أورشــليم يف بدايــة القــرن الرابــع. واملعتقــد أن أول َمــ

 والعجيب أن طقس روما حتى إلى اليوم ال يستخدم قط هذا االصطالح.
وقد وجدنا ُجزءاً من خمطوطة عتيقة ركا من زمن قبل القرن العاشـر أو التاسـع بنهـر واحـد قبطـي لـيس 

ة مكتبــة ديــر القــديس أنبــا مقــار، والحظنــا أنــه ال يوجــد بــه نــداء الكــاهن لــه ترمجــة عربيــة مقابلــة، يف أرضــي
بـــــــل يـــــــدخل مباشـــــــرة بعـــــــد التحليـــــــل يف ” القدســـــــات للقديســـــــني“عنـــــــد رفـــــــع الذســـــــبوتيُكن بقولـــــــه: 

 
(6) Greg. Dix, op. cit., pp. 134, 145. 
(7) Ibid. 
(8) Cyril of Jerus., Cat. XXIII, 19. 
(9) Theodore of Mopsuestia, Cat. VI, cited by Greg. Dix, op. cit., p. 135. 
(10) Greg. Dix, op. cit., p. 135. 
(11) Brightman, LEW, p. 509 n. 26. 
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ــا هــو موجــود يف مجيــع خمطوطــات القــرن الثــاين  االعــرتاف باجلســد والــدم املقدســني إمنــا بصــورة خمتصــرة عمَّ
اســتخدمها برايتمــان وليتزمــان (انظــر الصــورة يف ملزمــة املخطوطــات، والرتمجــة يف عشــر والثالــث عشــر الــيت 

 اجلدول اآليت:

 المخطوطة القديمة
 (حوالي القرن العاشر)

 مخطوطة برايتمان ويوازيها
 المطبوع في الخوالجي

 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود
 غري موجود

 المقدَّس:” الجسد“االعتراف على 
 يسوع املسيح آمني.جسد ودم حقيقي ل

 
 جسد ودم حقيقي ليسوع املسيح آمني.

 
 جسد ودم عمانوئيل إهلنا هذا هو باحلقيقة آمني.

 القدسات للقديسني 
  مبـــــارك الـــــرب يســـــوع املســـــيح ابـــــن اهللا وقـــــدوس

 الروح القدس آمني.
 لسالم للكل.ا 

 االعتراف المقدَّس:
حقيقـي ليسـوع المسـيح كرمي ودم مقدَّس  جسد

 آمين.ابن إهلنا 
 جسد ودم حقيقي ليسـوع المسـيحمقدَّس وكرمي 

 آمين.ابن إهلنا 
 جسد ودم عمانوئيل إهلنا هذا هو باحلقيقة آمني.

نية يف الكنيسة القبطيـة بصورة عامة وقانو ” القدسات للقديسني“وهذا جيعلنا نعتقد أن دخول النداء 
حدث يف زمن متأخر بعد القرن العاشر. ولكن هذا ال مينع أن تكون اإلسكندرية قد بدأت يف استخدام 
هــذا النــداء منــذ القــرن اخلــامس إمنــا بصــورة حمــدودة، إذ إنــه ال يوجــد يف أي مــن الربديــات أو املخطوطــات 

 القدمية. كما أن أنافورا سريابيون ختلو منه متاماً.
ولكــن لــدينا إشــارة مبكــرة ملضــمون هــذا النــداء وارد يف أقــوال هيبــوليتس عــن الفصــح إذ يقــول معنِّفــاً 

 إفخارستيته! ولكنه ال يذكر هذا كنص إفخارسيت يف )11F12(الذين [ال يأتون بقداسة إىل القدَّاسات]

 

 
(12) On the Pascha, III cited by Dix, op. cit., p. 105. 
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 فهرس المصطلحات اإلفخارستية
 

 Praxis, pr£xeijاالبركسيس: 
الفصل املنتخب من سفر أعمال الرسل للقراءة أثنـاء قـدَّاس املوعـوظني (يقـول بعـض الشمامسـة خطـأ 

 ”).من أعمال“وصحتها ” آبائنا الرسل قصصفصل من “
 Raised place, Theأرضية عالية حول المذبح: 

توجــد غالبــاً يف األديــرة ويــدور عليهــا الكــاهن أثنــاء  -يكــل عليهــا املــذبح درجــة عاليــة تعلــو أرضــية اهل
 دورات البخور.
 Asbadikon -  despotikÒn الذسبوتيُكن: 
واألثيوبية تنطقها اسباذياكون أي نصيب الذياكون وتُغمس يف الكـأس.  - cpoudikonوبالقبطية 

 ).bxi(انظر تفسريها الصحيح يف صفحة 
 Aspasmos -  ¢spasmÒj أسبسموس: 

 ”سالم“وهي أحلان متنوعة تُتلى أثناء القبلة املقدَّسة. انظر 
 Invocation, Epiclesisاالستدعاء: 

 ويسمَّى يف اخلوالجي القبطي سر حلول الروح القدس. - p…klhsij™وباليونانية والقبطية 
ومـاً يبـدأ بعـد أن ينتهـي وهـو عم -وهو التوسل من أجل حلول الروح القدس ليحوِّل ويقدِّس القرابني 

 .n£mnhsin¢التذكار 
 Mystery, mysteriesاألسرار: 

 ، وباحلبشية مستري، وتعين: خطة خمفية أو تدبري ُخمفى. must»rionباليونانية 
 يعين: رمز ميثل هذا السر. 32:5وأفسس  7:17، 20:1ولكن يف سفر الرؤيا 

 على:” سر“سر. ويف الليتورجيات تطلق كلمة  واألسرار وعلى األخص اإلفخارستيا يطلق عليها كلمة
 القرابني اليت مل تتقدَّس بعد. - 1
 القرابني بعد تقديسها. - 2
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 Confessionاالعتراف: 
 ويُقصد به اعرتاف اإلميان، يقوله الكاهن جهاراً قبل التناول. Ðmolog…aباليونانية 

 Agape _ ¢g£phأغابي: 
. وكانـت يف األصـل تسـبق اإلفخارسـتيا ولكـن وليمة مشرتكةوهي  - 12ورد عنها يف رسالة يهوذا 

وبقيـت يف مصـر وعلـى األخـص  -تالزمها. وقد انفصلت عن اإلفخارستيا يف منتصف القـرن الثـاين 
يف األديــرة بعــد قــداس الصــباح. وقــد تكــون التقدمــة وغســل اليــدين وقبلــة الســالم يف الليتورجيــا هــي 

 غايب من الليتورجية أ�ى عليها متامًا يف معظم الكنائس.بقايا األغايب. على أن نزع وليمة األ
 Euchologion _ eÙcolÒgionافخولوجيون: 

أي كتـاب الصـلوات. وكـان أصـًال حيـوي كـل الصـلوات مبـا فيهـا إقامـة  -” خـوالجي“وينطق بالعربيـة 
 باكر.األسرار األخرى. لكنه اقتصر أخرياً على صلوات اإلفخارستيا مبا فيها رفع خبور عشية و 

 Ambo _ Pulpitاألمبو (أنبل): 
أي  ØyhlÒnوبالعربيـــة أنبـــل وهــــو املنـــرب. وُيســـمَّى يف القـــوانني الرســــولية  - mbwn¥يف اليونانيـــة 

املكـــان املرتفـــع. كـــان أوًال يف منتصـــف الكنيســـة، واآلن يف اجلانـــب البحـــري مـــن صـــحن الكنيســـة. وكـــان 
 ُيستخدم يف:

 سة. وترديد آيات املزامري ذات املرد.قراءة الفصول من الكتب املقدَّ  - 1
ــــذبتيخا (أي أمســــاء  - 2 ــــالوة ال ــــا ت ــــداءات الشــــماس مــــثًال: التســــريح (األمــــر باالنصــــراف) وأحيان لن

 الراقدين املطلوب عمل تذكار هلم).
 وأحيانا للوعظ. - 3

 Anaphoraأنافورا: 
 وهي تشمل: -الصعيدة أو رفع ذبيحة اإلفخارستيا  - £nafor¢باليونانية 

ارفعـوا “الشكر والتقديس واألواشي املصاحبة هلما وقد امتد املعىن ليشمل كل الطقس مـن أول  - 1
 وحىت االنصراف وكل الصلوات يف قداس املؤمنني.” Sursum Cordaقلوبكم 

ويف  -” قداشــــاه“وتســــمَّى عنــــد النســــاطرة ” أنــــافورا“ويف الســــريانية ولــــدى املوارنــــة تُنطــــق 
 وكذلك يف األثيوبية. ”قدَّاس“العربية أيضاً 

2
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 وقد ُتطلق على التقدمة (القربان املقدَّم للتقديس). - 
 كما تطلق عند البيزنطيني على الغطاء الذي تغطى به القرابني وقت الدخول الكبري.  - 3

 Antiphon or Anthem -  ¢nt…fwnonأنتيفونا: 
 تسبيح يُتلى بأصوات متبادلة وهي على ثالثة أنواع: - 1

 -ويــرد عليــه الشــعب بــالقرار املالئــم  -مــرد حيــث يتلــو القــارئ آيــات (ســتيخون) مــن املــزامري ( أ ) 
 وهذا ما يسمَّى الطروبارية.

 (ليس بني قارئ منفرد والشعب). -، وفيه ترتل املردات بالتبادل بني خورسني للكلمة(ب) باملعىن الضيق 
 ار.( ج ) وفيه ترتَّل اآليات بالتبادل بني خورسني بدون قر 

 وتُعترب الطريقة الثانية أي تبادل املرد بني خورسني هي أقدم الطرق يف التسبيح باملزامري مجاعياً.
التســـــبحة اليوميـــــة ومـــــزامري “(ارجـــــع للدراســـــة املستفيضـــــة عـــــن طريقـــــة الرتتيـــــل باألنتيفونـــــا يف كتـــــاب 

 للمؤلف).” السواعي
 Gospel, eÙaggšlionاإلنجيل: 

 ناجيل.الفصل الذي يُتلى من األ - 1
 كتاب األناجيل (البشارة) الذي يوضع على املذبح.  - 2

 The Great Intercessionاألواشي الكبار:  -أوشية 
 الثالث أواشي الكبار أي السالمة واآلباء واالجتماعات وتُقال بعد قراءة اإلجنيل.

  The blessed bread, EÙlog…a البركة:
 س. وهي تسمَّى هكذا بسبب:لقمة الربكة اليت توزَّع يف �اية القدا

 ( أ ) أنه أصًال القربان الفائض (الربكة) عمَّا ُقدِّم على املذبح.
 أي بديل القرابني. nt…dwron¢ومسِّيت  -(ب) كعطية تعربِّ عن بركة الشركة مع الكنيسة 

دِّمت ) هي يف حد ذاتا بركة أو خبزة مباركة من حيث أنه تُليت عليهـا صـالة الربكـة وسـبق أن قُـ ج (
 مع قربانة احلمل يف البداية.

 Prothesis, prÒqesijالبروثيسيس: 
 .”احلملتقديم “راجع   -على املذبح ” وضع القرابني“وهو االسم الذي أطلقه البيزنطيون على خدمة 
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 Prospharin, prosfere‹nبروسفارين: 
 دء قداس املؤمنني.تُقال ثالث مرات يف ب ”تقدموا“نداء  الشماس للشعب الذي ترمجته  - 1
 ويُطلق أيضاً على السرت الذي يُرفع عن القرابني أثناء هذا النداء. - 2

 Remains of the Consecrated speciesبقايا الذبيحة: 
ويأكلهـا  t¦ perisseÚsantaبقايا اجلسد والدم األقدسني بعد تنـاول الشـعب وتسـمَّى باليونانيـة 

 ذبيحة.عادة الكهنة املشرتكون يف تقدمي ال
 Paul, paulocالبولس: 

 فصل من رسائل بولس الرسول الذي يُتلى يف أول القراءات بالقبطية.
 Institutionالتأسيس: 

 -22: 14، مــر 28-26: 26نــص الكلمــات الــيت أســس بــا الــرب اإلفخارســتيا املقدَّســة (مــت 
االســتدعاء.  وتقـال يف �ايــة صـالة الشــكر الكـربى وقبــل -) 25-23: 11كــو 1، 19:22، لـو 24

وتُتلــى بــنفس الكلمــات الــواردة يف األناجيــل مــع إضــافات طفيفــة إمَّــا مــن العهــد اجلديــد أو مــن مواضــع 
، رســالة كليمنــدس الرومــاين إىل كورنثــوس اُألوىل 5:95أخــرى (إشــارات عــن يــدي الــرب ممــا ورد يف مــز 

 ).18:21، 27-25: 8، ال 24-22: 29، أو ترديد الذبيحة كما ورد يف خروج 4:33
 Absolution or Penitence _ Prayer ofصالة:  -التحليل 

 تُقال قبل القراءات وبعد تقدمي احلمل. -لإلبن  - 1
 تُقال قبل التناول. -لآلب  - 2

 Manual Actsالترديد باليد أثناء القداس 
 ترديد القرابني باليد أثناء القداس له أصول ومواقيت حمددة:

وهو رفع اخلبز املقدَّس داخل اللفافة قبل التناول واملنادة ”. زياح“سريانية: وبال ywsijغأوًال: الرفع 
 ”.القدسات للقديسني“

كـو 1( -” تفتيـت“مـن ” فتـات“ثانياً: القسمة، وفصل اخلبزة املقدَّسة للتوزيع وتسـمَّى يف احلبشـية 
) وهـــــي تُعتـــــرب رمـــــزاً لـــــآلالم. ويف طقـــــس الكنيســـــة 4:4، مـــــرا 7:58، إش 17و16: 10

 قبطية تتم القسمة على مرتني:ال
 ”.َوَقسََّمه“قسمة غري كاملة أثناء تالوة كالم التأسيس وهي حينما يقول الكاهن:  - 1
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 أثناء صلوات القسمة وقبل التناول. قسمة كاملة  - 2
 .Consignationثالثاً: الرشومات: وهي رشم أحد عنصري الذبيحة باآلخر 

ـــز املقـــدَّ  ـــنفس لتتحـــد رابعـــاً: غمـــس قطعـــة مـــن اخلب س (الذســـبوتيُكن) يف الكـــأس. ويرمـــز إىل رجـــوع ال
 ).2:17باجلسد يف القيامة (ال 

 Cherubic Hymn, Ð ceroubikÕj Ûmnojالتسبحة الشاروبيمية: 
 ”.الشاروبيم يسجدون لك ... إخل“وهي التسبحة اليت يرتلها اخلورس واليت مطلعها 

 هن وحده. بعد انتهاء اخلورس من نشيده.الثالثة اليت يقوهلا الكا” قدوسات“وهي غري ال
مـن  612(راجـع صـفحة  Embolismأمَّا وصـلة �ايـة التسـبحة الشـاروبيمية باإلفخارسـتيا فُتسـمَّى 

 الكتاب).
 Sanctusالتسبحة المالئكية المثلثة التقديسات: 

ض ) مـــــع بعـــــ8:4(رؤ  3:6وهـــــي ترنيمـــــة الســـــريافيم املـــــذكورة يف إش  -والذكصـــــولوجية املالئكيـــــة 
 التعديالت وهي:

 مضافة.” السماء“( أ ) 
 ”.جمده“بدًال من ” جمدك“(ب) 
 Dismissalالتسريح: 

 kbol» ¢pÒlusij™وباليونانية 
تســريح أو أمــر بانصـــراف املوعــوظني يف �ايـــة قــدَّاس املوعـــوظني مصــحوباً بصـــلوات يتلوهــا الشـــماس.  -1

 سريح هذا قبل قبلة السالم.وصيغة أمر االنصراف يتلوها الشماس أيضاً وكان موعد الت
 التسريح األخري للمؤمنني يف �اية ليتورجية اإلفخارستيا بصيغة كان يقوهلا الشماس أيضاً. - 2

 Oblateالتقدمة: 
 خبزة اإلفخارستيا.
 Trisagion, tris£gionالتقديسات الثالثة: 

القوي. قدوس  قدوس اهللا. قدوس =آجيوس إيس شريوس ... إخل  -آجيوس أوثيئوس “وهي حلن: 
 ”.احلي الذي ال ميوت ... إخل
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املـأخوذة مـن  Sanctusوهي غري التسبحة املالئكية املثلثـة التقديسـات واملسـمَّاه بالالتينيـة سـانكتوس 
ــا الرتيســاجيون فيتلوهــا الشــعب بعــد أوشــية اإلجنيــل. وتتميَّــز التســبحة القبطيــة واألثيوبيــة 3:6(إش  ). وأمَّ

يـا َمـْن قـام .. “، ”يـا َمـْن ُصـلب“، ”يـا َمـْن ُولـد مـن العـذراء“أعمالـه اخلالصـية  بأ�ا توجه لالبن ذاكرة
 ، أمَّا الكنيسة األرمنية فتضيف اجلملة املناسبة للموسم الكنسي.”وصعد

 أمَّا يف الطقس البيزنطي فال توجه لالبن وال تضاف أية مجلة عن أفعال املسيح اخلالصية.
 Offertoryتقديم الحمل: 

 dwrofor…aانية وباليون
وهــو تقــدمي عناصــر الذبيحــة اإلفخارســتية مــن خبــز ومخــر ومــاء يف بــدء قــدَّاس املوعــوظني (وكــان ُجيــرى 

 والستارة مرخية بعيداً عن أعني املوعوظني).
 ويتكون من اللحظات اآلتية يف الطقس القبطي فقط:

 اختيار خبزة التقدمة. - 1
 وضعها على املذبح. - 2
 ت الثالثة عليها. وهي رشومات الربكة الثالثة باسم الثالوث األقدس (وبارك).إجراء الرشوما - 3
 تالوة صالة الشكر عليها. - 4

 أمَّا يف الطقوس األخرى فهي توضع فقط على املذبح.
 ...”.أظهر وجهك “تالوة صالة استدعاء عليها  - 5

 التقريب:
أي تقريـب القـرابني (أف  - «prosagwgقرب وهي يف اليونانية  Kurobhoمن الكلمة السريانية 

18:2.( 
 Particleجزء: 

 جزء اجلسد املقسَّم الذي يُعطى لكل متناول. Klacmaوبالقبطية  mer…jوباليونانية 
 Coalالجمرة: 

 وبالسريانية مجورتو. nqrax¥وباليونانية 
 ).7و6: 6وهو الفحم املشتعل الذي أخذ من على املذبح وُمسَّ به شفتا إشعياء النيب (إش 

 يرمز به إىل املسيح وإىل األسرار املقدَّسة: ولدى السريان هو اسم عنصر الذبيحة بعد التقديس.
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 خوالجي: (انظر: افخولوجيون)
 Pearlالجوهرة: 

 margar…thjوباليونانية 
 وتطلق على عنصري الذبيحة. واجلوهرة هي جزء من اجلسد.” جواهر“ومجعها 

 Lambالحمل: 
 .mnÒj¢مة للتقديس وباليونانية والقبطية يسمَّى هو القربانة املقدَّ 

 Leavenالخميرة: 
 وُتستخدم يف خبز اخلبز املقدَّس بالنسبة للكنائس الشرقية. -وبالسريانية نفس النطق 

 Procession of Lambدورة الحمل: 
س يلـف وعـاء الدورة اليت فيها حيمل الكاهن احلمل (القربان) يف لفافة حرير ويرفعه على رأسه والشما

اخلمر يف لفافة حرير ويرفعه على رأسه أيضاً وهو خلف الكاهن ويدوران بما حول املذبح قبل رشـومات 
 احلمل.

 £Diptychs _ d…ptuca, t¦ ƒerالذبتيخا: 
 ويف العربية هو الرتحيم، وهو عبارة عن: -” سفر األحياء“وبالسريانية 

ر أمسـاؤهم يف القـداس مـرتني، مـرة عنـد احلمـل ومـرة جدول بأمسـاء األحيـاء واألمـوات الـذين تـذك - 1
 بعد المع.

 لوح عاجي كان يُنقش على وجهيه أمساء األحياء واألموات املطلوب ذكرهم، ويوضع على املذبح. - 2
 Gloria, Doxologyالذوكصا: 

 أو متجيد الثالوث الذي يُقال دائماً بعد املزامري والصلوات عموماً. - 1
الـد هللا  = Gloria in excelsisيضاً التسبحة املالئكية يوم ميالد املسيح وتسمَّى يقصد با أ - 2

 وهي ال تستعمل يف الليتورجيات الشرقية. -يف األعايل 
 Narthex, n£rqhxالردهة المؤدية إلى صحن الكنيسة: 

 كنيسة.الردهة الداخلية يف الكنيسة يف اجلانب الغريب وقد يفصلها حاجز أو أعمدة عن صحن ال
ــــيت  ــــة خــــالل األربعــــني يومــــاً ال ــــون للمعمودي ــــائبون) واملوعوظــــون واملؤهل وكــــان يشــــغلها الســــامعون (الت
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 تسبق املعمودية ليلة عيد القيامة.
 Apostle _ ¢pÒstolojالرسل: 

 أي رسائل بولس الرسول اليت تقرأ يف قداس املوعوظني. -بالعربية ” الرسائل“ويكين با (بذه الكلمة) عن 
 ”.بولس“انظر  -” البولس“ي تعبري آخر عن فه

 Consignationالرشم (انطباق الرشم على الرشم): 
أي رشــم الــدم بالذســبوتيُكن ورشــم  اجلســد الطــاهر بالــدم (املغمــوس فيــه  -رشــم الكــأس مــع القربــان 

 الذسبوتيُكن).
 Morning Incence, Office ofرفع بخور باكر (وعشية): 
ة صباحاً وتتكون من الصالة الربانية وصالة الشكر وتقدمي البخور، مصـحوباً خدمة تتم قبل الليتورجي

 باألحلان واألواشي مث الذكصولوجيات وقراءة اإلجنيل مث األواشي مرة أخرى وأخرياً صالة التحليل لالبن.
 ومثلها صالة رفع خبور عشية يف املساء.

 Veil, katapštasmaالستارة (الحجاب): 
 وتطلق على:

 ويسمَّى احلجاب. -لستارة املدالة على باب اهليكل ا - 1
السـتارة الـيت تعلَّـق علـى أعمـدة القبـة الـيت تعلـو املـذبح (راجـع مـذبح). وقـد اختفـت هــذه اآلن.  - 2

 ولكن لدى السريان واألرمن ستارة حتيط باملذبح أثناء الرتديد اليدوي للقربان وتقسيمه.
 ني.السرت احلريري الذي يغطِّي القراب - 3

 Cloudالستر: 
 الغطاء الذي تغطى به التقدمة (انظر ستارة).

 Morningtideالسحر (سحريت): 
اسم خدمة الصـباح (الَسـَحر) العربيـة. وقـد تكـون اخلدمـة خاصـة أو عامـة مجهوريـة. وهـذه اخلدمـة يف 

ربعــة منتهــى األمهيــة لــدى اليهــودي وهــي فــرض واجــب عليــه. ويــرى املتصــوفون يف أجــزاء هــذه اخلدمــة األ
اكتمـــاًال، فـــاجلزء األول يتصـــل بالعـــامل األرضـــي الســـفلي، واجلـــزء الثـــاين عـــامل اهلـــواء، واجلـــزء الثالـــث عـــامل 

 املالئكة، واجلزء الرابع مسكن اهللا.
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 Peaceالسالم: 
 .reconciliation ”الصلح“والصالة اخلاصة با وتسمَّى صالة  - spasmÒj¢قبلة السالم  - 1

كــــو 1، 16:16بادلــــة بــــني املــــؤمنني كمــــا أوصــــى اإلجنيــــل (رو وهــــي صــــيغة الســــالم املت
) وتتم بعد اإلجنيل وتالوة قانون 14:5بط 1، 26:5تس 1، 12:13كو 2، 20:16

منــــذ عصــــر كليمنــــدس  -اإلميــــان كانــــت ســــابقاً قبلــــة حقيقيــــة. مث أصــــبحت مصــــافحة باليــــد 
 اإلسكندري على األرجح.

 باليد.بينما الشعب يصافح بعضه بعضاً  ويف الطقس القبطي يؤدي الكاهن مطانية للشعب،
ــــيت يلقيهــــا الكــــاهن علــــى الشــــعب وصــــيغتها  - 2 الســــالم مــــع “أو ” الســــالم جلمــــيعكم“بركــــة الســــالم ال

 ”.مجيعكم
 ويف الطقس السرياين يأخذ الشماس يدي الكاهن بني يديه مث ميسح وجهه بيديه.

 ويف الطقس األرمين ينحين كل واحد لرفيقه.
 Synaxar, sunax£rionالسنكسار: 

يُتلى الفصل املناسب منه  -الكتاب الذي حيوي سري القديسني والشهداء مرتَّبة حسب العيد اليومي 
 بعد االبركسيس.

 Communionالشركة: 
 )16:10كو koinwn…a )1باليونانية 

 أي التناول أو االشرتاك يف األسرار املقدَّسة. metalhmyicوبالقبطية  met£lhyijأو 
سلَّم عنصرا الذبيحـة للمتنـاول منفصـلني، ويتناوهلمـا املشـرتك ويـداه معقودتـان علـى صـدره، اليـد وفيه يُ 

 اليمىن على اليد اليسرى على هيئة صليب.
 Naveصحن الكنيسة: 

وهــي ســاحة الكنيســة الــيت يشــغلها ”. الكنيســة“ويطلــق عليــه جتــاوزاً اســم  - naÒjوباليونانيــة 
فيهـا مكـان للنسـاء يفصـله عـوارض خشـبية (يف الكنـائس القدميـة) أو الراكعون والتائبون واملؤمنون. و 

 ستائر. والصحن حيوي األمبو (املنرب) ومنصة املرتلني.
 Inclinationصالة الخضوع: 

احنــوا رؤوســـكم “صــالة بركــة وحتليــل تقــال بينمـــا املؤمنــون حينــون رؤوســهم بنــاء علـــى نــداء الشــماس 
 ”.للرب
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 Thanksgiving, The greatصالة الشكر الكبرى: 
 وهي غري صالة الشكر الصغرى اليت تفتتح با كل خدمة، واليت مبدأها: فلنشكر صانع اخلريات.

وهــي الــيت بــا يبــدأ قــداس املــؤمنني (األنــافورا) والــيت  فيهــا يصــري ذكــرى اخلليقــة والســقوط والفــداء وإىل 
 د التقديس.وما بع -والتقديس  -ذكر كلمات التأسيس. وهي تنقسم إىل: املقدمة 

وكلمات هذه الصالة ختتلف ما بـني ليتورجيـة واألخـرى ولكنهـا كلهـا تتبـع  نفـس التقسـيم والكلمـات 
 األساسية.

 Reconciliationالصلح (صلحا): 
مـن الكلمــة العربيــة صــلحا، وهــي اســم صــلوات وأواشــي للتوبــة. ومنهــا أخــذ نفــس اســم صــالة الصــلح 

 يف القداس.
 Patenالصينية: 

وهــــو الطبــــق الــــذي يوضــــع فيــــه اخلبــــز  dickoc;وبالقبطيــــة  p…nax, d…skoj وباليونانيــــة
 املقدَّس.

 Lavatory, Lavaboغسل اليدين: 
، 7:50غســل اليــدين بالنســبة للكــاهن قبــل تقــدمي احلمــل ثــالث مــرات مــع تــالوة آيــات مــن املــزامري 

 .7و6:25، 8:50
 وبعد تالوة قانون اإلميان يف بدء قداس املؤمنني.

 Readerغنسطس): القارئ (ا
ونفس النطـق باحلبشـية. وهـو أقـل درجـة يف رتبـة الشماسـية مـؤمتن  nagnèsthj¢باليونانية والقبطية 

على تالوة الفصول واملزامري ذات املرد، أقل من اإليبوديـاكون. يف األصـل ال يقـرأ القـارئ إالَّ الفصـول مـن 
أو الدرجات العليـا األخـرى. كثـرياً مـا خيلـط الرسائل واالبركسيس، أمَّا اإلجنيل فكان من نصيب الشماس 

 ”.ابصلتس“بينهم وبني املرتلني 
 Creedقانون اإليمان: 

 sÚmbolonوباليونانية 
، وهو اعرتاف اإلميان األرثوذكسي، بـدئ باسـتعماله يف القـداس يف غضـون ”األمانة“ويسمَّى أحياناً 

لطقس القبطـي والطقـس السـرياين. وبعـد القبلـة القرنني اخلامس والسادس. وهو يتلي قبل قبلة السالم يف ا



 779                                                                                           فهرس املصطلحات اإلفخارستية

 يف الطقس البيزنطي.
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 Kissقبلة السالم: 
 sp£zesqai, ¢spasmÒj¢وباليونانية 

 سالم.انظر  -قبلة السالم  - 1
 التعبري عن توقري املقدسات وعلى األخص املذبح واإلجنيل. - 2
 The domeالُقبَّة: 

فتحـــا يصـــريان علـــى هيئـــة صـــليب مقـــوس. وأثنـــاء نصـــف طـــوق مـــزدوج يف اعـــاله صـــليب صـــغري، إذا 
 القداس توضع على الصينية حيث القربان املقدَّس ويغطَّى من أعلى باللفافة.

 .st»r, ¢ster…skoj¢لدى البيزنطيني شيء شبيه بذلك امسه النجم 
 Kurbonoقربان: 

 £nafor¢ورا بروســفورا. وهــي األنــاف £prosforوهــي التقدمــة ”. كوربونــو“مــن الكلمــة الســريانية 
 الصعيدة وتشري:

 إىل ذبيحة اإلفخارستيا. - 1
 نفس القربان املقدَّم للتقديس. - 2

 Kuddashaقداس: 
 كلمة سريانية عربية تعين التقديس: وهي الليتورجية واألنافورا.

 Holy thingsالقدسات: 
ســد والــدم وهــي اجل t£ “Agiaوباليونانيــة ” قدشــا“ولــدى النســاطرة ” قدســات“وتنطــق باحلبشــية 

 األقدسني.
 Holy of Holiesقُدس األقداس: 

 ويقصد به:
 وباألخص املكان أسفل القبة اليت تظلل على املذبح. -اهليكل  - 1
 السر املقدَّس أي اإلفخارستيا. - 2

 Lectionsالقراءات: 
 .le[icوبالقبطية ” قريوين“وبالسريانية  «n£gnwsij, graf¢وباليونانية 
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وباإلجنليزية   «perikopمن أسفار الكتاب املقدَّس تسمَّى باليونانية وهي فصول منتخبة 
Pericope .تتلى يف قدَّاس املوعوظني 

 وهي من:
 العهد القدمي (الناموس واألنبياء). - 1
 سفر أعمال الرسل ويسمَّى (االبركسيس). - 2
 الرسائل اجلامعة (الكاثوليكون). - 3
 رسائل بولس الرسول (البولس). - 4
 اإلجنيل. - 5

 Giftالقربان: 
 -نفــــــس النطــــــق اليونــــــاين ” الــــــذورون“. ويف املخطوطــــــات العربيــــــة تســــــمَّى dîronوباليونانيــــــة 

 واملقصود التقدمة اليت منها يؤخذ اخلبز الذي سيتم عليه التقديس. -وباحلبشية قربان 
 Fractionالقسمة: 

 تقسيم اخلبز املقدَّس أثناء القدَّاس.
 Kutmarusقطمارس: 

أي فصًال فصـًال. وهـو كتـاب القـراءات الكنسـية. ومسـمَّى هكـذا  kat¦ mšrojمن الكلمة اليونانية 
 ألن الفصول املكتوبة فيه موزعة فصًال فصًال على األيام واآلحاد على مدار السنة.

القسـم املنتخـب للقـراءة مـن الكتـب املقدَّسـة (األصـحاح) حبسـب  «Pericope, perikopفصـل: 
 ”.قطمارس“انظر ” القطمارس“اب ما ورد يف كت

 Chalice, pot»rionالكأس: 
كأس النساطرة خيتلـف أنـه ال   -وشكله يف الشرق ال خيتلف عنه يف الغرب  -وهو كأس اإلفخارستيا 

 قاعدة له على هيئة سلطانية حناسية.
 Assistant presbyter, Associate priestالكاهن الشريك: 

كمـا هــو   -خـادم األسـرار ويوكــل إليـه بعـض األعمـال أثنــاء القـداس هـو الكـاهن املشـرتك مــع الكـاهن 
 مذكور يف التعليمات املوجودة بالقداس.
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 Catholicon, kaqolikÒnالكاثوليكون: 
الفصل الثاين من القراءات وهو من الرسـائل اجلامعـة (أي رسـائل بطـرس أو يعقـوب أو يوحنـا أو 

 يهوذا).
 Chalice _ Standالكرسي (كرسي الكأس): 

 pitoteوبالقبطية 
وهو صندوق خشيب مغلق اجلوانب األربعة ومفتوح من أعلى على هيئة دائرة ميكن أن تفتح أيضاً إىل 

 أعلى. وتغطي جدران الكرسي األيقونات.
 Altar Board (Slab) Antiminsion _ ¢ntim…sionاللوح المكرَّس: 

لكنـه اآلن عبـارة عـن لـوح  -تـان أو احلريـر كـان يف األصـل مـن الك  -” تـابوت“ويسمَّى يف األثيوبيـة 
من اخلشب أو احلجر أو الرخام يوضع على املذبح، سواء كان املذبح مكرَّساً أو غـري مكـرَّس. وُيسـتخدم 

 أحياناً كمذبح متنقِّل يف حالة الضرورة.
 Liturgy, leitourg…aليتورجيا: 
 تعين:

 خدمة اإلفخارستيا املقدَّسة. -1
أو  -ت وصــلوات هــذه اخلدمــة وتســمَّى يف العربيــة خدمــة األســرار املقدَّســة نفــس نصــوص كلمــا - 2

 ”.تقديس وقداس“الربوسفورا أو األنافورا أو القدَّاس ولدى النساطرة يسمو�ا 
 االجتماع نفسه املنعقد من أجل الليتورجيا. - 3

 Mar (fem. Mart)مار (ومؤنثها: مارت): 
 وللرؤساء. -. لقب للقديسني والقديسات كلمة سريانية معناها: سيدي أو سيديت

 Censer _ Qumiat»rionالمجمرة: 
 ourh[;بالقبطية 

وتتميـز املبخـرة الشـرقية بأ�ـا حتمـل جالجـل  -وهي الوعاء الـذي حيـوي اجلمـر والبخـور  -أي املبخرة 
 متصلة بالسالسل.

 Commixtureالمزج: 
 ن (جزء اخلبزة األوسط يف الكأس).خلط عنصري الذبيحة معاً حينما يضع الكاهن الذسبوتيكُ 
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 Altarالمذبح: 
 تتنوع معانيه:

 .Sanctuaryمرادف للهيكل  - 1
 املبىن حيث حيتفل باألسرار املقدَّسة ويسمَّى: - 2

 - màner]wou]i ويف القبطيــة Qusiast»rionويف اليونانيــة  -( أ ) مــذبح يف الســريانية 
 واألثيوبية مشواع.

,poكـو oملائـدة ((ب) ويسـمَّى أيضـاً ا o i ¹) ويف اليونانيـة `Ag…a Tr£peza  أي
 املائدة املقدَّسة.

ونفـــــس النطــــــق  qrÒnojواليونانيــــــة  Throne) 1:6(إش ” العـــــرش“) ويســـــمَّى أيضــــــاً  ج (
 ”.ثرونوس“اليوناين لدى السريان 

 .Tabernacle” خوران“وباألرمنية  -) 3:9(عب ” اخليمة“) وقد يسمَّى  د (
ولكــن ببدايــة القــرن ”. ترابيــزة“ر اُألوىل يصــنع مــن اخلشــب فقــط وكــان علــى شــكل وكــان يف العصــو 

الرابع بدأ يصنع من احلجر وعلى شكل مقربة فتحتها مـن الشـرق. وهـذا التغيـري اهلندسـي يتبـع يف احلقيقـة 
 تغيرياً جذرياً يف طريقة تقدمي اجلسد، إذ صار جيري عليه طقس يشبه طقس الدفن والقيامة.

ذبح عــادة مــن احلجــارة، مربــع الشــكل، قائمــاً وحــده يف الوســط، وتعلــوه قبــة أو مظلــة ذات ويُبــىن املــ
 أعمدة تستقر على زوايا املائدة أو ملتصقة جبوانبه.

) كما هـو واضـح يف أوشـية 6:18:4، إيرينيئوس ضد اهلراطقة 5-3: 8واملذبح هو يف السماء (رؤ 
 القرابني.

 Mixtureمزج الخمر بالماء: 
 nwsij‹ية باليونان

 مزج اخلمر باملاء الذي جيريه الكاهن أثناء صالة الشكر وبعد تقدمي احلمل.
 يف كل الليتورجيات ما عدا األرمنية

 Cantharus (fountain)المرحضة: 
 fi£lhأو  kr»nhباليونانية 
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فسـقية يف ردهـة الكنيســة، كـان الشــعب يغسـل فيهــا يديـه قبــل دخـول الكنيســة. مـع العلــم بـأن غســل 
يدي قبل الـدخول إىل اهليكـل كـان قانونـاً طقسـياً ملزمـاً، وذلـك بسـبب أن التنـاول كـان يـتم باليـد (أي األ

 يوضع اجلسد يف اليد الُيمىن قبل تناوله يف الفم).
 Fan, Flabelliumالمروحة: 

 r̀ip…dionوباليونانية كما يف القبطية 
ا مــن الــذباب، وكانــت أوًال مــن اجللــود أو وهــي املروحــة الــيت يــروِّح بــا الشــماس علــى التقدمــة لتحميهــ

 سرتاً كتانياً كما هي اآلن.
غــري مســتعملة عنــد البيــزنطيني واألحبــاش ويســتخدم اآلن غالبــاً لفافــة مــن حريــر ويــروِّح الشمامســة بــا 

 على الذبيحة قبل وبعد التقديس مباشرة.
 Rubbing the breadمسح الحمل: 

 ”مزمزة القربانة“باألثيوبية 
 يف أثناء  اختيار احلمل يف بدء القداس الختبار صالحية القربانة ونزع األجزاء الزائدة عن القربانة.وحتدث 

 تعميداً. -خطأ  -وهذا غري مسح القربانة باملاء الذي يفسره البعض 
 Wipe the faceمسح الوجه والعينين: 

ح (بامللعقـة علـى األخـص) حركـة تقويـة مازالـت قائمـة لـدى األقبـاط حـني ميسـح الشـماس بـأواين املـذب
بعد غسلها يف �اية القداس جبهته وعينيه وشفتيه. وهي تقليـد متـوارث جنـده يف عظـات القـديس كـريلس 

 ).22األورشليمي يف القرن الثالث والرابع (العظة 
 Interpreterالمفسر: 

 .ااس من رتبة أقل يقوم بقراءة الفصول السابق قراءتا بالقبطية، يقرؤها بالعربية
 Sacristy, place of serviceموضع الخدمة: 

الغرفة امللحقة بالكنيسـة حيـث حتفـظ األواين املقدِّسـة. وهـي حتـت عنايـة  .diakonikonبالقبطية 
 الشماس. وكانوا قدمياً يقدمون احلمل هنا يف هذه الغرفة بعيداً عن أعني املوعوظني.

 Catechumen, kathcoÚmenojالموعوظون: 
 أي مسيع (يسمع).” اوع“أي مسيحي جديد. وبالسريانية ” ناوس خريستيان“وباألثيوبية 
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 وهو طالب العماد الذي يتعلَّم استعداداً للمعمودية ويقف املوعوظون يف صحن الكنيسة اخلارجي.
 Myster _ Spoonالميستير (الملعقة): 

 mucthr% ;kokliarion% ;mucqhrc;امللعقة اليت يتناول منها الشعب الدم وبالقبطية: 
 Soul, breathنسمة (نشمة): 

بالعربيــــة نشــــمة، وهــــي يف الطقــــس العــــربي القــــدمي مطلــــع صــــالة احتفاليــــة يف خدمــــة صــــباح الســــبت 
 اهللا. وتنتهي بتمجيد اسم » كل نسمة فلتسبح اسم الرب «واألعياد، وهي من املزمور املائة واخلمسني: 

يب “مث ...” ذكصـــابرتي “خلمســـني ويتبعهـــا متجيـــد اهللا وهـــذه اآليـــة بـــذاتا ترتـــل بعـــد املزمـــور املائـــة وا
 الد لآلب واالبن والروح القدس آمني. يف القداس اإلهلي.” أوفا

 Imposition of the handوضع اليد، صالة: 
 صالة بركة تُقال بعد التناول من األسرار املقدسة.

 Alleluia _ ¢llhloÚiaهلليويا: 
مرتني أو أكثر قبل قراءة اإلجنيل، مصحوبة بآية أو اثنتني مـن املـزامري  يف كل الليتورجيات ترتل هلليويا
 (هذا باستثناء الليتورجية األثيوبية).

 (فاصل زمين ملحَّن) sticolog…aوهي تسمَّى يف قدَّاس يعقوب ستيخولوجيا 
 Ð prÒlogoj toà ¢llhloÚiaويف قداس مار مرقس 
 yalmocويف القدَّاس القبطي 

 ”.استيخون املزمور“ريب ويف النطق الع
 ”.مزمور“ويف األثيوبية 

 ”.زمارة“وعند النساطرة 
 


	0CONTENT
	EUCH00
	EUCH1-0
	EUCH1-1
	EUCH1-2
	EUCH2-1
	EUCH2-2
	EUCH2-3
	EUCH3-1
	EUCH3-2
	EUCH4-1
	EUCH4-2
	EUCH4-3
	EUCH5
	EUCH6-0
	EUCH6-1
	EUCH6-2
	EUCH7
	EUCH8-0
	EUCH8-1
	EUCH8-2
	EUCH8-3
	EUCH8-4
	EUCH8-5
	EUCH8-6
	3 - “التقريب” أو “التقديم”

	EUCH8-7
	EUCH8-8
	EUCH8-9
	GLOSSARY

