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إهداء
أفــرح بــأن أقــدم هــذا الكتــاب إىل كنيســتي احلبيبــة كوصيتــي الليرتجيــة، 

الكهنوتيــة واألســقفية والبطريركيــة!
ــتي  ــة كنيس ــنة يف خدم ــد 30 س ــة، بع ــة الليرتجي ــي الروحي ــا وصيت إهن
يف احلقــل الليرتجــي، ومعــي نخبــة مــن الكهنــة والرهبــان والراهبــات 
ــكري  ــًا ش ــم مجيع ــة... وهل ــة البطريركي ــة الليرتجي ــاء اللجن ــن، أعض والعلامني
الكبــر!... لقــد كنــا نشــعر يف اجتامعــات العمــل الطويلــة أننــا أرسة روحيــة 
ــه  ــل في ــبوعًا... نعم ــدوم اس ــل ت ــات العم ــت اجتامع ــدة! وكان ــة واح ليرتجي

ــاعات... ــع س ــاث إىل أرب ــًا ث صباح
ــم  ــا مري ن ــفاعة أمِّ ــص وش ــركات املخّل ــدًا ب ــرة ج ــال واف ــت الغ وكان

ــذراء.  الع
للفائــدة واالّطــاع نثبــت يف امللحــق الئحــة بــكل الكتــب الليرتجيــة عــى 
ــن رس  ــتوي أم ــكر األب ش ــة. نش ــة الليرتجي ــا اللجن ــي انتجته ــا، الت اختافه
اللجنــة الــذي وضــع هــذه الائحــة بــكل املنشــورات الطقســية )بــن األعــوام 

.)2016-  1986
أحــب أن ُأشــر أيضــًا إىل كتــاب آخــر يل، مفيــد جــدًا يف اخلدمــة الرعويــة 
والتثقيــف الليرتجــي، وهــو بعنــوان: »مدخــل إىل الرتــب الليرتجيــة ورموزهــا 

يف الكنيســة الرشقيــة« )املطبعــة البولســية1988(. 
2021
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مالحظة
ألقيــُت هــذه املحــارضات يف املقــام املريمي الشــهر يف مدينــة )Kevelaer( شــاميل 
أملانيــا، يف رياضــة روحيــة مــن 16 إىل 19 ترشيــن الثــاين مــن عــام 1998 . شــارك 

فيهــا كهنــة أملــان وبعــض العلامنيــن، وكنــت آنــذاك نائًبــا بطريركيــًا يف القــدس.
ــل  ــمندريت ميخائي ــدُس األرش ــي ق ــفهية صديق ــث الش ــذه االحادي ــّجَل ه س
ــورت.  ــوس يف فرنكف ــس جاورجي ــة القدي ــتاذ يف جامع ــوعي، االس ــنيدر اليس ش
ثــم نقلهــا الحقــًا مــن املســّجلة، ونرشهــا يف كتــاب خــاص بعنــوان : »املدخــل اىل 
الطريــق الروحــي يف ليرتجيــة القديــس يوحنــا فــم الذهب« عــام 1999، يف سلســلة 
ــوم األب  ــي املرح ــها صديق ــي أسس ــة( الت ــرشق » )أو الرشك ــا ال ــز كينوني » مرك

ــا(. ــن )كولوني ــم نيس ــتاذ وهلل االس
الحقــَا ُترجــم الكتــاب إىل اللغــة اإلنكليزيــة بعنايــة الســيدة فالــري شــمرالن 
وأســاتذة آخريــن. وطبــع يف سلســلة »الدراســات املســيحية الرشقيــة«، التــي أّسســها 
ــام  ــر ع ــة وظه ــدة االمريكي ــات املتح ــل، يف الوالي ــاك فيغ ــامس ج ــي الش صديق

.2013
ــة  ــاين والرتمج ــل األمل ــن األص ــًا ع ــة، نق ــة العربي ــرَشه باللغ ين أن أن ــرُّ واآلن ي
ــك  ــن الكاثولي ــروم امللكي ــة ال ــات كنيس ــاء وبن ــًة ألبن ــُه هدي َم ــة، وأقدِّ االنكليزي
ــه  ــد أجريــت علي ــاين البيزنطــي. وق ــد اليون ــة ذات التقلي خاصــة والكنيســة الرشقي

ــات. ــض االضاف بع
وأشــكر الصديــق االســتاذ ريــاض كنعــان منــذر ، تلميــذ ديــر املخّلــص القديــم، 

الــذي كان الســاعد األيمــن يف طباعــة هــذا الكتــاب.
مالحظــة: اإليقونــات املنشــورة يف هــذ الكتــاب هــي مــن الرســومات اجلدرانيــة 
ــدس.  ــك بالق ــن الكاثولي ــروم امللكي ــة ال ــارة يف بطريركي ــيدة البش ــة س يف كاتدرائي
ــا  ــن روماني ــان )م ــال موروش ــال وغري ــن ميش ــامن األخوي ــر الرّس ــي تصوي وه

.)1975
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مدخل

باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد آمن.

أهيا اإلخوة واألخوات االحباء!

أنــا ســعيٌد جــدًا بــأن أكــون يف هــذا املــزار املريمــي يف مدينــة كفيــار، 
ألعيــش هــذه الرياضــة الروحيــة معكــم. وأفــرُح أن أرى أن الكثريــن منكــم 
ــن  ــروم امللكي ــة ال ــع لبطريركي ــاج التاب ــْزِل احلُّج ــوا يف َن ــدس، وكان زاروا الق
ــاء  ــن أصدق ــا. ونح ــام بينن ــة في ــاس للصداق ــذا أس ــدس. وه ــك بالق الكاثولي
ألننــا نتشــارك بااليــامن الواحــد. وهــذا هــو االكثــر أمهيــة. ونحــن هنــا معــًا 
يف هــذه الرياضــة الروحيــة، لنســّبح الــرب معــًا ونعيــش إيامننــا معــًا. وهكــذا 

ــا املشــرتك. ــا بعضــًا يف إيامنن نّقــوي بعضن

العــام القــادم 1999 أحتفــل بالذكــرى األربعــن لرســامتي الكهنوتية، 
وهــذه الرياضــة مناســبة جيــدة ألتأمــل وأســتعدَّ هلــذا اليوبيــل الصغــر. إهنــا 
ــنة يف  ــا 26 س ــت منه ــرب، أمضي ــة ال ــوت، يف خدم ــن الكهن ــنة م ــون س أربع
القــدس. مــع أنــه كان يقــول يل البطريــرك مكســيموس اخلامــس، أن إقامتــي 

يف القــدس ســتكون فقــط لبضعــة أشــهر! ولكــن القــدس ســاحرة!

ــن  ــة أي ع ــداس اإلهلي ــة الق ــن ليرتجي ــنتكّلم ع ــة، س ــام املقبل يف األي
ــايص. ــيح اخل ــل رس املس ــال بكام االحتف

ــوى  ــم أن حمت ــع العل ــة. م ــات خمتلف ــا ليرتجي ــرشق هل ــس يف ال الكنائ
ــأن  ــول ب ــا الق ــور. يمكنن ــر العص ــة ع ــرة الكنيس ــة خ ــة هوخاص الليرتجي
الاهــوت، وتاريــح الكنيســة، وتاريــخ اآلبــاء، والكنســّيات، والعمــل 

ــة. ــة اإلهلي ــه يف الليرتجي ــل ب ــذا نحتف ــوي... كل ه الرع
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يف الليرتجيــات عمومــًا، والرشقيــة خصوصــًا، نحتفــل بــّر املســيح، 
بــرِّ إيامننــا وبــأرسار إيامننــا. نســتعمل عبــارة أرسار باجلمــع وباملفــرد. هكــذا 

ُنصــّي »أهلِّنــي أن أشــرتك يف أرسارك املقّدســة«، أي رس املناولــة املقّدســة.

ــن  ــة. ونح ــاة اجلامع ــا ويف حي ــاة اهلل فين ــو رسُّ حي ــة ه إن رس الليرتجي
َ الشــعَب بــرِّ املســيح مــن خــال الليرتجيــة. ويف  الكهنــة مدعــّوون أن نبــرشِّ
الواقــع نقــي ســاعاٍت وأيامــًا مــن حياتنــا ككهنــة، يف االحتفــال بالليرتجيــة 
اإلهليــة، ال ســّيام يف الكنائــس الرشقيــة، حيــث الليرتجيــة أطــوُل مــن الليرتجيــة 

الاتينيــة.

أهيا األحباء!

ــو دوُر  ــام، ه ــذه األي ــة يف ه ــذه الرياض ــّوُر أن دوري يف ه ــي أتص إنن
»الدايــة«، التــي تســاعد يف ميــاد الطفــل مــن أحشــاء أمــه، كــام يقــول املعلــم 
أورجينـّـوس. ودوري أن أســاعدكم يف فهــم الليرتجيــة الرشقيــة، أنتــم القادمون 
ــذه  ــنختُر يف ه ــا س ــُر أنن ــل أعت ــة. ال ب ــيات خمتلف ــة وأبرش ــن خمتلف ــن أماك م
ــاَة املســيحين االوائــل يف القــدس. وهــذا مــا نفتقــُر إليــه  ــام، خــرَة وحي االي

اليــوم.

ــامل  ــك يف أع ــرى ذل ــام ن ــل، ك ــيحيون االوائ ــر املس ــد اخت ــل لق أج
ــامن يف  ــرُة االي ــامن وخ ــاُة االي ــه: حي ــر إلي ــزًا نفتق ــيئا ممي ــروا ش ــل، إخت الرس

ــة. اجلامع

ــة، ويف  ــدة الليرتجي ــبوع يف مائ ــذا االس ــَره ه ــُل أن نخت ــا آم ــذا م ه
االجتامعــات األخويــة يف االمســّيات. هــذا »العيــش معــًا« عاشــه املســيحيون 
األولــون. وُفِقــَد عندنــا اليــوم. هلــذا الســبب، الِشــَيُع اجلديــدة جتــذب املؤمنن، 

ــُر هلــم هــذه احلميميــة اجلامعيــة!  ألهنــا توفِّ
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الفصل األول
الليرتجية اإلهلية: السامء عىل األرض

مريم عرش احلكمة اإلهلية

»إن الرايــا بأرسهــا تفــرُح  بــِك يــا ممتلئــًة نعمــًة. حمافــُل املائكــِة 
وأجنــاُس البــرِش لــك يعظمــون. أيتهــا اهليــكُل املتقــدس والفــردوُس 
ــار  ــه وص ــد اإلل ــا جتّس ــي منه ــم الت ــة مري ــُر البتولي ــق. وفخ الناط
ــًا.  ــتوَدعك عرش ــَع مس ــه صن ــور. ألن ــل الده ــا قب ــو إهلن ــًا. وه طف
ــة  ــة نعم ــا ممتلئ ــك ي ــاموات. لذل ــن الس ــَب م ــك أرح ــل بطنَ وجع

ــدك.« ــا ومتّج ــك كل الراي ــرح ب تف

*******
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تعرفــون كلكــم القصــة التــي تــروي كيــف دخلــت املســيحية 
ــطور« أن  ــؤرخ نس ــار امل ــاب »أخب ــرأ يف كت ــذا نق ــافية. هك ــاد الس إىل الب
ــة  ــاروا هلــم ليرتجي املســيحين الســاف االوائــل )أو الــروس( ، أرادوا أن خيت
متميــزة بجامهلــا، فتجّولــوا يف أماكــن وبلــدان كثــرة، واختــروا ليرتجيــاٍت أو 
قداديــَس يف أماكــَن شــّتى. وحــّط ِرحاهُلــم يف القســطنطينية، وهنــاك حــروا 
الليرتجيــة االهليــة. وكان احتفــاالً يف غايــة اجلــامل والروعــة! وهــذا كان إشــارًة 
ــع  ــامء! وم ــم يف الس ــة - أهن ــروي الراوي ــام ي ــعروا - ك ــد ش ــم. وق الختياره
ــر  ــر أم ــفراء فاديم ــًا س ــا رواه الحق ــذا م ــى االرض... وه ــُد ع ــم بع كوهن
كييــف بعــد عودهتــم مــن القســطنطينية )يف كنيســة آغيــا صوفيــا - أو احلكمــة 
ــك  ــش ذل ــد أن نعي ــى األرض... ونري ــامء ع ــا الس ــعرنا واخترن ــة( »ش اإلهلي

ــا...«. ــًا يف بادن ــن أيض نح
هــذا االختبــار كان الســبب الــذي ألجلــه إختــارت البــاد الســافية 
ــة  ــي ليرتجي ــي ه ــطنطينية... الت ــة القس ــًا( ليرتجي ــة عموم ــا الرشقي )وأوروب
ــا، كــام ســنرى  ــة... ذلــك أنن ــة وغربي ــة... أو رشقي ــة وال غربي ــة، ال رشقي إهلي
ــيحين يف  ــاة املس ــة حي ــر يف الليرتجي ــارضات، نخت ــذه املح ــال ه ــن خ م
ــة  ــة، رشقي ــة، كوني ــة هــي عاملي األرض املقدســة، يف القــدس! وهــذه الليرتجي
ــا  ــا حق ــا. إهن ــرة إيامنن ــدأت مس ــث ب ــدس، حي ــة الق ــا ليرتجي ــة... إهن وغربي
ــة الســامء، خــرة رس املســيح، عــى األرض، ولكــن نشــعر مــن  خــرة ليرتجي

ــامء! ــا يف الس ــا أنن خاهل
وألجــل هــذا الســبب ُدعيــت الليرتجيــة الرشقيــة »الســامء عــىل 

األرض«!
1 - اإليقونــات يف الكنيســة جتعلنــا نشــعر بــأن الليرتجيــة هــى الســامء 
ــة أمــام االيكونســطاس املســيح الضابــط  عــى االرض! هكــذا ُيرســم يف  القب
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الــكل، ُييــط بــه املائكــة، والرســل واألنبيــاء... كــام ُترســم يف القبــة نفســها، 
إيقونــة الليرتجيــة اإلهليــة، وفيهــا نــرى املســيح نفســه هــو املحتفــل الرئيــس، 
ــال...  ــاركون يف االحتف ــون يش ــل، والقديس ــاء الرس ــة واألنبي ــه املائك وحول
ــذا  ــة. وهل ــومات القب ــال رس ــن خ ــيح م ــرة املس ــا يف ح ــا كلن ــعر أنن ونش
نقــول بلغــة الــرشق »الليرتجيــة اإلهليــة« وليــس القــداس! ذلــك أن االحتفــال 
اخلــايص«  »بالتدبــر  االحتفــال  هــو  بالليرتجيــة  أو  اإلهلــي  بالقــداس 
)اإليكونوميــا اخلاصيــة(، أو برنامــج اخلــاص! هــذا اخلــاص، هــذا التدبــر 
اخلــايص )إيكونوميــا تعنــي سياســة البيــت( هــو الــذي نحتفــل بــه يف الرعية، 
يف الكنيســة، عــى األرض... ولكــن أيضــا يف الســامء، كــام نــرى ىف أعــى القبــة، 

ــة الســاموية... ــة الليرتجي يف إيقون

ــى  ــامء ع ــو الس ــة، ه ــة اإلهلي ــداس، أو بالليرتجي ــاُل بالق  إذًا االحتف
االرض... هكــذا نعيــُش حيــاة الســامء عــى األرض... ليرتجيــة الســامء تــأيت 
عــى األرض، إلينــا، وجتعــل منــا كنيســة واحــدة عــى هــذه االرض، متَِّحــدة 

ــى االرض!... ــامء ع ــة: الس ــى الليرتجي ــو معن ــذا ه ــامء. ه ــة الس بكنيس

2 - نتحقــق أيضــًا مــن ذلــك من خــالل األناشــيد الطقســية يف ليرتجية 
القــداس االهلــي، التــي ُنكــّرم هبا مــن خاهلــا تــذكارات أعياد الســيد والســّيدة 
وتــذكارات القديســن .هــذه االناشــيد ُتشــعرنا بــأن الســامء متَِّحــدة بــاألرض. 
ــات  ــيام يف ليرتجي ــًا، الس ــّوة مع ــا مْدع ــة كله ــا، اخلليق ــة كله ــرى أن البرشي فن
الــرشق والغــرب أيضــا، لكــي حتتفــل بالقــداس عــى االرض ومــع االرض! 
ــرِح  ــامء واألرض... »لتف ــن الس ــوار ب ــن احل ــوٍع م ــن ن ُ ع ــرِّ ــيد ُتع فاالناش
الســامويات وتبتهــِح األرضيــات« )نشــيد القيامــة باللحــن الثالــث(. فنحــن يف 
الليرتجيــة  لســنا وحدنــا يف حــوار مــع ذاتنــا، يف أداٍء فــرديٍّ ، بــل نحــن ندخــل 
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ــة  ــال بالليرتجي ــاعدنا يف االحتف ــامء تس ــا والس ــة كلُّه ــوين، واخلليق ــواٍر ك يف ح
االهليــة. فالليرتجيــة حــواٌر، وليــس فقــط بــن الكاهــن، والشــامس، والشــعب 
ــا يف  ــامء وحده ــا الس ــامء واالرض. ف ــن الس ــوار ب ــا ح ــارض... ولكنَّه احل
ــاُت  ــاكُلنا، صعوب ــا، مش ــى مهاُمن ــا ... حت ــة... وال األرض وحده الليرتجي
حياتنــا... هــي أيضــًا حــارضة معنــا... وهلــذا يدعونــا الكاهــن والشــامس مــن 
وقــت إىل آخــر »لكــي نطــرح عنــا املهــام الدنيويــة...« ولكــن هــذه املهــاُم هــي 
ــا مــن  ــا... )ألجــل نجاتن ــاِت الشــامس ألجلن ــا وطلب أيضــًا موضــوُع صلواتن

كل ضيــق وشــّدة...(.
وهلذا فإن الليرتجية هي ِحواٌر ممّيز وفريٌد، يفوق أيَّ حواٍر آخر!...

ــىل  ــامء ع ــة، الس ــع الليرتجي ــراز طاب ــاعدنا الب ــوُز ُتس ــأيت الرم 3 - وت
االرض! الرمزيــة، أو الرمــوز، هــي أكثــر تعبــرًا، وعــددًا، ومظهــرًا يف الكنيســة 
الرشقيــة، بالرغــم مــن وجــود الرمــوز أيضــًا يف الكنيســة الغربيــة. لكــن هــذه 
الرمــوز، تقّلصــت يف الليرتجيــة الغربيــة. وهــذا مــا يظهــر يف اللبــاس الكهنــويت 
ويف الرمــوز األخــرى يف الكنيســة، ويف الطقــوس والنصــوص، وهبــاء احلفات 
واحلــركات... بالُرغــم أن الغــرَب َعــرَف ســابقًا رمــوزًا  ليرتجيــة كثــرة ، ومــع 
ــوزًا  ــر رم ــوم، وأكث ــن الي ــول م ــابقًا أط ــت س ــُا كان ــوس كّله ــم أن الطق العل
ــا نــراه يف احتفــال ليلــة الفصــح ويف حفلــة تكريــس  واحتفــاالً... هــذا مــا كنّ

الكنائــس.
٤ - التعبــر األكثــر فصاحــة ملقولــة الســامء عــىل االرض، هــو 
التجّســد. حيــث نقــرأ يف قانــون اإليــامن »نــزل مــن الســامء«، والتجّســد يعنــي 
ــة.  ــة الرائع ــذه احلقيق ــرشح ه ــوب ت ــّلم يعق ــى األرض. ُس ــامء ع ــامم الس بالت
ــرى  ــة. وفيهــا ن ــات الرشقي ــر مــن االيقون ــلَّم يعقــوب يف كث ــرى رســم ُس ون



- 11 -

يعقــوب احلــامل. وترمــز الُســّلم إىل مريــم أم اهلل، ألهنــا تصــل الســامَء بــاألرض 
واألرَض بالســامء. وهــي تعبــٌر ورمــٌز للســامء عــى االرض. كــام أن االيقونات 
بمجملهــا تــرشح لنــا عاقــة الســامء بــاالرض. ومــرارًا نجــد إيقونــة الســلَّم 
عــى مدخــل الكنيســة، لكــي تشــر إىل حقيقــة الســامء عــى االرض، ورضورِة 
ــل  ــراه يف مدخ ــا ن ــامء.)هذا م ــن األرض إىل الس ــاة م ــن بالص ــود املؤم صع

ــدس(. ــك يف الق ــروم الكاثولي ــة ال كاتدرائي
ــدو  ــا يب ــذا م ــىل األرض! وه ــامء ع ــخصها الس ــي يف ش ــم ه 5 - مري
مــن خــال االيقونــات املريميــة. واملعلــوم أنــه ممنــوع أن ُتْرســم إيقونــة مريــم 
ــفاعة  ــة الش ــًة وقف ــَم واقف ــرى مري ــث ن ــفاعة، حي ــة الش ــا، إالّ يف إيقون وحده
ــرى:  ــة أخ ــن جه ــدان م ــا املعم ــة، ويوحن ــن جه ــوع، م ــام يس ــال أم واالبته

ــكل.  ــط ال ــان أمــام يســوع الضاب ومهــا منحني
مريــم إبنــُة االرض ، حتمــُل عــى ســاعدهيا الضابــط الــكل، إلــَه الســامء 
واألرض. وهكــذا فهــي متّثــل الســامء واالرض معــًا! وهــذا يعنــي الهوتيــًا، أن 

مريــم هــي أرٌض وســامٌء يف آن واحــد! 
ألقــاب مريــم تعــّر عــن هــذه احلقيقــة. فهــي عــرُش احلكمــة، الهنــا 
ال تظهــر ألجــل ذاهتــا بــل إهنــا عــرٌش ليســوع. وُتدعــى أيضــًا »أرحــَب مــن 
ــا!  ــان يف حضنه ــه واإلنس ــوع اإلل ــُل يس ــا حتم ــاموات )Platitera(، ألهن الس

ــى األرض. ــامء ع ــا الس ــامء واالرض! إهن ــع الس ــي جتم ــذا فه وهك
ــدّل  ــي ت ــة، أو الت ــا أو اهلادي ــى أوذغيرتي ــرى ُتدع ــة ُأخ ــاك إيقون وهن
عــى الطريــق. يســوع هــو الطريــق إىل الســامء. ومريــم ُترينــا، نحــن الناظريــن 
إىل إيقونتهــا، ترينــا يســوع الطريــق، الــذي جيــب علينــا أن نســر فيــه... وهنــا 

مريــم هــي حقــًا الســامء عــى األرض، ألهنــا جتمــع بــن الســامء واالرض.
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6 - الكنيســة، البنــاء، هــي الســامء عــىل األرض! ألهنــا مــكان حضــور 
اهلل بــن البــرش، كــام نــرى رمــز ذلــك يف ُحُلــم يعقــوب حيــث يقــول لــه اهلل: 
إخلــْع نعليــك! املــكان الــذي أنــَت فيــه مقــّدس! هكــذا كُل كنيســٍة هــي حتقيُق 
ورمــُز التجّســد املتجــدد الدائــم، الــذي ُيظهــر لنــا أن اهلل عامنوئيــل، هــو بيننــا، 
ــده لنــا اإلنجيــي يوحنــا يف مطلــع إنجيلــه: صــار جســدًا،  معنــا! هــذا مــا يؤكِّ
ــر  ــذا ال ــه هب ــل في ــذي نحتف ــكان ال ــي امل ــُة ه ــا! الكنيس ــام بينن ــكن في وس
ــذا  ــد. وهك ــة، رس التجّس ــال الليرتجي ــن خ ــه م ــُق في ــل يتحّق ــم، ال ب العظي
ــث  ، وحي ــها رسُّ ــي نفس ــد، وه ــر التجس ــال ب ــكان االحتف ــي م ــة ه فالكنيس
ع األرسار عــى املؤمنن. والــرُّ يف معنــاه الاهــويت العميق،  ع الــر وُتــوزَّ ُيــوزَّ
يعنــي  كل مــا يصــل اهلل باالنســان، وجيمــع هكــذا الســامء واألرض! وهكــذا 
فالكنيســة )البنــاء(، حيــٌث نحتفــل بالليرتجيــة وبــاالرسار مــع رعايانــا، هــي 
رمــٌز ورســٌم للســامء عــى االرض، ورســٌم لــارض مــع الســامء، ورمــٌز لــكل 
مــا جيمــع الســامء واالرض، والبــرش مــع اهلل! الكنيســة هــي مــكان االحتفــال 

ــة الســامء عــىل االرض! بالليرتجي

ــيحية  ــاة املس ــىل االرض! احلي ــامء ع ــي الس ــيحية ه ــالق املس 7 - األخ
كلُّهــا، هتــدف أن نجعــل وجودنــا يف تواصــل مــع اهلل، بحيــث تصبــح 
ــذا  ــاهلل. وهك ــان ب ــة االنس ــا، عاق ــة كّله ــد االخاقي ــات والقواع االخاقي
فاالخــاق والقواعــد االخاقيــة املســيحية، ليســت جمــّرد الئحــة  بالوصايــا، 
ــة  ــوت الكنيس ــة باه ــا... االخــاق املســيحية مّتْصل وبالفضائــل واخلطاي
ــة  ــم األخاقي ــى للتعالي ــوع، ال معن ــد يس ــدون جتّس ــد! وب ــوت التجّس واله

ــه! ــامن نفس ولاي
ــصِّ  ــاق يف ن ــد واالخ ــن التجّس ــط ب ــذا الرتاب ــرى ه ــت أن ن امللف
ليرتجيــِة رِس العــامد املقــدس، حيــث نقــرأ: »إمنــح املعتمــَد أن يتبــّدَل، فيخلــَع 
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االنســان القديــم، الــذي أْفَســَدْتُه شــهواُت الغــرور، ويلبــَس االنســان اجلديــد، 
ده  دَتــه عــى مثالــك أنــت خالقــه«. )الصــاة عــى املــاء( وأيضــًا »جدِّ الــذي جدَّ
)املعتمــد( للحيــاة االبديــة، لكــي يصبــح إبــن ملكوتــك« وأيضــًا »ألجــل أن 

ُيْغــرَس )املعتمــد( مــع املســيح إهلنــا، ويشــرتَك يف موتــه وقيامتــه«. 
ــا  ــى حلياتن ــد معن ــة، اليوج ــامء واألبدي ــدون الس ــه ب ــي أن ــذا يعن وه
وأعاملنــا وأخاقياتنــا والوصايــا... ربــام اليــوم مــا عدنــا نفهــم عمــق عاقــة 
ــامء عــى  ــى رس »الس اخللقيــات مــع اإليــامن، ألننــا مــا عدنــا نفهــم معن

االرض...« والســامء واتصاهلــا بــاالرض، واتصــال االرض بالســامء!
وهكــذا فــا يمكننــا أن نعتــر أن »الليرتجيــة هي الســامء عــى األرض« 
هــي جمــّرد عبــارة مجيلــة، وفكــرة رائعــة! ونقــول مادحــن الرشقيــن عــى هــذه 
العبــارة اجلميلــة، »أن الليرتجيــة الرشقيــة هــي الســامء عــى االرض«... ونعتــر 
ــا أن نفهــم أن  ــارة  خاصــة بالكهنــة ورجــال الاهــوت... بــل علين هــذه العب
هــذه العبــارة هــي عبــارة وجوديــة، متصلــة بحياتنــا اليوميــة، وبُصْلــب االيامن 
ــا  ــون حياتن ــا: أن تك ــا ووجودن ــى حياتن ــرشح معن ــارٌة ت ــي عب ــدس. وه املق

اليوميــة الســامء عــى األرض!... 
ــن  ــن الذي ــيحين املؤمن ــف املس ــب يص ــم الذه ــا ف ــس يوحن القدي
ــَرُ  ــا: »ُيْعَت ــة قائ ــة اإلهلي ــال بالليرتجي ــن االحتف ــداس، وم ــن الق ــوا م خرج
ــارًا،  ــون ن ــود يقذف ــود! أس ــم أس ــة،  كأهن ــال بالليرتجي ــد االحتف ــون بع املؤمن
وُيصبحــون خموفــن مــن اجلميــع مثــل الشــيطان، ألهنــم مّتحــدون بالــرأس، 
املســيح، وبمحبتــه التــي أظهرهــا لنــا«. )رشح إنجيــل يوحنــا ٤6، 3٤ ، اآلبــاء 

اليونــان، 59: 260 - 262(.
إهنــم كاألســود! عــى العــامل أن خيــاف مــن املســيحين اخلارجــن مــن 
الكنيســة، ألهنــم ســيجتاحون البرشيــة بأرسهــا، بمحبتهــم وبرســالتهم! إهنــم 
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أنــاس خطــرون!... باألســف مــا عدنــا اليــوم ُنخيــف أحــدًا... ال بــل نخــاف 
مــن اآلخريــن، ومــن ديــن اآلخريــن، والفــرق التبشــرية... وهــذا مــا ســمعته 

كثــرًا يف زيــارايت للرعايــا يف أملانيــا!...

وهكــذا فــإن عبــارة »الليرتجيــة الســامء عــى االرض« تعنــي أن 
الليرتجيــة مازمــة حلياتنــا اليوميــة، ولســلوكنا... وهــي جــزء مــن حياتنــا... 
ــة ســامًء...  ــا االرضي ــي أن تتحــّول حياتن ــة الســامء عــى االرض، يعن الليرتجي
وإالّ فــإن حضورنــا القــداس، لنصــف ســاعة، أو ســاعة أو أكثــر، يف الليرتجيــة 
ــامء، واألرض  ــامء يف الس ــى الس ــال تبق ــذه احل ــه! ويف ه ــى ل ــة، ال معن الرشقي

ــامء واألرض... ــن الس ــل ب ــة أو تفاع ــى األرض، دون عاق ع

ــر يف  ــه باألكث ــاج إلي ــا نحت ــو م ــىل االرض ه ــامء ع ــرة الس  8 - إن خ
حياتنــا اليــوم! إننــا نفتقــر إىل هــذه العاقــة الســامء واالرض... وهكــذا فإننــا 
ــك  ــد ذل ــن بع ــة. ولك ــال بالليرتجي ــاء االحتف ــى األرض أثن ــامء ع ــر الس نخت
تصبــح حياتنــا بــا ُبْعــٍد ســاموي، تبقــى أفقيــة، وتفتقــر إىل ُبْعِدهــا العامــودي! 
ــا،  ــب االرض أو ترفَعه ــامُء أن ُتِْص ــد الس ــال تري ــاموي! واحل ــا الس وعمقه
َهــا!... هــذا هــو دور الليرتجيــة األســايس!  وتقيِّمهــا وتقّدَســها، وتنَرهــا وتؤهلِّ
ــو  ــس ه ــاه! والعك ــن معن ــًا م ــا، مفَرغ ــاالً مجي ــة احتف ــت الليرتجي وإالّ بقي
ــارًة فارغــة،  ــة »الســامء عــى االرض« عب احلقيقــة: جيــب أن ال تبقــى الليرتجي
مجيلــة، بــدون عاقــة وتأثــر يف حياتنــا... املطلــوب هــو أن ُتصبــح الليرتجيــة، 

ــة« للســامء عــى االرض. خــرة شــخصية، »حياتي

يف اللغــة اليونانيــة، تعنــي عبــارة أو كلمــة »ليرتجيــة«، عمــل الشــعب! 
هكــذا يف اليونــان، فــان ســاعات العمــل يف مكتــب أو إدارة أو مؤسســة، 
هــي »ســاعات ليرتجيــة!«. وقــد خــرُت ذلــك بــذايت، أثنــاء إحــدى زيــاريت 
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ألثينــا. أردُت أن أزور كنيســًة وأعــرَف ســاعات الصــاة فيهــا، ومــررُت أمــام 
مبنــى ظننتــه بيــت كاهــن الرعيــة، ووجــدُت إعانــًا عــى املدخــل: ســاعات 
ــذه  ــل يف ه ــاعات دوام العم ــي س ــذا يعن ــفُت أن ه ــي اكتش ــة. ولكن الليرتجي

ــة الكنســية.  املؤسســة، وليــس ســاعات االحتفــال بالليرتجي
ــا  ــي أيض ــة، يعن ــارة ليرتجي ــدين لعب ــى امل ــذا املعن ــإن ه ــن، ف ــام يك مه
ــا نفهــم  ــة... ومــن هن ــاة الرعي ــاس، بحي ــاة الن ــة القــداس بحي ــة ليرتجي عاق
ملــاذا ُأضيفــت عبــارة االهليــة إىل عبــارة ليرتجيــة  يف اليونــان بخاصــة... وذلــك 
لكــي تتمّيــز عبــارة ليرتجيــة القــداس االهلــي، عــن ســاعات الــدوام والعمــل! 
ــي،  ــاين أو البيزنط ــد اليون ــًا، ويف التقلي ــرشق عموم ــْت يف ال ــا درج ــن هن وم
عبــارة »الليرتجيــة اإلهليــة« )La Divine Liturgie (. وهكــذا نفهــم أن عبــارة 

إهليــة تشــر إىل طابعهــا اخلــاص اإلهلــي، املتميــز. 

9 - الليرتجية هي التدبري اخلاليص
 مــن جهــة ُأخــرى العبــارة: »الليرتجيــة الســامء عــى االرض«، مرتبطــة 
بعبــارة رشقيــة الهوتيــة عميقــة، »أي التدبــري اخلــاليص«. وكلمــة التدبــر هــي 
ــت،  ــوس = بي ــن: إيك ــن عبارت ــة م ــي مؤلف ــي«، وه ــة »إيكونوم يف اليوناني
ــور  ــت، أو أم ــور البي ــر أم ــة تدب ــدة، أو سياس ــة، أو قاع ــوس = رشيع ونوم
ــاد...  ــة االقتص ــي سياس ــة ه ــارة عربي ــت... وبعب ــة، أو بي ــع، أو رشك املجتم
ــا املعنــى هــو قصــد، أو مقاصــد، أو تدبــر...  الليرتجيــة هــي تدبــر، أو  وهن
نظــام، أو سياســة اهلل ألجــل خــاص اإلنســان، أو التدبــر اخلــايص. وهــي 

ــة جــدًا، وُتســتعمل جــدًا يف الاهــوت الرشقــي املســيحي. ــارة حمبب عب
10 - شمولية الليرتجية

الرشقــي  الطقــس  يف  الليرتجيــة  خصوصيــة  نفهــم  هنــا  مــن   
ــن  ــر م ــى أكث ــوي ع ــمولية، وحتت ــع الش ــل طاب ــاًم حتم ــي دائ ــي(. فه )البيزنط
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موضــوع أو فكــرة الهوتيــة؛ أو عنــر ليرتجــي... فنــرى مــرارًا يف كل 
صــاة عــودة إىل أكثــر مــن موضــوع، ومــرارًا إىل خلــق اإلنســان، وإىل العهــد 
 ، القديــم... ومــن ذلــك املوضــوع املتشــعِّب، نصــل إىل الفكــرة اخلاصــة بالــرِّ
أو باالحتفــال الطقــي. مثــًا نذكــر خلــق آدم وحــواء، أو اخللــق مــن العــدم، 
والســقطة... ومنهــا ندخــل اىل جــوِّ التجّســد... وهكــذا فالتدبــر اخلــايص، 
اإلهلــي واالنســاين، حــارض يف الليرتجيــة، وكل ليرتجيــة، أو خدمــة أرساريــة، 
يف ليرتجيــة القــداس االهلــي ويف باقــي الصلــوات )الســاعات( واالرسار 

ــس...  ــس أو التكري ــوات التقدي وصل
عبــارة »إكونوميــا«، أو التدبــر اخلــايص، تشــمل جممــل عمــل 
ــد يف  ــا نج ــذا فإنن ــا. وهل ــل خاصن ــا وألج ــيح، ألجلن ــيد املس ــم الس وتعالي
ــم  ــن تعالي ــا م ــام فيه ــا، ب ــا كله ــوع، ألهن ــاة يس ــل حي ــة جمم ــة اإلهلي الليرتجي
ــال  ــذا فاالحتف ــاص. وهل ــداء وخ ــل ف ــا عم ــي كلُّه ــداث، ه ــب وأح وعجائ
بالليرتجيــة االهليــة، ال ُيــر بعمــٍل واحــٍد حمــّدٍد مــن حيــاة يســوع، بــل هــو 

ــي. ــاٍل ليرتج ــراه يف كل احتف ــا ن ــذا م ــوع... وه ــامل يس ــل أع جمم
ــم  ــارص تتكل ــد عن ــاد، نج ــد املي ــة عي ــل بليرتجي ــا نحتف ــذا عندم هك
ــارص  ــارات وعن ــد إش ــة، نج ــل بالقيام ــا نحتف ــًا... وعندم ــة أيض ــن القيام ع
تتعّلــق بــرِّ التجســد وامليــاد... فنذكــر القيامــة يف عيــد امليــاد، ونذكــر املياد 
يف عيــد القيامــة... ذلــك أن كل عمــل مــن أعــامل يســوع هــو عمــٌل خــايصٌّ 
شــامل. فاملســيح القائــم مــن بــن األمــوات، هــو الكلمــة الــذي جتّســد وصــار 

جســدًا ألجــل خاصنــا!

11 - ال كنيسة بدون إيقونات وال ليرتجية بدون إيقونات!
إن جممــَل رس املســيح وحياتــه، الــذي نحتفــل بــه يف الليرتجيــة االهليــة، 
ــة  ــة رشقي ــّور كنيس ــك أن تتص ــات. وال يمكن ــزة يف اإليقون ــة ممّي ــده بطريق نج
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بــدون إيقونــات! وكنيســة بــا إيقونــات هــي هرطقــة ! وخمالفــة لإليــامن! وال 
ــد أمــام  يعقــل، ومســتحيل أن جتــد كنيســة بــا إيقونــات... ال بــل هــي جُتسِّ

، للــّر والعيــد املحتفــل بــه. ، والتارخيــيَّ أعــن املؤمنــن احلــدَث األرساريَّ

ــة  ــكاَن كلِّ إيقون د م ــدِّ ــتور ُي ــون )canon( أو دس ــاك قان ــل هن ال ب
وموقَعهــا يف الكنيســة: أيــن هــو مــكان صــورة الســيد املســيح، وإيقونــة مريــم 
ــخ...  ــة شــفيع الكنيســة ال ــدان، وإيقون ــا املعم ــة يوحن العــذراء أمُّ اهلل، وإيقون
ــة القديــس يوســف بحجــم كبــر، ومــكان  هكــذا ال يمكنــك أن تضــع إيقون
ــا  ــم أو يوحن ــيح... أو مري ــيد املس ــة الس ــدون إيقون ــكان أو ب ــارز، م ــز ب ممّي
املعمــدان الــذي هــو رمــز العاقــة بــن العهديــن القديــم واجلديــد... وكذلــك 
الــكام عــن إيقونــات الرســل وأحــداث اخلــاص... وهكــذا فلــكلِّ قديــس 
ولــكل إيقونــة مــكاٌن دقيــق ممّيــز... ومّتصــل بــر املســيح اخلــايص، بالتدبــر 

اإلهلــي اخلــايص...

وهلــذا الســبب ال بــّد مــن وجــود اإليقونــات يف الكنيســة، وليــس أيــة 
ــّد مــن وجــود جممــل  ــكل كنيســة. فــا ب ــارة ل ــات املخت ــل اإليقون ــة، ب إيقون
إيقونــات القديســن... ال ســيام تلــك التــي هــي أقــرب إىل املؤمنــن يف مــكان 

مــا، يف بلــدة، يف ديــر...

ولكــن ال بــّد أوالً مــن اإليقونــات ذات الطابــع املســيحي العــام جلميع 
ــس(  ــم أم اهلل )ثيوتوك ــاد، مري ــل االجم ــيحية: الرس ــارسة املس ــيحين ول املس
ــع  ــك توض ــة. كذل ــات املريمي ــن االيقون ــب ف ــّدد حس ــٍع حم ــًا يف وض طبع
رنــا بأحــداث تاريــخ  إيقونــات األعيــاد الكنســية الطقســية الكــرى، التــي تذكِّ
اخلــاص؛ تاريــخ إيامننــا، الــذي نحتفــل بــه يف الليرتجيــة. اإليقونــات ليســت 
ِقطعــًا فنيــة أو حتفــًا مزخرفــة، بــل هــي مشــاهد إيكونوميــا أو تاريــخ اخلاص. 
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وليســت اإليقونــات صــورًا جامــدة يف الكنيســة معّلقــة هنــا وهنــاك، بــل هــي 
ز أمــام أعيننــا الــرَّ الــذي نحتفــل بــه يف ليرتجيــة القــداس اإلهلــي، التــي  ُتــْرِ
هــي رّس إهلــي مقــّدس. وهكــذا ومــن خــال اإليقونــات تظهــر الليرتجيــة أهنــا 

حقــا الســامء عــىل االرض.
هبــذا املعنــى اإليقونــات الرشقيــة والفريســكات متشــاهبة يف كل مــكان، 
وذلــك أهنــا مُتثِّــل كلُّها تاريــَخ اخلــاص الواحد الشــامل. ذلــك أن كل كنيســة هي 
كنيســة رسِّ اخلــاص، والفــداء الــذي نحتفــل بــه يف كل كنيســة. ال بــل اإليقونــات 
ــوان لــر  ــة الســنة كلِّهــا، وهكــذا فهــي وصــٌف باألل ــدو هكــذا أهنــا روزنام تب

اخلــاص إهنــا الهــوت يف ألــوان رس املســيح، وهــي الســامء عــى األرض...

12- هتيئة القرابني رمز السامء عىل األرض
هــذا الطابــع الشــمويل املميَّــز يف الكنيســة الرشقيــة َيظهــر يف الليرتجية، 
ويف هتيئــة القرابــن قبــل البــدء بالليرتجيــة اإلهليــة، حيــث ُيوضــع القربــان عــى 
ــٍب رمــزيٍّ فريــد: يف الوســط احلمــل، يســوع املســيح احلــي.  ــة يف ترتي الصيني
ــل  ــز متثِّ ــن اخلب ــع م ــل قط ــامل احلم ــى ش ــم أم اهلل. ع ــل مري ــن احلم إىل يم
ــت  ــا. حت ــون معن ــة ويتفل ــاركتهم يف الليرتجي ــن ومش ــع القديس ــور مجي حض
احلمــل ِقطــٌع مــن اخلبــز ألجــل تــذكار األحيــاء واألمــوات الراقديــن. كلهــم 
يشــاركون يف الليرتجيــة. األمــوات نصــّي ألجلهــم ويصّلــون معنــا، واألحيــاء 
ــى  ــون ع ــا املؤمن ــي كتبه ــات الت ــر الني ــاء، ويذك ــام يش ــن ك ــم الكاه يذكره
ــارك  ــع يش ــذا اجلمي ــم. هك ــل نياهت ــاة ألج ــون الص ــرة، يطلب ــات صغ وريق
يف الليرتجيــة الســامء واألرض، األحيــاء والراقــدون، املائكــة، األنبيــاء 
ــة...  ــة، الشاممس ــران، الكهن ــرك، املط ــة، البطري ــفيع الكنيس ــهداء... ش والش
املطــران الراســم... الصينيــة التــي عليهــا القرابــن، متثِّــل الليرتجيــة الكونيــة: 

ــىل األرض... ــامء ع ــا الس إهن
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ــد  يف شــهر ترشيــن األول املــايض )1998(، شــاركت يف القــدس بعي
ــر  ــها القي ــي أّسس ــادي الت ــة الف ــاح( يف كنيس ــة )اإلص ــة اللوثري الكنيس
غيــوم الثــاين1 لــدى زيارتــه التارخييــة للقــدس )كــام أســس مستشــفى 
أوغســطا فكتوريــا عــى اســم امرأتــه، وديــر الرقــاد لآلبــاء البندكتيــن(. وقــد 
ــن  ــة، وم ــة ومدني ــرة ديني ــخصياٍت كث ــي، ش ــري صديق ــي اللوث ــا الراع دع
ــة!  ــا فارغ ــة كأهن ــاردة. والكنيس ــاة ب ــأن الص ــعرُت ب ــف... ش ــع الطوائ مجي
ــل  ــول، والرس ــم البت ــُت ألرى مري ــُا فّتش ــي عبث ــرون... ولكن ــوون كث املدع
ــع  ــب( م ــده )الصلي ــوع وح ــل يس ــال دخ ــع االحتف ــن... يف مطل والقديس
ــيس  ــت القس ــاة فاحت ــد الص ــس!... بع ــه أُي قّدي ــط ب ــن... وال ُيي املحتفل
ــة، وقلــت لــه: »مل تكــن العائلــة كاملــة يف االحتفــال! ضيــوف  بمحبــة ودعاب
كثــرون مــع زوجاهتــم... ولكــن يســوع كان وحــده! بــدون أّمــه، والتاميــذ 

ــك! ــم وضح ــوع!«... فه ــم أرسة يس ــن!... وه والقديس
بعــد هتيئــة القرابــن، أو رتبــة تقدمــة القرابــن، وقبــل بــدء القــداس، 
ــامس إىل  ــف الش ــل. فيق ــن املحتف ــامس والكاه ــن الش ــل ب ــوار مجي ــاك ح هن
ــٌت ُيعمــل  ــه وق ــه مهســًا: »إن ــرشق، ويقــول ل ــن املّتجــه نحــو ال يســار الكاه
فيــه للــرب« أو »حــان للــربِّ أن يعمــل« )املزمــور 118، اآليــة 126(. يف هــذا 
ــل يف  ــى االرض! اهلل يعم ــامء ع ــة الس ــى الليرتجي ــٌع ملعن ــٌر رائ ــاب تعب اخلط

ــة... ــال الليرتجي ــن خ ــاص م ــل اخل ــمُّ عم ــارٌض وُيت ــه ح ــة... إن الليرتجي

13 -الليرتجية هي عمل اهلل!
هــذا مــا خاطــب بــه الشــاّمس الكاهــن املحتفــل! كلُّ يشٍء يف الليرتجية 
هــو عمــل اهلل. ولــذا ال جيــوز أن نغــّر الليرتجيــة عــى هوانــا، وال نخترهــا. 

1   - ُدّشــنت كنيســة الفــادي اللوثريــة بتاريــخ 31 ترشيــن األول 1898 )عيــد االصــاح( 

بحضــور األمراطــور غيــوم وزوجتــه االمراطــورة أوغســتا فكتوريــا.
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وال نحتفــل هبــا عــى صــوٍت خافــت! ال يوجــد قــداس صامــت، أو قــداس 
بســيط يف الكنيســة الرشقيــة! كــام ال جيــوز التغيــر يف بنيــة الليرتجيــة... 
مهــا  اإليقونــات جيــب أن تكــون يف مكاهنــا، وتكــون قريبــة لكــي ُيكرِّ
املؤمنــون، عنــد دخوهلــم الكنيســة، وقبــل خروجهــم... وال جيــوز أن نجعــل 
مــن الليرتجيــة، جمموعــة مــن الصلــوات والقــراءات واملواعــظ... إهنــا عمــل 

ــي دون اهلل... ــس عم اهلل، ولي

رّبــام يّدعــي البعــض بســبب ذلــك، أن الليرتجيــة الرشقيــة هــي 
ــوض.  ــاٌء مرف ــذا اّدع ــتارك! وه ــاين بومش ــر األمل ــي املفكِّ ــام يّدع ــاء، ك مومي
احلفــاظ عــى التقليــد يشء والتحّجــر يشء آخــر. احلفــاظ عــى التقليــد، 
ُيشــِعر املؤمــَن أنــه يف الكنيســة، يف الصلــوات، يف الليرتجيــة، يف االحتفــاالت 
الطقســية، كل ذلــك ُيشــعره أنــه يف بيتــه! باالضافــة إىل كــون الليرتجيــة هــي 
ــة  عمــل اهلل، حيــث نصبــح نحــن جــزًءا مــن هــذا العمــل االهلــي. فالليرتجي
ليســت عملنــا، بــل نحــن مدعــوون للدخــول يف عمــق رّسهــا اإلهلــي... إننــا 
مــن خــال الليرتجيــة  نخــرج مــن زمننــا األريض )خرونــوس(، لكــي ندخــل 

ــى األرض. ــامء ع ــة الس ــل بليرتجي ــروس(. ونحتف ــت اهلل )ك يف وق

14 - الليرتجية هي احلياة يف املسيح!

ــبة  ــىل األرض«، بالنس ــامء ع ــة »الس ــارة اجلميل ــذه العب ــي ه ــاذا تعن  م
للمؤمنــني؟ هــل هــي جمــرد عبــارة مجيلــة، واعتــزاز فــارغ بالليرتجيــة، 
وبالطقــس؟ مــع العلــم أن كل الليرتجيــات مجيلــة، ألهنــا االحتفــال بحضــور 
اهلل بيننــا... وهــي دائــاًم يشء متكامــل، بجميــع أحداثهــا املتنوعــة... وتدخــل 
إىل صميــم حياتنــا... ليســت الليرتجيــة تعبــرًا عــن تقــوى أو عبــادة شــخصية 
ــيح  ــاة املس ــب اهلل، يف حي ــم ح ــن يف صمي ــل املؤم ــي ُتدخ ــل ه ــة... ب فردي
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ــه...  ــه، وملك ــه، قيامت ــه، صلب ــه، اآلم ــده، حيات ــايص: يف جتّس ــره اخل وتدب
ــى  ــامء ع ــة الس ــال الليرتجي ــن خ ــى األرض، م ــا ع ــق لن ــوت اهلل يتحق ملك

األرض.

ــداًء مــن خــرة  ــخ، إبت ــة عــر التاري هكــذا فهــم املســيحيون الليرتجي
املســيحين األوائــل، كــام نــرى يف أعــامل الرســل. فكانــوا خَيتــرون حيــاة اهلل يف 
الصــاة. ومنهــا يعــودون إىل حياهتــم اليوميــة. وكان نداؤهــم مــا ورد يف ختــام 
ــذا كان  ــوع! وهك ــرب يس ــا ال ــم أهي ــا! هل ــاران ات ــي، م ــا االنجي ــا يوحن رؤي
شــعورهم أن املســيح ســيأيت عــن قريــب! ال بــل هــو حــارض يف اجتامعاهتــم، 
ــد  ــا التقلي ــن هن ــة... وم ــة اإلهلي ــال بالليرتجي ــر، أي االحتف ــر اخل ــل ك ألج
املســيحي القديــم رشقــًا وغربــًا، أن نحتفــل بالليرتجيــة وبالصلــوات مّتجهــن 
ــن  ــرشق م ــيح »امُل ــن املس ــعب!!! منتظري ــو الش ــس نح ــرشق! ولي ــو ال نح

العــاء«

ونجــد معنــى هلــذه العاقــة مــع املســيح احلــارض واآليت ومــع 
ــا، وال  ــا وابتهاالتن ــا صلواتن ــي هب ــي تنته ــارة الت ــال العب ــن خ ــوت، م امللك
ُنعرهــا األمهيــة الازمــة، وهــي عبــارة: »اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهــِر الداهريــن 
ــة.  ــاة األبدي ــا إىل احلي ــة هــي ســبيُلنا وطريقن ــي أن الليرتجي آمــن!« وهــذا يعن
بينــام الغــرب يســتعمل عبــارة أخــرى خلتــام الصــاة: »يســوع املســيح ربنــا«. 
العبــارة الرشقيــة باملقابــل، هــي تذكــر بعاقــة كل »صــاة« ال ســيام الليرتجيــة 

ــة. ــاة األبدي ــة، باحلي األهلي
ــن  ــة م ــن خمتلف ــرتّدد يف أماك ــة ت ــاة األبدي ــارة احلي ــرى عب ــذا ون ه
ــو  ــل ه ــر، آٍت، ب ــط منتظ ــس فق ــاص اهلل لي ــي أن خ ــذا يعن ــة. وه الليرتجي
حــارض ويتحّقــق فينــا بدايــًة بحيــاة األرض! هــذه هــي بدايــة كــرازة يســوع: 
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»لقــد تــمَّ الزمــان، واقــرتب ملكــوت اهلل! فتوبــوا وآمنــوا باالنجيــل!« )مرقس 
15: 1( وهكــذا فالليرتجيــة هــي الســبيل الــذي ُيدخــل خــاص اهلل يف حياتنــا 

ــة... اليومي
األنافــور، وهــو الصــاة االفخارســتية املركزيــة، ُتشــر إىل مشــاركتنا 
يف ملكــوت اهلل منــذ اآلن. وهــذا مــا يقولــه بولــس الرســول إىل أهــل غاطيــة: 
ــة 3:  ــيح« )غاطي ــتم املس ــد لبس ــيح، ق ــدوا للمس ــن اعتم ــع الذي ــم مجي »أنت
27( وهــذا مــا ُننِْشــده يف األعيــاد الكــرى: »أنتــم الذيــن باملســيح اعتمدتــم، 

املســيح قــد لبســتم. أليلوئيــا«.
مــن خــال كل مــا تقــذم يف هــذا احلديــث، نتحقــق أن املعنــى 
األســايس لعبــارة »الليرتجيــة الســامء عــى األرض« هــو أننــا نّتحــد باملســيح، 
ــم  ــا نفه ــا. عندم ــيح فين ــاة املس ــة حي ــر يف الليرتجي ــيح، ونخت ــن للمس ونح
ــدًا،  ــى فري ــب معن ــي تكتس ــيط، فه ــح البس ــى الواض ــذا املعن ــة هب الليرتجي
وعمقــًا فريــدًا، وســمّوا فريــدًا، وقيمــًة فريــدة! ومــن هــذا املنطلــق يمكننــا أن 
 . ــًا بعــد! بــل هــو املســيح حــيٌّ يفَّ نقــول مــع بولــس الرســول »لســُت أنــا حّي
وإن كنــُت اآلن أحيــا يف اجلســد، فــإين أحيــا باإليــامن بابــن اهلل، الــذي أحّبنــي 

ــة 20: 2( ــي« )غاطي ــه عن ــذل نفس وب
ــس إىل  ــس بول ــالة القدي ــن رس ــات م ــل بآي ــذا التأم ــي ه ــًا، أهن ختام
ــس  ــا بول ــاٍة يرفعه ــن ص ــر ع ــي تعب ــس )ف3: 17-19(، وه ــل أفس أه
ــقٍف  ــا كل أس ــاًة يرفعه ــون ص ــح لتك ــاٌة تصل ــي ص ــة، وه ــل الكنيس ألج
وراع ألجــل شــعبه: »أن يــّل املســيح بااليــامن يف قلوبكــم. حتــى إذا تأّصلتــم 
ــوا  ــن، أن ُتدرك ــع القديس ــع مجي ــتطيعون م ــا، تس ــتم عليه ــة، وتأسس يف املحب
مــن حمبــة املســيح، مــا العــرُض والطــوُل والعلــوُّ والعمــُق، وأن ُتدركــوا تلــك 

ــلء اهلل!« ــن كلِّ  م ــؤا م ــوق كل إدراك. فتمتل ــي تف ــَة الت املحب
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الفصل الثاين
كنيسة القدس أم الكنائس

منظر عام للقدس الرشيف

»إفرحي يا قدُس املقّدسة. أُم الكنائس، مسكُن اهلل. ألنِك أوُل من َقبَِل 
غفراَن اخلطايا بالقيامة.«

*******
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ــارة »رشكــة« وطريقــة عيشــها يف الكنيســة. إهنــا  ــراودين تكــراًرا عب ت
ــى  ــة ع ــة مؤسس ــاة الرهباني ــي. احلي ــب خمل ــا راه ــد. أن ــل وفري ــيء مجي ل
احليــاة املشــرتكة، وعــى الرغبــة يف احليــاة مــع اهلل، ولكــن أيضــًا مــع اجلامعــة، 
ــوق إىل  ــوق والتَّ ــذا الش ــات. ه ــان والراهب ــوات، الرهب ــوة واألخ ــع اإلخ م
العيــش مــع اجلامعــة، كان كــام نعلــم، حــاَل اجلامعــات املســيحية األوىل. وهبــذا 
ــاة  ــي ص ــي، وه ــداس االهل ــة الق ــن ليرتجي ــاًة م ــم ص ــو أمامك ــى أتل املعن
ــا،  ــام بينن ــا في ــا ووحدتن ــق رشكتن ــًا عم ــدو جلّي ــا يب ــة. وفيه ــا الثالث األنديفون
ومــع املســيح، الــذي هــو مركــز رشكتنــا. وهكــذا تبــدو الليرتجيــة رشكــة مــع 

ــة. ــة مجاعي ــرة روحي ــن، وخ ــع اآلخري اهلل وم
إليكم هذه الصاة:

ــة.  ــرتكة املتَِّفق ــوات املش ــذه الصل ــَم ه ــأن ُنقي ــا ب ــم علين ــن أنع ــا م »ي
ووعــد بأنــه متــى اتفــق اثنــان أو ثاثــة باســمه. يمنحهــم مــا يســألون. أنــت 
اآلن متـّـم لعبيــدك ســؤهلم بحســب مــا يوافقهــم. واهبــًا لنــا يف الدهــر احلــارض 

ــة«. ــاة األبدي ــا يف اآليت. باحلي ــاًم علين ــك. ومنع ــة حقِّ معرف
هنــا نكتشــف بنيــة الصــاة الرشقيــة: فقــرة تســبيح، ثــم نيــة الصــاة، 
التــي نطلبهــا مــن اهلل الثالــوث... ألن الثالــوث األقــدس مذكــور يف كل صاة.

ــة إهنــا  ــا يف احلديــث الســابق عــن الليرتجي أهيــا اإلخــوة: لقــد تكلمن
الســامء عــى األرض. واآلن أريــد أن أكّلمكــم عــن القــدس وكنيســة القــدس. 
ــية.  ــاالت الطقس ــات واالحتف ــع كل الليرتجي ــأرسه. ونب ــامل ب ــة الع ــا كنيس إهن
ــى  ــأرشح معن ــذا س ــات. وهل ــتقت الليرتجي ــا اش ــة األم، ومنه ــا الكنيس إهن
القــدس الكنيســة األم، وأحّدثكــم عــن الشــعوب التــي عاشــت وتعيــش فيهــا 
الليرتجيــات عــى تنّوعهــا. وهنــا أذكــر املزمــور 86، الــذي يمدح صهيــون، أم 
مجيــع الشــعوب. مــع العلــم أن املقصــود هنــا هــو أيضــًا وبخاصــة أورشــليم. 
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وكلُّ مــن يــزور القــدس يكتشــف اجلبــال املبنيــة عليهــا القــدس، ومنهــا جبــل 
صهيــون وجبــل الزيتــون وباقــي القمــم أو اجلبــال.

وهذا هو النص:
» عى اجلبال املقّدسة أساُسها

الربُّ ُيؤثر أبواَب صهيون         عى مجيع مساكن يعقوب
لقد قيلْت األجماُد فيِك                يا مدينة اهلل.

أذُكُر َرَهَب وبابَل ملعاريف    هوذا فلسطُن وصوُر مع كوش )احلبشة(:
أولئك قد ُولدواهناك  

كل إنساٍن يقول : االُُّم صهيون
ألن اإلنساَن قد ُولَِد فيها. والعيُّ هو الذي أسسها

ُب ُيْي يف رقم الشعوب أنَّ أولئك قد ُولدوا هنا الرَّ
فرنُم ترنيَم الفِرحن مجيُع الساكنن فيِك.«

هنــا تبــدو أورشــليم - القــدس - صهيــون... أهّنــا حقــًا أم مجيع الشــعوب. 
ــن  ــر م ــدس أكث ــح الق ــد، ُتصب ــد اجلدي ــي، يف العه ــا الكن ــن يف مفهومن ولك
مدينــٍة أرضيــٍة. وكــام يقــول بولــس الرســول: »إهنــا أورشــليم العليــا، وهــي 

نــا مجيعــًا«. أمُّ
ــا  ــًا مــن مفهومن ــة، إنطاق يف هــذا املزمــور تبــدو شــمولية القــدس العاملي
ــة يف  ــق املعروف ــر املناط ــمولية، بذك ــذه الش ــن ه ــور ع ــرِّ املزم ــي. ُيع الروح
ذلــك الوقــت. ولكننــا ُنعــّر عنهــا بأســامء البلــدان والشــعوب اليــوم: مــر، 
ــون(،  ــود والعراني ــط اليه ــس فق ــل )ولي ــران(، باب ــارس )أو إي ــراق، ف الع
وفلســطن، ولبنــان... واألشــوريون، واألحبــاش الــخ... مجيــع هــذه البــاد 

ــًا. ــم مجيع ــي أٌم هل ــا، وه ــم أبناؤه ــكاهنا ه ــُع س ــا، ومجي ــدَس ُأّمه ــر الق َتعت
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وهــذا يعنــي أن كل إنســاٍن يشــعر أنــه يف القــدس. يف بيتــه... إهنــا أّم للجميع 
ووطــن مجيعهــم. وهكــذا نســتنتج مــن هــذا املزمــور أن كل إنســان يمكــن أن 
ــذه  ــدس! ه ــن يف الق ــا مواط ــديس! أن ــا مق ــدس! أن ــود يف الق ــا مول ــول: أن يق
هــي القــراءة العامليــة الكونيــة هلــذا املزمــور! وهــذا يتخّطــى املفهــوم اجلغــرايف 
املحصــور للقــدس، واملفهــوم الشــعويب أو القومــي املحصــور للقــدس... ســواء 

بالنســبة لليهــود أو للعــرب، أو للمســيحين، أو للمســلمن، أو لليهــود...
ــا وأّم كل  ــل إيامنن ــوس... أص ــل الطق ــًا أص ــي أيض ــدس ه ــذا فالق وهك

ــس. ــة األم، وأّم الكنائ ــعوب، الكنيس الش
ــن  ــا أعل ــاين عندم ــس الث ــا بول ــا يوحن ــذا الســياق أن الباب ــن امللفــت هب م
ــت  ــل بتوقي ــداس اليوبي ــدأ ق ــيحية، أراد أن يب ــل املس ــام يوبي ــام 2000 ع الع

ــًا! ــا مع ــدس وروم الق
ولكــي نفهــم معنــى أمهيــة القــدس بالنســبة لاحتفــال بالليرتجيــة 
االهليــة، علينــا أن ُنلقــي نظــرة إىل الشــعوب التــي تعيــش يف القــدس، والذيــن 
ــد  ــوس والتقالي ــات والطق ــة باللغ ــون بالليرتجي ــون يتفل ــوا وال يزال احتفل
ــدس  ــيحين يف الق ــح أن املس ــا! والواض ــى اختافه ــيحية ع ــات املس والثقاف
واألرض املقّدســة هــم مســيحيون يتحــّدرون مــن املســيحين األوائــل، وتعــود 
ــيحيي األرض  ــار، أنَّ مس ــكل فخ ــول ب ــويل. وأق ــخ الرس ــم إىل التاري جذوره
ــيحية  ــك أن املس ــل. ذل ــيحين األوائ ــل وباملس ــون بالرس ــم مّتصل ــة ه املقّدس
ــم  ــث ان تارخيه ــاع، بحي ــدون انقط ــور وب ــر العص ــًة ع ــارضًة وحّي ــت ح بقي
يعــود هبــم إىل عهــد الرســل، عــى مــدى األلفــي ســنة مــن التاريــخ. ذلــك أن 
املســيحين األوائــل يف القــدس واالرض املقدســة، كانــوا أصــًا مــن اليهــود 

ــة. ــواهم يف املنطق ــان وس ــن أو الروم ــن الوث وم
مســيحيو األرض املقّدســة، هــم باملعنــى الواســع عــرب، ولكنهــم 
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يرتقــون إىل التاريــخ الرســويل، ومنهــم اليهــود، أو العرانيــون، والكنعانيــون، 
ــرن  ــد الق ــيام بع ــًا وال س ــون... والحق ــون، والفنيقي ــطينيون، واملري والفلس
ــع.  ــى الواس ــرب« باملعن ــم »ع ــم إس ــق عليه ــوا يطل ــرش، أصبح ــادي ع احل
وأصبحــت لغتهــم )باإلضافــة إىل لغتهــم الكنســية الطقســية( اللغــة العربيــة، 
ــه  ــذا كّل ــخ... وه ــادات والتاري ــة والع ــة، والثقاف ــلمن يف اللغ ــاركوا املس وش
كان يف أســاس إطــاق عبــارة »كنيســة العــرب« عــى املســيحين يف القــدس، 
ــيحيون  ــث املس ــًا، حي ــة عموم ــاد العربي ــطن والب ــة، يف فلس واألرض املقّدس

ــون. ــل 350 إىل ٤00 ملي ــن أص ــون م ــوايل 15 ملي ــم ح ه
املســيحيون يف االرض املقّدســة هــم فلســطينيون مثــل إخوهتــم املســلمن. 
واســم أو عبــارة فلســطن بقيــت مســتعملة منــذ عهــد الرســل حتــى اليــوم، 
أكثــر مــن عبــارة ارسائيــل. ولكنّهــم بمعنــى جغــرايف، تارخيــي وقومــي، هــم 

أيضــًا عــرب وســوريون.
ليرتجيــًا، ُيدعــى املســيحيون يف فلســطن حســب لغــة طقســهم وطائفتهم: 
يونــان - رسيــان - أرمــن - أقبــاط - أحبــاش - أشــوريون - كلــدان - 

ــتانت. ــكان - بروتس انكلي

فسيفساء فريدة!
مــن املهــم جــدًا أن يتعــّرف احلجــاج القادمــون إىل زيــارة األرض املقّدســة، 
ــوس يف  ــات والطق ــن القومي ــدة م ــاء الفري ــذه الفسيفس ــى ه ــوا ع أن يتعّرف
ــل جيــب  ــارة »احلجــر« واألرض املقّدســة، ب األرض املقّدســة. فــا يكفــي زي
ــل،  ــيحين األوائ ــون املس ــن يمثل ــيحين، الذي ــة املس ــرش وبخاص ــارة الب زي
املتواجديــن يف األرض املقدســة بــا انقطــاع، منــذ عهــد الرســل، وحتــى اآلن. 
وقــد أّسســُت يف القــدس يف البطريركيــة متحفــًا غايتــه رشح حــول الطوائــف 
املســيحية املتواجــدة يف القــدس خاصــة: تارخيهــا - لغتهــا الطقســية - اللبــاس 
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الطقــي والليرتجــي - الكتــب الطقســية - خبــز القربــان - الســلطة الكنســية 
- ألقــاب اإلكلــروس... ووضعــُت كراريــَس تــرشح كل هــذه األمــور بلغات 
خمتلفــة! وهــذا يســاعد عــى التعــرف عــى هــذه الكنيســة األم: القــدس، بغناها 

وتنّوعهــا الفريــد.
هكــذا يمكنُــَك أن تلتقــي يف شــوارع القــدس بالــروم األرثوذكــس 
الكاثوليــك.  واألرمــن  األرثوذكــس،  واألرمــن  الكاثوليــك.  والــروم 
الكاثوليــك. واألقبــاط األرثوذكــس  والريــان األرثوذكــس والريــان 
واألقبــاط الكاثوليــك واألحبــاش األرثوذكــس، واملوارنــة والكلــدان وبعــض 
ــل  ــم أن أص ــع العل ــتانت. وم ــكان والروتس ــن واألنكلي ــورين، والات األش
ــي!  ــل رشق ــن أص ــم م ــس ه ــذه الكنائ ــاع ه ــة، وأتب ــف رشقي ــذه الطوائ ه

عى احلقيقة، إهنا فسيفساء فريدة مجيلة، جتدها فقط يف القدس!
وما أمجل ما جاء يف سفر الرؤيا حول القدس:

»ورأيــت ســامًء جديدًة وأرضــًا جديــدة. ألن الســامء األوىل واالرض االوىل 
ــة  ــة املقّدس ــُت املدين ــا رأي ــا يوحنّ ــد. وأن ــن بع ــن م ــُر مل يك ــا، والبح ــد زالت ق
ــأة كالعــروس املزينــة  أورشــليم اجلديــدة نازلــة مــن الســامء مــن عنــد اهلل ُمهّي
لرجلهــا. وســمعُت صوتــًا عظيــاًم مــن العــرش قائــًا: هــوذا مســكن اهلل مــع 
النــاس. وسيســكن معهــم ويكونــون لــه شــعبًا واهلل نفســه يكــون معهــم إهلــًا 

ــا 21: 1 - 3(. ــم«. )رؤي هل
هــذه الرؤيــة عــن القــدس تســاعدنا يف فهــم أمهيــة القــدس كنســّيًا، 
ومســيحّيًا، وأيضــًا بالنســبة لليهــود واملســلمن وللســام يف املنطقــة، ويف العــامل.

القدس مدينة إيامننا!
هــذه هــي الرؤيــة الكبــرة األساســية للقــدس يف املســيحية. إهنــا القــدس، 
ــَر  ْف ضم ــن. رصِّ ــم وهل ــم وهل ــا ولك ــا، ولن ــك وهل ــة يل ول ــة املقدس املدين
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ــًا يف كل  ــٌق متام ــٌح ومطاب ــَف صحي ــرتى أن التري ــة، ف ــدِس يف كل صيغ الق
ــال!... ــكل ح ــال ول ح

...إهنــا »زهــرة املدائــن« )فــروز(. وإليهــا ترَحــُل عيوُننــا كلَّ يــوم بالصاة 
واحلــج والشــوق والصعــود! القــدس مدينــة مقّدســة، مدينــة إيامننــا! فــا جيوز 
لــَك يــا أخــي واحلالــة هــذه أن تكــون مواطنــًا فيهــا أو ســاكنًا بــن أســوارها أو 
مــاّرًا يف شــوارعها، إالّ وتســمُع نــداَء االيــامِن والقدســيِة وأجــراَس القيامــة. إن 
هــذا مــا يعطــي لــك مواطنيــة القــدس احلقيقيــة، وجيعــل مــن احلجــارة واملعــامل 
واآلثــار شــهودًا حيــة للقيامــة وللمســيح احلــي »القائــم مــن بــن األمــوات، 

وواهــب احليــاة للذيــن يف القبــور«.
ــة،  ــَك الرشيف ــدس بأمِّ ــن الق ــا اب ــتكْر ي ــا، ال تس ــُة إيامنن ــدُس مدين الق
ــم  ــتكرون«. فبالرغ ــوم ال يس ــاِء »ق ــن أبن ــَك م ــيتها! فإن ــمْخ بقدس وال تش
ــوز أن  ــا جي ــاتنا، ف ــاتنا ومؤسس ــامل مقدس ــرة مع ــدس ووف ــا يف الق ــن ِقَدِمن م
ــا  ــل نعتره ــا، ب ــًا علين ــكًا وال وقف ــاء، وال مل ــار وكري ــوع فخ ــا موض نعتره
كــام اعترهــا التاريــخ املســيحي رشقــًا وغربــًا »نصــف الدنيــا«! إذ منهــا ينطلــق 
ــال  ــي يط ــراف، لك ــِط إىل األط ــَن الوس ــة َكِم ــامُر القيام ــداُء وث ــاص والف اخل

ــا 2٤( ــى االرض« )لوق ــهود يل إىل أق ــم ش ــه... »وأنت ــامل كّل الع
هــذه هــي القــدس مدينــة إيامننــا! أم الكنائــس! موطــن أبنــاء القيامــة! 
ــَد  ــارة ومعاب ــارة وحج ــخ وحض ــُة تاري ــا عاق ــٌة: إهن ــٌة غني ــا ثّري ــا هب عاقتن
وكنائــَس ومناســَك وأديــاٍر وصوامــع!... ولكنهــا مــن خــال كّل ذلــك هــي 
نــي ويلّفــَك يــا أخــي املســيحي  عاقــُة إيــامٍن وقداســٍة وفــداٍء وخــاٍص، يلفُّ
املؤمــن، كــام يطالــك ويلّفــك يــا أخــي املؤمــن مــن كل ديــن وحتــت كل ســامء!
ــلاًم.  ــيحيًا أو مس ــت أو مس ــًا كن ــدس، هيودّي ــن الق ــا اب ــر ي ــا تفتخ ف
ــى  ــَك وتتج ــَك وتؤّلق ــُر وجه ــك وُتن ــيتها ُتظلِّل ــدس وقدس ــُك الق ــت ُمْل فأن
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فيــك. ولســت أنــت  الــذي يملُكهــا ويســيطُر عليهــا ويســوُدها ويسوُســها! إذ 
ال يمكنــَك أن تــأيت القــدس إالّ صاعــدًا. فقداســتها تغمــُرَك مــن فــوق، فهــي 
ــى  ــامل، حت ــع الع ــّع إىل مجي ــدس يش ــوُر الق ــامء... ون ــن الس ــُة م ــة النازل املدين

ــا. ــاِت األرض كلِّه ــاء وبن ــن أبن ــة، ليحض ــات الثاث ــاع الديان ــّدى أتب لَيَتع

القدس مفتاح السالم!
نحــن مؤمتنــون عــى هــذه املدينــة وقداســتها. لكــي ُنظهرهــا وُنشــّعها 
يف العــامل. كــام قــال القديــس غريغوريــوس النزينــزي: » القداســة ليســت ِحكرًا 
وال احتــكارًا )مونوبــول( هلــا وألبنائهــا، بــل هــي نقطــُة انطــاِق القداســِة إىل 

األرض كلهــا«.
فاليهــود يف القــدس يمّثلــون الســبعة عــرش مليونــًا مــن هيــود العــامل. 
واملســلمون يف القــدس يمثلــون الثــامين مئــة ومخســن مليونــًا مســلاًم يف العــامل 
واملســيحيون يمّثلــون املليــار والثاثمئــة مليــون مســيحي يف العــامل. قــال البابــا 
يوحنــا بولــس الثــاين:  إن فلســطن هــي الوطــن الروحــي لــكل مســيحي ألهنا 

وطــن يســوع ومريــم ) أم الفــادي 1985(.
إن قدســيَة هــذه املدينــة للمســيحين ولليهــود وللمســلمن معــًا، جيــب 
ــّد أن ُنبعــَد عــن املدينــة املقّدســة  أن تكــون مفتاحــًا للســام يف املنطقــة. وال ب
ــّد أن  ــد. ال ب ــٍة وحق ــرٍب وكراهي ــزاٍع وح ــبَب ن ــا س ــن أن جيعله ــا يمك كّل م
ــِة  ــِة القــوة والبطــش، نظري ــٍة سياســيٍة، نظري ننــزع عــن هــذه املدينــة كل نظري

ــة عــى أخــرى. االســتئثار وتســّلِط فئ
ــا  ــم األول يف بكفّي ــرشق يف اجتامعه ــة ال ــه بطارك ــد علي ــا أّك ــذا م ه
- لبنــان ) 19 - 2٤ / آب 1996(: »يف قلــب القضيــة الفلســطينية قضيــة 
وضــع القــدس، هــذه املدينــة التــي قّدســتها الســامء، والتــي تعترهــا الديانــات 
الثاثــة، اليهوديــة واملســيحية واالســامية، جــزءًا مــن تراثهــا الروحــي 
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واحلضــاري، ولــذا فــا يمكــن جتاهــُل هــذا الوضــع اخلــاص يف البحــث عــن 
ــدًا جيعــل كل مواطــن،  ــدَّ أن نجــد حــًا فري أي حــّل ســيايس للقــدس. وال ب
ــًا، يشــعر أنــه يف املدينــة املقّدســة عــى قــدم املســاواة  مســيحّيًا مســلاًم أو هيودّي
مــع اآلخريــن، دون متييــز أو تســّلِط فئــٍة عــى أخــرى. وهكــذا بــدل أن تكــون 
ــي  ــام والتاق ــَة الس ــح مدين ــي، تصب ــي والطائف ــزاع الدين ــَة الن ــدس مدين الق

ــأرسه«. ــامل ب ــاٍء للع ــة رج ــكاهنا وعام ــّوة لس واألخ
ولــذا ندعــو العــامل كّلــه، وندعــو بنــوع خــاص مســيحيي العــامل بــأرسه 
ــاع عــن قدســية القــدس وطابعهــا  ــة عارمــة للدف ــة عاملي لكــي يقومــوا بحمل
ــع  ــن طاب ــوا ع ــم أن يدافع ــأرسه. وعليه ــامل ب ــد يف الع ــد الوحي ــديس الفري الق

القدســية الشــامل للديانــات الثــاث.
واذا أضاعــت القــدس فــراَدَة القدســية وطابَعهــا املمّيــْز، فقــد فقــدْت 
رســالتها بــأن تكــون مدينــة العــامل، فــإن كّل تســييس للقــدس، ُيْفِقــُد القــدَس 
ــة  ــون عاصم ــية أن تك ــا القدس ــت دعوهت ــدة. وليس ــالَتها الفري ــا ورس دعوهَت
دولــٍة، أو مدينــٍة مدّولــة، وال جيــوز أن ُتصبــَح متحفــًا أو مدينــة مــاٍه أو متاجر. 
ــطنين، أن  ــؤوليتنا كفلس ــودًا، ومس ــلمن وهي ــيحين ومس ــؤوليتنا كمس إن مس
ــداء  ــع ن ــة. )راج ــة املقّدس ــدس املدين ــا: الق ــامء لن ــة الس ــى مدين ــظ ع نحاف
ــاين  ــن الث ــة 7 ترشي ــة املقّدس ــدس: املدين ــوان: الق ــام بعن ــي حلّ ــران لطف املط
ــة  ــدس: هناي ــاب الق ــع كت ــة. راج ــة واالملاني ــية واالنجليزي 1991، بالفرنس

ــي(. ــون، فرن ــم »م« غواش ــة، بقل ــة العاملي املدين
ــز  ــذي ُيمّي ــي، ال ــا اإلبراهيم ــى طابِعه ــدس ع ــظ الق ــذا حتاف وهك
اليهوديــة واملســيحية واالســام، إذ ُتْعَتــر كلهــا ديانــات اإليــامن االبراهيمــي. 
لقــد كان ابراهيــم خليــل اهلل ومضيــف اهلل، مضيــف املائكــة الثاثــة يف 
ــن  ــدس، اآلب واالب ــوث االق ــز الثال ــم رم ــرون(. وه ــن، )ح ــل الرمح خلي
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والــروح القــدس، االلــه الواحــد. وهــذا مــا نــراه يف ايقونــة »الضيافة« للرّســام 
االيقونوغــرايف الــرويس روبلــف. هكــذا عــى القدس أن تكــون املدينــة املضيفة 
للعــامل بــأرسه. وال ننســى أّن الدينونــة األخــرة ســتكون عــى الضيافــة: »كنــُت 
جائعــًا فأطعمتمــوين وعطشــانا فســقيتموين وكنــت عريانــًا فكســومتوين وكنــت 

ــى 25 : 31 - ٤6 (. ــم إيّل« ) مت ــًا فأتيت ــوين، وحمبوس ــًا فعدمت مريض
القــدس هــي اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مــى، وســَط العــامل ومفتاَح 
احلــرب والســام! نطلــب مــن اهلل تعــاىل الــذي أهدانــا هــذه املدينــة، أن يــأيت 
اليــوم الــذي نحتفــُل فيــه بســاِم القــدس! إهنــا مدينــة اهلل املقّدســة! واملدينــة 

املقّدســة لــكل أبنــاء اهلل!

ختام

أردُت مــن خــال هــذه التفاصيل )ولــدّي الكثــر غرها( أن يكتشــف 
ــيحي  ــور املس ــَة احلض ــة، أمهي ــاج إىل األرض املقّدس ــون واحلّج ــويت الغربي إخ
واحلفــاظ عليــه ودعمــه، ودعــم مؤسســات الكنائــس املســيحية عــى اختافهــا 
وتنّوعهــا، لكــي يبقــى املســيحيون يف مهــد املســيحية، ويتابعوا رســالة الكنيســة 
وحضورهــا وشــهادهتا يف األرض املقّدســة. وكلكــم تعرفــون مــا قمــت بــه من 
مشــاريع يف املنطقــة بدعــٍم مــن أصدقائــي ال ســيام مــن أملانيــا، ألجــل حتقيــق 

هــذا الغــرض، وهلــم شــكري وشــكر كنيســة القــدس!

وهكــذا نســاعد هــذه الكنيســة األم. لكــي تبقــى أمينــة لرســالة 
ــرة. ــًا ومخ ــورًا وملح ــوا ن ــي يكون ــا لك ــا أبناءه ــذي دع ــها ال مؤسس
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الفصل الثالث
القدس - القيامة - الليرتجية

مدخل القر املقدس
»أهيــا املســيح أن قــرك ينبــوُع قيامتنــا قــد بــدا حامــًا احليــاة 

وأهبــى مــن الفــردوس وأســنى مــن كل خــدر ملكــي.«

*******
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أحــب أن أبــدأ هــذا احلديــث بقــراءة وإنشــاد نشــيٍد يعــود إىل القــرن 
الثــاين للميــاد. إنــه نشــيد للنــور، وُيرّنــم يف صــاة الغــروب. وهــو مدخــل 

إىل رشح هــذا احلديــث.

»أهيــا النــوُر البهــي، نــوُر املجــد املقــدس، جمــِد اآلب الــذي اليمــوت، 
الســاموي القــدوُس املغبــوط، يــا يســوع املســيح. إذ قــد بلغنــا غــروب 
ــدس.  ــروح الق ــن وال ــبِّح اهلل اآلب واالب ــاء، نس ــور املس ــا ن ــمس، ونظرن الش
إنــه يــقُّ يف كل األوقــات أن ُتســبََّح بأصــوات بــارة، يــا ابــن اهلل ، يــا معطــَي 

ــد«. ــاك ُيمجِّ ــامل إّي ــك، الع ــاة. لذل احلي

هــذا النشــيد ُيرنَّــُم بــه كلَّ مســاء يف كنيســة القيامــة بالقــدس يف 
نفــس الوقــت بلغتــن. وذلــك أن الفرنسيســكان واليونــان واألرمــن ُيصّلــون 
الغــروب كلَّ يــوٍم عــرًا، ويف نفــس الوقــت. وامللفــت أن نــّص هــذا النشــيد 
هــو نفســه يف اللغــة اليونانيــة واألرمنيــة. األرمــن ال يعرفــون اليونانيــة، 
واليونــان ال يعرفــون األرمنيــة! ويرنمــون بنفــس الوقــت النشــيَد نفســه. وكلُّ 
فريــق يريــد أن يعلــَو صوُتــه عــى صــوت اجلــوق اآلخــر! وال يعرفــون أهنــم 
ــوالوس  ــن األب نيق ــر م ــفُت األم ــن! إكتش ــد  بلغت ــيد الواح ــون بالنش ُيرنِّم
ــع يف  ــو ضلي ــون. وه ــل صهي ــى جب ــال ع ــر اإلنتق ــس دي ــاين، رئي ــدر االمل أغن

ــن! اللغت

ــل كل  ــع وأص ــي نب ــدس ه ــُد أن أرشح أن الق ــث أري ــذا احلدي يف ه
الليرتجيــات. ألهنــا مدينــة القيامــة، والطقــوس كلهــا هــي احتفــاٌل بالقيامــة، 

ــة. ــات خمتلف ــة، ولغ ــاٍت متنّوع ــاراٍت وثقاف يف حض
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القدس والطقوس املسيحية

القــدس هــي أم الكنائــس قاطبــة، وهــي منبــع الطقــوس واالحتفاالت 
واألَعيــاد الكنســية، واألرسار والعــادات. فقــد نقــل احلّجــاج يف رواياهتــم كل 
هــذه االمــور واملعلومــات الدقيقــة حوهلــا إىل بادهــم. وأرادت الكنائــس أن 
ــد كنيســة القــدس لكــي تعيــش رسَّ املســيح مــن خــال كل ذلــك بطريقــٍة  ُتقلِّ
ــة،  ــن املقّدس ــول االماك ــدس وح ــري يف الق ــام جي ــبهًا ب ــون ش ــا تك ــر م أكث
خاصــة يف بيــت حلــم ويف القيامــة وعــى جبــل صهيــون وعــى جبــل الزيتــون 
ــت فاجــي وبيــت  ــة( ويف بي ــا« باليوناني ــوة »اليون ــون )املدّع أو يف كنيســة الزيت
عنيــا )أو العيزريــة اليــوم(. ناهيــك عــن ذكريــات هنــر االردن وبحــرة طريــا 

والنــارصة إلــخ...

ــة  ــاد اليهودي ــة يف األعي ــيحية املتأصل ــاد املس ــأت األعي ــا نش ــن هن وم
)منهــا خاصــة الفصــح والعنــرة وأعيــاد وعــادات أخــرى(. وكانــت 
االحتفــاالت الطقســية كلُّهــا تنتهــي يف كنيســة القيامــة. حتــى عيــد امليــاد كان 
يبــدأ يف بيــت ســاحور ويبلــغ ذروة رائعــة يف بيــت حلــم ولكــن االحتفــاالت 
كانــت تنتهــي يف القيامــة. ومــن هنــا أتــت عــادة املراحــل. ومــن هنــا نشــأت 
ــبت  ــعانن وس ــد الش ــاالت أح ــب، واحتف ــل درب الصلي ــاة مراح ــا ص أيض

النــور الــخ.

وكانــت احتفــاالت اســبوع اآلالم هــي قمــة االحتفــاالت الكنســية يف 
ــه مــع الرغبــة يف عمــل مــا يعمــل يف القــدس وكــام يعمــل  العــامل املســيحي كلِّ

يف القــدس.

مــن هنــا أتــت عــادة بنــاء الكنائــس وخاصــة هيــكل القيامــة أو قبــة 
ــة القيامــة يف القــدس. القيامــة داخلهــا، حســب هندســة كنيســة القيامــة وقب
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كل كنيسٍة كنيسُة قيامة!

ــي  ــداس االهل ــة الق ــه ليرتجي ــام علي ــذي تق ــكل ال ــح اهلي ــل أصب ال ب
رمــَز مــكان القــر والقيامــة. فــكل هيــكل يف العــامل املســيحي هــو مــكان القــر 
والقيامــة. وكل كنيســة يف العــامل املســيحي هــي كنيســة القيامــة، وكل احتفــال 
ــة يف  ــدث القيام ــال بح ــو احتف ــة، ه ــد خاص ــوم األح ــيحية ي ــة املس اجلامع
القــدس. والدخــول إىل كل كنيســٍة أينــام كانــت يف بقــاع الدنيــا، هــو الدخــول 
ــح  ــد الفص ــة عي ــة صبيح ــة اهلجم ــز حفل ــذا ترم ــة )إىل ه ــة القيام إىل كنيس
املجيــد(. ومــن هنــا نــرى يف كل الكنائــس الصليــب فــوق اهليــكل. هــذا يرمــز 
إىل اجللجلــة والصليــب والقــر، متامــا كــام هــو احلــال يف القيامــة، حيــث نــرى 
ــة كنيســة واحــدة. وإىل هــذا تشــر بوضــوح خاصــة  اجللجلــة والقرحتــت قب
صلــوات الطقــس البزنطــي التــي ترافــق هتيئــة القرابــن ونقلهــا ووضعهــا عــى 
اهليــكل املقــّدس. )هكــذا مثــا : » أهيــا املســيح إن قــرَك  ينبــوع قيامتنــا، قــد 
بــدا حقــًا حامــًا احليــاة وأهبــى مــن الفــردوس وأســنى مــن كل ِخــْدٍر ملكي«. 
وأيضــًا »إّن يوســف الوجيــه أنــزل مــن اخلشــبة جســدك الطاهــر، ولّفــه بكفــن 
نقــيٍّ وحنــوط، وجّهــزه ووضعــه يف قــر جديــد«، )راجــع صلــوات ليرتجيــة 

القديــس يوحنــا فــم الذهــب - نقــل القرابــن(.

ــة  ــدس مدين ــت الق ــة وُدعي ــاء القيام ــيحيون أبن ــَي املس ــا ُدع ــن هن وم
ــة. القيام

ويف القــدس نشــأ الــدور الطقــي عــى مــدار الســنة. وهــو يشــمل كل 
االعيــاد الثابتــة واملتحركــة للســيد املســيح وللســيدة العــذراء مريــم.
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نشأة الليرتجيات!

ــان  ويف القــدس نشــأت الليرتجيــات )أو طــرق االحتفــال بــر القرب
املقــدس( األساســية، ومنهــا خاصــة ليرتجيــة القديــس يعقــوب )أول أســقف 
ألورشــليم القــدس(، وليرتجيــة االثنــي عــرش رســوال، وليرتجيــة يوحنــا فــم 
ــات االخــرى،  ــر شــيوعًا، ومنهــا تطــورت كل الليرتجي الذهــب. وهــم األكث

وأيضــًا  ليرتجيــة القــداس الرومــاين يف رومــا والغــرب عمومــًا.

ويف القــدس تبلــورت قواعــد الصــاة واالحتفــاالت املختلفــة. وأقدم 
ــون  ــي، وتيبيك ــية( االرمن ــم الطقس ــاب املراس ــون )أو كت ــا التيبيك ــٍل عليه دلي

القديــس ســابا.

ــن  ــر الكاه ــث يذك ــداس، حي ــر يف الق ــاة الذك ــًا ص ــا أيض ــن هن وم
املحتفــل أهــم أحــداث الفــداء واخلــاص والتــي جــرت يف القــدس، حيــث 
ــود إىل  ــث والصع ــوم الثال ــة يف الي ــر والقيام ــب والق ــر الصل ــول: »ونذك يق
الســاموات واجللــوس عــن اليمــن واملجــيء الثــاين املجيــد أيضــًا...« وكلهــا 
ــا ورّصة  ــدس أيضــًا نصــف الدني ــت الق ــذا دعي أمــور جــرت يف القــدس. ول
ــطى، أن  ــرون الوس ــة يف الق ــط العاملي ــامو اخلرائ ــرص رّس ــذا ح ــامل... ول الع
يضعــوا القــدس وكنيســة القيامــة دومــًا يف نصــف اخلريطــة داللــة عــى مكانــة 

ــيحية. ــدس يف املس الق

ــداث  ــدس وأح ــة بالق ــة والليلي ــوات النهاري ــاين الصل ــت مع واتصل
رنــا  اخلــاص والفــداء فيهــا. فالســاعة الثالثــة    )وهــي  التاســعة صباحــًا( تذكِّ
بحلــول الــروح القــدس عــى التاميــذ يف عليــة صهيــون يــوم العنــرة. كــام 
ــاعة  ــي الس ــة ) وه ــاعة السادس ــيد املسيح.والس ــة الس ــاعة حماكم ــا بس تذكرن
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ــعة  ــاعة التاس ــيح. والس ــيد املس ــب الس ــا بصل ــرًا ( تذكرن ــرشة ظه ــة ع الثاني
رنــا بمــوت املســيح عــى الصليــب.  )وهــي الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر ( تذكِّ
أمــا الغــروب فتشــر إىل لقــاء ســمعان الشــيخ مــع املســيح الطفــل يف القــدس.

ــرى  ــن ذك ــًا م ــًا وغرب ــيحية رشق ــاة مس ــو ص ــكاد تل ــل ال ت ال ب
القــدس وأماكــن اخلــاص املقّدســة فيهــا وحوهلــا. ولســان حــال املســيحيين 
هــو حنــن واضــع املزمــور 136: » إن نســيتِك يــا أورشــليم فلتنســني يمينــي. 
ليلتصــق لســاين بحنكــي إن مل أذكــرِك. إن مل أضــع  أورشــليم يف ذروة فرحــي« 

ــور 136: 5- 6 (. )املزم

القدس يف املزامري

ــي  ــر املراق ــة مزام ــر داود وخاص ــا مزام ــة يف صلواهت ــرّدد الكنيس وت
)119 - 133 ( حيــث يكثــر ذكــر إســم القــدس ) أورشــليم ( أو صهيــون أو 
بيــت الــرب أو قــدس... منهــا آيــات رائعــة : »فرحــُت بالقائلــن يل إىل بيــت 
الــرب ننطلــق، قــد وقفــْت أقدامنــا يف أبوابــِك يــا أورشــليم... إســألوا الســام 
ــل  ــواِرِك. ألج ــام يف أس ــن الس ــِك. ليك ــن يبون ــعد الذي ــليم. لَيس ألورش
إخــويت وأخّائــي أدعــو لــِك بالســام. ألجــل بيــت الــرب اهلنــا ألتمــس لــِك 
اخلــر« )مزمــور 121(. أيضــًا »إن الــرب اختــار صهيــون أحّبهــا مســكنًا لــه« 

ــر 131 : 3 (. )مزم

وتكثــر اآلناشــيد للقــدس وهــي ُمْســَتقاة مــن املزامــر ونبــؤات العهــد 
القديــم، يرّنمهــا الشــعب املســيحي يف مشــارق األرض ومغارهبــا، بــكل 
اندفــاع ومحاســة. وهــي موّجهــة عــى الســواء إىل أورشــليم االرضيــة التارخييــة 
ــة 26:٤(،  ــًا )غاطي ــا مجيع ن ــي أمُّ ــاموية وه ــليم الس ــة وإىل أورش واجلغرافي
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ــا  ــاج يرنِّموهن ــمعنا احلج ــم س ــا. وك ــع مؤمنيه ــة بجمي ــة املقّدس وإىل الكنيس
لــدى زيارهتــم لاماكــن املقّدســة. وكــم ترّنمنــا هبــا يف زيــاح أحــد الشــعانن 
الــذي ُيدعــى بحــق عيــد القــدس الكبــر، حيــث يندفــع اآلف املؤمنــن مــن 
ــت  ــة حت ــن كل بقع ــاج م ــة واحلّج ــاد العربي ــة والب ــيحيي االرض املقّدس مس
الســامء ينشــدون بمــلء حناجرهــم شــيبًا وشــبابًا، أناشــيد القــدس ومطلعهــا: 
»إمدحــي يــا أورشــليم الــرب ســّبحي إهلــك يــا صهيــون«. ) املزمــور1٤1(.

مــن هــذه االناشــيد الكتابيــة فصــول، هــي مــن عيــون األدب العاملــي. 
ــان  ــليم( ف ــا اورش ــتنري )ي ــي اس ــه: »قوم ــتون ومطلع ــل الس ــة الفص خاص
نــورِك قــد واىف وجمــد الــرب أرشق عليــِك... َتســُر االمــم يف نــورِك وامللوُك يف 
ضيــاء ارشاقــك. إرفعــي َطرَفــِك إىل مــا حولــك وانظــري، كلُّهــم قــد اجتمعوا 
وأَتــوا إليــِك. بنــوِك مــن بعيــٍد يأتــون وحتملــن بناتــك يف حضنــِك... وتنفتــح 
أبواُبــك دائــاًم ال تغلــُق هنــارًا وال ليــًا... جمــُد لبنــاَن يــأيت إليــِك... ويدعونــِك 
مدينــَة الــرِب صهيــوَن قــدوَس إرسائيــل... ســأجعلِك فخــَر الدهــور، رسور 
ــديَّ امللــوك وَتعلمــن أين  ــن األمــم وترضعــَن َث ــل. وترضعــَن لب ــل فجي جي
أنــا الــرب خمّلصــِك وفاديــِك عزيــُز يعقــوب... ال تكــون الشــمس مــن بعــد 
نــورًا لــِك هنــارًا. وال ينــرك القمــر بضيائــه ليــًا. بــل الــربُّ يكــون لــَك نــورًا 

أبديــًا وإهلــِك يكــون فخــَرِك... )نبــؤة أشــعيا الفصــل 60(.

وقــد اســتوحى ناظمــو االناشــيد الكنســية القديمــة واملعــارصة، 
ــا  ــة، ودبَّجوه ــداٍث تارخيي ــؤات وأح ــر ونب ــن مزام ــة م ــذه املصادرالكتابي ه
ــية  ــة واحلبش ــك بالقبطي ــة، وكذل ــة خاص ــة والرياني ــعرًا باليوناني ــرًا وش نث

واالرمنيــة، ويف الاتينيــة غربــًا ويف كل اللغــات املعــارصة.

ــاٌش  ــٌر جي ــٌد زاخ ــريٌّ تلي ــيٌّ ث ــرًا، غن ــاًم ونث ــدس، نظ ــإن أدَب الق ف



- 40 -

ــة  ــرشق خاص ــعراء يف ال ــؤالء الش ــن ه ــه... م ــُر عبِاُب ــٌر ال يمَخ ــاٌض، وبح فّي
ــه،  ــا رفيق ــقي وقزم ــا الدمش ــرات، ويوحن ــوري( وأف ــاين )أو الس ــرام الري أف
ــوا اآلف  ــن كتب ــواهم الذي ــور وس ــوس املنّ ــم. وغريغوري ــوس املرنِّ ورومان
القطــع مــن التســابيح واالناشــيد التــي يــرتّدد فيهــا ذكــر القــدس واألماكــن 

ــة. ــة اخلاصي املقدس

القدس وحُي األناشيد الطقسية!

ــد  ــدس: عي ــارشة بالق ــة مب ــاد املرتبط ــرة يف االعي ــيد كث ــاك أناش وهن
ــبت  ــد هنــوض لعــازر )س ــكل )2 شــباط(. عي ــيح إىل اهلي ــيد املس ــول الس دخ
لعــازر( أحــد الشــّعانن - أســبوع اآلالم وعيــد الفصــح املجيــد. أعيــاد 
الصليــب وجتديــد هيــكل القيامــة بالقــدس )13 ، 1٤ أيلــول - 7 آيــار الــخ(.

ــيد  ــرة أناش ــال وكث ــى ومج ــز بغن ــاين، متّي ــي - اليون ــس البيزنط الطق
القيامــة. وقــد وضــع القديــس يوحنــا الدمشــقي، الذي غــادر بــاط األموين 
حيــث كان أبــوه فيــه وزيــرًا، وأتــى لينســك يف ديــر القديــس ســابا قــرب بيــت 
حلــم والقــدس، وقــد وضــع أناشــيَد للقيامــة تصــل إىل 6٤0 نشــيدًا للصليــب 
والقيامــة، موّزعــة عــى ثامنيــة أحلــان، مــن األول إىل الثامــن. وُتَرّنــُم يف غروب 
وســحر اآلحــاد عــى مــدار الســنة. وُيدعــى الكتــاب »إوكتوئيخــوس« )ثامنيــة 
أحلــان(. كــام أن هنــاك جــزء من صــاة الســحر ُيْدعى رتبــة حامــات الطيب، 
حيــث نجــد أناشــيد القيامــة تــروي زيــارة حامــات الطيــب والرســل للقــر. 
كــام نقــرأ أناجيــل القيامــة حســب روايــة اإلنجيليــن األربعــة )11 إنجيــًا(، 
ــل احلــارضون اإلنجيــل املقــّدس،  ــاَءه ُيقبِّ ويليهــا نشــيد مجيــل للقيامــة، وأثن
وكأهنــم ُياقــون املســيح القائــم مــن األمــوات. وكــام أن إنجيــل الســحر هــذا 
ــاك  ــذكارًا للم ــك ت ــرشق. وذل ــو ال ــًا نح ــكل، متجه ــن اهلي ــن يم ــرأ ع ُيق



- 41 -

الــذي كان واقفــًا عنــد حجــر القــر. واالجتــاه نحــو الــرشق، يعنــي التوّجــه 
نحــو املســيح امُلــرشق مــن العــاء والقائــم مــن األمــوات! وامُللفــت أن هــذه 
األناشــيد، وهــذه الوثيقــة »القيامّيــة« هــي فريــدة وخاصــة بالطقــس البزنطــي 

- اليونــاين، عنــد الــروم االرثوذكــس والــروم الكاثوليــك.

ــدس أم  ــو الق ــقي يدع ــا الدمش ــس يوحن ــابقًا القدي ــا س ــام ذكرن وك
الكنائــس، ألهنــا مرتبطــة بــرِّ القيامــة االســايس يف اإليــامن املســيحي: 
ــِك  ــكن اهلل. ألن ــس. مس ــة. أم الكنائ ــدس( املقّدس ــون )الق ــا صهي ــي ي »إفرح

ــن(. ــن الثام ــة«. )اللح ــا بالقيام ــران اخلطاي ــِت أوالً غف ــد قبل ق

اإلحتفال بالليرتجية يف اجلامعة األوىل

يــة« أو  الواقــع أن أول احتفــاٍل بالليرتجيــة جــرى يف القــدس، يف »العلِّ
الغرفــة املوجــودة حاليــًا عــى جبــل صهيــون )قــرب بطريركيــة القــدس للــروم 
ــداس(  ــّري )أول ق ــاَء ال ــهدت العش ــي ش ــها الت ــي نفس ــك(. وه الكاثولي

وحلــول الــروح القــدس.

ــل:  ــامل الرس ــة يف أع ــر إىل الليرتجي ــذي يش ــص ال ــو الن ــذا ه وه
»فرجعــوا ) الرســل( إىل أورشــليم مــن اجلبــل الــذي ُيقــال لــه جبــل الزيتــون، 
ــا  ــوا إليه ــا وصل ــا. ومّل ــبٍت منه ــرة س ــى مس ــليم ع ــن أورش ــب م ــو قري وه
صعــدوا إىل العليــة التــي كانــوا ُيقيمــون فيهــا، وهــم بطــرس ويوحنــا، 
ــى، ويعقــوب بــن  ــدراوس، وفيلبــس وتومــا، وبرتلــاموس ومّت ويعقــوب وأن
حلفــى وســمعان الغيــور، وهيــوذا أخــو يعقــوب. وكانــوا يواظبــون مجيعــًا عى 
الصــاة بقلــب واحــد، مــع بعــض النســوة ومريــم أم يســوع ومــع إخوتــه«. 

ــل 1: 12 - 1٤(. ــامل الرس )أع
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ــد  ــح ق ــون املرّش ــو أن يك ــوذا ه ــٍف ليه ــار خل ــرشط الختي ــام أن ال ك
شــهد قيامــة املســيح: » هنــاك رجــال صحبونــا َطــوال املــدة التــي أقــام فيهــا 
ــب إذًا أن  ــا. فيج ــع عنّ ــوم ُرف ــا إىل ي ــد يوحن ــذ أن عّم ــا، ُم ــوع معن ــرب يس ال
يكــون واحــٌد منهــم شــاهدًا معنــا عــى قيامتــه« )أعــامل الرســل 1: 21 - 22(.

ــرى يف  ــام ن ــّية. ك ــة املقدس ــذه الليرتجي ــر هل ــًا آخ ــرى وصف ــًا ن والحق
ــل: ــامل الرس أع

ــوا جمتمعــن كلُّهــم يف مــكان واحــد.  ــوم اخلمســن، كان ــى ي ــا أت »ومّل
فانطلــق مــن الســامء بغتــًة دويٌّ كريــٍح تعصــف، فمــأ جوانــب البيــت الــذي 
كانــوا فيــه، وظهــرْت هلــم ألســنة كأهنــا مــن نــار قــد انقســمت فــوق كٍل منهم ، 
فامتــأوا مجيعــا مــن الــروح القــدس، وأخــذوا يتكّلمــون بلغــاٍت غــر لغتهــم، 

عــى مــا وهــب هلــم الــروح القــدس أن يتكّلمــوا«. ) أعــامل 2 : 1 - ٤(

»وكان ُيقيــم يف أورشــليم هيــوٌد أتقيــاُء مــن كل أمــة حتــت الســامء. فلــاّم 
انطلــق ذلــك الصــوت، جتْمَهــر النــاس وقــد أخذهتــم احلــرة، ألن كًا منهــم 
ــس  ــوا: »ألي ــوا وقال ــوا وتعّجب ــده. فَدهش ــِة بل ــون بلغ ــمعهم يتكّلم كان يس
ــا بلغــة بلــده  هــؤالء املتكّلمــون جليليــن بأمجعهــم؟ فكيــف َيســمعهم كٌل منّ
بــن فرتيــن وميديــن وعياميــن وســكان اجلزيــرة بــن النهريــن واليهوديــة 
وقبدوقيــة وبنطــس وآســية وفرجييــة وبمفيليــة ومــر ونواحــي ليبيــة املتامخــة 
ــرب؟  ــن وع ــاء وكريتي ــود ودخ ــن هي ــا م ــزالء ههن ــن ن ــروان، وروماني لق

ــا«)2 : 5 -11(« ــب اهلل بلغاتن ــون بعجائ ث ــمعهم يدِّ ــا نس فإنن

ــز  ــر اخلب ــاركة وك ــل واملش ــم الرس ــىل تعلي ــون ع ــوا يواظب »وكان
والصلــوات. واســتوىل اخلــوف عــى مجيــع النفــوس ملــا كان جيــري عــى أيــدي 
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الرســل مــن األعاجيــب واآليــات. وكان مجيــع الذيــن آمنــوا مجاعــة واحــدة، 
جيعلــون كل يشء مشــرتكًا بينهــم، يبيعــون أماكهــم وأمواهلــم، ويتقاســمون 
الثمــن عــى قــْدِر احتيــاج كّل منهــم، يازمــون اهليــكل كلَّ يــوم بقلــب واحــد، 
ــب،  ــامِة قل ــاج وس ــام بابته ــون الطع ــوت، ويتناول ــز يف البي ــرون اخلب ويك
يســّبحون اهلل وينالــون حظــوة عنــد الشــعب كلِّــه. وكان الــرب كل يــوم يضــمُّ 

ــامل : ٤2 - ٤7( ــاص.« )2أع ــون اخل ــن ينال ــك الذي ــة أولئ إىل اجلامع

ــام  ــة املقّدســة املرتكــزة دائ ــاك وصــف آخــر لاحتفــال بالليرتجي وهن
عــى حــادٍث وحقيقــة القيامــة: »وبعــد أن صّلــوا ُزْلــِزَل املــكاُن الــذي اجتمعوا 
فيــه. وامتــأوا مجيعــًا مــن الــروح القــدس، فأخــذوا يعلنــون كلمــة اهلل بجــرأة. 

)أعــامل الرســل ٤: 31(

ــا  ــيحية األوىل، يف وجهه ــة املس ــاة اجلامع ــل حلي ــٌف مجي ــاك وص وهن
ــي: ــي والليرتج ــي، والروح االجتامع

ــول  ــدة. ال يق ــًا واح ــدًا ونفس ــًا واح ــوا قلب ــن آمن ــة الذي »وكان مجاع
أحــد منهــم أنــه يملــك شــيئًا مــن أموالــه، بــل كان كل يشء مشــرتكًا بينهــم. 
وكان الرســل يــؤّدون الشــهادة بقيامــة الــرب يســوع، تصحبهــا قــوٌة عظيمــة، 
ــك  ــن يمل ــاج، ألن كل م ــم حمت ــن فيه ــم يك ــرة. فل ــُة واف ــًا نعم ــم مجيع وعليه
ــدام  ــد أق ــه عن ــع، فُيلقي ــن املبي ــأيت بثم ــا، وي ــوت كان يبيعه ــول أو البي احلق
ــل ٤: 32 -  ــامل الرس ــه.« )أع ــدر احتياج ــى ق ــم ع ــى كل منه ــل. فُيعط الرس

)35

ــم عــن االحتفــال بالليرتجيــة يف مجاعــِة  كــام أنَّ بولــس الرســول يتكّل
كنيســِة كورنثــوس: »فــإين تســّلمُت مــن الــرب مــا ســّلمته إليكــم، وهــو أن 
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الــرّب يســوع يف الليلــة التــي ُأْســِلم فيهــا أخــذ خبــزًا وشــكر، ثم كــره وقال: 
»هــذا هــو جســدي، إنــه مــن أجلكــم. إصنعــوا هــذا لذكــري«. وصنــع مثــل 
ــد  ــد اجلدي ــي العه ــكأس ه ــذه ال ــال: ه ــاء وق ــد العش ــكأس بع ــى ال ــك ع ذل
ــز  ــذا اخلب ــم ه ــام أكلت ــم كل ــري« ، فإنك ــوه لذك ــم فاصنع ــام رشبت ــي. كل بدم
ــز  ــن أكل خب ــأيت. فم ــرب إىل أن ي ــوت ال ــون م ــكأس ُتعلن ــذه ال ــم ه ورشبت
الــرب أو رشب كأســه ومل يكــن أهــًا هلــام فقــد أذنــب إىل جســد الــرب ودمــه. 
»فليختــر اإلنســان نفســه، ثــم يــأكل هكــذا مــن هــذا اخلبــز ويــرشب مــن هذه 
الــكأس. فمــن أكل ورشب وهــو ال يمّيــز جســد الــرب، أكل ورشب احلكــم 
عــى نفســه. ولذلــك فيكــم كثــٌر مــن الضعفــاء واملــرىض وكثــٌر منكــم ماتــوا. 
فلــو حاســبنا أنفســنا، ملــا كنـّـا ُنــدان. إن الــرب يديننــا ليؤّدبنــا فــا ُيكــم علينــا 
ــال  ــرى إىل اإلحتف ــارة أخ ــاك إش ــور11: 23 - 32( وهن ــامل.« )1 ك ــع الع م

بالليرتجيــة يف نفــس الرســالة )1 كــور 1٤، أيــات خمتلفــة(.

القدس- القيامة - الليرتجية. 

ومــن هــذه النصــوص نــرى أن هنــاك ثالوثــًا مجيــًا: القدس-القيامــة-
الليرتجيــة! هــذا املثلــث يــرشح بنيــة الليرتجيــة الرشقيــة، ال بــل كل ليرتجيــة 

رشقــًا وغربــًا.

ــة املشــرتكة بــن الــرشق والغــرب، يف  ونــرى نموذجــًا هلــذه الليرتجي
النــص الــذي يذكــره القديــس يوســتينوس النابلــي )مــن نابلــس( يف كتابــه 
ــف  ــة نكتش ــذه الليرتجي ــام 150 م. يف ه ــن الع ــيحية« م ــن املس ــاع ع »الدف
ــع  ــيح. ويف الواق ــيد املس ــة الس ــدس وبقيام ــة بالق ــة الليرتجي ــوح عاق بوض
إحتفــل يســوع نفســه بالقــداس، أو بالليرتجيــة مــع تاميــذه يف العشــاء 
ــة يف  ــال بالليرتجي ــرًا لاحتف ــد ذك ــرارًا نج ــة! وم ــة العري ــري، وباللغ ال
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ــار  ــام أن اختي ــواها... ك ــا وس ــكا وليدي ــيا وبرس ــت س ــا يف بي ــوت. منه البي
املزامــر لاحتفــال بالليرتجيــة، َيعتمــد عــى املزامــر التــي تشــر نبويــًا ورمزيــًا 

ــه! ــيح نفس ــيد املس ــا الس ــي صّاه ــر الت ــذه املزام ــة. ه إىل القيام

املســيحيون األولــون يف القــدس، عاشــوا خــرة القيامــة يف الليرتجيــة 
ــة هــي إعــان لقيامــة املســيح  ــُة الســام يف صيغتهــا الرشقي ــز. وُقبل ــوع ممّي بن
وحضــوره معنــا. كــام حــر إىل تاميــذه بعــد القيامــة. وهلــذا نقــول يف قبلــة 
ــّدل  ــاج أن نب ــة )وال نحت ــان للقيام ــذا إع ــا«. وه ــام بينن ــيح في ــام: »املس الس

ــاد مثــل الفصــح وامليــاد...( هــذه اآليــة يف األعي

احلّجــاج إىل األرض املقدســة، عاشــوا خــرة القيامــة. وكانــت تنتهــي 
كلُّ زياراهتــم إىل األماكــن املقّدســة باالحتفــال بــرِّ القيامــة يف كنيســة القيامــة.

ــاد  ــة، كلُّ األعي ــة - اليوناني ــة البيزنطي ــًا يف الكنيس ــبب أيض ــذا الس هل
مرتبطــة بطريقــٍة أو أخــرى بالقيامــة. وهــذا مــا نــراه يف أناشــيد عيــد امليــاد، 

ــب. ــد الصلي ــي وعي ــكل، والتج ــيح إىل اهلي ــيد املس ــول الس ــامد، ودخ والع

ســان عمومــًا لذكــرى الصليــب  كــام أن يومــي األربعــاء واجلمعــة مكرَّ
ــد  ــى عي ــع ال ننس ــة. وبالطب ــيد للقيام ــات األناش ــد مئ ــا نج ــة. وهن والقيام
القيامــة واملــدة الفصحيــة، التــي كلهــا عيــد القيامــة.وال ننســى أن اآلحــاد هــي 
ــا  ــة ويقّوين ــد والقيام ــوم األح ــدأ بي ــبوع يب ــام أن األس ــة. ك ــاد القيام ــاًم آح دائ
لاســبوع القــادم. أو ينتهــي األســبوع باألحــد. وكأننــا هنــا وهنــاك  دائــام يف 
مســرة القيامــة! وعــى الطريــق مــع املســيح القائــم، مثــل لوقــا وكاوبــا عــى 

طريــق عــاموص!
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أرسار املدخل والقدس والقيامة.

ــل  ــيام أرسار املدخ ــة، ال س ــول القيام ــور ح ــة تتمح األرسار املقدس
ــتيا. ــرون، االفخارس ــة، امل ــة: املعمودي الثاث

ونرى ذلك ال سيام يف املعمودية املقّدسة:

1 - يف اختيــار فصــل الرســالة املتعلــق بمــوت املســيح وقيامتــه )رومــة 
)...3 : 6

2 - يف التغطيس ثالثًا حتت املاء.

3 - يف الزياح بالشموع وكأننا يف الزياح حول القر املقدس.

٤ - يف الثياب اجلديدة.خلع الثياب القديمة وتعرية املعتمد.

ــا  ــول: »حامل ــك فيق ــَز ذل ــليمي رم ــس األورش ــس كرل ــرشح القدي ي
دخلتــم خلعتــم رداءكــم، وكانــت هــذه الصــورة » خللعكــم االنســان القديــم 
مــع كل أعاملــه« ) كولــويس 3: 9(. وإذا خلعتــم ثيابكــم أصبحتم عــراًة مقتدين 
بذلــك باملســيح الــذي كان عاريــًا عــى الصليــب، فلــم يعــد مــن املســموح لكم 
أن تلبســوا هــذا الــرداء العتيــق. إنكــم ظهرتــم عــراة أمــام اجلميــع ومل تجلــوا  
ألنكــم متّثلــون صــورة األب األول آدم الــذي كان عاريــًا يف الفــردوس بــدون 

أن خيجــل« ) تكويــن 2 : 25 (، ) العظــة 20، رقــم 2 (.

5 - بركة الزيت واملِْسحة

ــن  ــحتم م ــم ُمس ــم ثيابك ــا خلعت ــليمي: »ومّل ــس األورش ــول كرل يق
م. وأصبحتــم رشكاء يف الزيتونــة  قمــة رؤوســكم حتــى أقدامكــم بالزيــت املعــزَّ
البســتانية )روميــة2٤    : 11( يســوع املســيح. إذ انُتِزْعُتــم مــن الزيتونــة الّريــة 
ــة  ــب الزيتون ــا يف خص ــم رشكاَء هل ــتانية. وأصبحت ــة البس ــم يف الزيتون مت وّطعِّ
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ــيح.  ــب املس ــاركة يف ِخص ــز إذن إىل املش م كان يرم ــزَّ ــت املع ــة. فالزي احلقيقي
ويتلّقــى باســتدعاء اســم اهلل والصــاة، قــوة التطهــر فيحــرُق ال آثــار اخلطيئــة 

فحســب، بــل َيطــرد قــوات الــرش غــر املنظــورة« )العظــة 20، رقــم 3(.

ــل  ــون قب ــي. واملصارع ــي العائ ــب الطبيع ــتعمل يف الط ــت ُيس الزي
ــم  ــَن عضاهت ــت لتل ــادهم بالزي ــون أجس ــة يدهن ــة املصارع ــزول إىل حلب الن

ــم. ــُة خصمه ــهَل مقارع وتس

مســح جســم الطفــل بالزيــت رمــز إىل » ســاح الــر لتجديــد النفــس 
واجلســد«.

6 - العامد بالتغطيس ثالثًا

ــه يرمــز إىل املــوت والدفــن مــع املســيح )حتــت املــاء( وإىل القيامــة  إن
ــن  ــة( م ــح والقيام ــور )الفص ــز إىل العب ــام يرم ــاء(. ك ــوق امل ــيح )ف ــع املس م
ــة أبنــاء  ــاة اجلديــدة ومــن عبوديــة الشــيطان واخلطيئــة إىل حري املــوت إىل احلي
ــًا يرمــز إىل الثالــوث األقــدس، إذ يقــول الكاهــن:  اهلل. كــام أن التغطيــس ثاث
ــد عبــداهلل )فــان( باســم اآلب واالبــن والــروح القــدس«. كــام يرمــز إىل  »ُيعمَّ
مــوت املســيح وقيامتــه بعــد ثاثــة أيــام. فاملعموديــة مرتبطــة بالقيامــة. وعبــارة 
ــت  ــام وثب ــي ق ــة( وتعن ــد« )بالرياني ــود« و »عم ــن »عم ــتقة م ــة مش معمودي
ــاء  ــة يف أثن ــة املقّدس ــًا باملعمودي ــل دوم ــذا كان يتف ــب. ول ــد وأنتص وصم
ليرتجيــة القــداس اإلهلــي، أو باحلــري كان ُيتقــل بالليرتجيــة اإلهليــة بمناســبة 
ــة  ــق الليرتجي ــي الوثائ ــراه ق ــا ن ــذا م ــة )وه ــار املعمودي ــة ويف إط املعمودي
القديمــة، مثــًا يف دفــاع  يوســتينوس الفيلســوف املســيحي النابلــي مــن عــام 

150م(.
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القديس كريلس األورشليمي يرشح معنى العامد بالتغطيس

ــك إىل الِركــة املقدســة للعــامد اإلهلــي، كــام  مُحــل  ــم بعــد ذل »وْاُقَتْدُت
املســيح مــن الصليــب حتــى القــر الــذي كان قريبــًا )يوحنــا 19: ٤1(. وهــو 
أمامكــم. وُســئل كل منكــم إن كان يؤمــن بــاآلب واالبــن والــروح القــدس، 
ــرات  ــاث م ــاء ث ــي امل ــتم ق ــم ُغّطس ــايص. ث ــرتاف اخل ــذا االع ــم هب فأدَليت
وخرجتــم منــه، ممّثلــن بذلــك دفــن املســيح الــذي اســتغرق ثاثــة أيــام. ألنــه 
كــام أن املخلــص بقــي يف جــوف األرض ثاثــة أيــام وثــاث ليــال )متــى ٤0 
ــوم األول  ــوا الي ــي متثل ــرة لك ــاء أول م ــن امل ــم م ــم خرجت ــك أنت : 12(. كذل
ــا  ــل،... ومل ــوا اللي ــه لتمثل ــتم في ــيح يف األرض، وغطتس ــاه املس ــذي قض ال
خرجتــم منــه أصبحتــم كمــن هــو يف وضــح النهــار. ويف اللحظــة ذاهتــا مّتــم 
ــا يف وقــت واحــد...  وُولدتــم، وأصبــح هــذا املــاء اخلــايصُّ لكــم قــرًا وُأمَّ

ــم ٤(. ــة 20، رق ــم« )العظ ــه كان ميادك ــم في ــذي مّت ــت ال ويف الوق

ــا  ــد اعتمدن ــا، وق ــون أّن ــول: »أَو جتهل ــس الرس ــه بول ــا أعلن ــذا م ه
ــوت  ــة لنم ــه يف املعمودي ــا مع ــه، فُدفنّ ــا يف موت ــام اعتمدن ــيح، إن ــوع املس يف يس

ــة 6 : 3 - ٤(. ــا« )روم فنحي

7 - إسم جديد

يقــول كرلــس األورشــليمي: »وأنتــم إذ قبلتــم هبــذه املســحة املقّدســة 
ــم  ــة 21 رق ــمية: )العظ ــذه التس ــد ه ــاين أّي ــم الث ــيحين، وميادك ــم مس ُدعيت
ــوالدة  ــزًا إىل ال ــٍس رم ــم قدي ــد إس ــى املعتم ــأن ُيعط ــادة ب ــا الع ــن هن 5(. وم
اجلديــدة، وإشــارًة إىل األرسة الروحيــة التــي انضــم إليهــا، وهــي أرسة 

ــهداء. ــن والش القديس
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8 - ثياب جديدة

ــم  ــدة »أنت ــيحية اجلدي ــة املس ــة واخلليق ــر والقداس ــوب ال ــز إىل ث ترم
ــتم«. ــد لبس ــيح ق ــم، املس ــيح اعتمدت ــن باملس الذي

ــم،  ــي القدي ــد الكن ــة يف التقلي ــرن املعمودي ــة ج ــام أن هندس 9 - ك
ــى  ــن ع ــاء البندكتي ــر اآلب ــًا يف دي ــًا مجي ــُت جرن ــد رأي ــة. وق ــر إىل القيام ُتش
ــب،  ــة صلي ــن حجرهبيئ ــة م ــرن املعمودي ــه: ج ــذا وصف ــا. وه ــرة طري بح
حيــث يقــف الكاهــن يف جهــة الوســط مــن اجلــرن، ومقابُلــه مســاعُده )ربــام 
العــّراب(، بينــام املعتمــد ينــزل مــن اجلهــة االخــرى، ويصــل إىل عمــِق اجلــرن 
ــع  ــًا حتــت املــاء. وبعــد ذلــك يتاب ويقــف أمــام الكاهــن، الــذي يغطِّســه ثاث
ســره ليخــرج مــن اجلهــة االخــرى مــن اجلــرن. وهكــذا فإنــه َيعــُر )العبــور 
ــيح  ــع املس ــوم م ــاء... ويق ــن يف امل ــرى، وُيدف ــة إىل أخ ــن جه ــح ( م أو الفص
القائــم... )وقــد وجــدُت أيضــًا جــرن معموديــة مماثــا يف مدينــة أوزنابــروك 

ــة. ــة القبطي ــدى الكنيس ــى اآلن ل ــراه حت ــا ن ــذا م ــا(. وه يف أملاني

نشــيد تقدمــة عيــد الظهــور أو الغطــاس أو عامد املســيح، يشــر إىل هذا 
العبــور مــن إىل: »إن هنــر االردن. قــد تراجــع يومــًا بــرداء أليشــع. بعــد ارتفــاع 
ــًا.  ــًا يابس ــُب طريق ْط ــه الرَّ ــار ل ــاك. وص ــا وهن ــاه إىل هن ــت املي ــا. وانفلق إيلي
ــل.  ــر الزائ ــبيل العم ــا س ــر هب ــي نع ــة الت ــزًا للمعمودي ــا رم ــك حق ــكان ذل ف

ــاه.« س املي املســيح ظهــر يف األردّن. لُيقــدِّ

ــى  ــرون، وُيعط ــاالً رسُّ امل ــم ح ــام نعل ــع ك ــة يتب ــة الرشقي  يف الكنيس
ــال  ــن االحتف ــى ضم ــت ُتعط ــة كان ــة. ألن املعمودي ــة املقّدس ــد املناول املعتم

ــور. ــبت الن ــداس س ــك يف ق ــي، وذل ــداس اإلهل بالق
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ــك رّس  ــة. وكذل ــة اإلهلي ــه يف الليرتجي ــل ب ــوت ُيتف ــام أن رس الكهن ك
ــزواج. ال

مرتبطــة  كّلهــا  الكنيســة األرساريــة  تبــدو حيــاة  10 - وهكــذا 
ــًا  ــم أيض ــم ه ــة كله ــاء الكنيس ــيحيون أبن ــة. واملس ــة القيام ــدس، مدين بالق
ــة«،  ــاء القيام ــو »أبن ــم ه ــدس. ولقبه ــرت يف الق ــي ج ــة الت ــون بالقيام مرتبط
مهــام كانــت جنســيتهم. وهــذا يــرشح وجــود كل الطوائــف واإلتنيــات 
واللغــات والرتاثــات الروحيــة والليرتجيــة والنســكية يف القــدس. ال بــل نجــد 
ــة...  ــدان خمتلف ــون إىل بل ــم ينتم ــا وه ــون مع ــًا يعيش ــد رهبان ــر الواح يف الدي
ــث كان  ــود، حي ــاب العام ــل ب ــدس مقاب ــر يف الق ــًا يف دي ــا كان حادث ــذا م وه
يعيــش رهبــان يصّلــون الصلــوات اليوميــة بلغتهــم، ومــن ثــم جيتمعــون معــًا 

ــة2. ــة اليوناني ــة باللغ ــة االهلي ــال بالليرتجي لاحتف

ــي  ــة ه ــة. وكل كنيس ــال بالقيام ــو احتف ــال ه ــكل احتف ــذا ف وهك
كنيســة القيامــة يف العــامل بــأرسه. وكأن العــامل املســيحي حتــّول كلــه إىل 
قيامــة!... وهنــاك كنائــس كثــرة يف العــامل ُبنيــْت لتكــون نســخة هندســية عــن 
كنيســة القــدس، كنيســة القيامــة. بعــد نقــل القرابــن مــن هيــكل التقدمــة إىل 
اهليــكل الكبــر، ُيصــّي املحتفــل هــذه الصــاة التــي تشــر إىل القــر والقيامــة: 
ــُه بكفــٍن نقــيٍّ  »إن يوســف الوجبــه أنــزَل مــن اخلشــبة جســدك الطاهــر. ولفَّ
ــر،  ــرت الكب ــن بالس ــي القراب ــم ُيغّط ــد.« ث ــر جدي ــه يف ق ــوط. ووضع وحن

2   -اجلميــل أن نذكــر هنــا أن أمــرًا مماثــا جــرى يف ديــر املخلــص، يف مرحلــة التأســيس يف 

القــرن الســابع عــرش. وذلــك أن املطــران أفتيمــوس الصيفــي أرســل تاميــذه إىل جورجيــا )الكــرج( 
ــان  ــرج إىل رهب ــن الك ــان م ــم رهب ــذا انض ــا. وهك ــة روم ــع كنيس ــة م ــتعادة الرشك ــرة اس ــرش فك لن
ديراملخلــص. وجلبــوا معهــم كتبهــم الطقســية باللغــة الكرجيــة. وهكــذا كانــوا يصّلــون صلــوات 
الفــرض، أو الســاعات وحدهــم باللغــة الكرجيــة. ثــم ينضّمــون إىل  االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة 

ــر املخلــص. ــة دي ــة يف مكتب ــزال كتــب الصلــوات باللغــة الكرجي ــان. وال ت مــع باقــي الرهب
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وكأنــه يضــع حجــرًا عــى بــاب القــر. وُيرفــرف فــوق القرابــن أثنــاء تــاوة 
ــة وقــت القيامــة، ثــم يرفــع الســتار الكبــر  قانــون االيــامن، إشــارًة إىل الزلزل

ــوات«. ــن األم ــن ب ــام م ــارة: »وق ــد عب عن

ــب أو  ــكل، والصلي ــة اهلي ــيام يف هندس ــًا ال س ــراه عملي ــا ن ــذا م وه
اجللجلــة فــوق اهليــكل الــذي هــو بــدوره مــكان القيامــة... أي قــر... وليــس 
ــر،  ــة وق ــب وجلجل ــة صلي ــذا يف كل كنيس ــدة... وهك ــس مائ ــة ولي طاول
ــدة  ــة واح ــت قب ــة: حت ــة القيام ــال يف كنيس ــو احل ــام ه ــًا ك ــة. متام ــكان القيام م
اجللجلــة والقــر والقيامــة .ومــن هنــا نفهــم أعيــاد جتديــد الكنائــس، ألجــل 
إحيــاء جتديــد هيــكل القيامــة يف كنيســة القيامــة! واملعــروف أن عيــد تكريــس 
ــوس  ــود يف كل الطق ــة موج ــة« أو الكنيس ــكل أو »البيع ــد اهلي ــكل أو جتدي اهلي

ــًا... ــًا وغرب رشق

ــة،  ــرة، متنوع ــوس كث ــة: الطق ــة جوهري ــا حقيق ــم أيض ــا نفه ــن هن م
بتنــوع البلــدان، واللغــات والثقافــات... ولكــن يف اجلوهــر هــي كّلهــا واحــد! 
ــد الطقــوس عــى  إهنــا ليرتجيــة االحتفــال بــر القيامــة! وهكــذا القيامــة توحِّ
تنّوعهــا... وكل ليرتجيــة يف العــامل تعكــس احتفــال املســيحين االوائــل بــر 
ــع  ــة... )راج ــا متوازي ــية فيه ــة األساس ــرى أن البني ــدس. ون ــة يف الق القيام
مقــاالً هبــذا املعنــى يف جملــة الوحــدة يف االيــامن العــدد 1 و 2 للعــام 2020(. 
وهــذا مــا   نــراه يف وصــف الليرتجيــة عنــد القديــس يوســتينوس النابلــي كــام 

قلنــا ســابقًا...

ــرى  ــن ذك ــًا، م ــًا وغرب ــيحية رشق ــالة مس ــو ص ــكاد ختل ــل ال ت ال ب
القــدس واماكــِن اخلــاص املقدســة فيهــا وحوهلــا. ولســان حــال املســيحين  
هــو حنــُن واضــع املزمــور 136: »إن نســيتِك يــا اورشــليم فلتنســني يمينــي. 
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لَِيْلَتِصــْق لســاين بحنكــي إن مل أذكــرِك. إن مل أضــْع اورشــليم يف ُذروِة فرحــي«. 
ــور 136: 5 - 6(. )املزم

ــي  ــر املراق ــة مزام ــر داود وخاص ــا مزام ــة يف صلواهت ــرّدد الكنيس ت
ــون أو  ــر ذكــر اســم القــدس )اورشــليم( أو  صهي )119 - 133( حيــث يكث
بيــت الــرب أو قــدس... منهــا آيــات رائعــة: »فرحــُت بالقائلــن يل إىل بيــت 
الــرب ننطلــق. قــد وَقفــْت أقداُمنــا يف أبوابــك يــا أورشــليم... إســألوا الســام  
ألورشــليم. ليســعْد الذيــن يبونك.ليكــن الســام يف اســوارك. ألجــل إخــويت 
وأخّائــي أدعــو لــِك بالســام. ألجــل بيــت الــرب إهلنــا ألتمــُس لــِك اخلــر«  
)مزمــور 121(. وأيضــًا »إن الــرب اختــار صهيــون أحبهــا مســكنًا لــه« 

ــور 131 : 13(. )مزم

وقــد اســتوحى ناظمــو االناشــيد الكنســية القديمــة واملعــارصة هــذه 
ــرًا  ــا نث ــة، ودّبجوه ــداث تارخيي ــؤات وأح ــر ونب ــن مزام ــة م ــادر الكتابي املص
وشــعرًا باليونانيــة والريانيــة خاصــة، وكذلــك بالقبطيــة واحلبشــية واألرمنية، 

ويف الاتينيــة غربــًا ويف كل اللغــات املعــارصة.

من هذه الرتانيم يف عيد الفصح والقيامة يف الطقس البيزنطي:

ــد  ــرب ق ــد ال ــدة. الن جم ــليم اجلدي ــا أورش ــتنري، ي ــتنري إس » إس
ــه  ــدة اإلل ــا وال ــت ي ــون. وأن ــا صهي ــي ي ــي اآلن وابتهج ــِك. إفرح أرشق علي
النقيــة إطــريب بقيامــة ولــدك« )قانــون عيــد الفصــح ليوحنــا الدمشــقي القــرن 
الثامــن(. »يــا صهيــون أجيــي عينيــِك حواليــِك وانظــري. فهــوذا أوالدِك قــد 
ــاهلل، مــن املغــرب والشــامل والبحــر  ــِك، مثــل كواكــب مســتنرٍة ب ــُدوا الي وف

ــد الفصــح(. واملــرشق. مباركــن املســيح فيــك مــدى الدهــور« )قانــون عي
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الفصل الرابع
مدخل إىل الليرتجية اإلهلية
للقديس يوحنا فم الذهب

أيقونة القيامة

»لقد قام يسوُع من القِر كام سبق وقال، ومنحنَا احلياة األبدية 
وعظيم الرمحة.«

*******
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الغايــة مــن حديثنــا احلــارض هــو التأمــل يف ليرتجيــة القــداس اإلهلــي 
عمومــًا، ويف ليرتجيــة القديــس يوحنــا فــم الذهــب. كيــف أهنــا االحتفــال بر 
املســيح، أو باحلــري بمجمــل أرسار املســيح. كــام نقــول يف خدمــة عيــد اجلســد 
يف طقســنا: » لقــد صنعــَت يف هــذا الــر العظيــم ذكــرًا لعجائبــَك )وألرسارك( 
ــك  ــل. لذل ــاين واملفاعي ــاد واملع د األبع ــدِّ ــيح متع ــك أن رّس املس ــا!«. وذل كلِّه
ــتعداد  ــوات االس ــول يف صل ــيح! ونق ــاة املس ــيح وأرسار حي ــول  رسُّ املس نق
ك ، ويف أرسارك. ألن االفخارســتيا والليرتجيــة  للمناولــة: االشــرتاك يف رسِّ

حتتــوي عــى كل أرسار الســيد املســيح: حياتــه وموتــه وقيامتــه.

إّن نــص ليرتجيــة فــم الذهــب احلــايل، بقــَي عــى حالــه بــدون تغيــر   
منــذ القــرن التاســع. كــام نــراه يف جمموعــة بربرينــي. ال بــل علينــا أن نؤكــد أن 
ــاك عنــارص مشــرتكة بــن الطقــس  النصــوص متشــاهبة يف كل الطقــوس. فهن
ــوس يف  ــن كل الطق ــع ب ــاين، وبالطب ــي أو الروم ــس الاتين ــي والطق البيزنط

ــرب. ــرشق والغ ال

ــارة للمرحــوم املطــران بطــرس كامــل مــدّور، حــول  ــا أذكــر عب وهن
ــوان، وكلُّ  ــر األل ــه الكث ــُز بريش ــٍر يتمّي ــل طائ ــا مث ــاْت: »إهن ــال الليرتجي مج
ريشــة أمجــل مــن األخــرى. ليــس أن ريشــة ليســت مجيلــة، أو أقــل مجــاالً مــن 
الريشــة األخــرى... بــل إهنــا تتامهــى األوىل مثــل األخــرى، باجلــامل والتألق!« 
ــق  ــل وخال ــه مجي ــا، إن ــول يف صلواتن ــام نق ــو، ك ــق ه ــاهلل اخلال ــب ف وال عج

ــا!... ــه ليرتجياتن ــا ُتعــرِّ عن اجلــامالت! وُيــبُّ اجلــامل واملجــد! وهــذا م

ــالته  ــاين يف رس ــس الث ــا بول ــس يوحن ــا القدي ــه الباب ــرَّ عن ــا ع ــذا م ه  
دًا قــوالً مأثــورًا: »عــى الكنيســة أن  الرائعــة، »نــور الــرشق« حيــث قــال مــردِّ
ــس برئتــن: الرشقيــة والغربيــة!« وهــذا مــا سنكتشــفه يف هــذا احلديــث! تتنفَّ
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الليرتجيــة هــي احتفــال! وليســت حمصــورة يف موضــوع، أو فكــرة...   
ــل -  ــت )طوي ــبة للوق ــدود بالنس ــدون ح ــدون رشوط، وب ــال ب ــي احتف وه
قصــر( أو الثيــاب أو املواضيــع أو املوعظــة... إهنــا عمــل روحــي بــا حــدود، 
وعمــل جمـّـاين وهديــة مــن اهلل......إننــا نحتفــل بــر حمبــة اهلل... وهــي دخول 

.)Kairos ــروس ــت اهلل )ك ــوس( إىل وق ــا االريض )خرون ــن وقتن م

ُتنْســب الليرتجيــة إىل القديــس يوحنــا فــم الذهــب، الــذي كان   
رئيــس أســاقفة القســطنطينية. وكان هيتــم كثــرًا بالليرتجيــة. ولكــن كــام ســبق 
ــة  ــا إىل ليرتجي ــود بأصله ــة تع ــذه الليرتجي ــابق، ه ــل الس ــا يف الفص ورشحن
القــدس والرســل. وجتــد عنــارص متعــّدِدة مــن هــذه الليرتجيــة يف ليرتجيــات 
ــة  ــة، واألرمني ــة، واملاروني ــة والرياني ــة واليوناني ــة: البيزنطي الطقــوس الرشقي
والقبطيــة. وهكــذا فهــي ذات طابــع شــامل، ومتصلــة اتصــاالً كبــرًا بليرتجيــة 

ــدس. الق

والريانيــة  اليونانيــة  باللغــات  الليرتجيــة  هبــذه  االحتفــال  كان   
ــدن، أو يف  ــوا يف امل ــا، إذا كان ــن هب ــة املحتفل ــب لغ ــك حس ــة... وذل واألرامي
القــرى أو يف هــذه املنطقــة أو االخــرى. وتطــّورت حتــى القــرن التاســع حتــى 

وصلــت إىل شــكلها احلــايل.

َيتفــُل بليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب أكثــر مــن مئتــي مليــون مؤمــن   
ــة أو  ــة الاتيني ــر انتشــارًا بعــد الليرتجي مــن املســيحين يف العــامل. وهــي األكث
الرومانيــة. وهــي ولــو ُدعيــت »بيزنطيــة«، فــإن عاقتهــا وأصوهلــا هــي باألكثر 
بالقــدس أو ســوريا، وأنطاكيــة واالســكندرية وفلســطن... ولكــن مــع تطــّور 
مدينــة بيزنطيــة لتصبــح القســطنطينية املدينــة املالكــة، إكتســبت بعــَض عنــارَص 
ــة.  ــد بيزنطي ــة. وبالتحدي ــراث هــذه املدين ــة، تعكــس ثقافــة وت ــة خارجي ثانوي
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ــرش  ــادس ع ــرن الس ــّورت يف الق ــرشت وتط ــي انت ــارة بيزنط ــوم أن عب واملعل
ــة. ــا الليرتجي ــن... وأيض ــارة والف ــرتاث واحلض ــيام ال ــمل الس وتش

ــة.  ــة والرياني ــا ســابقًا أوالً باليوناني ــة كــام قلن ــَل هبــذه الليرتجي ٌأحتِف  
ومنــذ القــرن احلــادي عــرش بــدأ االحتفــال أيضــًا باللغــة العربيــة. وامللفــت أن 
نصــوص هــذه الليرتجيــة ونصــوص الصلــوات الطقســية واألناشــيد، ُترمجــْت 
ــة  ــة والرياني ــات اليوناني ــا إذًا باللغ ــل هب ــة، واحتف ــة الرياني ــا إىل اللغ كلِّه
ــوي عــى النصــوص الطقســية يف  ــة حتت ــاك كتــب ليرتجي ــل هن ــة! ال ب والعربي

ــة! ــة ورسياني ــة وعربي ــات يوناني ــاث لغ ــة بث ــات متقابل ــاث صفح ث

مالحظة حول عبارة » يوناين ورومي«

ــى  ــة ع ــة للدالل ــات االوروبي ــاين« يف اللغ ــارة »يون ــوء اىل عب إن اللج
البيزنطيــن ذوي اللغــة العربيــة يف الــرشق االوســط، هــو يشء ُمَضّلــل وبعيــد 
عــن الِدّقــة العلميــة. فاليونــان اهللينيــون هــم يونــاٌن حقــًا ومــن بــاد اليونــان 
باملعنــى الدقيــق. أمــا اآلخــرون فهــم » روم «، أعنــي هــم ســكان االمراطورية 
الرومانيــة الرشقيــة بقطــع النظــر عــن قوميتهــم اخلاصــة. لكــن عبــارة »روم« 
ــن يف  ــة بالبيزنطي ــارّة خاّص ــدوين )٤51( عب ــع اخللقي ــد املجم ــت بع أصبح
االمراطوريــة الرومانيــة الرشقيــة، أعنــي الــروم األرثوذكــس. وال تــزال 
هــذه العبــارة تســتعمل بالعربيــة للداللــة فقــط عــى البزنطيــن ، وهــم الــروم 
األرثوكــس والــروم الكاثوليــك يف كافــة البــاد العربيــة. كــام ٌتســَتعمل هــذه 
العبــارة بنــوع خــاص للداللــة عــى املســيحين الــروم بإضافــة عبــارة امللكيــن 
الكاثوليــك. )مــع العلــم أن العبــارة »بيزنطــي« بــدأ إســتعامهلا يف القــرن 
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ــس أو  ــى طق ــس ع ــارة ولي ــى حض ــدل ع ــي ت ــط، وه ــرش فق ــادس ع الس
ــة(. كنيس

وأريــد أن أزيــد ماحظــة أخــرى بشــأن العبــارات األُخرى املســتعملة 
ــب  ــث ويف الكت ــم واحلدي ــامي القدي ــيحين يف األدب اإلس ــارة إىل املس لاش

واملناهــج املدرســية.

ــي  ــي مواطن ــذا يعن ــروم«، وه ــون »ال ــيحيون ُيْدَع ــع فاملس ويف الواق
ــة.  ــة العربي ــدودة لامراطوري ــدوة الل ــة، الع ــة الروماني ــكان االمراطوري وس
ــون اىل  ــم ينتم ــدو بصفته ــم الع ــًا يف خمي ــيحين تلقائي ــع املس ــارة تض ــذه العب ه
ــارة  ــة املســلمن. كــام تســتعمل عب ــة غــر قومي ــة، واىل قومي ــة غربي امراطوري
أخــرى: الفرنجــة أو الصليبيــون. كــام ُتطلــق عــى املســيحين عبــاراٌت أخــرى 

ــون. ــة أو الذّمي ــة - الذم ــة - املل ــل: الطائف مث

مــن شــأن هــذه العبــارات أن ُتظهــر املســيحين وكأهنــم عــى هامــش 
جمتمعهــم. وهــي ســبب أْلَينــٍة وُغربــٍة عنــد املســيحين ومصــدُر متييــٍز عنــريٍّ 
جتاَههــم. كــام تشــّكل هــذه العبــاراُت أساســا لادعــاءات الشــائعة عنــد بعض 
األوســاط االســامية يف بعــض البــاد العربيــة بــان املســيحين ليســوا عربــًا، 
وليســوا مواطنــن بنفــس الدرجــة واملكانــة. ولــذا بــات عــى املســيحين لِزامــًا 

ان ُيعطــوا عــَر التاريــخ براهــن عــى ِصــدق وطنيتهــم.

ــه  ــد هويت ــي تواجــه املســيحّي يف حتدي ــة الت وهــذا مــا يــرشح الصعوب
ــَة حــّدًة، كــوُن املســيحين  ــُد الصعوب ــٍد عــريب. ويزي كمســيحي مواطــن يف بل
مقّســمن اىل طوائــف وِملــل، خيتلفــون فيــام بينهــم بالفكــر الاهــويت والقوميــة 

والثقافــة واللغــة والســلطة.
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ــأ  ــد تنش ــي ق ــة الت ــذه العزل ــن ه ــروج م ــيحيون اخل ــاول املس ــد ح وق
ــون يف جمــاالت  مــن هــذه العبــارات والتســميات، فــكان منهــم طائعيــون جُملَّ
احليــاة يف أوطاهنــم العربيــة، مثــًا يف اجلهــود الراميــة إىل تعريب اللغــة والثقافة، 
ويف التيــارات االجتامعيــة  والوطنيــة والسياســية، ويف إطــاق مفهــوم وعبــارة 
ــزاب  ــيس األح ــة، وتأس ــدول العربي ــة يف ال ــرش العلمن ــة، ون ــة العربي القومي

القوميــة والسياســية... وقــد لعبــوا يف كل ذلــك دورًا طليعيــًا رائــدًا.

إهنــا لعمــري إنجــازاٌت رائعــة تســاعد األجيــال الطالعــة يف اكتشــاف 
هويتهــا يف العــامل العــريب. وال بــد وأن يتطــور هــذا الوعــي يف ضمــر الكنائــس 

عنــد املؤمنــن ورعاهتــم.

الهوت الليرتجية

ــب.  ــم الذه ــة ف ــوت« ليرتجي ــول »اله ــة ح ــول كلم ــا أوّد أن أق وهن
وقــد أرشُت إىل ذلــك يف األحاديــث الســابقة. وباختصــار فــإن كل الصلــوات 
الطقســية تتمحــور حــول ليرتجيــة القــداس اإلهلــي، ونجــد قّمتهــا فيهــا. متامــًا 
ــة.  ــة القيام ــال يف كنيس ــم يف االحتف ــرة حّجه ــون مس ــاج ُينه ــام كان احلج ك
وخَيتــُر ذلــك كاُم القديــس بولــس يف رســالته إىل األفسســين، حيــث يصــّي 
ألجلهــم قائــًا: »أحنــي ركبتــي أمــام الــرب، لكــي ُتدركــوا )مــن حمبــة املســيح 
أو رّس املســيح(، مــا العــرض والطــول والعلــو والعمــق...« )أفســس 3 : 17 

.)18-
1 - وباختصــار فالليرتجيــة اإلهليــة هــي االحتفــال بمجمــل »تاريــخ 
اخلــالص، وتدبــري اخلــالص« وهــي ليرتجيــة الثالــوث األقــدس، ليرتجية اآلب 
واالبــن والــروح القــدس. اهنــا ليرتجيــة اآلب، ألن كل الصلــوات موّجهــة إىل 
اآلب. وليرتجيــة االبــن ورس حياتــه وأآلمــه وموتــه وقيامتــه... وهــي ليرتجيــة 
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ــرر  ــدس يتك ــروح الق ــتدعاء ال ــث اس ــا، حي ــدس يف كل أجزائه ــروح الق ال
بطــرق خمتلفــة. وهــذا مــا ســنراه بالتفصيــل يف الفصلــن الســادس والســابع.

ــام  ــالم: س ــة الس ــا ليرتجي ــاملة! إهن ــي ش ــة ه ــذه الليرتجي 2 - ه
الســامء! ســام األرض! ســام العــامل... هــذا مــا نــراه يف مطلــع الليرتجيــة يف 

ــامية... ــة الس الطلب

3 - وهــي ليرتجيــة امللكــوت، حيــث نبــدأ »مباركــة ملكــوت أو مملكة 
اآلب واالبــن والــروح القــدس«... ويســوع هــو امللــك: »هلــم نســجد ونركع 
للمســيح ملكنــا وإهلنــا...« وهنــا تتأثــر الليرتجيــة بفكــرة وواقــع االمراطورية 

البيزنطيــة وامللــك واملنتــر واملالك...

ــا كلَّ  ــد فيه ــا... ونج ــل إليامنن ــذاء كام ــك غ ــي يف كل ذل ٤ - وه
مقّومــاِت إيامننــا ال بــل إن األعيــاد كّلهــا عــى مــدار الســنة، مرتبطــة بليرتجيــة 
ــيح.  ــيد املس ــامد الس ــي أو ع ــور اإلهل ــط بالظه ــاد مرتب ــي: املي ــداس اإلهل الق
والظهــور مرتبــط بالقيامــة. وهــذا هــو خمتــر كل األعيــاد الســيدية عــى مــدار 
الســنة. هكــذا نصــّي يــوم املياد...وهكــذا نصــّي يف عيــد الغطــاس أو العــامد 

أو الظهــور اإلهلــي...

5 - واألعيــاد هــي ظهــور اهلل )Théophanie(. وأجــزاء ليرتجيــة 
ــاح  ــّدس، زّي ــل املق ــاح باإلنجي ــورات اهلل«: الزي ــي »ظه ــي ه ــداس اإلهل الق
القرابــن... وأثنــاء هذيــن الزياحــن، ُيّيــي املؤمنــون اإلنجيــل كأنــه املســيح، 
ــل...  ــل اإلنجي ــامس حام ــن أو الش ــاب الكاه ــل ثي ــه أو تقبي ــون تقبيل وياول
ــل  ــامس حام ــن أو الش ــاب الكاه ــن أو ثي ــل القراب ــون تقبي ــك ياول وكذل

ــن... القراب
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املدرسة االنطاكية

ــويت  ــس الاه ــرن اخلام ــه يف الق ــا كتب ــر إىل م ــبُّ أن أش ــا أح وهن
ــة. ويف  ــي )Théodore de Mopsuest( يف رشح الليرتجي ثيــودورس املصي

ــه. ــّدم رشح ــا تق ــار مل ــص رشح واختص ــذا الن ه

ــون  ــول يف قان ــام نق ــالص، ك ــال باخل ــي االحتف ــة ه أوالً - الليرتجي
ــد  ــاة بع ــده يف الص ــا نؤّك ــذا م ــاص. وه ــل اخل ــر مراح ــه ذك ــامن، وفي اإلي
كام التقديــس أو الــكام اجلوهــري. »ونحــن إذ نذكــر كل مــا جــرى ألجلنــا 
الصلــب والقــر والقيامــة مــن األمــوات والصعــود إىل الســاموات واجللــوس 

ــن اآلب...« ــن يم ع

ــذي  ــيح ال ــي ألن املس ــال إهل ــو احتف ــة ه ــال بالليرتجي ــًا - االحتف ثاني
نحتفــل بــه يف الليرتجيــة هــو اآلن يف املجــد، يف الســامء، وهــو املســيح القائــم 
واحلــارض بيننــا، كــام نقــول يف قبلــة الســام. وكــام نقــول يف الصــاة مبــارشة 

ــة. ــل املناول قب

ثالثــأ - الليرتجيــة هــي االحتفــال باخلــالص احلــارض، ليــس يف املايض 
ــيد  ــي جتس ــل ه ــرى... ب ــرد ذك ــس جم ــوم واآلن! ولي ــتقبل. الي ــس يف املس ولي
ــم  ــايض، يف قدي ــرى يف امل ــل بذك ــا! )Anamnèse( ال نحتف ــرى وتأوينه الذك
ــكل  ــذا ف ــُدُث... وهل ــَدَث اآلن! وْي ــد، َح ــدٍث جدي ــن بح ــان... ولك الزم
احتفــال بالليرتجيــة هــو اســتحضار! هــي أمــس واليــوم! هــي اآلن! هــي يل! 

هــي لــك! هــي للجامعــة! هــي الفصــح، اآلن!

ــي  ــان! ه ــع اإلنس ــان وم ــل اهلل يف اإلنس ــي عم ــة ه ــًا - الليرتجي رابع
ــميه يف  ــا نس ــذا م ــعبه. وه ــع ش ــعبه! أو م ــل ش ــعبه! وألج ــل اهلل يف ش عم
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الاهــوت الرشقــي : »العمــل مــع )Synergie( أو هــي عمــل اهلل يف االنســان 
)Théandrie( وهــي عبــارة يونانيــة: ثيــوس: اهلل وانرتوبــس: اإلنســان! هــذه 
العبــارة تشــمل كل أعــامل اخلــاص وليــس فقــط الليرتجيــة! ألهنــا كلهــا عمل 
اهلل وعملنــا! عمــل اهلل وعمــل اإلنســان! هــذا هــو خمتــر تاريــخ اخلــاص، 
ــعبه! اهلل  ــع ش ــعبه! اهلل م ــط ش ــد! اهلل وس ــد اجلدي ــم ويف العه ــد القدي يف العه

ــا! ــل: اهلل معن عامنوئي

ــه!  ــارة :التألي ــرتك بعب ــل املش ــذا العم ــن ه ــة ع ــاء الكنيس ــّر آب وع
حســب تعبــر اآليــة األبائيــة املشــهورة واملحّببــة لــدى الرشقيــن: اإللــه أصبح 
إنســانًا! لكــي ُتصبــح أنــت االنســان إهلــًا... وهــي عبــارة وردت عنــد اآلبــاء 

ــن!... ــن والغربي الرشقي

ــي  ــة. وه ــة األنطاكي ــة الالهوتي ــز املدرس ــة ُتيِّ ــارص األربع ــذه العن ه
ــٌد  ــة، واح ــد الكلم ــول جتّس ــة )٤51( ح ــع خلقيدوني ــد جمم ــتندة إىل حتدي مس
ــان  ــا« اهلل واإلنس ــل مع ــاس »العم ــو أس ــذا ه ــانية! وه ــة وإنس ــن إهلي بطبيعت
)Synergie(، وهــذا يعنــي أن أالنســان ليــس ضــد اهلل! وال اهلل ضــد األنســان! 
وليــس اإلنســان وحــده! وحتــى ليــس اهلل وحــده! بــل اهلل جتّســد يف شــخص 

ــا! ــا... اهلل معن املســيح ليكــون معن

ال بــل هــذه العنــارص األربعــة نجدهــا تتحقــق يف كل ليرتجيــة، رشقــًا 
وغربــًا... ال بــل نجــد العنــارص التــي يذكرهــا القديــس يوســتينيوس النابلــي 
ــًا  ــًا وغرب ــات رشق ــا يف كل الليرتجي ــادي، نجده ــام 150 مي ــه يف الع يف كتاب

وحتــى اآلن!
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الرموز يف الليرتجية

ــن  ــة ب ــة، ويف العاق ــاة اليومي ــا، يف احلي ــة بذاهت ــة قائم ــوز لغ الرم
النــاس، والتواصــل االجتامعــي... الرمــوز لغــة وعلينــا االهتــامم هبــا وإبــراز 
ــول  ــن أن نق ــي يمك ــدًا. فه ــة ج ــوز مهم ــن. الرم ــا للمؤمن ــا، ورشحه معناه
ــن  ــن األريض، م ــادي، م ــن امل ــا م ــامء. وينقلن ــل االرض بالس ــّلم« يص »س
ــة رّس  ــوز حامل ــي... الرم ــاموي، الروح ــي... إىل الس ــن الزمن ــدي، م اجلس
ــى  ــذا معن ــة. وه ــة اإلهلي ــري يف الليرتجي ــذي جي ــه ) Divinisation( ال التألي
ــدم  ــوز وع ــامم بالرم ــا االهت ــك علين ــى االرض. ولذل ــامء ع ــة الس أن الليرتجي
ازدرائهــا... فلنقبــل الرمــوز... وننتقــل وننقــل املؤمنــن إىل معانيهــا املقّدســة.

 هكــذا مثــًا إشــارات املــرور والســر... واليــوم الرمــوز املســتعملة يف 
ــل االجتامعي...  ــائل التواص وس

يف  هندســتها...  يف  عامرهتــا،  يف  الكنيســة،  يف  نــراه  مــا  وهــذا 
اإلهلــي. القــداس  بليرتجيــة  االحتفــال  يف  ســيام  وال  اإليقونــات... 

وهــل ننســى رمــوز اإليقونــات، وموضوعهــا، ورموزهــا، ومكاهنــا يف 
الكنيســة... والسلســلة طويلــة...

 وهكــذا تضــع الرمــوز لعمليــة الّتحويــل التــي تصــر بحلــول الروح 
القــدس عــى القرابــن. هكــذا أيضــًا تتحــّول الرمــوز مــن حــركاٍت واعــامٍل 
ماديــة، لتصبــح حاملــًة معــاين الهوتيــة... ورمــزًا لتأليــه الطبيعــة البرشيــة... 

هــذا هــو مفعــول االبيــكاز)Epiclèse( يف الرمــوز!...
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رموز الرسومات عىل حّلة القّداس

إذا تأّملنــا يف حلــة القــداس التــي يرتدهيــا الكاهــن، رأينــا أهنــا غالبــًا 
مــا تكــون مزدانــة بالرســوم الدينيــة، كالصلبــان واملــرايس والســمك وســنابل 
ــب  ــر كالصلي ــٌم ناف ــر رس ــط الظه ــخ... ويتوّس ــب ال ــد العن ــح وعناقي القم
واملصلــوب واخلبــز والســمك إلــخ... وهلــذه الرســوم رمــوز مســيحية 

ــة. الهوتي

1 - الصلبــان: مجيعنــا نعلــم أن الصليــب، بعــد أن كان أداة لعنــة، 
أصبــح مــع املســيح أداة خــاص... فهــو حــارس املســكونة، وســند 
املؤمنــن، وهبــاء الكنيســة، ونكبــة األبالســة. والصليــب اليــوم يعنــي 

ــا. ــن أجلن ــيح م ــهم يف اآلم املس ــذاب ُيس ــق أو أمل أو ع كل ضي

ــفينة،  ــة يف الس ــاة املعّلق ــون املرس ــارة ُيدل ــُم أن البّح ــرايس:  نعل 2 - امل
إىل أعــامق البحــر، فتشــّد الســفينة وتثبتهــا بالرغــم مــن العواصــف. 
ــم  ــه بالرغ ــيحّي يف إيامن ــات املس ــزًا لثب ــت رم ــاة أصبح ــذه املرس فه

ــادات. ــق واالضطه ــن املضاي م

3 - الســمك: كلمــة ســمك باليونانيــة هــي )إخثيــس(. وقــد رأى 
املســيحيون األوائــل يف هــذه األحــرف بدايــة لكلــامت مخــس، 
ــمكة  ــت الس ــص«. وأصبح ــن اهلل املخل ــيح اب ــوع املس ــي: »يس وه

ــيحيّن. ــزة للمس ــة ممي عام

ــوب يف  ــذر احلب ــذي يب ــزارع ال ــا بال ــي تذّكرن ــح: وه ــنابل القم 4 - س
ــامر يف  ــرة الث ــز لوف ــي رم ــة؛ فه ــتن ومئ ــن وس ــر ثاث األرض فتثم
ــن  ــهول وُتطح ــن الس ــع م ــي جُتم ــة الت ــا باحلنط ــيحّي. وتذّكرن املس
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ــا  ــيحين . وتذّكرن ــدة املس ــز لوح ــي رم ــدًا، وه ــزًا واح ــَر خب لتص
أيضــًا باخلبــز غــذاء اجلســد، وقــد حّولــه املســيح إىل جســده اخلاص، 

ــنا. ــذاء لنفوس ــح غ فأصب

ــن  ــة ونح ــو الكرم ــيح ه ــة. فاملس ــا بالكرم ــب: تذّكرن ــد العن 5 - عناقي
األغصــان. فعلينــا أن نثبــت فيــه لكــي نــأيت بثمــر. والعنقــود يقطــر 
ــت  ــاص، فأصبح ــه اخل ــيح إىل دم ــا املس ــد حّوهل ــذة، وق ــرة لذي مخ

ــعادة. ــرح والس ــا الف ــب لن ــنا جتل ــذاء لنفوس غ

6 - وهنــاك رســومات كثــرة غرهــا هلــا رموزهــا. وأحــرف يونانيــة مثل 
»يســوع املســيح ينتــر« أو »املســيح« أو »األلــف واليــاء«، لتذّكرنــا 
باملســيح الــذي هــو بــدء كل خليقــة وهنايتهــا، وأننــا بــه ننتــر عــى 

الــرش، ولــه نعيــش.

رموز الثياب الكهنوتية

ــا  ــا عاطفي ــا تنقلن ــا، وأهن ــن رمزيته ــأيت م ــة ت ــاب الكهنوتي ــة الثي  أمهي
وروحيــًا وجســدّيًا، مــن اليومــي، إىل اإلهلــي... إىل الليرتجــي...  صــاة 
املدخــل ولبــس الثيــاب تنقلنــا مــن اليومــي وُيْدِخلنــا يف رس اجلــامل، يف الــر 

ــي.. اإلهل

عندمــا يقــوم الكاهــن بخدمــة الذبيحــة اإلهليــة، فهــو يمّثــل املســيح. 
ــو  ــر ه ــة، ويتذك ــّمو اخلدم ــعب بس ــر الش ــة ليذّك ــًا خاص ــدي ثياب ــك يرت لذل
القداســة والــرارة والطهــارة التــي عليــه أن يتحــّى هبــا، كــام تــدّل عــى ذلــك 

ــل كل قطعــة يرتدهيــا.  آيــات املزامــر التــي يتلوهــا وهــو يبــارك ويقّب

1 - االســتيخارة )القميــص الطويــل(، وترمــز إىل ثــوب العــرس. »تبتهــج 
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نفــي بالــرب، فإنه ألبســني ثــوب اخلــاص، وشــملني بــرداء الرور، 
وعّصبنــي بتــاج كعريــس، وزّيننــي زينــة العــروس«. وكيــف ال تبتهــج 
نفســه، وخــاص البــرش منــوط بالذبيحــة اإلهليــة التــي تصاحلهــم مــع 
ــملهم  ــة يش ــع إىل الوليم ــا اجلمي ــرس ودع ــوب الع ــس ث ــد لب اهلل، وق

الفــرح؟

2 - البطرشــيل )يتــدىلَّ عــى الصــدر مــن الــرأس حتــى القدمــن( ويرمــز 
ــه،  ــى كهنت ــة ع ــُض النعم ــارك اهلل املفي ــر: »تب ــة كالنه ــق النعم إىل تدّف
كالطيــب عــى الــرأس، النــازل عــى اللحيــة، حليــة هــارون، والنــازل 
عــى طــرف ثيابــه«، وكيــف ال ُيبــارك اهلل، وقــد أفــاض عــى الكاهــن 
نعمــه، وبواســطته تدّفقــت عــى الشــعب، فشــعروا بتلــك النعمــة كــام 

ــرأس؟ ــب املفــاض عــى ال يشــعرون برائحــة الطي

ــار )يلــّف اخلــر(، ويرمــز إىل التهيــؤ للســر: »تبــارك اهلل الــذي  3 - الزّن
يمنطقنــي بالقــدرة، وقــد جعــل طريقــي بــا عيــب«. نعــم، كيــف ال 
ــرًا  ــة، منت ــق القداس ــر يف طري ــي يس ــدرة لك ــه الق ــد وهب ــه وق يبارك

ــى كّل رش؟ ع

4 - الكــاّمن، ويرمــزان إىل القــوة. األيمــن: »يمينــك، يــا رب، عزيــزة القوة، 
ــَك«.  ــدم مقاومي ــدارَك هت ــة اقت ــدو، وبعظم ــم الع ــا رب حتّط ــك ي يمين
واأليــر: »يــداَك صنعتــاين وجبلتــاين، فّهمنــي فأتعّلــم وصايــاك«. فاهلل 
ــن.  ــداء الروحي ــى األع ــب ع ــن ليتغّل ــن الكاه ــّوي يم ــذي يق ــو ال ه

ولكــن ينبغــي عــى الكاهــن أالّ خيالــف أوامــر اهلل خالقــه.

ــدىّل مــن الكتــف األيــر إىل اجلنــب األيمــن(، ويرمــز إىل  ــُر )يت 5 - احَلْج
الســيف: »تقّلــد ســيفك عــى جنبــك، أهيــا القــوي، بحســنك ومجالــك 
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إّســتله ورِسْ إىل األمــام، واملــْك يف ســبيل احلــق والدعــة والــر، 
ــهر ســيفه  ــم، الكاهــن أن يش فتهديــَك يمينــك هديــًا عجيبــًا«. نع
فيحــارب اهــواءه وشــهواته وكل مــا يبعــده عــن القداســة وكان ســابقًا 

ــًا. حبيب

ــا  ــَك، ي ــة: »كهنت ــز إىل القداس ــي(، ويرم ــوب اخلارج ــة )الث 6 - الفلوني
رب، يلبســون الــّر، وأصفيــاؤَك يبتهجــون ابتهاجــًا«. أّمــا رمــوز هتيئــة 
الذبيحــة أو القربــان فهــي كثــرة: إيقونــة امليــاد تعلــو هيــكل التقدمــة. 

مريــم تــأيت إىل املغــارة.

رموز رتبة »التقدمة« أو هتيئة القرابني.
رشح حول خبز القربان

بعــد أن يلبــس الكاهــن حلة القــداس ويغســل يديــه، يتوّجــه إىل مذبح 
التقدمــة، ويســجد ثاثــًا مســتغفرًا اهلل، ثــم يمّجــد املســيح الــذي افتدانــا مــن 
اللعنــة بدمــه، وأنبــع لنــا اخللــود عندمــا ُســّمر عــى الصليــب. وُيمســك بيــده 

ســكينًا بشــكل حربــة ليقطــع القربانــة.

يف األصــل هُتــّيء قرابــن الليرتجيــة وهــي مخــس قرابــني، وتذّكرنــا 
ــذ  ــذا يأخ ــا. هك ــرة طري ــرب بح ــة ق ــزات يف الري ــر اخلب ــة تكث بأعجوب
الكاهــن مــن القربانــة األوىل اجلــزء املســّمى احلمــل وعليــه األحــرف باللغــة 
ــزء  ــة اجل ــة الثاني ــن القربان ــذ م ــر«. ويأخ ــيح ينت ــي »املس ــي تعن ــة الت اليوناني
ــل.  ــن احلم ــى يم ــع ع ــل، ويوض ــم، أم احلم ــرى مري ــاص بذك ــث اخل املثّل
ويأخــذ مــن القربانــة الثالثــة أجــزاء صغــرة لذكــر القديســن... ويأخــذ مــن 
القربانــة الرابعــة أجــزاء صغــرة لذكــر األحيــاء الذيــن يريــد ذكرهــم. ويأخــذ 
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ــاء  ــامء األحي ــم. وأس ــد ذكره ــن يري ــوات الذي ــر األم ــة  لذك ــة اخلامس القربان
واألمــوات وتكــون عــى لوائــح خاصــة يســّلمها املؤمنــون إىل الكاهــن ليذكــر 

ــن. ــوات أو الراقدي ــاء واألم ــم ، األحي نياهت

ــرتك  ــة. وتش ــى الصيني ــارضة ع ــا ح ــة كّله ــرى الكنيس ــذا ن وهك
بالليرتجيــة وحتتفــل هبــا! وهنــا نــرى أيضــًا أمهيــة الرشكــة والرشاكة واملشــاركة 

ــة. ــال بالليرتجي ــة يف االحتف واجلامع

ــز  ــه يرم ــة. إن ــن طاول ــر م ــي، أكث ــوم الرشق ــو يف املفه ــكل ه اهلي
إىل مــكان اجللجلــة، وإىل القــر املقــدس، وإىل القيامــة املجيــدة. ولذلــك 
ــة  ــا مكتوب ــي نجده ــيد الت ــام أن األناش ــة. ك ــب واجللجل ــه الصلي ــرى علي ن
ــة  ــارة باللغ ــي العب ــام تعن ــة ك ــكان الطاول ــو م ــا ه ــي« )أو م ــى »األندمي ع
اليونانيــة(، تشــر إىل يوســف الوجيــه، ونيقوديمــوس اللذيــن خدمــا املســيح 
ــاة  ــرى وص ــاة أخ ــاك ص ــد«. وهن ــر جدي ــون يف »ق ــت، واملدف ــأمل واملائ املت
ثالثــة تشــر إىل القــر املقــّدس، إنــه كنــز حياتنــا وقيامتنــا... وأنــه أهبــى مــن 
الفــردوس... وتشــر الصــاة الثالثــة إىل وجــود الســيد املســيح يف القــر، ويف 

ــص. ــع الل ــردوس م ــه، ويف الف ــع اإلل ــرش م ــى الع ــم، وع اجلحي

ــر اهليــكَل مــرارًا...  وجيــب أن يــدور الشــامس أو  وهلــذا الســبب ُيبخَّ
الكاهــن أو املطــران حولــه، وهــذا إشــارة إىل الــدورة والطــواف حــول القــر 

املقــّدس يف كنيســة القيامــة.

كذلــك االفخارســتيا واخلبــز واخلمــر املقّدســان، هــي رمــز إىل املســيح 
القائــم واحلــّي!

ــى  ــكل ويبق ــى اهلي ــل ع ــع االنجي ــنا ُيوض ــرى يف طقس ــة أخ ــن جه م
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ــاالت  ــوات واالحتف ــي الصل ــة وبباق ــة االهلي ــال بالليرتجي ــاء االحتف ــه أثن علي
االفخارســتيا واالنجيــل مرتابطــان.  أن  إىل  إشــارة  ذلــك  الطقســية. ويف 
ــس  ــده القدي ــا يؤّك ــذا م ــذاء. وه ــّدس غ ــل املق ــذاء، واالنجي ــتيا غ االفخارس
أغســطينوس قائــًا: »كلمــة اهلل ليســت أقــل كرامــًة مــن جســد الــرب. وكــام 
نحــرتم القربــان املقــّدس لكــي ال يقــع عــى االرض، هكــذا علينــا أن نحافــظ 

ــّدس« . ــل املق ــة اهلل واالنجي ــى كلم ع

أّما رموز هتيئة الذبيحة أو القربان فهي كثرية:
  * إيقونة املياد تعلو هيكل التقدمة. مريم تأيت إىل املغارة.

· طاولة هيكل التقدمة هي املغارة.	
· الصينية تشر إىل املذود.	
· ــم الــذي قــاد املجــوس إىل 	 النجــم فــوق الصينيــة يشــر إىل النج

املغــارة، وإىل املســيح.
· األغطية تشر إىل احلّفاضة!	
· الكأس، والبخور: رموز إىل تقادم وهدايا املجوس.	
· طريقــة تقطيــع القربــان وترتيــب أجزائــه يف الصينيــة غنيــة بالرمــوز: 	

ذبيحــة إســحق. الذبــح عــى الصليــب. الطعــن باحلربــة. نبــؤة أشــعيا 
)كشــاة ســيق إىل الذبــح(

· املــاء واخلمــر: رمــز إىل الــدم واملــاء اللذيــن خرجــا مــن جنــب املســيح 	
ــتعمل  ــك نس ــة. لذل ــوس باحلرب ــاين لونجين ــد الروم ــه القائ ــذي طعن ال
احلربــة بتقطيــع القربــان، وليــس ســكينًا عادّيــًا. كــام أن املــاء إشــارة إىل 
املعموديــة املقّدســة واخلمــر رمــز االفخارســتيا وماّدهتــا. واملــاء واخلمــر 
ــرز   ــذا ت ــانية. وهك ــة واالنس ــيح: االهلي ــن يف املس ــزان إىل الطبيعت يرم
عاقــة التقدمــة ورموزهــا بالكنيســة التــي هــي جســد املســيح الــّري.
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ــان  ــع القرب ــال تقطي ــن خ ــة م ــة التقدم ــارضة يف رتب ــة ح ــام أن الكنيس ك
ــزاء.  ــع األج ــة لتقطي ــوات املرافق ــة، والصل ــى الصيني ــه ع ــه وترتيب وتوزيع
الكنيســة كّلهــا حــارضة، ال بــل تاريــخ اخلــاص. وتاريــخ الكنيســة بقّديســيها,,, 

ــي... ــل اإلهل ــة باحلم ــا حميط كّله

ــدة  ــن: وال ــن القديس ــة م ــز إىل كل فئ ــرة ترم ــزاء صغ ــع إج ــذا ُتقط هك
ــهداء  ــة... الش ــاء الكهن ــون: رؤس ــل. القديس ــاء. الرس ــة. االنبي ــه املائك اإلل

ــه. ــيح اإلل ــّدا املس ــة ج ــم وحن ــاء. يواكي ــرار، األطب واألب

ثــم توضــع أجــزاء لذكــر الســلطة يف الكنيســة )بطريــرك، مطــران، كاهــن، 
شــامس...(، وتوضــع أجــزاء لذكــر املحســنن إىل الكنيســة...  ولذكــر االحيــاء 

والراقديــن... حســب النيــات التــي يطلبهــا املؤمنــون مــن الكاهــن...

الكنيســة كّلهــا حــارضة حــول املســيح احلمــل والذبيحــة واملنتــر 
ــم مــن  ــان: يســوع ينتــر( والقائ )كــام تشــر األحــرف املرســومة عــى القرب

ــوات! األم
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البخور

هــو رمــز االلوهيــة. كان ُيقــّدم إىل اآلهلــة الوثنيــة. وهــو جــزء مــن 
تقــادم املجــوس للمولــود اجلديــد. وهــو رمــز العبــادة هلل. وهورمــز اإلكــرام 
لإليقونــات، وللمؤمنــن الذيــن هــم هيــكل اهلل احلــي ومكّرســون باملعموديــة 
ــس  ــول بول ــام يق ــم ك ــام، وه ــي الع ــوت امللوك ــاركون بالكهن ــة ومش املقّدس

ــور 2 : 15 (. ــة«) 2 ك ــيح الطّيب ــة املس ــول: »رائح الرس

دورة اإلنجيل

يف األصــل كان االنجيــل املقــّدس ُيْفــظ يف خزانــة خاصــة. وقبــل قــراءة 
ــار  ــت ص ــع الوق ــه. م ــل من ــرَأ فص ــة لُيق ــه إىل املنص ــى ب ــل، كان يؤت االنجي

ــكل. ــى اهلي ــى ع ــل يبق اإلنجي

ــوره  ــيح، وظه ــيء املس ــزًا إىل جم ــح رم ــه فأصب ــواف ب ــاح والط ــا الزي أم
ــة. ــارة املقّدس ــرشِّ بالبش ــة يب ــه العلني ــدء حيات وب

ــدة،  ــمعة واح ــل ش ــن( حام ــامس أو الكاه ــه الش ــل )يمل ــّدم االنحي يتق
ــا املعمــدان يتقــّدم يســوع ويشــر إىل رســالته املقّدســة.  وهــي ترمــز إىل يوحن
أمــا الشــموع األخــرى التــي ترافــق الزيــاح باالنجيــل والتــي يملهــا اخلادمان 
لــدى قــراءة اإلنجيــل املقــدس فهــي تشــر إىل قــول الســيد املســيح: »هكــذا 
فليضــئ نوركــم قــّدام النــاس«. ) متــى 5 : 16 ( أو إشــارة إىل املزمــور 118، 

.» آيــة 103، »كلمتــك نــور أو مصبــاح لقدمــيَّ

وأمــا الكاهــن أو الشــاّمس فيصبــح هــو نفســه رمــَز بشــارة يســوع، وحامَل 
ــاس مــن خــال الكاهــن! مــن  هــذه البشــارة إىل املؤمنــن. يســوع يظهــر للن
هنــا أمهيــة الطــواف باالنجيــل، وأن يكــون بجــامل وأهبــة وفــرح، مــع الشــعور 
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بــأن الكاهــن هــو مســيح آخــر! حامــل بشــارة يســوع... وليــس فقــط حامــل 
ــارة  ــل بش ــة، حتم ــة، يف الرعي ــّول يف الكنيس ــت تتج ــل... أن ــاب اإلنجي كت

اإلنجيــل، كــام كان يســوع يتجــّول يف فلســطن ويبــرشِّ باالنجيــل...

وهكــذا تصبــح دورة االنجيــل حاملــة بــرشى يســتقبلها الشــعب بــأن ياول 
أن ُيقّبــل اإلنجيــل ، أو ثيــاب الكاهــن حامــل اإلنجيــل! مــا أمجــل الرموز!

يف الطقس الاتيني ال يظهر اإلنجيل اال لدى قراءة فصٍل منه. 

دورة القرابني

أمــا الزّيــاح الــذي يصــر لنقــل القرابــن مــن هيــكل التقدمــة إىل اهليــكل 
الكبــر، فإنــه ُيعتــر بمثابــة درب الصليــب: يــأيت املســيح لكــي يكــون احلمــل 
ــيح  ــب املس ــاول أن يواك ــعب ي ــًا الش ــا أيض ــي. هن ــص اإلهل ــح واملخّل الذبي

ــة!  ــكأس أو الصيني ــن ال ــن، وإذا أمك ــاب الكاه ــوا ثي ــأن ُيقبِّل ــل ب احلم

ــة  ــة القب ــا إيقون ــي متثله ــاموية )الت ــة الس ــز الليرتجي ــاح رم ــح الزي وأصب
داخــل الكنيســة( : حيــث نجــد املائكــة  حــول القرابــن متثلهــم املــراوح مــع 

ــخ ــة... إل ــة وادوات اآلالم: احلرب املائك

بعــد الــدورة ووضــع القرابــن عــى اهليــكل، ُيصــّي الكاهــن هــذا النشــيد 
ــَدك  ــبة جس ــن اخلش ــزل ع ــه أن ــف الوجي ــي: إن يوس ــى االندمي ــود ع املوج
الطاهــر. ولّفــه بكفــن نقــيٍّ وحنــوط. وجّهــزه ووضعــه يف قــر جديــد«. ثــم 

يضــع الســرت الكبــر عــى القرابــن.

ــذي  ــد، ال ــر اجلدي ــزان إىل الق ــر يرم ــرت الكب ــذا الس ــيد وه ــذا النش ه
ــه املســيح، ويرمــز إىل احلجــر الــذي ُوِضــَع عــى القــر، كــام يذكــر  ٌوِضــع في
اإلنجيليــون: »ووضعــه )يوســف الــذي مــن الرامــة( يف قــره اجلديــد الــذي 



- 72 -

ــر  ــاب الق ــى ب ــاًم ع ــرًا ضخ ــرج حج ــم دح ــرة، ث ــه يف الصخ ــد نحت كان ق
ومــى«. ) متــى 27 : 60 (

باملقابــل يرفــرف الكاهــن أو الشــاّمس عــى القرابــن أثنــاء تــاوة قانــون 
اإليــامن ، ويرفعــه عنــد العبــارة »وقــام مــن بــن األمــوات«. وهنــا أيضــًا رمــز 
ــد  ــم ق ــزال عظي ــى حــول القيامــة: »وإذا زل ــل مت ــا ورد يف إنجي وإشــارة إىل م
ــس  ــر، وجل ــرج احلج ــى ودح ــامء، وأت ــن الس ــدر م ــاك انح ــث. ألن امل انبع

ــى 28 : 2 ( ــه«. ) مت علي

ــة  ــاركة املائك ــزًا إىل مش ــن رم ــى القراب ــامس ع ــن أو الش ــرف الكاه يرف
ــة.  ــة االهلي ــال بالليرتجي ــا يف االحتف معن

ــف إىل  ــامس الواق ــل الش ــك عم ــا كان ذل ــني، أص ــي القراب ــة ع الرفرف
ــن  ــيام ع ــن، ال س ــن القراب ــاب« ع ــش الذب ــه ان »يك ــن، وعلي ــب الكاه جان
الــكأس... وحتّولــت هــذه احلركــة اىل رمــز مجيــل إهلــي: اهنــا أجنحــة املالئكــة، 
التــي ُتشــارك يف االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة. أصبحــْت هــذه احلركــة إشــارة 

ــي االرض!... ــامء ع ــي الس ــة ه ــة أن الليرتجي إىل حقيق

ــَة  ــح  جمموع ــاب أصب ــداء الثي ــقف... ارت ــامس واالس ــن والش ــاب الكاه ثي
رمــوٍز ُتشــر إليهــا اآليــات، التــي ترافــق كل قطعــة مــن الثيــاب: تبــارك اهلل، 
الــذي ُيفيــض النعمــة... تبــارك اهلل الــذي ُيمنطقنــي بالقــوة... يــداك صنعتــاين 

وجبلتــاين... تقّلــْد ســيفَك عــى جنبــك )عــى لبــس احلجــر...(

سكب املاء احلار عىل الكأس قبل املناولة

ــة  ــادة إضاف ــال إن ع ــة. يق ــل املناول ــار قب ــاء احل ــز امل ــا رم ــاك ايض هن
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مــاٍء حــار عــى الــكأس قبــل املناولــة، دخلــت يف البــاد البــاردة، األناضــول 
ــاء  ــادة امل ــت ع ــكأس... ودخل ــر يف ال ــُد اخلم ــرد جًيّم ــكان ال ــا... ف وتركي
احلــاّر ملنــع التجّمــد... والحقــًا أصبــح املــاء احلــار رمــزًا »حلــرارة االيــامن... 

ــدس...« ــروح الق ــن ال ــوَءة م اململ

نقل القرابني املقّدسة إىل هيكل التقدمة

بعــد مناولــة الشــعب ينقــل الكاهــن الــكأس والصينيــة والقرابــن الباقيــة 
إىل هيــكل التقدمــة، ويصــّي قبــل ذلــك هكــذا: »إرتفــع اللهــم عــى الســاموات 
وليكــن جمــُدك عــى مجيــع االرض«. هــذه العبــارة ورفــع القرابــن عاليــًا باجتــاه 
ــد  ــي بع ــود اإلهل ــة إىل الصع ــارة واضح ــا، إش ــعب هب ــة الّش ــعب ومبارك الش
القيامــة، كــام ورد يف قانــون االيــامن: : »وصعــد إىل الســامء، وجلــس عــن يمــن 
اآلب«. وإيضــًا إشــارة إىل مــا ورد يف اإلنجيــل املقــّدس: »ثــم خــرج )يســوع( 
هبــم )الرســل( نحــو بيــت عنيــا، ورفــع يديــه وباركهــم، وفيــام هــو يباركهــم 

إنتحــى عنهــم، وصعــد إىل الســامء« ) لوقــا 2٤ : 50 - 51 ( 

ــاالً  ــري ح ــل الصغ ــة الطف ــن: مناول ــر أمري ــوز نذك ــن الرم ــكام ع ويف ال
ــو أن  ــز ه ــبب والرم ــن... الس ــر للزوج ــاء كأس مخ ــة. وإعط ــد املعمودي بع
ــة،  ــة اإلهلي ــاء اإلحتفــال بالليرتجي ــاّمن أثن ــا يت رس املعموديــة ورس الــزواج، كان
وذلــك يف اجلــزء األول مــن الليرتجيــة... ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن مجيــع 
املشــاركن باالحتفــال الليرتجــي، يشــرتكون باملناولة املقدســة... وأنا شــخصيًا 
إحتفلــُت بعــض املــّرات هبذيــن الّريــن ضمــن االحتفــال بالليرتجيــة االهليــة. 

وال توجــد أيــة فقــرة يف الــرشع الكنــي، متنــع هــذه الطريقــة.
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ــة(  ــز إىل األبدي ــن يرم ــكل املثّم ــة )الش ــة الكنيس ــرة يف هندس ــة كث االمثل
ــخ ــوت ...إل ــل إىل امللك ــتاس املدخ ــات أو االيكونس ــدار اإليقون وج

ــل حــركاٍت  ــزة. إهنــا متّث الرمــوز يف الكنيســة، هــي رســالة شــعبية ممّي
ــًا،  ــى روحي ــب معن ــذ وتكتس ــة تأخ ــي، ويف الليرتجي ــع عم ــاالً ذات طاب وأفع
الهوتيــًا وإهليــًا..  بحيــث ترفــع الليرتجية احلركــة املاديــة، العمليــة، الراغامتية، 

لكــي تصبــح حاملــة الــروح! ال بــل عاملــًة عمــل الــروح يف االنســان.
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الفصل اخلامس
رشح الليرتجية اإلهلية

للقديس يوحنا فم الذهب

األقامر الثالثة
»لقــد ســطعْت نعمــُة فِمــَك كمصبــاٍح، فأنــارِت املســكونة. 
ووضعــت يف العــامل كنــوز الزهــد يف حــبِّ املــال. وأظهــرَت لنــا ســموَّ 
ــب.  ــم الذه ــا ف ــك. يوحن ــؤدِّب بأقوال ــا األب امل ــا أهي ــاع. في اإلتض

ــنا«. ــاص نفوس ــه. يف خ ــيح اإلل ــة املس ــفع إىل الكلم إش
»لقــد ذاَع منطُقــك يف كل األرض. فإهنــا قــد قبِلــْت كاَمــك 
ــًا. وأوضحــَت طبيعــَة الكائنــات.  ــًا إهلي ــه بّينــَت العقائــد بيان الــذي ب
ونّظَمــت أخــاق البــرش. فيــا أهيــا األب البــار. ذو الكهنــوت امللوكــي 

ــنا«. ــاص نفوس ــه. يف خ ــيِح أإلل ــْل إىل املس ــيليوس. إبته باس
»إن مزمــاَر الهوتـِـك الرعائــّي. ظهــَر عــى أبــواِق اخلطبــاِء. فإنــك 
إذ ســرَت أعــامَق الــروح. ُمنْحــَت أيضــًا روائــَع النطــِق. فاشــفع أهيــا 

األب غريغوريــوس. إىل املســيح اإللــه. يف خــاص نفوســنا«.
*******
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الليرتجيــة املنســوبة إىل أبينــا القديــس يوحنــا فــم الذهــب، مل يَضْعهــا 
ــة  ــن الليرتجي ــدًا. لك ــه أكي ــب إلي ــدودة، ُتنْس ــوات حم ــض صل ــاك بع ــو. هن ه
ــه.  ــن قلم ــدًا م ــي أكي ــاٌة ه ــاك ص ــا. وهن ــة كلِّه ــي إرث الكنيس ــا ه بمجمله
ــل  ــارة اإلنجي ــان بش ــل اع ــى قب ــي تت ــا. وه ــل هب ــذا التأّم ــدأ ه ــد أن أب وأري

ــدس. ــاب املق ــراءٍة للكت ــة ق ــبق أي ــُح أن تس ــدس. وُينَص املق
ــَك  ــور معرفت ــايف ن ــا بص ــْئ قلوَبن ــرش، أض ــبُّ الب ــيد املح ــا الس » أهي
اإلهليــة. وافتــح عيــون أذهاننــا لنفهــم تعاليمــَكَ اإلنجيليــة. ضــْع فينــا خشــية 
وصايــاَك املغبوطــة. حتــى إذا مــا ُدْســنا مجيَع الشــهوات اجلســدية، نســُر ســرة 

روحيــة، مفكريــن وعاملــن بــكل مــا ُيرضيــَك.
ألنــك أنــت اســتنارة نفوســنا وأجســادنا، أهيــا املســيح اإللــه، وإليــك 
ــي، اآلن  ــح واملحي ــدوس الصال ــك الق ــك األزيل وروح ــد، وإىل ابي ــع املج نرف

وكل أوان وإىل دهــر الداهريــن. آمــن«

آمل أن يكون رشحي لكم أهيا األحباء، هلذه الليرتجية، أن يكون نوعًا 
من االحتفال بالليرتجية! من خال الرشح عنها، نريد أن نتذّوقها! ونعيشها! 

ونحتفل هبا!
كم قّداسًا يف طقسنا الرشقي؟ وكيف كانت يف األصل؟

يف كنيســتنا الرشقيــة ثاثــٌة مــن أملــع وأعظــم القديســن لّقبتهــم الكنيســة 
باألقــامر الثاثــة، وقــد ُنِســَب إىل كلٍّ منهــم رتبــة قــداس:

ــم  ــه معظ ــل ب ــب )344 - 407( ونحتف ــم الذه ــا ف ــداس يوحن أ - ق
ــام الســنة. أي

ــرش  ــه ع ــل ب ــري)329 - 379(، ونحتف ــيليوس الكب ــداس باس ب - ق
ــس  ــوم، مخي ــن الص ــة األوىل م ــاد اخلمس ــنة: اآلح ــرات يف الس م
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األرسار، ســبت النــور، بارامــون )أي تقدمــة( عيــدّي امليــاد 
ــكاد  ــاين. وي ــون الث ــن كان ــس يف األول م ــد القدي ــور، وعي والظه
املؤمنــون ال يفّرقونــه عــن األول لــوال الصلــوات الريــة الطويلــة 
ــن  ــدالً م ــال ب ــذي ُيق ــا...« ال ــا بأرسه ــيد »إن الراي ــاملة، ونش الش

ــًا...« ــب حق ــه واج »إن

ــال  ــروف ب ــويت )329 -390(، املع ــوس الاله ــداس غريغوري ج - ق
ــة  ــو كناي ــها(. وه ــابق تقديس ــداس الس ــا« )أي األق »بروجيازمين
ــها.  ــبق تقديس ــن س ــاول قراب ــم تن ــا يت ــروب، فيه ــاة الغ ــن ص ع
ــي مــا عــدا الســبت واألحــد.  ــاًم يف الصــوم األربعين كان يقــام قدي
أمــا اليــوم، فيقــام عــادة األربعــاء واجلمعــة مــن الصــوم، والثاثــة 

ــه. ــام األوىل من األي

أمــا أْصــل هــذه القداديــس، فيصفــه لنــا القديــس يوســتينوس الفيلســوف 
ــع  ــه مجي ــد في ــكاد نج ــاين، ون ــرن الث ــف الق ــاش يف منتص ــذي ع ــي ال النابل

عنــارص القــداس احلــايل:

»يف يــوم الشــمس )أي يــوم األحــد(، جيتمــع يف حمــلٍّ واحــد كل النصــارى 
ــراِت الرســل  الذيــن يقطنــون املدينــة والذيــن يقطنــون القــرى. فيقــرأون مذكِّ
ــة  ــدم كام موعظ ــم املتق ــاري، فيتكل ــكت الق ــم يس ــاء. ث ــاِت األنبي ومؤلف
ــض  ــم ننه ــة. ث ــم الرائع ــذه التعالي ــب ه ــر بموج ــى الس ــعب ع ــضٌّ للش وح

ــة. ــواٍت وأدعي ــع إىل اهلل صل ــا معــًا ونرف كلن

ثــم نتوّقــف عــن الصــاة، ويعانــق بعضنــا بعضــًا. إذ ذاك يملــون إىل مــن 
يرئــس مجاعــة اإلخــوة باملســيح خبــزًا وكأســًا مملــؤة مخــرًا ومــاء.
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ــد أَب األكــوان، باســم ابنــه  فيأخــذ اخلبــز والــكأس، وَيَْمــُد ويمجِّ
وروحــه القــدوس، ويرفــع لــه صــاة شــكر طويلــة، ألن اهلل تعــاىل قــد تنــازل 

ــب. ــذه املواه ــا ه ومنحن

عــون عــى احلضــور خبــز  ثــم إن اخلََدَمــة، الذيــن ندعوهــم شاممســة، يوزِّ
االفخارســتيا واخلمــر املمــزوج باملاء.وعــن يدهــم نرســل حّصتهــم مــن خبــز 

االفخارســتيا ومخرهــا... ثــم إن األثريــاء منّــا يســاعدون الفقــراء...«

كيف يتهيأ الكاهن لذبيحة القداس؟

الكاهــن هــو رجــل اهلل، وبالتــايل عليــه أن يتســامر طــوال هنــاره وليلــه 
ــام بالذبيحــة  ــًة للقي مــع اهلل. فتكــون تلــك الصــاة الوثيقــة بــن اإلثنــن هتيئ
ــمن،  ــم قس ــموا يومه ــرون أن َيقُس ــون كث ــاء قديس ــاد آب ــك اعت ــة. لذل اإلهلي
قســم يتهيــأون فيــه إلقامــة الذبيحــة، وقســم يشــكرون فيــه اهلل تعــاىل. 
ــي  ــاء. فيخت ــذ املس ــام من ــط، وإن ــاح فق ــه يف الصب ــئ ذات ــن إذن ال هيّي فالكاه

ــد. ــه يف الغ ــيقوم ب ــذي س ــم ال ــل العظي ــل بالعم ــوم ويتأم ــل الن ــه قب بذات

ــّدم  ــل، يتق ــوم والتأم ــن الن ــوض م ــاة النه ــد ص ــاح، بع ــد الصب وعن
ــجد  ــة( ويس س ــواب املقدَّ ــة، )أو األب ــي يف الكنيس ــاب امللوك ــام الب ــف أم ويق
ثاثــًا مســتغفرًا اهلل وقائــًا: »أللهــّم اغفــر يل أنــا اخلاطــئ وارمحنــي«! إذعليــه 
أن يعــرف أنــه إنســان خاطــئ وأنــه غــر مســتحق أن يقيــم الذبيحــة اإلهليــة.

ــه  ــه لكون ــزة، فيطلــب من ثــم يبتهــل إىل الــروح القــدس بصــاة وجي
حــارضًا يف كل مــكان وكنــزًا للصاحلــات وواهبــًا احليــاة، أن َيّل عليه ويســكن 

فيــه ويطّهــره مــن كل دنــس فإنــه هــو الــذي يقودنــا يف حياتنــا الروحيــة.
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ثــم يتلــو الكاهــن صلــوات توبة، فُيقــّر أننــا  وإيــاه خطأة، وال نســتطيع 
الدفــاع عــن أنفســنا بــل نبتهــل إىل اهلل أن يرمَحنــا... وبــام أنــه اتكالنــا الوحيــد، 
ــك  ــى تل ــل أن ينس ــا، ب ــرة آثامن ــا لكث ــب علين ــن أالّ يغض ــه الكاه ــب إلي يطل
ــن  ــا ونح ــو إهلن ــن: فه ــا الروحي ــن أعدائن ــا م ــا، وينقذن ــّن علين ــام، وي اآلث

شــعبه، وعــى اإللــه أن ينــر شــعبه.

ثــم يطلــب مــن والــدة اإللــه أن تفتــح لنــا بــاب حتننهــا. فنحــن نعلــم 
أننــا ال نخيــب إذ اتكلنــا عليهــا، فهــي تنقذنــا مــن كل الشــدائد.

ــح  ــًا الصف ــه طالب ــجد ل ــيح، ويس ــة املس ــو إيقون ــن نح ــه الكاه ويّتج
ــًا  ــا فرح ــي يمأن ــا لك ــن أجلن ــح م ــه ريض أن ُيذب ــكره ألن ــا، ويش ــن زالتن ع

ــعادة. وس

ــى  ــن ع ــّددًا أن تتحنّ ــا جم ــذراء، ويدعوه ــة الع ــو إيقون ــه نح ويّتج
ــا. ــا فين ــا دوم ــر قدرهت ــا أن ُتظه ــب منه ــئ، ويطل ــعبها اخلاط ش

ــي ال  ــة لك ــك اخلدم ــه يف تل ي ــب إىل اهلل أن يقوِّ ــه ويطل ــع يدي ــم يرف ث
يســتحق الدينونــة، فليــس مــن إنســان يســتحّق القيــام هبــذه اخلدمــة املقّدســة 
غــر الدمويــة: »يــا رب أرســل يــدَك مــن ُعلــوِّ مســكنَك. َقــّوين عــى خدمتــَك 

.)Synergie( التــي أنــا مقبــٌل عليهــا«. هــذا مفهــوم

 صلوات الدخول إىل اهليكل:

ــاة  ــّميه : ص ــا نس ــدس، م ــكل املق ــل اهلي ــول إىل داخ ــق الدخ  تراف
البــاب«، أو الصــاة التــي تقــام أمــام البــاب املقــدس املدعــو البــاب امللوكــي. 
فهــي تشــر إىل أمهيــة االســتعداد الداخــي قبــل االنتقــال مــن املجــال االريض، 

إىل املجــال الروحــي أو االهلــي أو املقــّدس.
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ثــم يســجد ثاثــًا أمــام األبــواب املقّدســة ويدخــل إىل اهليكل ويســجد 
ثــاث مــرات ويذهــب الرتــداء احلّلــة الكهنوتية. 

أحــّب أن أقــول إلخــويت الكهنــة الاتــن، أنــه كان يف طقســهم أيضــًا 
هــذا االســتعداد لاحتفــال بالقــداس. وكان هنــاك نشــيد »الدخــول« أو 
»صــاة الدخــول« )بالاتينيــة  Introitus وباألملانيــة Stufen-Gebet أو صــاة 

ــكل(. ــات اهلي ــات«، أي درج ــاء »الدرج أو دع

أجزاء الليرتجية

ــص  ــة واخلصائ ــوى الليرتجي ــم حمت ــا أن نفه ــّدم يمكنن ــا تق ــًا مم إنطاق
ــا. ــاف يف كل أجزائه واألوص

يمكننــا أن نصــف خمتلــف أجــزاء الليرتجيــة اإلهليــة كالتــايل: إحتفــال 
ــالن  ــال اإلع ــات... إحتف ــيد، بالطلب ــوات، باألناش ــة،  بالصل ــة املصّلي اجلامع
ــال  ــًا إحتف ــل. وثالث ــائل واإلنجي ــن الرس ــرأ م ــه نق ــذي في ــزء ال ــو اجل وه
ــا  ــكل. وتليه ــة إىل اهلي ــكل التقدم ــن هي ــن م ــل القراب ــث ُتنق ــة، حي التقدم
ــال  ــًا احتف ــة. وخامس ــة واملناول ــال الرشاك ــًا إحتف ــس. ورابع ــوات التقدي صل

ــكر. ــوات الش ــع صل ــة م ــام الليرتجي خت

1 - إحتفال اجلامعة املصلية 
ــكل  ــة، ب ــة املحلي ــة والكنيس ــة اجلامع ــه أمهي ــزء كّل ــذا اجل ــرى يف ه ن
ــام  ــة، ك ــباب خمتلف ــة ألس ــن الرعي ــن ع ــية... والغائب ــة والكنس ــا: املدني فئاهت
نــرى يف الطلبــة الســامية. مــرارًا كثــرة نصــّي ألجــل نيــات يف العــامل أمجــع، 
ــان  ــا كل إنس ــّي! هن ــة... يف احل ــة، يف القري ــة يف الرعي ــاء الكنيس ــى أعض وننس
لــه مكانــه وُترفــع الصــاة ألجلــه. الحقــًا بعــد تــاوة االنجيــل نجــد الصــاة 
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ــم  ــارضون ومري ــون ح ــع القديس ــأرسه... وبالطب ــامل ب ــاملة الع ــة الش اجلامع
العــذراء والســيد املســيح. 

ــن اهلل  ــة ع ــاف الهوتي ــا أوص ــة فيه ــاة مجيل ــر إىل ص ــبُّ أن أش أح
ــل  ــور قب ــن األناف ــزء األول م ــكر يف اجل ــاة الش ــًا يف ص ــرد أيض ــا وت ــرد هن ت
ــا.  ــرب إهلن ــا ال ــاف. »أهي ــات أو األوص ــي الصف ــذه ه ــدوس... ه ــيد ق نش
ــه، وال يفــي وصــٌف  ــاس رمحُت ــدرك جمــده. وال ُتَق ــه وال ي ــل عزت ــذي ال مُتّث ال
ــل  ــاهبة قب ــر مش ــد تعاب ــا األوىل(. ونج ــاة األنديفون ــرش« )ص ــه للب بمحّبت
نشــيد قــدوس: »أنــت اإللــه الــذي ال يفــي بــه وصــٌف. وال يــّده عقــل. وال 

ــدرك«... ــرى. وال ُي ُي

ويف  البزنطــي  الطقــس  يف  خاصــة  ميــزة  األوصــاف  هــذه 
 Théologie( الاهــوت الرشقــي. وُيســّمى الهــوت النّفــي أو باليونانيــة
ــا  ــق عقلن ــام رّس اهلل الفائ ــا أم Apophatique( أو )Apophatisme(. أي أنن

ومفاهيمنــا ومعقوالتنــا وتصّوراتنــا اجلســدية املحــدودة بكثافــة اجلســد، 
ُنطلــق عــى اهلل ســبحانه وتعــاىل صفــاٍت برشيــة تســبقها عبــارة »ال«. وهكــذا 
د اهلل مــن االدراك البــرشي، وكل األوصــاف البرشيــة... ونعــرتف هكــذا  ُنجــرِّ
بضعفنــا وحمدوديتنــا... وهــذا هــو موقفنــا أمــام رّس اهلل يف حياتنــا... وهــذا هــو 
نــا يف املعرفــة اإلهليــة... وطريقنــا للدخــول يف رس املســيح وأرسار  الطريــق لنموِّ

ــاص... اخل
ــذه  ــه هب ــّر عن ــي. وُيع ــس الرشق ــز للطق ــو ممّي ــف ه ــذا املوق إن ه
العبــارات الاهوتيــة: ابوفاتيســم )Apophatisme(، أو عــدم إمكانيــة 
ــرًا  ــرد كث ــارة ت ــي عب ــب، وه ــارة التعج ــا عب ــرشح... ويقابله ــر وال التعب
ــاة  ــة الرع ــن أن هدي ــاد قائل ــد املي ــروب عي ــم يف غ ــذا ُنرنِّ ــا. هك يف صلواتن
يف ليلــة امليــاد للمولــود اجلديــد هــي التعّجــب. ونقــول: مــاذا نقــدم 
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ــّي  ــب«! نص ــاة التعج ــبيح... والرع ــة التس ــيح؟... املائك ــا املس ــك أهي ل
ــا تنذهلــن يف  ــم ؟ ومل ــا مري ــا تتعجبــن ي ــم هكــذا: »مل أيضــًا يف امليــاد ونرنِّ
ــا  ــح ألّمن ــات املدائ ــب يف أبي ــب والعج ــارة التعج ــرتّدد عب ــك؟... وت داِخل
ــّي يف  ــام نص ــامن. ك ــو اإلي ــب ه ــى التعّج ــواب ع ــذراء... واجل ــم الع مري
ــا«.  بن ــوع تعجُّ ــاًم موض ــيبقى دائ ــا س ــوم: »إن إيامنن ــن الص ــبوع األول م األس
وهــذا هــو موقفنــا أمــام الــر. وُيعــّر عنــه أيضــًا  بكلمــة »اجلــامل« أو حمبــة 
ــوال  ــة أق ــًا ملجموع ــارة أيض ــي عب ــا...Philokalia(، وه ــامل )فيلوكالي اجل
ــي  ــا رب حمب ــّدس ي ــرارًا: ق ــّي م ــان. ونص ــاء الرهب ــم اآلب ــص وتعالي وقص

ــامالت«... ــق اجل ــن اهلل: » خال ــول ع ــك ؟ نق ــال بيت مج
ــة  ــيد الكلم ــهٌر، نش ــيٌد ش ــرز نش ــة ي ــن الليرتجي ــزء م ــذا اجل يف ه
املتجّســد، ومطلعــه يــا كلمــة اهلل اإلبــن الوحيــد... وُينســب إىل األمراطــور 
ــامن  ــون اإلي ــاٌن لقان ــٌر وإع ــو تفس ــادس. وه ــرن الس ــتينيانوس يف الق يوس
ــامل رس  ــل أع ــٌف ملجم ــو وص ــة )٤51(. وه ــع خلقيدوني ــّدد يف جمم املح
ــن  ــد م ــد املتجّس ــن الوحي ــة اهلل اإلب ــيح« كلم ــّم يف »املس ــذي ت ــاص ال اخل
ــعر  ــده نش ــا ُننْش ــة«. وعندم ــة البتولي ــم الدائم ــة مري ــه القديس ــدة اإلل وال
وكأننــا نعلــن إيــامن الكنيســة يف القــرن اخلامــس!إن ذلــك ألمــٌر عظيــم! هــذا 
النشــيد يصلنــا بتاريــخ الكنيســه املقدســة عــر االجيــال! وهــو يف آٍن واحــٍد 
نشــيُد التجســد ونشــيُد الصلــب، ونشــيُد املــوت. ونشــيد القيامــة. ونشــيد 

ــوث ... الثال
ثــم تصــري الــدورة باالنجيــل املقــدس يف كل الكنيســة، وقــد رشحنــا 
رمزهــا ســابقًا.. هــذه الــدورة ترمــز اىل بدء حيــاة يســوع العلنيــة، وإىل جتواله 
يف فلســطن يبــرّش بملكــوت اهلل. هــذه البشــارة موجــودة يف اإلنجيــل الــذي 
يملــه الكاهــن )او الشــامس( ويــدور بــه يف الكنيســة. واملؤمنــون يتوّجهــون 
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اليــه، وياولــون تقبيلــه ولــو عــن بعيــد. وأمــام اإلنجيــل والكاهــن حامــل 
ــبق  ــذي س ــدان، ال ــا املعم ــز اىل يوحن ــموع( ويرم ــة الش ــمعه )او محل الش
املســيح وهّيــأ لــه الطريــق. ويطــوف مــع اإلنجيــل حامــُل الصليــب، وهــو 

يرمــز اىل أن املســيح ســُيصلب الجــل خاصنــا.
ــي  ــي ه ــة الت ــاه الرائع ــذه الص ــا ه ــن رسّي ــي الكاه ــا يص  وهن
ــر.  ــّو ال ــول يف ج ــاعده للدخ ــر! )Mystagogie( وُتس ــل إىل ال مدخ
ــْب  ــا رب أصح ــي: » ي ــذا ٌيص ــة. وهك ــن املائك ــدة، م ــب النج ويطل
ــد  ــة ويف متجي ــاركوننا يف اخلدم ــن، يش ــة قّديس ــول مائك ــا بدخ دخولن

ــَك«  صاِح
ومــن جهــه اخــرى، تشــر هــذه الصــاة اىل عنــوان هــذا الكتــاب، 
الليرتجيــة الســامء عــى االرض. وهكــذا نقــول يف هذه الصــاة نفســها:« اهيا 
الســيد الــرب اهلنــا يامــن أقــام يف الســاموات، طغــامت مــن املائكة ورؤســاء 
ــه  ــة اىل الليرتجي ــارة واضح ــذه اش ــت ه ــده...« أليس ــة جم ــة خلدم املائك
الســاموية، التــي يتفــل هبــا املائكــة باســتمرار مــع الســيد املســيح؟ اليــس 
ــه  ــيح وحول ــتاس: املس ــام اال يكونونس ــة أم ــادة القب ــه ع ــز إلي ــا ترم ــذا م ه
املائكــة يتفلــون بالليرتجيــة أليــس هــذا  كلــه دعــوة رائعــة للكاهــن لكــي 

يدخــل إىل ُعمــِق وعلــِو رس االحتفــال بالليرتجيــة...

2 - الليرتجية احتفال إعالن البشارة 
ــد اىل  ــن جدي ــن م ــل الكاه ــدس يدخ ــل املق ــدورة باالنجي ــد ال بع
ــي  ــس... الت ــد او القدي ــيد العي ــي أناش ــم ت ــدس. ث ــاب املق ــن الب ــكل م اهلي
مــن خاهلــا نشــعر بــأن أصحــاب العيــد يتفلــون معنــا يف ذكــرى االحتفــال 
بعيدهــم. ويــي ذلــك نشــيد املائكــة أمــام عــرش اهلل: قــدوس اهلل... ومــن ثــم 

ــة. ــات امُلِلّح ــة، فالطلب ــم العظ ــل. ث ــالة واالنجي ــراءة الرس ق
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ــاز  ــوع ممت ــات بن رت الطلب ــوَّ ــاين، تط ــكاين الث ــع الفاتي ــد املجم  بع
بعــد االنجيــل والعظــة. ُتْتــى مــن قبــل املؤمنــن بلغــات خمتلفــة. وتعــّر عــن 

ــامل... ــع والع ــاع املجتم ــن، وأوض ــه واحلارضي ــات اجلامع اهتامم
ــة  ــة والكهن ــر املطارن ــن أكث ــنا ولك ــودة يف طقس ــات موج ــذه الطلب  ه
ــون  ــذا َيرم ــروبيمي! وهك ــيد الش ــة اىل النش ــل والعظ ــد اإلنجي ــون بع ينتقل
الشــعب واملؤمنــن فرحــَة وفرصــَة التعبــر عــن نياهتــم واهتامماهتــم وتضامنهم 

مــع املجتمــع القريــب والبعيــد...
3 - ليرتجية املؤمنني

 بعــد الطلبــة امللّحــة والصــاة ألجــل املوعوظــن )اذا وجــدوا( ننتقــل 
اىل ليرتجيــة املؤمنــن.

املشــرتك«  »االحتفــال  حــول  كلمــة  أقــول  أن  يل  بــّد  ال 
ــس  ــا يف الطق ــن معروف ــرتك مل يك ــال املش ــذا االحتف )concélébration(. ه
ــر  ــاد املؤمت ــاء انعق ــام 1960 أثن ــر يف الع ــه. وأذك ــموحا ب ــي، وال مس الاتين
ــرك  ــة البطري ــث الرمح ــه املثل ــارك في ــا( وش ــخ )املاني ــي يف ميون ــاين العامل القرب
ــَة  ــت بداي ــا. وكان ــًا يف روم ــًا جامعي ــا طالب ــُت ان ــع، وكن ــيموس الراب مكس
ــن  ــٌر م ــدٌد كب ــع كان ع ــر. وبالطب ــاركُت باملؤمت ــا. وش ــع املاني ــي م صداقت
ــا: يف كنيســة  ــة الاتــن مــن كل العــامل مشــاركن. واذكــر مشــهدًا غريب الكهن
ــى  ــرد، وع ــكل منف ــى هي ــّدس ع ــن يق ــا، كل كاه ــوايل 15 كاهن ــدة ح واح

ــد!... ــادٍم واح ــع خ ــٍت م ــوٍت صام ص

ــمَح  ــث ُس ــاين، حي ــكاين الث ــع الفاتي ــى املجم ــام حت ــذا كان النظ هك
للكهنــة يف الكنيســة الاتينيــة، أن يتفلــوا بالقــداس اإلهلــي معــا. وقــد ُســمَح 
»باملشــاركة الليرتجيــة« حتــت تأثــر البطريــرك مكســيموس الرابــع والكنائــس 

ــة!... ــة االوكراني ــيام الكنيس ــر، ال س ــاركة يف املؤمت ــة املش الرشقي
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وهنــا ال بــد مــن كلمــة حــول موضــوع املشــاركة يف الليرتجيــة حســب    
تقليدنــا الرشقــي االصيــل، وكــام اوضحنــاه يف الكتــب الطقســية اجلديــدة التــي 

ــتي.  ــك برئاس ــروم الكاثولي ــة لل ــة البطريركي ــة الليرتجي ــا اللجن أصدرهت

· الصلــوات عمومــا، وصلــوات األنافــورا بنــوع خــاّص جيــب أن تقال 	
علنــًا، وهــي ليســت رّسيــة. هنــاك صلــوات رّسيــة خمْتّصــة بالكاهــن 
ــوت  ــل بص ــا املحتف ــام يتلوه ــة، وإن ــى رّسي ــب أن تبق ــل، وجي املحتف
ــون إىل  ــث ال يتاج ــال، بحي ــرتكون يف االحتف ــة املش ــمعه الكهن يس
تــاوة الصــاة بذاهتــم، وهــي صــاة »الدخــول إىل اهليــكل« وصــاة 
»النشــيد الرشوبيمــي«. أمــا الصلــوات األخــرى فهــي علنّيــة. وفيــام 
د عــى تــاوة األنافــورا بصــوت جهــر، نــرتك لعفوّيــة املحتفــل  نشــدِّ
ــض  ــوت منخف ــت بص ــًا. وإذا ُتلي ــرى علن ــوات األخ ــو الصل أن يتل

فإهنــا ُتْتــى بحيــث يســمعها الكهنــة املشــاركون يف االحتفــال.

· وحــدة القــّداس: علينــا أن نراعــي عمومــًا املبــدأ الاهــويّت والليرتجّي 	
ــدة،  ــة الواح ــد، يف الكنيس ــداس الواح ــى الق ــة ع ــروف باملحافظ املع
ــة  ــة الرعوّي ــا اخلدم ــد. وحده ــن الواح ــد، للكاه ــح الواح ــى املذب ع
ــإذن  ــر، وب ــى األكث ــة ع ــن، أو ثاث ــد بقّداس ــن الواح ــمح للكاه تس
مــن مطــران االبرشــية. عــى أن يكــون مّتســٌع كاٍف مــن الوقــت بــن 
ــال  ــة االحتف ــن إقام ــن م ــن الكاه ــث يتمّك ــر، بحي ــّداس واآلخ الق
ــدّي. ــيٍّ أو جس ــيٍّ أو روح ــاق نف ــعر بإره ــر أن يش ــن غ ــًا، م كام

· املشــاركة يف االحتفــال الليرتجــّي: يرّكــز الاهــوت عمومًا، عــى وحدة 	
ــال  ــال. ق ــرتأس االحتف ــذي ي ــول ال ــن ح ــدة املحتفل ــّداس ووح الق
ــدورات  ــدى ال ــه يف إح ــة ل ــع، يف مداخل ــيموس الراب ــرك مكس البطري
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ــال  ــان 1962: »االحتف ــاين يف نيس ــكاين الث ــع الفاتي ــة للمجم التمهيدي
اجلامعــّي ليــس اجتامعــًا تتــّم فيــة عــّدة احتفــاالت، أو عــّدة قداديــس 
يف آن واحــد، بــل هــو عمــل واحــد مشــرتك يــؤّدي فيــه كل املشــاركن 
دوره...«. وهــذا يعنــي أن القــّداس واحــد مهــام كان عــدد املشــاركن 
فيــه. فالصلــوات كّلهــا هــي صلــوات الواحــد والــكّل، ســواء تاهــا 
املتقــّدم أم أحــد الكهنــة. وبالتــايل ال رضورة إىل أن يتلوهــا كل مشــارك 
ــى كلِّ  ــرض ع ــارة تف ــة إش ــل أّي ــّية ال حتم ــا الطقس ــرده. وإن ُكتبن بمف
كاهــن مــن املشــرتكن يف االحتفــال تــاوة الصلــوات رّسًا أو علنــًا. كام 
أّن صيغــة الصلــوات تشــر إىل هــذا األمــر، فهــي عمومــا صيغــة اجلمع 
)تقّبــل منــا، نحــن املحيطــن بمذبحــك...( وهــي ُتتــى هبــذه الصيغــة 
ــم  ــل بإس ــن يتف ــده، فالكاه ــل وح ــن يتف ــو كان الكاه ــى ول حت
اجلامعــة كلِّهــا. مــع العلــم أن عــادة تــاوة كّل كاهــن لــكّل صــاة غــر 

موجــودة يف أّي طقــس مــن الطقــوس، ال رشقــًا وال غربــًا.
ــال  ــم لاحتف ــة منه ــة أو جمموع ــاقفة أو الكهن ــد األس ــداب أح        إّن انت
ــاركون  ــون فيش ــا الباق ــا. أّم ــب تقليدن ــن ُصل ــو م ــة ه ــة اإلهلي بالليرتجّي
أو  املطــران  برئاســة  الكامــل،  اإلكلريكــي  بلباســهم  اخلــورس،  يف 
م بينهــم. ويف وقــت املناولــة يضعــون البطرشــيل  ــر أو املتقــدِّ رئيــس الدي

ــون. ــة ويتناول ــد املرعّي ــب القواع ــون بحس ويتقّدم

4 - الليرتجية احتفال الرشاكة )أنافور(
ــو  ــور«، وه ــة او »األناف ــال الرشاك ــع: احتف ــه الراب ــل اىل الوج  ونص
يقابــل اآلالم، املــوت، الفصــح والقيامــة. أنافــور )Anaphore( كلمــة يونانيــة 
تعنــي حرفيــا »رفــًع اىل العــاء« او التقدمــة او تكريــس اخلبــز واخلمــر. وُتدعى 

يف الليرتجيــات الرشقيــة: نافــور.
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ــوات: األوىل  ــاث صل ــزاء يف ث ــاث أج ــور ث ــا ف ــور او األن  يف الناف
موّجهــة إىل اآلب، وتتعلــق  بعمــل اخللــق )مــن العــدم ايل الوجــود(. والثانيــة 
ــروح  ــق بال ــة تتعل ــة.  والثالث ــداء والقيام ــد والف ــن: التجس ــل اإلب ــق بعم تتعل
القــدس حيــث نطلــب ان تتّحــول القرابــن بقــوة وفعــل الــروح القــدس، إىل 

جســد الــرب يســوع ودمــه.

ــول  ــاف ح ــر واألوص ــد التعاب ــن جدي ــد م ــاه االوىل نج  يف الص
طبيعــة اهلل، والتــي ذكرناهــا ســابقًا، وُتســّمى )Apophatique( أعنــي حُتــاول  
أن تصــَف مــا ال ُيوصــف: »أنــَت اإللــُه الــذي ال يفــي بــه وصــٌف... وال يــّده 

ــدرك...« ــرى، وال ي ــٌل. وال ُي عق

 ويف ختــام الصــاة األوىل نشــكر اهلل عــى كل يشء، ونضيف:ونشــكر 
ــًا مــن  ــا. مــع ان ُألوف ــَت ان تقبلهــا مــن أيدين ــي ارتضي لــك هــذه اخلدمــة الت

رؤســاء املائكــه وربــواٍت مــن املائكــة ماثلــون لديــك...«

 هــذه العبــارة »مــع أن« و ذكــر املائكــة الذيــن يتفلــون معنــا 
ــدة،  ــارة فري ــذه العب ــم، ه ــل معه ــن نحتف ــري نح ــة، أو باحل ــة األهلي بالليرتجي

وال توجــد يف أي طقــٍس آخــر ال رشقــي وال غــريب.

 هــذه العبــارة هــي رشٌح لــكل مــا تقــّدم رشُحــه يف الفصــول األخــرى 
ــى  ــامء ع ــي الس ــة ه ــي أن الليرتجي ــارة تعن ــذه العب ــاب. ه ــذا الكت ــن ه م
ــة   ــة الكوني ــال بالليرتجي ــامء واالرض... إحتف ــال الس ــي احتف االرض... وه
)Cosmique( كــام نراهــا، كــام قلنــا ســابقًا، وعــادة يف رســم الُقبــة يف الكنائس.

َيتفــل إذًأ بالليرتجيــة الســيُد املســيُح نفســه! حولــه املائكــة... 
واالنبيــاء والرســل والقديســون... والقديســات... وعــى االرض نحــن: 

ــا«. ــن أيدين ــا م ــَت أن تقبله »إرتضي
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 وهكــذا هنــاك أدوار كثــرة وحمتفلــون كثــر بالليرتجيــة... ونحــن جــزء 
ــع  ــدوس«... تتاب ــدوس! ق ــدوس! ق ــة »ق ــيد املائك ــد نش ــك بع ــم. لذل منه
الصــاة هبــذه العبــارة: »فمــع هــذه القــواِت املغبوطــة، هنتــف نحــن أيضــًا...«

ــط يف  ــا فق ــدة ونجده ــية، فري ــة الطقس ــذه البني ــول، إن ه ــود فأق  أع
ــا  ــة فــم الذهــب! وهــي أمجــل تعبــر ورشح للقــداس اإلهلــي. وجيعلن ليرتجي
ــداس  ــال بالق ــال االحتف ــداس. ومج ــاركتنا يف الق ــة مش ــة ومركزي ــعر بأمهي نش

ــر... ــل آخ ــوق أّي عم ــي يف ــل إهل ــرتاك بعم ــو اش ــي... فه اإلهل
 هــذا األمــر جيــب أن يكــون حافــزًا لنــا لكــي نواظــب عــى حضــور 

ــة.  ــة االهلي القــداس أو باحلــري االحتفــال بالقــداس والليرتجي
وتــأيت الصــالة الثالثــة يف األنافــور. وهــي تتعّلــق بعمــل الــروح 
ــا  ــد ودم ربن ــا إىل جس ــن، وحتويله ــس القراب ــة، ويف تقدي ــدس يف الليرتجي الق
ــزاء  ــي أج ــل باق ــة إىل اآلب مث ــي موّجه ــيح. وه ــوع املس ــا يس ــا وخملصن وإهلن

ــور. األناف
  هبــذه الصــاة. )اســتدعاء الــروح القــدس( لكــي يــّل عــى القرابــن، 
ــتحالة  ــي، االس ــد الرشق ــب التقلي ــّم حس ــيح، تت ــد ودم املس ــا إىل جس هَل وُيوِّ
اجلوهريــة. واملعلــوم أن هنــاك خافــًا الهوتيــًا حــول االســتحالة: هــل تصــر 
ــل  ــويت األفض ــواب الاه ــتدعاء؟ واجل ــالة االس ــيس، أو بص ــامت التأس بكل
هــو أن نقــول أن جممــل االحتفــال اللييرتجــي هــو عامــل االســتحالة. وبنــوع 
ــتدعاء  ــاة اس ــوا...( وص ــوا... إرشب ــذوا فكل ــيس )خ ــامت التأس ــاص كل خ
ــنرى  ــة. وس ــذا النظري ــول ه ــام ح ــق ع ــاك تواف ــًا هن ــدس. وحالي ــروح الق ال
يف الفصــل الاحــق مزيــدًا مــن الرشوحــات حــول عمــل الــروح القــدس يف 

ــي. ــداس اإلهل ــة الق ليرتجي
وتــي ذلــك »الذبتيخــا« أو الذكرانيــات. حيــث يذكــر املحتفــل 
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الســلطات الروحيــة: البابــا. البطريــرك. املطــران... يف الكنائس االرثوذكســية، 
ــس  ــامء الكنائ ــة باس ــة خطي ــرك الئح ــع كل بطري ــي، يض ــد البيزنط ذات التقلي
التــي هــي يف رشكــة يف مــا بينهــا. وإذا حــدث خــاف يســتدعي الغــاء الرشكــة 
ــود  ــة. وال يع ــن الائح ــرك م ــم البطري ــذف إس ــاذ ذاك ُي ــا، ف ــة م ــع كنيس م

ــتن.  ــن الكنيس ــة ب ــود الرشك ــى تع ــر حت يذك

5 - احتفال الرشكة واملناولة 
ونصــل إىل احتفــال الرشكــة واملناولــة. يســبق املناولــة صلــوات مــن 
ــتعدادية  ــوات اس ــم صل ــة. ث ــاركته يف املناول ــعب ومش ــل الش ــن، ألج الكاه

ــعب. ــن وللش ــة للكاه ــة املقدس للمناول
 تتلف ُطرق مناولة الشعب لدى الكنائس والطقوس املختلفة...

ــكر  ــر ايل الش ــوات ُتش ــاملة. صل ــة الش ــكر اجلميل ــاة الش ــي ص  وت
والفــرح وعــدم االهليــة للمناولــة. وكلنــا نطــرب للنشــيد املعــّر عن املشــاركة 
ــا  ــّري ي ــائك ال ــكا يف عش ــوم رشي ــي الي ــه: »إقبلن ــة ومطلع ــة املقدس باملناول
ــارة »ارسارك«. الّن رّس االفخارســتيا هــو رس  ــاك صلــوات بعب ــن اهلل«. وهن اب

ــة اخلــايص بكاملــه! خــاص املســيح الشــامل، رس الليرتجي
عــه. وُيصــّي صاة  ختامــًا الكاهــن املحتفــل ُيقّبــل اهليــكل وهكــذا يودِّ   
ســمعان الشــيخ شــاكرًا اهلل عــى املناولــة واالحتفــال بالليرتجيــة. ويقــول وهــو 

ــام«. ــيد بس ــا الس ــدَك أهي ــْق عب ــة: »اآلن أطل ــه الكهنوتي ــع ثياب خيل
ــل الكاهــن املحتفــل اهليــكل قائــًا:  يف تقليــد الكنيســة الريانيــة، ُيقبِّ  
ــد« ــن جدي ــك م ــل علي ــى آيت ألحتف ــرف مت ــكل اهلل، ال أع ــا هي ــا ي »وداع

ــور  ــو حم ــي، ه ــداس اإلهل ــة الق ــال بليرتجي ــر ان االحتف ــذا يظه  وهك
ــن. ــاة املؤمن ــور حي ــل حم ــن، ال ب ــاة الكاه حي
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ختام

!نــه لفخــر عظيــم لنــا نحــن املســيحين يف كل الطوائــف رشقــًا 
وغربــًا. وعــر التاريــخ الطويــل وعــى مــدى ألفــي ســنة، أن نحتفــل بليرتجيــة 
ــويت  ــوى الاه ــذا املحت ــارص وهب ــذه العن ــة وهب ــذه البني ــي، هب ــداس اإلهل الق
الواحــد املشــرتك. إهنــا حقــًا وحــدة إيامنيــة رائعــة تتجــى مــن خــال االحتفال 

ــي!... ــداس اإلهل ــة الق بليرتجي

حقــًا إن اهلل حــارض يف كنيســته! حــارض عــر العصــور! وعــر احلدود! 
ــات!...  ــر اللغ ــارات! وع ــر الق ــارات! وع ــر احلض ــات! وع ــر الثقاف وع
ــن يف  ــامس والكاه ــن الش ــوار ب ــابقًا احل ــرت س ــام ذك ــه ك ــّر عن ــا ُيع ــذا م وه
مطلــع القــداس، حيــث يقــول الشــامس للكاهــن: » وقــٌت ُيْعَمــُل فيــه للرب!« 

أو »حــان للــربِّ أن َيعمــل«...

عندمــا نحتفــل بالليرتجــة هبــذه الروحانيــة. وهبــذه االعتبــارات، وهذه 
ــت  ــب الوق ــداس! وال نحس ــا يف الق ــون وحدن ــة... ال نك ــت الاهوتي الثواب
طويــًا أو قصــرَا! وال نحســب أننــا بــا أمــل ورجــاء وســند وعنايــة... بــل 
ــروس(.  ــت اهلل )ك ــط بوق ــوس( مرتب ــا )خرون ــد أن وقتن ــعر ونتأك ــن نش نح
ــذا  ــا... وهك ــا! ويف جمتمعن ــا! ويف عاملن ــداس! ويف حياتن ــارض يف الق ــو ح وه
يكــون االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة مدخــًا إىل احليــاة مــع اهلل!  و!ىل حيــاة اهلل 

فينــا ويف عاملنــا!
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الفصل السادس

الروح القدس يف ليرتجية القديس يوحنا فم الذهب

العنرة
ــن  ــَر الصيادي ــذي أظه ــا. ال ــيُح إهلُن ــا املس ــَت اهي ــارٌك أن »مب
ــاَد  ــم إصط ــدس. وهب ــروَح الق ــم ال ــزَل عليِه ــة. وأن ــي احلكم جزي

ــك.« ــُد ل ــرِش املج ــَب الب ــا حم ــكونَة. ي املس

*******
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 اهيا االحباء

ــول  ــات ح ــذه الرشوح ــع ه ــم م ــى جتاوبك ــكركم ع ــم واش  أحييك
ــة. ــة الرشقي ــم للكنيس ــم وحمبتك ــة، وتقديرك ــذه الليرتجي ه

ــة،  ــدس يف الليرتجي ــروح الق ــول ال ــل ح ــذا التأم ــدأ ه ــب ان أب  وأح
ــي  ــوم األربعين ــع الص ــبة ملطل ــعبية بالنس ــة الش ــادة الرشقي ــل الع ــرشٍح حول ب

ــه. ــر وختام ــدس الكب املق

 الواقــع هــو التــايل: يبــدأ الصــوم الكبــر يــوم اإلثنــن )وليــس يــوم 
ــوا  ــان كان ــن الراهــب«، لكــون الرهب االربعــاء كــام يف الغــرب( وُيدعــي »إثن
ــادة ان  ــت الع ــاك. وكان ــكوا هن ــي ينس ــراري، لك ــم، إىل ال ــادرون أدياره يغ
يــوّدع املؤمنــون يف القــرى هــؤالء الرهبــان طالبــن صلواهتــم ويرافقوهنــم إىل 
مداخــل البلــدة ويتناولــون طعــام اليــوم األول مــن الصــوم. وهكذا ُدعــي هذا 
غــن للصــوم  اليــوم إثنــن الراهــب. وكان يقــي الرهبــان األربعــن يومــًا متفرِّ
والصــاة. ويعــودون إىل أديارهــم قبــل ســبت لعــازر وأحــد الشــعانن، لكــي 

يتفلــوا بأســبوع اآلالم وبالقيامــة املجيــدة.

ــد  ــاة أح ــا ص ــا. ومنه ــد يف صلواهت ــذا التقلي ــت ه ــة حفظ الكنيس
الشــعانن. وهــذه الصــاة، هــي لســان حــال الرهبــان العائديــن مــن الــراري، 

ــد يف أديارهــم. وقــد جــاء يف هــذه الصــاة: لكــي جيتمعــوا معــًا مــن جدي

ــَك  ــا صليب ــع كّلن ــام نرف ــا. وفي ــدس مجعتن ــروح الق ــة ال ــوم نعم »الي
نقــول: مبــارٌك اآليت باســم الرب.هوشــعنا يف األعــايل«.

ــا  ــا، وهــو املحتفــل معن ــا ويســند ضعفن أجــل الــروح القــدس جيمعن
ــوع  ــول »يس ــا أن نق ــدس ال يمكنن ــروح الق ــن دون ال ــة. م ــة اإلهلي بالليرتجي
ــروح  ــتدعي ال ــذا نس ــيح. وهل ــق رس املس ــل يف عم ــا أن ندخ رب«. وال يمكنن
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ــوَع  ــق يس ــام راف ــال، ك ــا يف االحتف ــي يرافقن ــة، لك ــرارًا يف الليرتجي ــدس م الق
ــم.  ــخ العهــد القدي ــروح حــارض يف تاري ــل ال ــه عــى األرض. ال ب ــة حيات طيل
وهــو حــارض يف بــدء اخلليقــة. )وكان روح الــرب يــرّف عــى امليــاه(. ولذلــك 
ــط  ــو مرتب ــي ه ــال الليرتج ــه يف االحتف ــدس وعمل ــروح الق ــن ال ــا ع فكامن

ــدس. ــوث األق ــل الثال بعم

ــي،  ــال الليرتج ــر يف االحتف ــه ظاه ــدس وعمل ــروح الق ــور ال حض
الكنيســة: صــاة الســحر والغــروب  باقــي صلــوات  ولكــن أيضــا يف 
ــارات  ــاد القديســن. وكــم تــرتدد عب ــاد الســيدية وأعي والســاعات، ويف األعي
عمــل الــروح القــدس يف أعيــاد القديســن يف النشــائَد التــي تصــف حياهتــم. 
ــة  ــوع اطروح ــذا املوض ــون ه ــوت، أن يك ــاب الكهن ــى ط ــت ع ــم متنّي وك
ــو روح  ــدس ه ــروح الق ــدًا. فال ــة ج ــدًا ومجيل ــرة ج ــادة غزي ــوراة. فامل للدكت

ــيحية ــاة املس ــل روح احلي ــي، ب ــال الليرتج االحتف

أقوال اآلباء يف عمل الروح القدس

ولنســتمع إىل أقــوال آبــاء الكنيســة كيــف فهمــوا رسَّ الــروح القــدس، 
وتأملــوا فيــه، وُذهلــوا أمــام عملــه. والذهــول أو العجــب هــو املدخــل إىل رّس 

اهلل يف حياتنــا، ويف األرسار والليرتجيــة، كــام أرشنــا إىل ذلــك ســابقًا.
ــر إىل  ــون تش ــاء والقّديس ــا اآلب ــي وضعه ــة الت ــوص الليرتجي النص
عمــل الــروح القــدس. مــع العلــم أن حلــول الــروح القــدس يــوم العنــرة 
ــاء! ــوال اآلب ــض أق ــذه بع ــدس. وه ــروح الق ــوت ال ــاق اله ــة انط ــو نقط ه

ــي  ــة لك ــد الكلم ــد جتّس ــول: »لق ــكندري يق ــس االس ــس كريلل القدي
ــي  ــدًا لك ــح جس ــَد اهلل وأصب ــدس. جتّس ــروح الق ــتقبال ال ــًا الس ــا أه جيعلن

ــروح«. ــي ال ــح حام ُنصب
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 -Christophore ( هكــذا فــإن حامــل املســيح، يصبــح حامــًا الــروح
Spiritophore(. هكــذا يــرشح ســمعان الالهــويت اجلديــد، أن غايــة التجّســد 

هــو إرســال الــروح القــدس. ويقــول:«إن غايــة وســبب جممــل عمــل 
ــروح  ــول ال ــًا لقب ــتعّدًا وأه ــون مس ــي يك ــن لك ــل املؤم ــو تأهي ــاص، ه اخل

ــدس« الق

ــائًا:  ــالس متس ــوال كابازي ــهر نيق ــاين الش ــويت اليون ــول الاه ويق
»مــا هــو خمتــر ومــا هــو نتيجــة، ومــا هــو جممــل عمــل يســوع املتجّســد؟« 

ــدس«. ــروح الق ــول ال ــزول وحل ــو ن ــب: »ه وجيي

ــود  ــوف: إن صع ــول أفدوكيم ــرويس ب ــر ال ــويت الكب ــول الاه ويق
املخلــص إىل الســامء هــو الوعــد بحلــول الــروح اإلهلــي. فاالبــن يطلــب مــن 
ــذا  ــرة. وهك ــت العن ــروح وكان ــل اآلب ال ــروح. وأرس ــل ال اآلب أن يرس
ــع  ــة م ــة كامل ــروح بعاق ــح ال ــاص، وأصب ــر اخل ــا أو تدب ــدأت إيكونومي ب

ــامل«. الع

مــن هنــا تظهــر أمهيــة العنــرة وحلــول الــروح القــدس يف انطاقــة 
الكنيســة، وحياهتــا ونشــاطها. فــكل عمــل وكل رّس يتــاج إىل حلــول الــروح 
ــارة أصبحــت يف  القــدس وإىل عملــه. وهــذا مــا ُيســّمى »أبكليــز«. وهــي عب
لغــة الليرتجيــة والاهــوت مرادفــة حللــول الــروح القــدس. مــع العلــم أهنــا 
لغويــًا تعنــي »دعــاء ابتهــال«. وأول أبكليــز كان صــاة يســوع ووعده بإرســال 

الــروح القــدس »عــى التاميــذ«، وذلــك يف العشــاء الــّري.

ونتابع رسد أقوال اآلباء حول عمل الروح القدس.

ــروح هبــذه  ــزي يــرشح عمــل ال هكــذا القديــس غريغوريــوس النزين
العبــارة: »ُولـِـد املســيح، الــروح هــو ســابقه« )إشــارة إىل عبــارة املــاك: الــروح 
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ب، الروُح  ــد يســوع، الروُح يشــهد لــه. يســوع جُيــرَّ القــدس يــّل عليــِك(. ُيعمَّ
ــه  ــب، ُيرافق ــزات والعجائ ــُع املعج ــوع يصن ــكل. يس ــاح اهلي ــى جن ــه ع يمل

الــروح. يســوع يصعــد إىل الســامء،إلروح يــأيت مكانــه«.

ــدس  ــروح الق ــة ال ــرشح عاق ــون، ي ــقف لي ــاوس أس ــس إيرين القدي
بالتدبــر اخلــايص: »الــروح القــدس ُيعلــن التدبــر اخلــايص )اإليكونوميــا(، 
َلــه. هــذا هــو الــروح، الــذي  ه وُيكمِّ ره مــن خــال األنبيــاء، وُيعــدَّ الــذي ُيصــوِّ

وعــد يســوع بــه تاميــذه وأرســله إليهــم«.

ــعب  ــي للش ــن ُيعط ــام أن اإلب ــًا: »ك ــاوس أيض ــس إيرين ــد القدي ويزي
ــاة،  ــك: احلي ــًا كّل ذل ــي أيض ــدس ُيعط ــروح الق ــذا ال ــه؛ هك ــه وكيان حيات

ــا!( ــدنا وأعضاءن ــي جس ــامل« )أعن ــورة، اجل الص

وكلنــا نعــرف العبــارة الشــهرة للقديــس إيرينــاوس: »حيــث الكنيســة 
فهنــاك الــروح! وحيــث روح اهلل فهنــاك الكنيســة وكل نعمة«. وهكــذا ال ُتفهم 

الكنيســة وال تفهــم النعمــة بــدون حضــور الــروح القــدس فينــا.

القديــس كريللــس االســكندري يؤّكــد قائــًا: »هنــاك طريــق واحــد 
للقداســة )وللتأّلــه(. وذلــك يتــّم بــاآلب بواســطة االبــن والــروح القــدس«.

القديــس أثناســيوس يدعــو الــروح القــدس:« مــرون )عطــرًا(، 
ــم،  ــق ممســوحة هبــذا الزيــت، وخمتومــة هبــذا اخلت ــاًم. وكل اخلائ مســحة، خت
ــة  ــل اخلليق ــة، ب ــط البرشي ــس فق ــك لي ــي بذل ــدس. وأعن ــروح الق ــم اال خت

ــا«.  بأرسه
ــاز.  ــدس بامتي ــروح الق ــويت ال ــو اله ــري ه ــيليوس الكب ــس باس القدي
وهــو يؤّكــد عــى أن »حضــور الــروح هــو عامــٌل وفاعــل يف كل عمــِل قداســة، 
ــًل عمــل التأليــه فينــا. وهلــذا فــكل أعــامل اخلــاص والفداء ُتنســب  وهــو مكمِّ
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ــروح  ــد، ال ــدء التجّس ــيح. ويف ب ــيء املس ــبق جم ــدس يس ــروح الق ــه. فال إلي
ــا  ــامل اهلل...كله ــا، أع ــم، العطاي ــب، النع ــارة. العجائ ــة البش ــارض يف حادث ح
ــا يتــم  ــه. إخــراج الشــياطن يصــر بالــروح القــدس. غفــران اخلطاي ُتعمــل ب
بنعمــة الــروح. الوحــدة مــع اهلل تتــم بحلــول الــروح القــدس. إقامــة املوتــى 

ــروح القــدس«. تصــر بال
وهنــاك نــّص رائــع للقديــس غريغوريــوس النزينــزي الالهــويت. جُيِْمــُل 
فيــه تأملــه الاهــويت حــول الــروح القــدس. فيقــول: »أْرَتعــُد... بالتأكيــد ) أي 
ــى روح  ــروح... فُيدع ــاب ال ــرة ألق ــل يف وف ــا أتأم ــم(، عندم ــن أن أفه ال يمك
ــي  ــّرب. روح التبنّ ــو ال ــل ه ــّرب ال ب ــيح. روح ال ــر املس ــيح. فك اهلل، روح املس
واحلــق واحلريــة وروح احلكمــة. روح املعرفــة. روح املشــورة. روح القــوة. روح 
ــة  ــد باملعمودي ــن جدي ــق م ــذي خيل ــق، ال ــروح اخلال ــة اهلل. ال ــم. روح خماف الفه
والقيامــة. الــروح الــذي يعــرف كل يشء. الــروح املعّلــم. الــروح الــذي هيــبُّ 
حيــث يشــاء وبمقــدار مــا يشــاء. الــروح املوحــي. الــروح الــذي ُينــر. الــروح 
الــذي ُينعــش. أو باحلــري هــو الــروح احلقيقــي واحليــاة. الــروح الــذي يّولنــا 
ــة  ــبق املعمودي ــل: يس ــذي ُيّكمِّ ــروح ال ــه. ال ــذي يؤّل ــروح ال ــاكل. ال إىل هي
وُيعَطــى كعطيــٍة خاصــة بعــد املعموديــة. الــروح الــذي يعمــل كل يشء يعملــه 
.)Oration 31(»ــم األلســنة اهلل. الــروح املنقســم إىل ألســنة. والــروح الــذي يقسِّ

نجــد تعبــرًا ورشحــًا هلــذا التعليــم عــن الــروح القــدس، يف طريقــة 
ــد  ــُب للمعتم ــدس هُيَ ــروح الق ــإن ال ــة. ف ــة الرشقي ــامد يف الكنيس ــح رّس الع من
ــه  ــرون. فإن ــدس، بامل ــروح الق ــحة بال ــك املس ــي ذل ــم ي ــها ث ــة نفس باملعمودي

ــة. ــد املعمودي ــه بع ــو إلي ــه، نرن ــتاق إلي ــة ونش ــل املعمودي ــأيت قب ي
هــذه التعاليــم، وهــذه األوصــاف هــي التــي تؤســس إللوهيــة الــروح 

القــدس. وهلــذا يؤّكــد القديــس غريغوريــوس نفســه الحقــًا، قائــًا:
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» إن الــروح القــدس َيعمــل كلَّ يشء يعملــه اهلل. إنــه ينقســم إىل ألســنة 
ــن.  ــاء. اإلنجيلي ــل. واألنبي ــُل بالرس ــو َيْعَم ــب. ه ــم املواه ــو يقّس ــة. ه ناري

ــه املعــّزي اآلخــر... هــو اهلل«. الرعــاة. املعلِّمــن. ومجيعهــم يدعون

نحــن الكهنة أيضــًا عمل الــروح القــدس. الرســل. الرعــاة. املعلِّمون. 
املافنــة. األنبيــاء: كلهــم يتاجــون إىل روح التنــّوع وليــس فقــط روح العلــم! 
ال بــّد وأن يكــون دائــاًم يف الكنيســة اليــوم أنبيــاء حقيقيــون، الذيــن هــم  ثمــرة 

وإنتــاج الــروح اإلهلــي.

ــدس  ــروح الق ــة ال ــر إىل عاق ــي ُتش ــة الت ــوص األبائي ــذه النص إن ه
بمجمــل التدبــر اخلــايص، هــي مقّدمــة ملــا ســنرشحه بعــد قليــل عــن عمــل 
الــروح القــدس يف الليرتجيــة. هكــذا فإننــا ندعــو الــروح القــدس يف منــح رس 
التثبيــت ندعــوه »اخلتــم«. وهلــذا َيمنــح الكاهــن رّس املــرون أو التثبيــت هبــذه 

العبــارة: »ختــم موهبــة الــروح القــدس«.

هــذه العبــارة هــي خمتــر الهــوت الــروح القــدس: وكــام أّن وثيقــة، 
ــر أن  ــا نعت ــذا فإنن ــة... هك ــون الغي ــاًم، تك ــل خت ــا، ال حتم ــام كان نوعه مه
ــا( ــر اإلهلــي. )اإليكونومي ــُم وجممــُل )وثيقــة( التدب ــروح القــدس هــو خت ال

هــذا هــو الســبب ملــاذا يمنــح الرشقيــون التثبيــت حــاالً بعــد 
ــل إالّ  ــة ال تكتم ــة. وكأن املعمودي ــم« املعمودي ــو »خت ــرون ه ــة. فامل املعمودي
مــن خــال ختــم الــروح القــدس. هكــذا عندمــا بولــس الرســول يســأل أهــل 
أفســس »هــل نلتــم الــروح الفــدس؟«، كان اجلــواب »مل نســمع أن هنــاك روح 
ــت،  ــرون أو التثبي ــاالً رّس امل ــوا ح ــد قبل ــذا فق ــامل 19: 2(. وهل ــدس« )أع ق
ــي  ــرون ي ــاذا رّس امل ــبب مل ــو الس ــذا ه ــة. ه ــم صاحل ــح معموديته ــي تصب لك

ــة. ــاالً رّس املعمودي ح
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ــة الثالــوث األقــدس. فــإن رّس  ــر عمــق أمهي ــا بأكث هــذا األمــر ُيفهمن
ــإن اهلل اآلب  ــذا ف ــدس. هك ــوث األق ــن رّس الثال ــدر م ــي ينح ــر اإلهل التدب
يضــع برنامــج رّس اخلــاص. اإلبــن ُيّقــق وُيكّمــل هــذا الرنامــج اخلــايص. 
والــروح القــدس ُيكّمــل هــذا الرنامــج...  )يوصــل األمــور إىل خوامتهــا!(.

مــن هنــا نفهــم »ثالوثيــة« أو الطابــع الثالوثــي يف اإليــامن وال ســيام يف 
الليرتجيــة.

هــذا مــا نقولــه بالنســبة لــر املعموديــة ورّس املــرون املقّدســن. ولكن 
ذلــك هــو احلــال أيضــًا يف كل صــاة، ويف احليــاة الروحيــة: كّل يشء يتــمُّ مــن 
ــا  ــًا، فيه ــًا وغرب ــكات، رشق ــذا كل التري ــدس. هك ــروح الق ــل ال ــال عم خ
ــن  ــة األماك ــوح يف مبارك ــر وض ــرز بأكث ــر ي ــذا األم ــروح. وه ــتدعاء ال اس
واألدوات، ويف تكريــس الكنائــس... وهــذا مــا قالــه يســوع للمــرأة الســامرية: 
»إن اهلل روح. والذيــن يعبدونــه فبالــروح واحلــق جيــب أن يعبــدوه. )يوحنــا ٤ : 
2٤ (. ويــرشح هــذا القــول القديــس بولــس يف الرســالة إىل أهــل رومــا، حيــث 
ــي.  ــام ينبغ ــّي ك ــف نص ــرف كي ــا ال نع ــا. ألنن ــد ضغفن ــروح يعض ــول: »ال يق

ولكــن الــروح نفســه يشــفع فينــا بأّنــاًت ال توصــف« )رومــا 8 : 26(

ــس عــى رّس الثالوث  وهكــذا فكــام أن التدبــر اإلهلــي بــأرسه هــو مؤسَّ
ــة  ــك الليرتجي ــي. وكذل ــو ثالوث ــد ه ــيح والتجس ــذا رس املس ــدس، فهك األق

ــة! ــة، و«يســوعية«، وروحي ــة هــي أيضــًا ثالوثي اإلهلي

ــب  ــدس، ال جي ــروح الق ــل ال ــى عم ــديدنا ع ــإن تش ــبب ف ــذا الس هل
ــإن كل يشء يف  ــل اآلب. ف ــن وعم ــل اإلب ــة عم ــن أمهي ــًا م ــي انتقاص أن يعن
الاهــوت والليرتجيــة هــو مؤســس عــى الطابــع الثالوثــي الشــامل. وهــذا مــا 

ــي ــول الليرتج ــات ح ــن رشوح ــّدم م ــا تق ــاه يف كل م رشحن
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خالصة الهوتية

إنطاقــًا مــن أقــوال اآلبــاء املذكــورة يف هــذه التأمــات، حــول عمــل 
الــروح القــدس، يمكننــا أن نقــول أن الليرتجيــة حتتوي عــى عدة ابتهــاالت إىل 
الــروح القــدس )Epiclèses(. أو األفضــل أن نقــول أن الليرتجيــة هــي ابتهــال 
متكــرر إىل الــروح القــدس، ألن جممــل مســرة الليرتجيــة يف كل أجزائهــا، هــي 
حتــت عمــل الــروح القــدس، كــام رأينــا يف هــذه التأمــات. فــا يشء يكمــل 
ــرى  ــل ن ــة. ال ب ــاء الكنيس ــك آب ــرّدد ذل ــام ي ــدس، ك ــروح الق ــر إالّ بال ويص
ــة. كــام  ــة اإلهلي ــروح القــدس حــارض يف عمــل اخللــق. ويف عمــل العناي أن ال
ــك كان  ــل ذل ــاه. وقب ــى املي ــرّف ع ــن. وكان روح اهلل ي ــفر التكوي ــرأ يف س نق
العــامل ال يــزال يف خــواء، وبالعريــة طوهــو وبوهــو... الــروح القــدس قلــب 
ــة أو  ــامل باليوناني ــارة الع ــي عب ــام تعن ــًا، ك ــّا مجي ــه عامل ــامل وجعل ــام يف الع النظ
كوزمــوس )Kosmos(. والعــامل كــام قلــًت هــو عبــارة باليونانيــة تعنــي مجيــل، 
العــامل مجيــل. وهــو مجيــل بفعــل حلــول الــروح القــدس، الــذي كان حــارضًا 
ــة اخللــق يف  ده اآليــات التــي تصــف عملي ــردِّ ــاه. وهــذا مــا ُت ويــرّف عــى املي
ســفر التكويــن بعــد كل يــوم مــن أيــام اخلليقــة: ورأى اهلل ذلــك أنــه حســن! 
يعنــي أنــه »كوزمــوس« إنــه مجيــل، ألن الــروح القــدس حــارض يف اخللــق. يف 

عمــل اآلب اخلالــق.

 نــرى الــروح القــدس حــارضًا وفاعــًا يف إيكونوميــا، يف تدبــر االبــن 
ــوم  ــو ي ــرة ه ــوم العن ــة ي ــرارًا. يف الكنيســة الرشقي ــرُت م ــايص كــام ذك اخل
ــروا  ــدس: »إنتظ ــروح الق ــول ال ــه بحل ــل كامل ــه ب ــس هنايت ــن ولي ــل اإلب عم
موعــد اآلب الــذي ســمعتموه منــي« )أعــامل 11 ؛ ٤( هــذا هــو عمــل الــروح 
ــة، ويف جممــل صلــوات  القــدس يف الكنيســة ويف أرسار الكنيســة ويف الليرتجي
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ــروح  ــل ال ــر عم ــرتّدد ذك ــذا ي ــًا. وهك ــًا وغرب ــاء رشق ــة مجع ــة الكنيس وأدعي
القــدس يف الكتــاب املقــّدس ويف الليرتجيــة ســواء بســواء. وأيضــا يف كتابــات 
آبــاء الكنيســة، كــام رشحــوا ذلــك أيضــًا يف مواعظهــم أو ميامرهــم، التــي نــرى 
ــرض  ــوات الف ــل صل ــة ويف جمم ــوص الليرتجي ــا يف نص ــام قلن ــدى ك ــا ص هل
الكنــي. هكــذا فهــم اآلبــاء رّس االيــامن، ونقلــوه إلينــا يف الليرتجيــة اإلهليــة.

عمل الروح القدس يف الليرتجية

واآلن ننتقــل إىل إيضــاح حضــور الــروح وعملــه يف كل أجــزاء 
االحتفــال بليرتجيــة القديــس يوحنــا فــم الذهــب. هكــذا فهنــاك ذكــٌر لعمــل 
الــروح القــدس يف هــذه الليرتجيــة 21 مــّرة. ولكــن مــع ذلــك فــكل الصلوات 
تنتهــي بعبــارة ثالوثيــة، ومتجيــد اآلب واالبــن والــروح القــدس. باإلضافــة إىل 
ذلــك فــإن هنــاك نصوصــًا فيهــا يظهــر عمــل الــروح يف صلــوات الكنيســة، يف 

الغــروب والســحر والصلــوات والنــوم الصغــرى والكــرى.

ــاموي  ــك الس ــا املل ــدس: »أهي ــروح الق ــتدعاء ال ــة باس ــدأ الليرتجي تب
ــات  ــز الصاحل ــكل. كن ــايلء ال ــكان وامل ــارض يف كل م ــق احل ــّزي. روح احل املع
ــا  ــص أهي ــس وخّل ــن كل دن ــا م ــا وطّهرن ــكن فين ــّم واس ــاة. هل ورازق احلي

ــنا«. ــح نفوس الصال

هــذه الصــاة تعــاد 8 مــرات يف الصلــوات الطقســية النهاريــة 
ــا،  ــكن فين ــدس، ليس ــروح الق ــور ال ــب حض ــاة نطل ــذه الص ــة. يف ه والليلي
ــروح  ــتدعاء لل ــوات أول اس ــذه الصل ــر ه ــنا. وتعت ــص نفوس ــا وخيلِّ ويطّهرن
ــع  ــداس. ويف مطل ــتعدادية للق ــاة االس ــى يف الص ــدس )Epiclèse(، وتت الق

ــة. ــة اإلهلي الليرتجي
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يف الصــالة عــىل البخــور نجــد اســتدعاء آخــر للــروح القــدس: »أهيــا 
املســيح إهلنــا، نقــّدم لــَك البخــور رائحــة طيــٍب روحــي. فاقبلــه عــى مذبحــك 

الســاموي. وأســبغ علينــا عوضــًا منــه نعمــة روحــَك القــدوس«.

إهنــا عمليــة مقايضــة! نقــّدم البخــور، ونطلــب مقابــل ذلــك... مقابــل 
ــدس!... ــروح الق البخور ال

ــب  ــة، نطل ــات امللّح ــل والطلب ــد اإلنجي ــني األوىل بع ــالة املؤمن يف ص
ــك«،  ــوم »بخدمت ــي نق ــّدوس«، لك ــك الق ــدرة روح ــا »بق ــن اهلل أن يمّتعن م
ــام  ــا، ك ــامل حياتن ــا يف كل أع ــروح يرافقن ــل ال ــة. ال ب ــة اإلهلي ــي بالذبيح أعن

ــة. ــة اإلهلي ــة الليرتجي ــا يف خدم يرافقن

 وللمــرة الرابعــة، أثنــاء االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة، يطلــب الكاهن 
يف الصــاة قبــل الــدورة بالقرابــني وقبــل النشــيد الرشوبيمــي، مصّليــًا هكــذا: 
ــة  ــن كل ني ــي م ــي وقلب ــر نف ــال. وطّه ــئ البّط ــدَك اخلاط ــا عب ــر إيّل أن »أنظ
رشيــرة. وبقــدرة روحــك القــدوس، إجعلنــي أنــا الابــس نعمــة الكهنــوت، 
ــأن أقــف لــدى مائدتــك هــذه املقّدســة. وأقــّرب جســدك املقــدس  ــرًا ب جدي

الطاهــر ودمــك الكريــم«.

ــص  ــوع خمّص ــدس بن ــروح الق ــول ال ــب حل ــي طل ــاة ه ــذه الص ه
وخــاص بالكاهــن. إّنــه دعــاء )أبكليــز( خــاص بالكاهــن: وهــذا رشط 

رضوري للتمّكــن مــن االحتفــال بالليرتجيــة أإلهليــة.

ــل  ــايل. وقب ــاح احتف ــة بزي ــكل التقدم ــن هي ــن م ــل القراب ــر نق ويص
ــخيص، رّسي  ــي، ش ــل محيم ــوار مجي ــاك ح ــتية، هن ــاة االفخارس ــة الص متابع

ــكل: ــام اهلي ــان أم ــا منحني ــه، ومه ــل مع ــامس، واملحتف ــن والش ــن الكاه ب
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الكاهن: أذكرين يا أخي ورشيكي يف اخلدمة!

الشاّمس: يذكُر الرب اإلله كهنوتَك يف ملكوته.

الكاهن: صلِّ ألجي يا رشيكي يف اخلدمة!

الشامس: الروح القدس يأيت عليَك. وقوة العي ُتظلِّلَك!

الكاهن: هذا الروح عينه يؤازرنا يف اخلدمة مجيع أيام حياتنا!

ثم يتبادالن الصاة الواحد واآلخر.

الشامس: أذكرين أهيا السيد القديس!

الكاهــن: يذكــرك الــرب اإللــه يف ملكوتــه، كل حــن، اآلن وكل أوان 
وإىل دهــر الداهريــن.

ثم خيرج الشامس إىل أمام األبواب املقّدسة، ويكمل الصاة...

 5ème( هــذه الصــاة هــي اخلامســة وفيهــا طلــب نعمــة الــروح القــدس
ــن  ــى الكاه ــًا ع ــدس خصيص ــروح الق ــول ال ــب حل ــي طل Epiclèse(، وه

ــال  ــة االحتف ــل متابع ــذا رضوري ألج ــه. وه ــل مع ــامس املحتف ــى الش وع
ــة. ــة اإلهلي بالليرتجي

هــذا مــع العلــم أن املطــران كان يــأيت ويصعــد اىل اهليــكل لاحتفــال 
بالليرتجيــة، بعــد نقــل القرابــن، يف التقليــد القديــم، وقبــل تطــّور الليرتجيــة 
يف القــرن التاســع. ولذلــك تــأيت  صــاة أخــرى الســتدعاء الــروح القــدس، 
ــة! وهــي صــالة  وهــي السادســة. ألجــل أن يســاعده  يف االحتفــال بالليرتجي
ــح  ــن وذبائ ــك قراب م ل ــدِّ ــأن نق ــن ب ــا جديري ــرأ: »إجعلن ــث نق ــة، حي التقدم
ــوة يف  ــب حظ ــا أن ُنصي ــعب. وأّهلن ــاالت الش ــا وجه ــن خطايان ــة. ع روحي
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ــح  ــَك الصال ــتقّر روُح نعمتِ ــًة لديك.ويس ــا مرضي ــون ذبيحتن ــك. فتك عيني
ــه«. ــعبِك كّل ــى ش ــة. وع ــن املقّدس ــذه القراب ــى ه ــا. وع علين

 هنــا اســتدعاء الــروح القــدس يشــمل مجيــع املشــاركن يف الليرتجيــة 
اإلهليــة. وهكــذا الــروح القــدس خُيِْرُجُهــم مــن »وقتهــم« )خرونــوس اخلــاص 

هبــم(، لكــي ُيدخلهــم يف »وقــت اهلل« )كــروس اهلل(.
ونجــد عمــل الــروح القــدس يف صــاة االبتهــال أو اســتدعاء الــروح 

القــدس )ابيــكالز(، وهــي الصــاة املركزيــة يف الليرتجيــة االهليــة.
هكــذا نقــرأ: »نقــّرب لــك أيضــًا هــذه العبــادة الروحيــة غــر الدموية، 
ونبتهــل. ونطلــب. ونتــّرع. فأرســل روحــك القــدوس علينــا. وعــى هــذه 

القرابــن احلــارضة«. 
ــروح  ــد إىل ال هــذا اإلحلــاح يف الدعــاء، يعــّر عــن الشــوق مــن جدي
القــدس. وهــذا مــا عــّر عنــه القديــس باســيليوس كــام ذكرنــا أعــاه قائــًا: 
بعــد املعموديــة نتشــّوق مــن جديــد إىل الــروح القــدس، كــام تعنــي العبــارات: 
نبتهــل! نطلــب! نتــّرع! أرســل روحــك! إننــا بحاجــة ماســة إليــه! 

ــاح!...  وبإحل
ــَز جســد مســيحك الكريــم!...  ــع الصــاة: »واجعــل هــذا اخلب ونتاب
هــذه العبــارة هــي يف األصــل اليونــاين أقــوى مــن العــريب، وتعنــي َخَلــَق. وهي 
ــاموات  ــق الس ــامن: خال ــون اإلي ــا يف قان ــي نجده ــة الت ــة اليوناني ــس الكلم نف
واألرض! كلمــة إجعــل تعنــي اخللــق! وهــذا يعنــي أكثــر مــن عبــارة حتويــل 
ــي  ــي، وه ــا األكوين ــس توم ــد القدي ــارة عن ــي العب ــام ه ــرى. ك ــادة أخ إىل م
)Transsubstantiation( مــع العلــم أن العبــارة )Trans( تعنــي االنتقــال مــن 

إىل...
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ــد  ــز جس ــذا اخلب ــل ه ــذا: »واجع ــاة هك ــُل الص ــبب ُنكم ــذا الس وهل
مســيحك الكريــم! واجعــل مــا يف هــذا الــكأس دم مســيحك الكريــم! حمــّوالً 

إيامهــا بروحــك القــدوس!«

الً، بمعنــى خلــق! وهذا  وهنــا جيــب أن نفهــم العبــارة: »إجعــل، وحمــوِّ
أكثــر مــن  حتويــل أو تغيــري«. وهــذا مــا يقولــه بولــس الرســول: »إن كان أحــد 

يف املســيح، فهــو خليقــة جديــدة! » )2كــور 5 : 17(. وهــذا هــو التأليــه!

ــل يف  ــدس الفاع ــروح الق ــارة إىل ال ــع إش ــاة م ــع الص ــذا تتاب وهل
ــراِن  ــِس. لغف ــاِف النف ــام لعف ــن منه ــا للمتناول ــي يكون ــتيا: » لك االفخارس
ــة  ــاموات... للدال ــوت الس ــامل ملك ــدس. لك ــروِح الق ــِة ال ــا. لرشك اخلطاي
ــدة... ــه، اخلليقــة اجلدي ــي التأل ــة والقضــاء«. امللكــوت يعن لديــك. ال للدينون

امللفــت هــو اســتعامل عبــارة يســتقّر، أو باألحــرى »يــّل كــام هوالتعبر 
ــل  ــل يف مح ــاك جرائي ــتعملها امل ــي يس ــها الت ــارة نفس ــي العب ــة. وه باليوناني
ــك  ــّل علي ــدس ي ــروح الق ــا: »ال ــام ورد يف لوق ــذراء، ك ــم الع ــارة ملري البش
ــارة نفســها، نجدهــا يف مطلــع  وقــدرة العــي تظللــَك« )لوقــا 1 : 35(. والعب
إنجيــل يوحنــا حــول جتّســد كلمــة اهلل: »والكلمــة صــار جســدًا وســكن فينــا. 
)أو حــّل فيــام بيننــا( )يوحنــا 1 : 1٤(. العبــارة نفســها باليونانيــة تــرد بمعنــى 

ــة!... حلــول الــروح القــدس يف البشــارة. والتجّســد والليرتجي

الدعــاء ألجــل كل املشــاركن يف الليرتجيــة وألجــل أن تتحقــق فيهــم 
ــن  ــة ب ــة واالرساري ــة الروحي ــق الرشاك ــارة إىل عم ــو إش ــة، ه ــل املناول مفاعي
ــتدعاء  ــذا االس ــد ه ــذا فبع ــة. وهل ــة االهلي ــن بالليرتجي ــن املحتفل ــع املؤمن مجي
حللــول الــروح القــدس، تــأيت سلســلة مــن االبتهــاالت ألجــل مجيــع 
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القديســن مــن العهديــن القديــم واجلديــد؛ ومريــم العــذراء مــع نشــيد خــاص 
ــكان املنطقــة... واملــرىض...  ــلطات الكنســية وس ــار والس ــا، وقديــس النه هب
واملحســنن إىل الفقــراء... ويف ليرتجيــة باســيليوس السلســلة أطــول بكثــر... 
حتــى إننــا نقــرأ بعــد الذكرانيــات الشــاملة الطويلــة، نقــرأ هــذه اجلملــة التــي 
ــن مل  ــان: »والذي ــع كل إنس ــعور م ــة والش ــان والرعاي ــة واحلن ــا املحب ملؤه
نذكرهــم نحــن، عــن جهــل أو عــن نســيان أو لكثــرة االســامء. فاذكرهــم أنــَت 
ــا  العــامِلُ ســّن كل واحــد واســمه، والعــارف كّل واحــٍد مــن جــوف أمــه... ي

ــه«. ــٍت وحاجتِ ــِه، وكَل بي ــكل إنســان وُبْغيت ــًا ب عاملِ

وهنــا تظهــر روحانيــة الرشكــة الرائعــة يف الليرتجيــة: رشكــة مــع اهلل، 
مــع الــروح، مــع املســيح، مــع مريــم العــذراء، مــع القديســن... مــع بعضنــا 

بعضــًا...

هــذه هــي الرشاكــة املســيحية التــي نجــد أمجــل جتّلياهتــا يف الليرتجيــة! 
إهنــا حقــا مدرســة ، عامليــة كونيــة! إهنــا جتمــع حقــًا الســامء واألرض!

ــوع  ــدس، موض ــروح الق ــك إىل ال ــد كل ذل ــاة بع ــا الص ــود بن وتع
شــوقنا الروحــي الدائــم. ويــأيت ابتهــال آخــر )الســابع( لطلــب عمــل الــروح 
القــدس. ألننــا ال يمكننــا أن نحتفــل بالليرتجيــة بــدون الــروح القــدس. نصّي 
س  ــدَّ ــه املق ــى مذبح ــا ع ــذي قبله ــرش، ال ــب الب ــا املح ــى إن إهلن ــذا: »حت هك
الســاموي، العقــي، رائحــَة طيــٍب روحــّي. يســبغ علينــا عوضــًا عنهــا النعمــة 

ــة الــروح القــدس نطلــب«. ــة وموهب اإلهلي

وبعــد قليــل يــأيت ابتهــال آخــر لطلــب »رشكــة الــروح القــدس« قبــل 
صــاة أبانــا: »لنســأل الوحــدة يف اإليــامن. ورشكــة الــروح القــدس، ولنــودع 

املســيح اإللــه ذواتنــا وبعضنــا بعضــًا وحياتنــا كلهــا«.
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ــل  ــز قب ــد كــر اخلب ــأيت إىل إســتدعاء آخــر، إبتهــال، أبيــكاز، عن ون
ــزاء.  ــة أج ــّدس إىل أربع ــل املق ــن احلم ــم الكاه ــث يقسِّ ــة. حي ــة املقّدس املناول
ويضــع اجلــزء املرســوم عليــه حرفــان  I S أو يســوع، يضعــه يف الــكأس 

ــدس«. ــروح الق ــامن ال ــامل إي ــول: »ك ــة، ويق املقّدس

ــة كل  ــة وخاص ــو قم ــدس، ه ــروح الق ــر ال ــع ذك ــال م ــذا االبته ه
ــامل  ــل ك ــامل«... أج ــارة »ك ــدس، بعب ــروح الق ــابقة إىل ال ــاالت الس االبته

ــداء،... ــد، الف ــايص، التجس ــر اخل ــا، التدب اإليكونومي

وتــأيت إشــارة أخــرى وأخــرة إىل عمــل الــروح القــدس يف الليرتجيــة. 
ــًا:  ــة، قائ ــكأس املقّدس ــار يف ال ــاء احل ــن امل ــكب الكاه ــا يس ــك عندم وذل
»حــرارة االيــامن اململــؤة مــن الــروح القــدس«. وتســبقها عبــارة متصلــة هبــا: 

ــن«... ــيَك يف كل ح ــرارة قديس ــة ح »مبارك

نشــر هنــا إىل أن ســكب املــاء احلــار يف الــكأس املقّدســة، هــو عمــل 
موجــود فقــط يف الطقــس البيزنطــي كــام أرشنــا ســابقًا. ويبــدو أن ســكب املــاء 
ــو  ــود ه ــر، واملقص ــد اخلم ــّا جيم ــادرة لئ ــق الب ــًا يف املناط ــار، كان رضوري احل
تقليــل حــّدة اخلمــر بســكب املــاء. ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو رمزيــة هــذا 
املــاء احلــار وعاقــة ســكب املــاء احلــار بالــروح القــدس. ومعنــى الرمــز هــو 
أن حــرارة اخلمــر بســبب ســكب املــاء احلــار، تعنــي أن جســد املســيح حــّي. 
ــد  ــان الراق ــام االنس ــان. بين ــم اإلنس ــام يف جس ــًا ك ــاة... متام ــرارة احلي ــه ح في
ــيح  ــد املس ــو جس ــة ه ــيح يف املناول ــد املس ــذا فجس ــاردًا. وهل ــده ب ــون جس يك
ــرارٌة  ــو ح ــدس ه ــروح الق ــذا فال ــوات! وهك ــن األم ــن ب ــم م ــي! القائ احل
ــوم  ــذ ي ــى التامي ــدس ع ــروح الق ــول ال ــدث حل ــراه يف ح ــذا مان ــار. وه ون
العنــرة، حيــث نــزل الــروح هبيئــة ألســنة مــن نــار ونــور!... إذًا هنــا إشــارة 
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واضحــة إىل القيامــة والعنــرة وحلــول الــروح القــدس. مــن هنــا يف التقليــد 
ــم هنــا أناشــيد القيامــة أثنــاء توزيــع املناولــة. الــرويس ترّن

وهكــذا فــإن ذكــر الــروح القــدس بالنســبة للخبــز املقــّدس واخلمــر 
ــر  ــلء التدب ــد إىل م ــن جدي ــز م ــة، يرم ــة املقّدس ــل املناول ــاالً قب ــدس، ح املق
ــة  اخلــايص بواســطة الــروح القــدس. وهكــذا فاملؤمنــون مــن خــال املناول

ــوات. ــن األم ــم م ــي القائ ــيح احل ــرتكون باملس يش

حلــول الــروح القــدس يف كل هــذه الصلــوات املذكــورة ســابقًا، والتــي 
ــذه  ــدار... يف ه ــان أو إنح ــول أو إتي ــّرد حل ــن جم ــر م ــي أكث ــًا، تعن ــتأيت الحق س
العبــارة، ويف هــذه الصلــوات، إشــارة إىل عمل التأليــه ) Divinisation، ثيوســيس 
théosis( الــذي هــو عمــل الــروح القــدس اجلوهــري فينــا. فــا يســاعدنا الــروح 

ــاول  ــي نتن ــة، ولك ــاألرسار املقدس ــة، وب ــل بالليرتجي ــي نحتف ــط لك ــدس فق الق
جســد الــرب يســوع، بــل إنــه يدخــل إىل محيــم حياتنــا وكياننــا املســيحي الروحي، 
ويؤهّلنــا، وجيعلنــا رشكاء يف الطبيعــة اإلهليــة، ويف رّس اخلــاص بجملتــه. ونصبــح 

هكــذا خليقــة جديــدة يف املســيح يســوع، بــدءًا باملعموديــة املقّدســة...

وهكــذا نصبــح »حامــي اهلل« أو »حامــي املســيح« كــام نصــّي وننشــد 
ــة،  ــرة يف الليرتجي ــور كث ــر أم ــذا تش ــن... وإىل ه ــض القديس ــاد بع يف أعي
يف الكنيســة ويف االحتفــال بــاالرسار املقّدســة. الثيــاب اجلميلــة، )ثيــاب 
الكاهــن والشــاّمس وخــّدام اهليــكل وأيضــا املؤمنــن املشــاركن يف الصــاة(، 
وااليقونــات اجلميلــة املزينــة، والشــموع واألضــواء... وكل مــا يف الكنيســة... 
كل ذلــك يرمــز خارجيــًا إىل يشء روحــي رائــع ســاموي... إىل التأليــه! 

ــيس(... )ثيوس



- 108 -

ومــع ذلــك نبقــى خطــأة، متلّبســن بالضعــف، وليــس فقــط بثيــاب 
ــة، كــام ننشــد: »ليــس يل ثــوب للدخــول إىل اخلــدر...« مجيل

ــزال  ــأة. وال ن ــى خط ــك نبق ــع ذل ــا، وم ــأ حياتن ــروح يم ــل ال أج
ــل  ــد نق ــورة بع ــاة املذك ــن يف الص ــّي الكاه ــك يص ــذه األرض. ولذل ــى ه ع
القرابــن: »إجعلنــا جديريــن بــأن نقــّدم لــك قرابــن، وذبائــح روحيــة، عــن 

ــعب«. ــاالت الش ــا وجه خطايان

ــعب!  ــا الش ــن خطاي ــر م ــي أك ــه ه ــأن خطيئت ــن ب ــّر الكاه ــا ُيق وهن
ــعب  ــر الش ــن يتق ــض، أن الكاه ــّره البع ــد أن يف ــا يري ــس م ــذا بعك وه

ــاه! ــن خطاي ــر م ــا أك ــم خطاي ــب إليه وينس

هــذا الشــعور الشــامل: الشــعور باخلطيئــة، والشــعور بحلــول وقــوة 
ونعمــة الــروح القــدس، ترافــق الكاهــن والشــعب طيلــة االحتفــال بالليرتجية 

اإلهليــة...

ــة.  ــفناه يف الليرتجي ــذي اكتش ــدس، ال ــروح الق ــل ال ــو عم ــذا ه ه
وســنتابع الــكام عــن الــروح وعــن جممــل عمــل الثالــوث اإلهلــي يف الليرتجية 

ــاب، بركــة املخّلــص! يف الفصــل الســابع واألخــر مــن هــذا الكت
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الفصل السابع
رّس الثالوث األقدس
يف الليرتجية اإلهلية

أيقونة الثالوث األقدس
»أآلُب رجائي، واإلبُن ملجأي، والروُح القدس وقائي، أهيا الثالوث 

القدوس املجد لك.«
*******
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يف التأمــل الســابق ، تكّلمنــا بإســهاب عــن عمــل الــروح القــدس يف 
ــر  ــط بالتدب ــروح القــدس مرتب ــة. واآلن ســنرى أن عمــل ال ــة  اإلهلي الليرتجي
ــاركون يف  ــة مش ــم الثاث ــدس. األقاني ــوث األق ــل الثال ــو عم ــايص وه اخل
ــراه يف  ــا ن ــذا م ــا. وه ــايص أو اإليكونومي ــر اخل ــذا التدب ــامل ه ــق وإك حتقي
ُبنيــة الصلــوات الليرتجيــة: األقانيــم الثاثــة هــم يف صميــم عمــل اخلــاص. 
ــي، كــام يظهــر مــن النصــوص  واملســيحية مرتكــزة عــى هــذا املعتقــد الثالوث

ــة. الليرتجي
ــران  ــام املط ــارك هب ــى، يب ــث واملثنّ ــمعدان املثّل ــك يف الش ــرى ذل 1 - ن
الشــعب يف الليرتجيــات االحتفاليــة: ويرمــزان املثّلــث إىل رس الثالــوث، 
واملثنـّـى إىل شــخص الســيد املســيح الــذي هــو إلــه وإنســان بطبيعتن وشــخص 
واحــد. وهكــذا نــرى الّريــن األساســين يف إيامننــا املقــّدس يف رمزيــة هذيــن 

ــا املســيحي. الشــمعدانن! فهــام خمتــر إيامنن
2 - رّس الثالــوث يف وحدانيــة هــو دليــل لنــا لكــي نفهــم بعمــق معنــى 
ــذه  ــى ه ــق معن ــه. نطّب ــة اآلم ــه ليل ــن ب ــدة املؤمن ــل وح ــوع ألج ــاة يس ص
ــكونية،  ــاة مس ــا ص ــيحية. إهن ــدة املس ــل الوح ــاعي ألج ــى املس ــاة ع الص
ألجــل حتســن العاقــات بــن الكنائــس والطوائــف...يف الواقــع صاة يســوع 
ــر: إهنــا صــاة ألجــل وحــدة البــرش  ــى أعمــق بكث ألجــل الوحــدة هلــا معن
ــدس:  ــوث األق ــراه يف رّس الثال ــا ن ــال م ــى مث ــم، ع ــام بينه ــع اهلل وفي ــًا م مجيع
الثالــوث يف الوحــدة، والوحــدة يف الثالــوث. الشــعوب كّلهــا مدعــّوة إىل هــذه 

الوحــدة فيــام بينهــا ومــع اهلل!... هــذا مســتقبل البرشيــة!
3 - وحــدة اهلل تنعكــس عــى وحــدة االنســان يف قــرارة نفســه وكيانــه: 
اهلل واحــد! واالنســان مدعــو إىل الوحــدة. وباللغــة اليونانيــة إنــه مدعــو ليكون 
»واحــدًا وراهبــًا! )موناخــوس Monachos(. وإذا كان االنســان خملوقــًا عــى 
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صــورة اهلل ومثالــه، فهــو مدعــو إىل هــذه الوحــدة مــع اهلل ومــع ذاتــه ويف ذاتــه. 
ويقــول التقليــد هبــذا املعنــى، أن آدم بقــي )موناخــوس( وحــده، حتــى ُخلقــت 
املــرأة! وبعــد خلــق املــرأة إىل جانبــه أصبــح زوجــًا مــع امرأتــه؛ مل يعد واحــدًا مل 
يعــد »موناخــوس«! ليــس بســبب احليــاة اجلنســية والزوجيــة، بــل ألنــه أصبــح 
منقســاًم يف ذاتــه... يف قراراتــه. وعــى هــذا املنــوال كلنــا مدعــوون لكــي نكــون 
ــر.  ــع اآلخ ــا وم ــع ذاتن ــع اهلل، م ــدًا م ــدًا... واح ــون واح ــوس«، لنك »موناخ

وهكــذا وهبــذا املعنــى كل إنســان مدعــوٌّ ليكــون »موناخــوس«، راهبــا.

ــروح  ــع ال ــة، وموق ــدس يف وحداني ــوث األق ــإن رّس الثال ــذا ف وهك
القــدس يف رسِّ الثالــوث، هــذا هــو دعــوٌة لنــا مجيعــًا لنصبــح ونكــون واحــدًا 

ــع اهلل!...  م

ــدة  ــّرد عقي ــو جم ــس ه ــدس، لي ــوث األق ــإن رس الثال ــذا ف ٤ - وهك
ــو رسٌّ  ــل ه ــط... ب ــيحية فق ــة مس ــة إيامني ــة، وحقيق ــفية والهوتي ــة فلس عقاني
ــيحي  ــان، املس ــق، كلُّ إنس ــامي العمي ــاه الس ــه وإىل معن ــاج إلي ــايت. رسٌّ يت حي
واملســلم واليهــودي والبــوذي... رّس الثالــوث رسٌّ وجــودي. وجــداين. إنســاين 

ــدة...  ــوث ورّس الوح ــش رّس الثال ــوون لنعي ــا مدع ــايت... كلن حي

مــن هنــا نفهــم أيضــًا أمهيــة حتديــد االيــامن املســيحي يف جممــع 
خلقيدونيــة )٤51( الــذي حــّدد أن يف املســيح الواحــد طبيعتــان: إهليــة 
وإنســانية. وقــد أصبــح إنســانًا وجســدًا. فيــه اهلل واالنســان يف وحــدة جوهرية، 
لكــي يدعــو االنســان ليكــون واحــدًا يف عمــق كيانــه... دعــوة تشــمل البرشيــة 
بأرسهــا. وهــذا هــو الســبب ملــاذا املســيح شــّدد عــى الصــاة ألجــل وحــدة 
ــي  ــة الت ــة اآلمــه... مؤكــدًا رضورة وحــدة البرشي ــه، ليل ــذه واملؤمنــن ب تامي

ــه... ــه وقيامت ــه وموت ــا بأآلم خّلصه



- 112 -

5 - ولننتقــل اآلن يف تأملنــا، إىل األنافــورا أو ليرتجيــة التقديــس. 
الصــاة موّجهــة إىل اآلب، وحتتــوي عــى ثاثــة أجــزاء، كــام رشحنــا ســابقًا: 
األول يصــف عمــل اهلل اآلب يف اخللــق. والثــاين يصــف عمل االبن يف التجّســد 
والفــداء. والثالــث يصــف عمــل الــروح القــدس يف التأليــه والتقديــس، ومهــا 

الغايــة الغائيــة األخــرة ملجمــل العمــل اخلــايص.

ــة  ــة ليعــّر عــن هــذه احلقيقــة والرمزي ــأيت النشــيد بعــد املناول 6 - وي
ــا  ــاموي. ووجدن ــروح الس ــا ال ــي. وأخذن ــور احلقيق ــا الن ــد نظرن ــة: »لق الرائع
اإليــامن احلــق. فلنســجد للثالــوث غــر املنقســم ألنــه خّلصنــا ...« مــع العلــم 
ــد مــلء التدبــر  ــد العنــرة، الــذي هــو عي ــوم عي ــا ُننشــد هــذا النشــيد ي أنن
ــة هــو احتفــال بالعنــرة ورّس اخلــاص،  اخلــايص. وكل احتفــال بالليرتجي

كــام قلنــا مــرارًا يف هــذه التأمــات.

7 - ال بــد مــن االشــارة إىل أن الليرتجيــات الثــاث يف طقســنا 
ــدس يف  ــروح الق ــل ال ــر إىل عم ــا تش ــي كله ــاين - األنطاك ــي اليون البيزنط
الليرتجيــة. هــذا مــا رأينــاه يف ليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب. ونــراه يف ليرتجيــة 
القديــس باســيليوس الكبــر، ويف ليرتجيــة األقــداس الســابق تقديســها. فهــذه 
الليرتجيــات الثــاث حتتــوي عــى خصوصيــات ليرتجيــة متشــاهبة. ال بــل نجد 
ذلــك يف الليرتجيــات األخــرى. فنجــد مثــًا صــاة اســتدعاء الــروح القــدس 
ــة  ــة، والقبطي ــة األرمني ــّرر يف الليرتجي ــزي...« تتك ــاموي املع ــك الس ــا املل »أهي

ــا فــم الذهــب. ــة يوحن ــة، وكلهــا فيهــا عنــارص مشــاهبة لليرتجي والرياني

8 - العمــل اخلــايص هــو إذن عمــل الثالــوث األقــدس بامتيــاز. كّلــه 
عمــل اآلب... ولكــن مــع االبــن والــروح. وهــو عمــل االبــن ولكــن أيضــًا 
عمــل اآلب والــروح، وعمــل الــروح ولكــن عمــُل اآلب واإلبــن أيضــًا. وهذا 
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مــا أرشنــا إليــه يف رشح صــاة األنافــورا وهــي اجلــزء األســايس يف الليرتجيــة. 
ــن  ــل االب ــط بعم ــه مرتب ــه. ولكن ــرشح عمل ــه إىل اآلب وي ــزء األول موّج اجل
ــن  ــًا ع ــس منفص ــه لي ــن، ولكن ــل االب ــف عم ــاين يص ــزء الث ــروح. اجل وال
ــل  ــه عم ــروح. ولكن ــل ال ــف عم ــث يص ــزء الثال ــروح. واجل ــل اآلب وال عم

متصــل بعمــل اآلب واالبــن.

9 - وهكــذا فــإن صــاة األنافــورا هــي صــاة ثالوثيــة مثلثــة... وكأهنا 
ــور  ــرى... وكأن األناف ــة االخ ــزاء اللوح ــا أج ــزٍء منه ــد يف كل ج ــة نج لوح
ــه إىل أب  ــوث وزيارت ــور الثال ــة حض ــي إيقون ــة، ه ــخاص الثاث ــة لاش املثّلث
اآلبــاء يف اخلليــل )حــرون( حتــت بلوطــة ممــرا! كــام نــرى يف إيقونــة روبلــف. 
ــا  ــكان رأيتهــا... إهن ــن كل م ــك م ــر إلي ــا تنظ ــدا تراه ــة اجلوكون أو هــي لوح

لوحــة مثّلثــة األبعــاد... 

10 - أحــب أن ُأشــر اىل اخلــاف أو النقــاش املعــروف، وهــو أحــد 
اخلافــات املعروفــة والتارخييــة بــن الــرشق والغــرب. اخلــاف هــو يف اجلواب 
عــى هــذا الســؤال: متــى يصــر حتويــل اخلبــز واخلمــر إىل جســد ودم الــرب 
ــا  ــتيا، أو م ــيس  االفخارس ــوع يف تأس ــامت يس ــال كل ــن خ ــل م ــوع؟ ه يس
ُيســّمى الــكام اجلوهــري، أو مــن خــال صلــوات اســتدعاء الــروح القــدس 

ــاين؟... الاحقــة يف الطقــس البيزنطــي اليون

ــامت  ــدون أن كل ــّددون ويؤّك ــن يش ــن م ــن الات ــاك ب ــع هن يف الواق
ل القرابــن. بينــام هنــاك بــن الرشقيــن وأقــول األكثريــة،  ــوِّ يســوع حُتَ
يقّللــون مــن مفعــول كلــامت التأســيس، ويؤكــدون أن التحويــل يصــر 
فقــط باســتدعاء الــروح القــدس الاحــق لكلــامت التقديــس. هــذا اخلــاف 
ــك، ال  ــروم الكاثولي ــة ال ــخ كنيس ــب دورًا يف تاري ــهور... ولع ــروف ومش مع
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ســيام يف آخــر القــرن الســابع عــرش ويف الثامــن والتاســع عــرش، ال ســيام مــع 
ــع  ــرات م ــع املناظ ــص، وم ــر املخّل ــس دي ــي مؤس ــوس الصيف ــران أفتيم املط
املطــران جرمانــوس آدم مطــران حلــب ومــع البطريــرك مكســيموس الثالــث 

ــوم... مظل
ونشــكر اهلل أن هــذا النقــاش واخلــاف حــول موضــوع وقــت حتويــل    
القرابــن إىل جســد املســيح ودمــه. قــد نوقــش يف اجتامعــات اللجنــة الاهوتيــة 
الدوليــة، بــن الكاثوليــك واالرثوذكــس، يف اجتامعاهتــا يف الســنوات 1982، 
1987 ، 1988، وتوّصــل الكاثوليــك واالرثوذكــس إىل هــذا املوقــف ، 
ــال  ــن خ ــّم م ــوع، يت ــرب يس ــد ودم ال ــن إىل جس ــل القراب ــو: أن حتوي وه
ــر  ــل تدب ــو عم ــل ه ــذا التحوي ــة. وه ــة اإلهلي ــال بالليرتجي ــل االحتف جمم
)إيكونوميــا( الثالــوث األقــدس. اســتدعاء الــروح القــدس هــو قمــة يف هــذا 
ــل  ــد، يف عمــل التحوي ــه ليــس العامــل الوحي ــر. ولكن ــل وهــذا التدب التحوي

ــًا... ــا مجيع ــل رس إيامنن ــذا التحوي ــى ه ــتي. ويبق االفخارس
 يف هــذه املواقــف عــى اختافهــا، َنــِيَ األطــراف أمهيــة عمــل الــروح 
القــدس مــن جهــة؛ ولكــن إرتبــاط عملــه بعمــل اآلب واالبــن، و«باهــوت 

الثالــوث األقــدس«.

11 - ولذلــك أحــّب أن اؤّكــد مــن جديــد عــى هــذه احلقيقــة والنظرة 
الاهوتيــة األساســية يف الاهــوت، ال ســيام الرشقــي والغــريب أيضــًا. وهــذا ما 
رّددتــه مــرارًا يف هــذه التأمــات. وهــو ذو أمهيــة الهوتيــة جوهريــة ومفصليــة 

وشــاملة يف الــرشق والغــرب. وأخترهــا بــام يــي:
اخللق هو عمل اآلب، ولكنّه أيضا عمل الثالوث األقدس. 	 
الثالــوث 	  أيضــا عمــل  إىل اآلبــن، ولكنــه  ُينســب  التجّســد 

األقــدس.
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ــع 	  ــه. وم ــك التألي ــدس، وكذل ــروح الق ــل ال ــو عم ــس ه التقدي
ــدس.  ــوث  األق ــل الثال ــو عم ــك فه ذل

هــذه النظريــة هــي أساســية يف الاهــوت املســيحي، ألجــل فهــم 	 
ــاة الروحيــة يف  ــة، وأرسار الكنيســة، وجممــل احلي ــة اإلهلي الليرتجي

ــي. ــوت الرشق ــًا يف الاه ــر وضوح ــي أكث ــة. وه الكنيس

أحــب قبــل أن ُأهنــي هــذا التأمــل، أن أشــر إىل عمــل الــروح القــدس 
مــن جهــة وعمــل الثالــوث األقــدس يف آن واحــد. وكــام قلــت، هــذا األمــر 
ــا  ــذا م ــية. ه ــوات الطقس ــيام الصل ــة، الس ــة الرشقي ــًا يف الكنيس ــر وضوح أكث

نــراه:

ــل  ــارة ال ب ــام إش ــا دائ ــد فيه ــا نج ــني، فإنن ــاد القديس ــيد أعي أوالً - يف أناش
إشــارات إىل عمــل الــروح القــدس بنــوع خــاص. ويدعــى القديــس »قيثــارة 

ــروح« ال

ــة  ــد جمموع ــد، توج ــبت - األح ــة الس ــل، ليل ــف اللي ــالة نص ــًا - يف ص ثاني
ــكا  ــة« أو ترياذي ــيد الثالوثي ــمها »األناش ــون( اس ــّميها قان ــيد )ونس ــن األناش م
ــي  ــس البيزنط ــز الطق ــي متّي ــة الت ــان الثامني ــى األحل ــوزع ع )Triadika(، وتت
ــول  ــًا، ح ــا رائع ــًا الهوتي ــة أو درس ــيد اطروح ــذه األناش ــر ه ــاين. وُتعت اليون
رس الثالــوث األقــدس، وترابــط الثاثــة األقانيــم فيــام بينهــا... باألســف مــا 
عــادت ُتصــّى يف األديــار... كــام ســقطت صــاة أمجــل مزمــور، وهــو املزمــور 
118، وهــو مزمــور عشــق رشيعــة اهلل!... يــا ليتنــا نعــود نصّليــه مــن وقــت 
ألخــر، مقّســاًم إىل ثاثــة أجــزاء يف صــاة الســحر أقلــه يــوم الســبوت... هــذا 
مــع العلــم أن آياتــه ترافــق أناشــيد وتقاريــظ جنــاز املســيح... وكذلــك جنــاز 

ــان...  الرهب



- 116 -

ثالثــا - هنــاك جمموعــة مــن األناشــيد نتلوهــا يف صــاة ســحر اآلحــاد، وتتوزع 
ــا  ــد ) أن ــي« أو املصاع ــيد املراق ــّمى »أناش ــة، وُتس ــة الثامني ــان  القيام ــى أحل ع
ــر  ــّوة مزام ــر، املدع ــات املزام ــى آي ــوّزع ع ــي تت ــي Anaphathmi(، وه فثم
املراقــي. وكان اليهــود يتلوهنــا وهــم صاعــدون إىل القــدس، أو إىل جبــل 
اهليــكل. هــذه الصلــوات واالناشــيد آيــة يف اجلــامل. واآليــة األخــرة )املجــد 
ــاًم مــع  لــآلب... اآلن وكل أوان( خمصصــة دائــام للــروح القــدس، ولكــن دائ
ــوث  ــيد الثال ــدس وأناش ــروح الق ــيد ال ــي أناش ــدس. فه ــوث األق ــر الثال ذك
ــأن تكــون موضــوع  ــة ب ــة إىل ذلــك فهــذه األناشــيد خليق األقــدس. باالضاف

ــة رائعــة. تأمــات روحي

ــروح  ــا ال ــة، موضوعه ــيد الثالوثي ــن األناش ــة م ــا جمموع ــاك أيض ــًا - هن رابع
القــدس والثالــوث األقــدس. وُتدعــى الصلــوات الثالوثيــة. وتتــى يف مطلــع 

ــر. ــي املقــّدس الكب ــام الصــوم االربعين صــاة الســحر يف أي

خامســًا - صلــوات النهــوض مــن النــوم هــي أيضــًا صلــوات ثالوثيــة، مجيلــة 
جــدًا... وال أزال أصّليهــا كل يــوم عنــد هنــويض مــن النــوم ركوعــًا... متامــا 
كــام كنــا نصّليهــا يف إكلريكيــة ديــر املخلــص. وأذكــر بتأثــر كبــٍر كيــف كنــا 
نــا )حــوايل 120 طالبــًا إكلريكيــًا( يف مهجــع واحــد.  كطــّاب صغــار ننــام كلُّ
وعندمــا يــدق اجلــرس للنهــوض، ُيصّفــق الكاهــن املناظــر، حــاالً ننــزل مــن 
رسيرنــا ونركــع إىل جانــب الريــر... ونجيــب عــى الكاهــن الــذي يدعونــا 
إىل الصــاة قائــًا: »املجــد لربنــا يســوع«. ونجيــب »الســام عــى أمنــا مريــم 
ــة النهــوض مــن النــوم وهــي أربعــة ! ومــا أمجلهــا!  ــم نتلــو أدعي البتــول«. ث

وهــي ثالوثيــة!
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أهيا األحباء!

ــى  ــامء ع ــة » الس ــة اإلهلي ــول الليرتجي ــالت ح ــذه التأم ــام ه يف خت
االرض« ويف ختــام هــذا التأمــل،  اســتعرض أمامكــم أدعيــة وصلــوات 
مــن خدمــة عيــد العنــرة، ومــن ليرتجيــة يوحنــا فــم الذهــب وباســيليوس 
الكبــر. وهــي مدخــٌل »ميســتاغوجي« أو »رّسي« أو »روحــي« إىل فهــٍم أعمــَق 
هلــذا االحتفــال الرائــع بــّر التدبــر اخلــايص الثاثــي، وفيــه يشــغل الــروح 

ــزًا. ــدس دورًا ممي الق

ــوث  ــد الثال ــاين، عي ــي - اليون ــد البيزنط ــو يف التقلي ــرة ه ــد العن عي
ــد  ــي فعي ــس الاتين ــا يف الطق ــدس أم ــروح الق ــد ال ــس عي ــدس، ولي األق

ــرة. ــد العن ــد األول بع ــوم األح ــو ي ــدس ه ــوث األق الثال

األناشــيد الالحقــة تــرشح هــذا األمــر: العنــرة مــع حلــول الــروح 
القــدس، هــي خامتــة أعــامل الفــداء واخلــاص والتدبــر اخلــايص، الــذي هــو 
عمــل الثالــوث االقــدس. ويف هــذا العيــد للــروح القــدس مــكان مميــز. وهلــذا 
ــل  ــل والفاع ــل بالعام ــرة،  ونحتف ــد العن ــوم أح ــه ي ــدث نفس ــل باحل نحتف
ــوم الاحــق. هــذه هــي العــادة  ــروح القــدس، يف الي ــه، وهــو ال األســايس في
ــل. 8  ــاك جرائي ــد امل ــارة. 26 آذار عي ــي: 25 آذار البش ــس البيزنط يف الطق
أيلــول عيــد ميــاد الســيدة، يــوم 9 عيــد والدهيــا. 2 شــباط دخــول املســيح إىل 
ــز يف اســتقبال  اهليــكل، 3 شــباط عيــد ســمعان الشــيخ الــذي كان لــه دور ممّي
يســوع يف اهليــكل. 25 كانــون األول عيــد ميــاد يســوع؛ يف 26 كانــون األول 

عيــد أمــه مريــم البتــول! 
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ــد  ــة يف آن واح ــة والثالوثي ــيد الروحاني ــذه األناش ــتمع اآلن إىل ه ونس
ــة أحــد العنــرة: وهــي مــن رتب

نــا نعيَّــد عيــد اخلمســن. وحلضــور الــروح. وإنجــاز الوعــد. ومتــام   »إنَّ
ــق الوقــار. وهلــذا هنتــف إليــك  ــم الفائ الرجــاء. فــام أرشَف هــذا الــر العظي

أهيــا الــرب املبــدع الــكل. املجــد لــك.

دَت تاميــذَك بألســنة خمتلفــة األنــواع.  »أهيــا املســيح. لقــد جــدَّ
ــة  ــنا الرمح ــح نفوس ــت. املان ــر املائ ــة غ ــه الكلم ــَت اإلْل ــك أن ــرزوا أنَّ ليك

العظمــى.

ــُل الكهنوت.  »إنَّ الــروح القــدس هيــُب كَل يشء: ُيفيُض النبــوءة. ُيكمِّ
وقــد عّلــم األُمّيــن احلكمــة. وأظهــر الصياديــن متكلِّمــن بالاهــوت. وهــو 
ي املســاوي لــآلب واالبــن يف اجلوهــر  ُيرتِّــب كل نظــام البيعــة. فيــا أهيــا املعــزِّ

والعــرش. لــك املجــد.

ــا  ــاموي. ووجدن ــروح الس ــا ال ــي. وأخذن ــور احلقيق ــا الن ــد نظرن »لق
ــا. ــه خّلصن ــم. ألن ــري املنقس ــوث غ ــجد للثال ــق. فلنّس ــامن احل اإلي

ثم هذا النشيد اجلميل

ــِن  ــم. االب ــث األقاني ــوث املثّل ــجد للثال ــعوب. نس ــا الش ــوا أهي »هلّم
ــاوي  ــن املس ــن االب ــا زم ــَد ب ــدس. ألن اآلب َوَل ــروح الق ــع ال يف اآلب م
ــن.  ــع االب ــدًا م ــدس كان يف اآلب ممّج ــروح الق ــرش. وال ــة والع ــه يف األزلي ل
ــة.  ــه كاف ــاجدين ل ــْل س ــد. فلنق ــوت واح ــد. اله ــر واح ــدة. جوه ــوٌة واح ق
قــدوس اهلل الــذي أبــدع كل يشء باالبــن ومــؤازرة الــروح القــدس. قــدوس 
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ــدوس  ــامل. ق ــدس إىل الع ــروح الق ــى ال ــا اآلب وأت ــه عرفن ــذي  ب ــوي ال الق
الــروح املعــّزي الــذي ال يمــوت. املنبثــق مــن اآلب واملســرتيح يف اإلبــن. أهيــا 

ــك«. ــد ل ــدوس املج ــوث الق الثال

مــن هــذه الصلــوات يــرز بأكثــر وضــوح طابــع الليرتجيــة والصلوات 
ــدس يف  ــوث األق ــر الثال ــع ل ــى الرائ ــو املعن ــذا ه ــي« ه ــي والثالوث »الروح
ــيحي:  ــا املس ــة  ويف إيامنن ــاة الكنيس ــرى، ويف حي ــوات االخ ــا والصل الليرتجي

إنــه إيــامن ثالوثــي!

عيــد القيامــة وعيــد العنــرة، مهــا عيــدان مليــاد الكنيســة. وقــد تــّم 
األمــران يف القــدس. وهلــذا فالقــدس هــي األم! وهــي أم الكنائــس! وعاصمــة 

إيامننــا! ومنشــأ طقوســنا، ال ســيام الليرتجيــة اإلهليــة!
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ختام الرياضة

أهيا األحباء الكهنة والعلامنيون املشاركون يف هذه التأمات!

ــى  ــق معن ــة أعم ــا بطريق ــون َفِهمن ــل أن نك ــات، آم ــذه التأم ــد ه بع
ــي... ــداس اإلهل ــة والق ــة اإلهلي الليرتجي

ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو أن نفهــم دورنــا يف الليرتجيــة: يف 
ــت  ــا ليس ــد! إهن ــايص الفري ــامين، اخل ــا اإلي ــش رّسه ــا، ويف عي ــال هب االحتف

ــاة! ــة احلي ــا ليرتجي ــط: إهن ــة فق ــوس مجيل ــة طق ليرتجي

وهبــذا املعنــى يقــول اآلبــاء الروحيــون. إننــا نحتــاج إىل حيــاة كاملــة 
لكــي نســتعد اســتعدادا الئقــًا لاحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة، بــّر اخلــاص 
ــّر  ــال ب ــى االحتف ــكر ع ــي نش ــرى، لك ــة ُأخ ــاة كامل ــاج إىل حي ــام نحت ! ك

ــاص! ــّر اخل ــة، ب ــة اإلهلي الليرتجي

هــذا القــول ينطبــق ال ســيام عــى الكهنــة: إننــا مســؤولون مــن خــال 
ــال  ــامل! وإيص ــاص الع ــن خ ــؤولون ع ــة. مس ــة اإلهلي ــال بالليرتجي االحتف

ــامل!... ــايص إىل الع ــي اخل ــر اإلهل ــق التدب ــاص، وحتقي ــالة اخل رس

عملنــا الليرتجــي، نحــن الكهنــة والرعــاة عمومــًا، هــو أمجل اســتعداد 
لعملنــا الرعــوي عــى تنّوعــه وتشــّعبه... واســتعداد لعملنــا يف املجتمــع... كــام 
ــه  ــل في ــٌت ُيعم ــه وق ــل: »إن ــن املحتف ــامس والكاه ــن الش ــاب ب ــرأ يف اخلط نق
ــوين!  ــل ك ــو عم ــي ه ــا الليرتج ــل!« عملن ــرب أن يعم ــان لل ــرب« أو »ح لل
عاملــي! شــامل: لســنا نحــن مــن نعمــل، فــاهلل هــو الــذي يعمــل يف العلــم مــن 

خالنــا!
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وهكــذا ومــن خــال الليرتجيــة اإلهليــة، يدخــل »كــريوس« اهلل، وقُت 
اهلل، تدبــُر اهلل، يف »خرونــوس« الشــعب! حيــاة الشــعب! كــام أن »خرونــوس« 

الشــعب يدخــل مــن خــال االليرتجيــة إىل »كــروس اهلل!

ــال  ــد االحتف ــون! بع ــون! طوباوي ــعداء! فرح ــا س ــعر أنن ــذا نش وهك
ــامل  ــك ك ــام أن ــا. ب ــيح إهلن ــا املس ــذا: »أهي ــّي هك ــة، ونص ــة اإلهلي بالليرتجي
ــا  ــأ قلوبن ــة اآلب إم ــه عناي ــا دبَّرتَّ ــَت كلَّ م ــد أكمل ــاء. وق ــوس واألنبي النام

فرحــا ورسورًا كل حــن اآلن وكل أوان وإىل دهــر الداهريــن. آمــن«

هذا ما نقرأه يف صاة ختام ليرتجية القديس باسيليوس الكبر:

»لقــد تــمَّ وانتهــى. عــى قــدر طاقتنــا. رّس تدبــريَك. أهيــا املســيح 
ــك.  ــم قيامت ــا رس ــك. ونظرن ــذكار موت ــى ت ــا ع ــد حصلن ــا. فق إهلن
ــذي ال  ــك ال ــا بنعيم ــا. ومتّتعن ــة هل ــي ال هناي ــك الت ــن حيات ــا م وامتأن
ينفــذ. فارتــِض أن نكــون كلنــا أهــًا يف الدهــر اآليت أيضــًا. بنعمــة أبيــك 
األزيل وروحــك القــدوس الصالــح واملحيــي. اآلن وكل أوان وإىل دهــر 

ــن آمــًن«. الداهري

وعــى مثــال الكاهــن، يرّنــم الشــعب كّلــه معــّرًا عــن فرحتــه 
وســعادته، بعــد االحتفــال بالليرتجيــة اإلهليــة، مرّنــاًم هبــذا النشــيد، ومطلعــه: 
»لتمتــيء أفواهنــا من تســبحتك يــا رب. ألنــك أّهلتنــا. ألن نشــرتك يف أرسارك 
املقدســة. اخلالــدة الطاهــرة. إحفظنــا يف القداســة. لنُشــيَد بمجدك. وهنــّذ النهار 
ك. هّللويــا. هّللويــا. هّللويــا«. باألســف حتــى اآلن عــدد ضئيــل مــن  كّلــه بــرِّ
الكنائــس يرنمــون هبــذا النشــيد بعــد املناولــة. وأنــا أقــرتح بــأن يكــون نشــيد 

املؤمنــن وهــم خارجــون مــن الكنيســة!...
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ــَي صــاة الشــكر التــي نقــرتح أن يتلوهــا الشــعب مــع الكاهــن:  وت
ــا يف  ــك أّهلتن ــنا، أن ــن إىل نفوس ــرش، املحس ــب الب ــّيد املح ــا الس ــكرك أهي »نش
اليــوم احلــارض أيضــًا، ألرسارك الســاموية اخلالــدة. فقــّوم طرقنــا. ثّبتنــا مجيعــًا 
يف خمافتــك. صــّن حياتنــا. وّطــد خطواتنــا. بصلــوات وتّرعــات والــدة اإلله 

املجيــدة مريــم، الدائمــة البتوليــة ومجيــع قّديســيك«.

هبــذه الصــاة، بصــاة الشــكر والفــرح والتســبيح ُأهنــي هــذه 
ــذه  ــاركون يف ه ــاء املش ــوات األحب ــوة واألخ ــا االخ ــم أهي ــات معك التأم

الرياضــة الروحيــة!

ربــام كانــت رشوحــايت غريبــة عليكــم! ولكــن شــعرت بأنكــم 
منســجمون معهــا! وشــعرُت بجــوِّ فــرٍح وانبســاط لــدى اجلميــع. عّرتــم عنــه 

ــائية! ــة املس ــاءات األخوي يف اللق

يف الواقــع هــذه الرشوحــات ليســت بعيــدة عــن روحكــم الكهنوتيــة. 
ــر خمتلفــة بــن الــرشق  ــا الواحــد، بتعاب ــة هــي التعبــر عــن إيامنن إن الليرتجي
ــذا  ــنا يف ه ــد تنّفس ــاين: »لق ــس الث ــا بول ــا يوحن ــال الباب ــام ق ــرب! وك والغ
االســبوع برئتــن: رئــة املــرشق ورئــة الغــرب! إهنــام رئتــان إليامننــا الواحــد!«
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مالحـــــق

1- الطقوس الرشقية
عالمة وعامل وحدة بني املسيحيني

)الوحدة يف اإليامن عام 2020 عد 1 و 2(
البطريرك غريغوريوس الثالث حلام

ظهــرت مقــاالٌت عــى صفحــات هــذه املجلــة حــول واقــع الوحــدة 
ــع  ــن مجي ــرتك ب ــد املش ــامن الواح ــون اإلي ــال قان ــن خ ــيام م ــيحية، الس املس
ــذ القــرن الرابــع ميــادي. هــذا األمــر  املســيحين، عــى مــدى العصــور ومن
ــس،  ــف والكنائ ــن كل الطوائ ــيحين م ــن املس ــا نح ــرة لن ــة كب ــدر تعزي مص

ــًا. ــًا وغرب رشق

ــي  ــًا، ه ــا وغرب ــية، رشق ــوس الكنس ــُب أن أرشح أن الطق ــوم ُأح الي
أيضــًا عامــل وحــدة بــن املســيحين، ومــكان عيــش اإليــامن املشــرتك بينهــم 

ــرب. ــرشق والغ ــًا، يف ال مجيع

القدس أم الكنائس ومصدر الطقوس الكنسية

القــدس ُتدعــى يف الكتــاب املقــدس ويف الرتانيــم الطقســية »أم 
الكنائــس«. هكــذا ُينِشــد يوحنــا الدمشــقي، يف خدمــة صلــوات اللحــن الثامن 
ــة. أم  ــون املقّدس ــا صهي ــي ي ــول: »إفرح ــي( ويق ــاين  )البزنط ــس اليون يف الطق

ــة.« ــا بالقيام ــران اخلطاي ــِت أوالً غف ــِك نل ــكن اهلل! ألَن ــس! مس الكنائ
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ــاس  ــو أس ــه ه ــيح وقيامت ــوت املس ــًا أن رسَّ م ــدو واضح ــذا يب هك
ــر  ــر التدب ــاٌل ب ــا آحتف ــي كّله ــا. فه ــى آختافه ــوس ع ــوات والطق الصل
اخلــايص: رّس جتّســد املســيح. بشــارته. آالمــه. صلبه. موتــه. قيامتــه. الكنائس 
ــات   ــال تراث ــن خ ــة، وم ــاٍت خمتلف ــايص بلغ ــر اخل ــذا التدب ــل هب ــا حتتف كلُّه
خمتلفــة، وتقاليــَد خمتلفــة... كلُّهــا احتفــال هبــذا الــر اخلــايص املشــرتك بــن 

ــيحين. ــع املس مجي

وهكــذا يتــم القــول الاتينــي املشــهور: »قانــون الصــاة هــو 
ــه  ــام قال ــا ب ــذا يذّكرن ــامن« )Lex Orandi! Lex Credendi ( وه ــون اإلي قان
ــا!  قن ــا يِفرِّ ــر مم ــر بكث ــا أكث ــا جيمعن ــرشون: »إن م ــث والع ــا الثال ــا يوحن الباب
ــه  ــا قال ــذا م ــا... وه ــية جتمعن ــاالت الطقس ــوات، االحتف ــة، الصل » الليرتجي
ــن  ــي موط ــة ه ــطن واألرض املقدس ــاين: »إن فلس ــس الث ــا بول ــا يوحن الباب
ــة،  ــذه األرض املقدس ــم! » وه ــوع ومري ــُن يس ــا موط ــيحين! ألهن ــع املس مجي
ومدينــة القــدس بالــذات، واألماكــن املقدســة، هــي املــكان الــذي احتفــل فيــه 
ــي األرسار  ــداس وباق ــيحية، بالق ــة املس ــرة الكنيس ــع مس ــيحيون يف مطل املس

ــة. ــن املقدس ــول األماك ــوات ح والصل

وهــذا مــا تصُفــه احلاّجــة املشــهورة إيترييــا االســبانية، والتــي زارت 
آالماكــن املقدســة يف القــرن الرابــع )38٤-386(، كــام فعــل حّجــاج آخــرون 
ــت  ــن بي ــات م ــوات والزياح ــاالت والصل ــت االحتف ــذا آنتقل ــا. وهك مثله
حلــم والقــدس الــخ ... إىل كّل مــكاٍن يف الــرشق والغــرب. بحيــث كانــت كل 
االحتفــاالت تــدور حــول االماكــن املقدســة، ال ســيام بيــت حلــم والقــدس، 
وتنتهــي كلُّهــا يف القــدس: درب الصليــب، اجللجلــة والقــر املقــدس 

ــة! والقيام
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لغة الطقوس: اليوناين والرياين

اللغتــان األكثــر انتشــارًا يف الــرشق املســيحي مهــا اليونانيــة والريانية. 
ــة:  ــة املزدوج ــة واللغ ــارة والثقاف ــط ذي احلض ــذا املحي ــأت يف ه ــيحية نش املس

اليونانيــة يف املــدن . والريانيــة يف األريــاف والقــرى.

ذلــك أن املســيحية نشــأت يف بادنــا يف عهــد االمراطوريــة الرومانيــة. 
ــة.  ــي الاتيني ــم ه ــن أن لغته ــم م ــة ، بالرغ ــة اليوناني ــدوا اللغ ــان إعتم الروم
وحتــى يف رومــا، وال ســّيام جنــوب إيطاليــا، بقيــْت اللغــة اليونانيــة، هــي لغــة 

البــاد. أمــا الاتينيــة فكانــت لغــة اإلدارة والقانــون.

ــق  ــض مناط ــًا، يف بع ــة حّي ــة اليوناني ــى اآلن تأثراللغ ــزال حت   وال ي
ــس  ــان للطق ــيتان تابعت ــد أبرش ــث توج ــة. حي ــة ويف صقّلي ــا اجلنوبي إيطالي

ــاين. ــي اليون البزنط

ويذكــر التاريــخ أن بوليكربــوس ًأســقف إزمــر )+156( يف املــرشق، 
ــة  ــات، باللغ ــا أنيس ــع الباب ــة م ــداس اإلهلي ــة الق ــل بلترجي ــا واحتف زار روم

ــة. اليوناني

ــون  ــمية، يف القان ــة الرس ــي اللغ ــة، ه ــة الاتيني ــي أن اللغ ــذا يعن ه
واألمــور اإلداريــة. بينــام اللغــة اليونانيــة بقيــت لغــة االمراطوريــة الرومانيــة 
. وهكــذا فســكان هــذه األمراطوريــة يف الــرشق كانــوا رسيــان أو ســورين.

ــعب  ــام الش ــة، بين ــي اليوناني ــرشق ه ــة يف ال ــة األمراطوري ــن لغ ولك
نفســه ىف القــرى كان يتكلــم الريانيــة. وهــذا يعنــي أن اليونانيــة تعايشــت مــع 

الريانيــة والريانيــة تعايشــت مــع اليونانيــة .
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هكــذا يوحنــا فــم الذهــب مطــران أنطاكيــة )القــرن الرابــع( كان جيهل 
الريانيــة. وكان يصــي وخيطــب ويعــظ ويكتــب فقــط باليونانية.

يف أنطاكية

ــان  ــون الروم ــرى كان املواطن ــاد الك ــه يف األعي ــخ أن ــر التاري ويذك
الناطقــون بالريانيــة، وُيْدَعــوَن رسيــان، يقصــدون أنطاكيــة لاحتفــال هبــذه 
األعيــاد. فــكان يوحنــا فــم الذهــب يعــظ باللغــة اليونانيــة، وكان أحــد الكهنــة 
ــية  ــي أن أبرش ــذا يعن ــة. وه ــة الرياني ــن باللغ ــم للمؤمن ــواهم، يرتج أو س
ــة  ــن : اليوناني ــون بلغت ــوا يتكلم ــة، كان ــة أنطاكي ــكان بطريركي ــة وس أنطاكي
ــعب يف  ــة الش ــد عام ــة عن ــوت؛ والرياني ــال الكهن ــار رج ــد كب ــدن وعن يف امل

ــاف. ــرى واألري الق

إذن بطريركيــة أنطاكيــة قبــل جممــع خلقيدونيــة كانــت أبرشــية 
ــد  ــس واح ــدة وطق ــية واح ــة كنس ــن ورئاس ــد، ولغت ــامن واح ــدة، بإي واح
ــًا وسياســيًا هــم رومــان )أو روم(  ــان، ولكنهــم مدني ولغتــن. ومجيعهــم رسي
ــًا  ــم أيض ــان ه ــي أن الري ــذا يعن ــة. وه ــة الروماني ــكان األمراطوري أو س
ــم  ــان. ومجيعه ــُا رسي ــم أيض ــان ه ــس أو الروم ــروم االرثوذك ــان، وال روم
ــال  ــذا كان احل ــد. وه ــرك واح ــدة ببطري ــة الواح ــة األنطاكي ــا البطريركي رعاي

ــة )٤51( ــع خلقيدوني ــى جمم حت

ــد كخاصــة الــكام عــن الكنيســتن عــى هــذه  أحــب أن أؤكِّ
ــون  ــن يمل ــة الذي ــة اخلمس ــة: إن البطارك ــى اجلغرافي ــة وحت ــة التارخيي احلقيق
لقــب بطريــرك أنطاكيــة وســائر املــرشق، وهــم بطريــرك الــروم االرثوذكــس 
ــرك  ــس وبطري ــان األرثوذك ــرك الري ــك، وبطري ــروم الكاثولي ــرك ال وبطري
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الريــان الكاثوليــك والبطريــرك املــاروين، هــم بطاركــة عــى كــريس واحــد. 
ــعب  ــم ش ــة، ه ــة األنطاكي ــون اىل البطريركي ــن ينتم ــن الذي ــُد أن املؤمن وُأَؤكِّ
واحــد، وهــم كلهــم رسيــان أو ســوريون، وكلهــم أنطاكيــون وكلهــم مواطنون 

ــوريون... س

ســوري  هــو  والكاثوليــك(  )االرثوذكــس  الــروم  بطريــرك  إذًا 
يونــاين!!! أو  بيزنطــي  طقســه  ولكــن  ورسيــاين، 

وإذًا بطريــرك الريــان االرثوذكــس والكاثوليــك واملوارنــة، وشــعبهم 
ــة،  ــة، أو البيزنطي ــة الروماني ــكان االمراطوري ــًا س ــي تارخيي ــم »روم«،اعن ه

ــاين!!! ولكــن طقســهم رسي

إذًا البطاركــة االنطاكيــون اخلمســة هــم تارخييــًا كنيســة واحــدة! وهــم 
ــعب  ــم ش ــة ه ــذه البطريركي ــو ه ــعوهبم ومؤمن ــدة! وش ــة واح ــاة كنيس رع

ــد! واح

هــذه احلقيقــة جيــب أن تزيــل بعــض املشــاعر الســلبية واملزايــدات بــني 
املؤمنــني... وبعــض املــرار عــىل مســتوى االكلــريوس والرعــاة!!!

هــذه احلقيقــة تقــّوي دور الكنيســة يف ســورية )ولبنــان( يف هــذه 
الظــروف  الصعبــة سياســيًا واقتصاديــُا وإقليميــًا... وجيــب نرشهــا بــن 

املؤمنــن والتأكيــد عليهــا!...

يف القدس

ــتعدين  ــن، املس ــظ املوعوظ ــليمي كان يع ــس األُورش ــس كرلل القدي
ــة. وكان  ــة اليوناني ــظ باللغ ــدس، كان يع ــة بالق ــة القيام ــة، يف كنيس للمعمودي
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ــدس  ــكان الق ــي أن س ــذا يعن ــة. وه ــة الرياني ــم إىل اللغ ــن يرتج ــاك كاه هن
ــة...  ــم الرياني ــن تكل ــم م ــة، ومنه ــم اليوناني ــن تكل ــم م ــا، منه وجواره

إىل هــذا األمــر تشــر احلاّجــة ايتريــا يف يومّياهتــا عــن زيارهتــا لاماكن 
املقدســة حيــث تقــول: »إن جــزءًا مــن ســكان هــذه املنطقــة يعرفــون اليونانيــة 
والريانيــة. وغرهــم ال يعــرف إالّ اليونانيــة. ومنهــم كان اليعــرف إالّ 
الريانيــة.« وتقــول: »املطــران كان يعــظ دائــام باليونانيــة . وكان كاهــن يرتجــم 
  )Sources chrétiennes  :journal de voyage page 263(»اىل الريانيــة
كذلــك القديــس ايرونيمــوس الــذي عــاش يف بيــت حلــم وترجــم التــوراة اىل 
ــة  ــازة القديس ــه يف جن ــروي أن ــائعة، ي ــي Vulgata أو الش ــة وه ــة الاتيني اللغ

ــْم املزامــر باليونانيــة والاتينيــة والريانيــة.« بــوال، كانــت ُترَن

ويــروي القديــس غريغوريــوس النيــي أن أبرشــية أو أكثــر يف منطقــة 
ــي  ــد الكن ــون التقلي ــكان يتبع ــًا، كان الس ــا حاّلي ــس تركي ــة والبنط كبادوكي

ــاين. الري

ــة  ــاٍت بالرياني ــل كتاب ــت حتم ــي كان ــات الت ــى اإليقون ــل ننس وه
واليونانيــة والعربيــة؟ نجــد نموذجــا منهــا يف َكفتــون يف لبنــان وآخــر يف ديــر 

ــوريا( ــك - س ــارة )النب ــع يف ق ــوب املقّط ــار يعق م

ــطن  ــدس، ويف فلس ــيام يف الق ــة، ال س ــار يف املنطق ــى األدي ــل ننس وه
ــون  ــة خمتلفــة، ُيصّل ــان ينتمــون اىل قوميــات مرشقي عمومــًا، حيــث كان الرهب
ــون معــًا ليحتفلــوا  صلــوات الســحر والغــروب بلغتهــم اخلاصــة، ثــم ينضمُّ

ــة. ــة القــداس اإلهلــي معــا باللغــة اليوناني بليرتجي
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يف االسكندرية 

وهــذا األمــر عينــه كان واقــع بطريركيــة اإلســكندرية، كان هلــا بطريرك 
ــرى  ــا يف الق ــة. أم ــت اليوناني ــن كان ــة والاهوتي ــدن واملطارن ــة امل ــد. لغ واح
ــي  ــعبية، وه ــة الش ــري اليوناني ــة أو باحل ــة الفرعوني ــت اللغ ــاف فكان واألري
ــوات  ــوم يف صل ــى الي ــدو حت ــا يب ــذا م ــة. وه ــة والفرعوني ــج مــن اليوناني مزي
ــروم  ــة. وال ــون باليوناني ــس ُيصّل ــروم االرثوذك ــام ال ــة. بين ــة القبطي الكنيس
الكاثوليــك باليونانيــة والعربيــة. وهــذا كان احلــال حتــى جممــع خلقيدونيــة . 

عــى أثــر آنعقــاد جممــع خلقيدونيــة إنقســمت البطريركيــة األنطاكيــة 
، أو  إىل ملكيــن أو خلقيدونيــن، وال خلقيدونيــن أو رسيــان أو يعاقبــة 
القائلــن بالطبيعــة الواحــدة. وانقســمت أيضــًا بطريركيــة اإلســكندرية 

ــها. ــة نفس بالطريق

ــود  ــم اليه ــة ، ترج ــة اليوناني ــار اللغ ــبب انتش ــكندرية وبس ويف اإلس
ــة  ــم إىل اللغ ــد القدي ــفار العه ــوراة وأس ــاد الت ــل املي ــث قب ــرن الثال يف الق
اليونانيــة.. وهــي الرتمجــة املشــهورة واألكثــر اســتعامالً لــدى الكنائــس 
الرشقيــة. وهــي املعروفــة »بالســبعينية« )Septuagenta ou Septanta(.وحتت   
تأثــر اللغــة اليونانيــة عــى لغــة ســكان مــر، نجــد أن املســيحين واملســلمن. 

ــدل »ج » .  ــون«غ« ب يلفظ

ومــع امللــك قســطنطن أصبحــت اللغــة اليونانيــة ، لغــة االمراطوريــة   
ــا يف  ــبعة األُوىل كّله ــع الس ــدت املجام ــد ُعِق ــة. وق ــة اليوناني ــة الكنيس ولغ
ــن.  ــوا رشقي ــع كان ــذه املجام ــاء ه ــاء وأعض ــن آب ــر م ــدُد االك ــرشق، والع ال

ــة. ــة اليوناني ــا باللغ ــع كلِّه ــرارات املجام ــت ق ــد ُكتب وق
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وهكــذا، أقلــه حتــى جممــع خلقيدونيــة، كان مجيــع مطارنــة والهوتيــي 
الــرشق، يعرفــون اليونانيــة. واملعــروف أن بعض الهوتيــي الكنيســة الريانية، 
ــاويروس  ــم س ــا، ومنه ــه ال ُيتقنوهن ــة أو أقل ــة الرياني ــون اللغ ــوا ال يعرف كان

وديوســقورس...

تطور الطقوس بعد ظهور االسالم

عــام 638 ب.م. وصــل الفتــح العــريب اىل القــدس. وقــد ســّلم 
البطريــرك األورشــليمي صفرونيــوس مفاتيــح املدينــة اىل اخلليفــة الفاتــح عمر 
بــن اخلّطــاب. وكان صفرونيــوس دمشــقيِّ آألصــل، إذًا ســورّيًا ومــن أصــل 
عــريب، وذا ثقافــة يونانيــة. ربــام تكّلــم اللغــة العربيــة، وربــام هــذا مــا خّلــص 
ــوس  ــرَك صفروني ــُة البطري ــّلم اخلليف ــد س ــار! وق ــن الدم ــة م ــة املقدس املدين
ــا  ــول صحته ــارة ح ــكوك املث ــن الش ــم م ــهورة. بالرغ ــة املش ــدَة العمري العه

ــرة. ــة كب ــى ذات قيم ــا تبق ــا، إال أهن وقدميته

يف هــذه العهــدة ُيدعــى صفرونيــوس: »البطريــرك املبّجــل املكــّرم وهو 
ــون بمقــام القــدس الرشيــف يف اإلشــتامل  ــة يف طــور الزيت ــة امللكي بطــرك امللَّ
عــى الرعايــا والقســوس والرهبــان والراهبــات حيــث كانــوا وأين ُوجــدوا..« 
وتذكــر العهــدة الفئــات األُخــرى مــن املســيحين«:« وبقيــة أجنــاس النصــارى 
املوجوديــن هنــاك وهــم الكــرج واحلبــش والذيــن يأتــون للزيــارة مــن اإلفرنج 
والقبــط والريــان واألرمــن والنســاطرة واليعاقبــة واملوارنــة تابعــن للبطريرك 

مــًا عليهــم وقــد ُأعطــَي هلــم مرســوُمنا هــذا«. املذكــور ويكــون متقدِّ

ــة.  ــامات قائم ــذه االنقس ــت ه ــام كان ــور اإلس ــد ظه ــذا وعن وهك
ــدة  ــيحية يف العه ــف املس ــرق او الطوائ ــذه الف ــود ه ــى وج ــهادة ع ــا ش ولدين

ــة. العمري
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وهنــاك ســورة يف القــرآن هــي ســورة الــروم )ســورة رقــم 3 ( حيــث 
نقــرأ : »ُغِلَبــْت الــروم يف أدنــى االرض . وهــم مــن بعــِد غلبهــم ســَيغِلبون«. 

) آيــة رقــم 1(

ــن )أو  ــة امللكي ــة أن البطارك ــادر التارخيي ــض املص ــر يف بع ــد ُذك وق
ــة  ــيهم يف أنطاكي ــر كراس ــروا إىل هج ــين  اضط ــن واملقدس ــروم( االنطاكي ال
والقــدس، بعــد الفتــح العــريب االســامي وجلــأوا اىل القســطنطينية. وقــد أبَقوا 
نوابــًا هلــم يف القــدس حتــى عــام 708، حيــث عــادوا اىل القــدس  واىل أنطاكيــة 
)وقــد نقــل الكــريسُّ البطريركــي منهــا اىل دمشــق عــى عهــد اخللفــاء االموين، 
أو يف القــرن احلــادي عــرش( . وازدهــر الســوريون أو الريــان )الذيــن ُدُعــوا 
يعاقبــة مــن قبــل الــروم والعــرب االســام(، وَقويــت وطأهتــم. وهــم الذيــن 
ســاعدوا العــرب الفاحتــن يف غزوهــم البــاد، مفضلــن إياهــم عــى األروام 
الذيــن كانــوا يضطهدوهنــم ويِذّلوهنــم خاصــة بعــد املجمــع اخللقيــدوين. وكان 
الريــان خــرَة النَقلــة الذيــن نقلــوا اىل العربيــة تراثــًا حضاريــًا واســعًا جــدًا.

ومــع ذلــك فقــد بقــى بطاركــة القــدس مــن الــروم امللكيــن - العــرب 
أو العاربــن -حتــى احلمــات الصليبيــة أو الفرنجــة.

ــرك  ــد البط ــى عه ــع ع ــذي وق ــقاق ال ــدث الِش ــام 105٤ب.م. ح ع
ميخائيــل كرواليــوس  بــن كــريس القســطنطينية والكــريس الرومــاين. لكــن 

ــة القــدس. ــرًا يف بطريركي هــذا الشــقاق مل يــرتك أث

 عــام1087  ب. م. إســتوىل الصليبيــون عــى القــدس ووضعــوا 
ــي. ــي امللك ــرك الروم ــن البطري ــدال م ــًا ب ــركا التيني بطري

عــام  1187 ب. م. وبعــد مئــة عــام إســرتجع صــاح الديــن األيــويب 
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ــيهم  ــون اىل كرس ــروم امللكي ــة ال ــاد البطارك ــن وع ــر الصليبي ــدس، وك الق
ــام 1516  ــامين ع ــح العث ــى الفت ــن )أو روم( حت ــوا ملكي ــليمي، وبق االورش
ــخ  ــية: تاري ــيه بالفرنس ــاب موس ــس، يف كت ــاين باباذوبول ــؤرخ اليون ــع امل )راج

ــرشق »I« ص-561(. ــيحية يف ال املس

عام 1219 ب. م. زار القدس القديس فرنسيس األسيزي.

عــام 123 ب. م. إســتقر الرهبــان الفرنسيســكان عــى جبــل صهيــون 
بمــؤازرة ُأمــراء نابــويل اإليطاليــن. 

يف القــرن الثالــث عــرش، إجتــاح البــاد الغــزاة املامليــك واملنغــول. ويف 
هــذه احلقبــة بــن القرنــن التاســع والرابــع عــرشكان تأثــر الَكْرجيــن ســكان 
جيورجيــا )مــن الطقــس البيزنطــي( كبــرًا يف القــدس خاصــة يف كنيســة القيامة 
ويف أديــار كثــرة. وقــد اشــرتى الفرنسيســكان َدْيَرهــم الكبــر )ديــر املخلــص( 
ــليامن  ــلطان س ــب الس ــد أن اغتص ــام 1561، بع ــن ع ــان الكرجي ــن الرهب م
ــة العشــاء الــّري( مــن أيــدي الفرنسيســكان  ــاين ديرجبــل صهيــون )علي الث

عــام 1551.

عــام 1516 إجتــاح االعثامنيــون القــدس. وبَقــوا أســياد البــاد حتــى 
هنايــة احلــرب العامليــة االوىل عــام 1918 .وعــى عهــد االتــراك تــم إخضــاع 
مســيحيي االمراطوريــة العثامنيــة يف الــرشق االوســط لســلطان بطاركــة الفنــار 
او اســطنبول. ممــا أ ّدى اىل زيــادة تصّلــب موقــف الــروم امللكيــن االرثوذكــس 

حيــال رومــا.

وقــد كانــت الثقافتــان واللغتــان اليونانيــة والريانيــة يف نضــاٍل 
ــذا  ــط. هك ــرشق األوس ــعوب ال ــخ ش ــل تاري ــتديم يف كل مراح ــٍل مس طوي
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ــاين يلــّون الــرشق بــأرسه بلــون اللغــة  ــا نــرى املــؤرخ الســوري أو الري فإنن
الريانيــة وثقافتهــا، وذلــك يف الطقــوس، واحليــاة الكنســية واللغــة والثقافــة. 
ــار  ــرى كل يشء بمنظ ــه ي ــي فإن ــي األرثوذك ــاين أو الروم ــؤرخ اليون ــا امل أم
ــًا  ــذا مث ــدًا. هك ــر تعقي ــو أكث ــع ه ــة! والواق ــة اهلليني ــة والثقاف ــة اليوناني اللغ
ــخ  ــدس نس ــس بالق ــروم االرثوذك ــة ال ــات بطريركي ــف يف خمطوط ــد اكتش ق
مــن الليرتجيــة البيزنطيــة اليونانيــة، باللغــة الريانية.)راجــع موســيه، تاريــخ 
الــرشق - املجلــد الثالــث، صفحــة 169(. ولكننــا ال نريــد الدخــول يف هــذه 

ــة. ــة الدقيق ــل التارخيي التفاصي

الطقوس الكنسية يف الرشق والغرب

هذه الئحة بالطقوس رشقا وغربا ...

ــروم  ــس وال ــروم االرثوذك ــدى ال ــي : ل ــاين البزنط ــس اليون 1- الطق
ــة  ــافية واالوكراني ــة والس ــة والعربي ــات اليوناني ــام باللغ ــك. ويق ــو لي الكاث
والرومانيــة وســواها يف اوروبــا الرشقيــة. )العبــارة االصليــة: الطقــس 

ــرش(. ــادس ع ــرن الس ــت يف الق ــة دخل ــارة بيزنطي ــاين، عب اليون

2 - الطقــس الســوري والريــاين واملــاروين: عنــد املوارنــة والريــان 
االرثوذكــس والكاثوليــك، ويقــام باللغتــن الريانيــة والعربيــة.

3- الطقــس االرمنــي: لــدى االرمــن االرثوذكــس والكاثوليك.ويقــام 
ــة االرمنية. باللغ

٤- الطقــس القبطــي: ويقــام بالعربيــة والقبطيــة، لــدى األقبــاط 
األُرثوذكــس واألقبــاط  الكاثوليــك,
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5- الطقس احلبيش: ويتفل به باللغة احلبشية.

6- الطقس االشوري والكلداين ال سيام يف العراق.

7- الطقــس الالتينــي: او الرومــاين الكاثوليكــي الغــريب، ويقــام باللغة 
الاتينيــة الطقســية واللغــات املعــارصة االخرى.

ماحظة: ال وجود ملفهوم الطقس عند االنكليكان واللوثرين.

جتمع بني هذه الطقوس عنارص مشرتكة:

1 -   أعيــاد الســيد املســيح والســيدة العــذراء هــي هــي واحــدة عنــد 
اجلميــع. يكمــن االختــاف يف تواريــخ االحتفــال هبــا، عــى احلســاب 

الغــريب )الغريغــوري( والرشقــي )او اليوليــاين(.

ــة  ــاِء الكنيس ــاد آب ــا أعي ــرتكة: منه ــار مش ــن الكب ــاد القديس 2 -  أعي
ــهداء. ــان، والش والرهب

 3 - هنــاك تشــابه أســايس كبــر بــن هــذه الطقــوس، مثــا يف مضمون 
ــر  ــراه بأكث ــا ن ــذا م ــية. وه ــات الطقس ــوات واحلف ــيد والصل االناش
وضــوح يف تسلســل طقــوس االحتفــال بلترجيــا القــداس واالرسار.

نجــد هــذه الطقــوس جمتمعــة كلُّهــا يف القــدس. ويتفــل هبــا بطريقــة 
مميــزة نموذجيــة. وهــذا مــا خرتــه شــخصيا أثنــاء خدمتــي يف القــدس 
)197٤-2000(، ال ســيام يف كنيســة القيامــة. وكنــت أزورهــا يــوم األحــد، 
ــن  ــس والات ــروم االرثوذك ــد ال ــا عن ــوات فيه ــن الصل ــزءًا م ــر ج وأح

ــاش.  ــن واالحب ــاط واالرم ــان واالقب والري



- 135 -

إنطاقــا مــن كلِّ هــذه اإلعتبــارات التارخييــة والليرتجيــة والطقســية، 
نفهــم ملــاذا يوجــد مخــس بطاركــة عــى كــريسِّ أنطاكيــة العظمــى، وهــو أهــم 
ــريب  ــع الع ــيحي يف املجتم ــور املس ــز احلض ــرشق، ورم ــات ال ــرايس بطركي ك
ــاين:  ــي اليون ــس البيزنط ــى الطق ــيان ع ــي: كرس ــرايس ه ــامي. الك واالس
ــس  ــى الطق ــيان ع ــون. وكرس ــك امللكي ــروم الكاثولي ــس، ال ــروم األرثوذك ال
الريــاين: الريــان األرثوذكــس والريــان الكاثوليــك. وكــريس للموارنــة.

إنطاقــًا مــن املقالــة اإلفتتاحيــة مــن هــذا العــدد، ومــن املقالــة 
األنطاكيــون،  اخلمســة  البطاركــة  هــؤالء  أن  لنــا  يّتضــح  احلــارضة، 
يمّثلــون:  األنطاكيــون  العــامل،  ويف  الــرشق،  هــذا  يف  البطاركــة  وباقــي 
كراســيهم،  د  تعــدُّ يف  وهــم  رســولية.  مقدســة  جامعــة  واحــدة  كنيســة 
س.،  يمّثلــون كنيســة املســيح الواحــدة بإيامهنــا الواحــد املشــرتك املقــدَّ
ــَر  ــاٍت وتعاب ــوٍس ولغ ــاٍت، وطق ــن برتاث ــي؛ ولك ــي واألرثوذك الكاثوليك
إهنــا  العظيــم!  الــرشق  هــذا  وغنــى  املســيحية.  غنــى  هــي  طقســيٍة، 
 التعبــر األمجــل عــن الوحــدة والتعّدديــة، وعــن التعدديــة والوحــدة..

      وإننــا نفتخــر أّن هــذا الــرشق، وبطركياتــه املرشقيــة املقدســة، وأبرشــياته، 
ــة.  ــٍل هــذه الوحــدة التعددي ــاه... ُيمثِّلــون خــَر متثي ــاره ورعاي وكنائســه وأدي
األمــر الــذي ال يوجــد يف العــامل، ولكنــه موجــوٌد يف هــذا الــرشق، بالرغــم مــن 

ِقّلــة عــدد املســيحين فيــه.

وهلــذا أقــول خماطبــًا إخــويت وأخــوايت، مؤمنــي هــذا الــرشق، 
ــع  ــىل وض ــّرون، ع ــدون ويتح ــون وينتق ــن يندب ــك الذي ــًا أولئ وخصوص
كنائســنا. أخاطبهــم مــرّددًا أيضــًا وأيضــًا كلــامت القديــس البابــا يوحنــا الثالث 
والعرشيــن: »إن مــا جيمعنــا هــو أكثــُر بكثــٍر ممــا ُيفّرقنــا«. وهلــذا فلنفــرح بــكل 
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مــا جيمعنــا، ولنعمــل معــًا ألجــل حتقيــق الوحــدة الكاملــة والرشكــة الكاملــة 
ــس. ــن الكنائ ب

وال أظــن أن أحــدًا يشــكُّ يف عمي شــخصيًا ألجــل وحدة املســيحين! 
فقــد أسّســُت هــذه املجلــة )الوحــدة يف اإليــامن( عــام 1962 )قبــل 58 ســنة(. 
وأعــدُت إصدارهــا العــام 2019بعــد انحجاهبــا ٤0 ســنة! واجلميــع يعــرف 
كــم َعملــُت ألجــل وحــدة عيــد القيامــة يف ســورية... وســابقًا يف القــدس...

وأؤّكــد أننــا يف الــرشق نمــوذٌج للوحــدة املســيحية يف العامل.

ــى  ــدًا ع ــال، مؤّك ــذا املق ــن ه ــر م ــزء األخ ــه يف اجل ــا أبحث ــذا م وه
وحــدة اإليــامن ووحــدة الطقــوس ووحــدة الشــهادة املســيحية يف مرشقنــا مهــد 

ــيحية.  املس

صلواٌت باليونانية يف كل الطقوس

ــّية ،  ــوس الكنس ــول الطق ــه ح ــارة إلي ــبقت اإلش ــا س ــرشح م ــي ن لك
ــوس  ــا يف كل الطق ــي نجده ــة الت ــارات اليوناني ــامت والعب ــض الكل ــر بع نذك

ــة: ــب خمتلف ــًا بنس ــًا وغرب رشق

ســتومن   - ثيــوس   - -آغيــوس  خريستياليســون   - كرياليســون 
كالــوس.

هــذه وســواها موجــودٌة يف كل الطقــوس عــى مــّر العصــور، وبالرغــم 
ــال  ــدى األجي ــى م ــس ع ــقاقات الكنائ ــة وش ــع خلقيدوني ــات جمم ــن خاف م

هنــا وهنــاك. 

مــن هنــا يــرز الــّدور الوحــدوي الــذي قامــت وتقــوم بــه الطقــوس 
الكنســية لــدى مجيــع الكنائــس. 
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باإلضافــة إىل هــذه العبــارات اليونانيــة املســتعملة يف الطقــس البيزنطي 
اليونــاين، نجــُد جمموعــًة مــن الصلــوات واألناشــيد التــي نجدهــا باليونانيــة، 
ــان  ــة والري ــد املوارن ــا عن ــاط، وأيض ــد األقب ــيام عن ــاين ال س ــا اليون بلْفظِه

واألرمــن، منهــا:

1 -   أناشــيد القيامــة يف ثامنيــة أحلــاٍن، موجــودٍة باليونانيــة، باليونانيــة 
- القبطيــة، ويف التقليــد الريــاين.

ــة -  ــاعات )األُوىل - الثالث ــاة الس ــده يف ص ــه نج ــر نفس 2 -  أألم
ــعة( ــة -التاس السادس

3 -  نشيد الغروب »أهيا النوُر البهي«.

٤ - نشيد اخلتن )أسبوع االالم(.

5 - أناشيد )طروباريات( املياد والفصح.

ــك  ــا إىل محايت ــذراء أمِّ اهلل. منه ــم الع ــيدة مري ــرة للس ــيد كث 6 - أناش
ــا يف املحــن... ــن ابتهاالتن ــي ع ــه، فــا تغف ــدة االل ــا وال ــئ ي نتلج

7 - عنارص كثرة يف ليرتجيا قداس يوحنا فم الذهب.

ــي  ــي والبيزنط ــداس األرمن ــارة يف الق ــاة أو عب ــوايل 21 ص 8 - ح
ــاين. اليون

كل هــذه االمــور تصــب يف موضــوع هــذه املقالــة: إن الطقــوس 
ــد  ــى التأكي ــي ع ــا يملن ــذا م ــيحين. وه ــدة املس ــل وح ــي عام ــة ه الرشقي
بــأن الطقــوس الرشقيــة تعــّر عــن اإليــامن املشــرتك الواحــد، بتعابــر متنوعــة 
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حســب عبقريــة ولغــة وروحانيــة وتــراث كل كنيســة. بلغــات خمتلفــة وحمتــوى 
واحــد. وأســتعمل لذلــك عبــارة مــا ُيســّمى يف رشح الكتــاب املقــدس: الفنون 
األدبيــة، وهــي الطــرق األدبيــة املتنوعــة لــرشح االيــامن الواحــد والتعبــر عنه.

هــذا القــول ينطبــق عــى الطقــوس الرشقيــة الغنيــة بتنوعهــا وتشــاهبها 
وقرابتهــا الشــديدة. الطقــوس عــى اختافهــا  اخلارجــي هــي جتليــات الــر 

اخلــايص املســيحي الواحــد.

 يف ملحــق هلــذا املقــال وضعنــا لوائــح يف عواميــد متقابلــة للطقــوس 
الكنســية.

ــة  ــون الليرتجي ــة الفن ــن نظري ــق م ــح نتحق ــذه اللوائ ــال ه ــن خ م  
ــات  ــعر، واإليقون ــان، والش ــم، واالحل ــك يف الرتني ــرى ذل ــام ن ــاهبة، ك املتش

الطقســية. واحلــركات  والزياحــات  الكهنوتيــة  والثيــاب 

ــوس  ــه الطق ــّر عن ــذي تع ــم« ال ــوى العظي ــر التق ــه »ب ــرِّ عن ــا ُيع ــذا م  وه
ــي«. ــاليص اإلهل ــري اخل ــارة: »التدب ــذه العب ــة هب ــاء الكنيس ــه آب ويصف

وحدة االيامن - وحدة الطقوس - وحدة الشهادة املسيحية

إن احلقيقــة الســاطعة اجلميلــة الفريــدة التــي أبرزناهــا يف هــذه املقالــة، 
هــي مثلثــة األوجــه: وحــدة يف اإليــامن - وحــدة يف حمتــوى الطقــوس - ومــن 

خــال ذلــك دعــوة اىل شــهادة مســيحية واحــدة.

ــى  ــاعد ع ــأنه أن يس ــن ش ــاث، م ــق الث ــذه احلقائ ــى ه ــد ع إن التأكي
ــر، أو  ــى آخ ــس ع ــوق لطق ــوس؛ أو التّف ــن الطق ــة ب ــق املفاضل ــي منط تّط
املشــاحنات الطائفيــة او املنازعــات... وبالعكــس فــإن هــذه احلقائــق من شــأهنا 
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أن تعطــي مجيــع املؤمنــن الشــعور بالفخــار، وبالشــكر عــى نعمــة الطقــوس، 
ــا  ــا كُله ــنا. إهن ــّوع طقوس ــا وتن ــرشق، ولغاتن ــدة يف ال ــا الفري ــى تراثاتن وغن
تعبــر عــن آإليــامن الواحــد املشــرتك. إهنــا تعبــر عــن اصــل مســيحّي واحــد. 
ــه متعــدد. متكامــل. متداخل.متنوع.متفاعــل... ــرز فــراَدة الــرشق: إن  إهنــا ُت
هــذا الواقــع ال جتــده خــارح الــرشق! وهكــذا نؤكــد مــن جديــد: »مــن الرشق 
يــأيت النــور«. نــور املســيح. نــور اإليــامن الواحــد. نــور الطقــوس والرتاثــات، 

ــارات... واللغات واجلض

كــم هــو رضوري ان ننرش هــذه األفــكار، هــذه احلقائــق واالعتبارات، 
ــات  ــات، واملؤسس ــباب، يف األرُس، يف األخوي ــدى الش ــيام ل ــا، والس يف الرعاي
االجتامعيــة... لكــي تكــون شــهادًة عمليــة رائعــة لكنيســة املســيح الواحــدة. 
املقدســة. اجلامعــة. الرســولية...ودليَل خدمتنــا وشــهادتنا املســيحية الواحــدة 

يف مرشقنــا مهــد املســيحية. 

       نداء

 ُأهنــي هــذه املقالــة بنــداٍء روحــيٍّ وجــوديٍّ  إىل أبنــاء كنيســِة املــرشق، 
ــدان  ــم يف كل بل ــة ث ــيحين يف أنطاكي ــيحيون أوالً مس ــي املس ــه ُدع ــذي في ال

ــط.  ــرشق األوس ال

إنــه نــداٌء أكاديمــّي إىل الاهوتيــن مــن كل الطوائــف، وإىل اجلامعــات 
واملعاهــد الاهوتيــة، أن يقومــوا بدراســات الهوتيــة تارخييــة، بإرشــاد ورعايــة 
رؤســاء الكنائــس مــن بطاركــٍة ومطارنــٍة ورعــاٍة... لكــي ُيــْرزوا هــذا التاريــخ 

الروحــي اإليــامينِّ الطقــيِّ املشــرتك.
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ــداء هــو جملــس  ــر مناســبًة للتجــاوب مــع هــذا الن ــام املــكان األكث رب
البطريركيــة  املشــرتكة،  املجالــس  بــإرشاف  األوســط،  الــرشق  كنائــس 

والرهبانيــات... والرابطــات  والكهنوتيــة،  واألســقفية 

ــف  ــروا كي ــو » ُأنظ ف، ه ــرشِّ ــد، وامل ــايس األول والفري ــا األس إن لقبن
ــأن  ــب، ب ــذا اللق ــا ه ــد أغنين ــيحيون!« لق ــم مس ــا. إهن ــم بعض ــون بعضه ُيب
عشــنا قيــم إيامننــا املســيحي املشــرتك الوحيد،عــى مــدى العصــور، وبالرغــم 
مــن احلــروب واالضطهــادات والشــقاقات... لقــد عشــنا هــذا اللقــب 
كمســيحين مرشقيــن: روم - رسيــان - يونــان - التــن - موارنــة - أقبــاط - 

ــاش... ــدان -أحب ــورين - كل ــن - أش أرم

ــّر  ــذي ع ــد ال ــيح الواح ــنا رّس املس ــا! عش ــا وإيامنن ــا تراثن ــنا كلن عش
ــاوس  ــذه تيموث ــًا تلمي ــة، خماطب ــارات اجلميل ــذه العب ــول هب ــس الرس ــه بول عن
ــت اهلل:  ــرف يف بي ــف نت ــًا، كي ــا مجيع ــرشح لن ــه ي ــن خال ــه، وم ــارحًا ل وش
ــة اهلل  ــو كنيس ــذي ه ــت اهلل، ال ــرف يف بي ــي أن تت ــف ينبغ ــرف كي ــي تع »لك
ــذي  ــراء، رسُّ التقــوى. ال ــم وال َم ــه لعظي ــه. وإن احلــي. عامــود احلــق وقاعدت
جتــّى يف اجلســد. وُشــهد لــه بالــروح. وشــاهده املائكــة . وٌبــرّش بــه يف األمــم. 

ــاوس 3: 16-15( ــد« )تيموت ــع بمج ــامل. وأرتف ــه الع ــن ب وآم
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2- نظرٌة إىل ُبنيِة ليرتجية القداس اإلهلي

رشقًا وغربًا حتى القرِن السادس

ــتِة األُوىل،  ــروِن الس ــي يف الق ــداس اإلهل ــة الق ــرٌة إىل ُبني ــي نظ ــا ي يف م
ــطن  ــدس، وفلس ــرب يف الق ــرشق والغ ــوس يف ال ــوِء الطق ــُة نش ــي حقب وه
وأنطاكيــة ومــر ورومــا. وفيهــا نجــُد معلومــاٍت متشــاهبة حــول ُبنيــة هــذه 

ــا: ــادس، منه ــرن الس ــن الق ــية« م ــق كنس ــوس يف »وثائ الطق
ــا 	  ــرى )تركي ــيا الصغ ــع يف آس ــرن الراب ــة يف الق ــينودس الاذقي س

ــًا(. حالي
وثائق منطقة الُبنطس )أيضا آسيا الصغرى( تركيا حاليًا	 
وثائق الاهويت ثيودوروس السوري )القرن الرابع(	 
وثيقُة قداس القديس إكليمنضوس الروماين )القرن اخلامس(	 
قوانُن الرسل )القرن اخلامس(.	 
وصيُة السيد )القرن اخلامس(.	 
إفخولوجيون رسابيون )القرن الرابع(	 
قوانن القديس باسيليوس الكبر )القرن السادس(	 
ملف بربريني )القرن الثامن( 	 

ــارص  ــف العن ــا أن نكتش ــة، يمكنن ــات التارخيي ــذه املعلوم ــال ه ــن خ م
ــع الكنائــس والطوائــف، حتــى  ــة لــدى مجي ــا اإلهلي ــة الليرتجي املشــرتكة يف بني
ــى اآلن، مــع بعــض التطــورات  ــة حت القــرن الســادس أو الثامــن، وهــي باقي
ــة يف  الاحقــة. مــع العلــم أن الطقــوس الكنســية تكّونــت بطريقــة شــبه هنائي

ــة. ــة التارخيي ــذه املرحل ه



- 142 -

وهــذه هــي عنــارص الُبنيــة الليرتجيــة املشــرتكة املشــرتكة لــدى الطقــوس 
املســيحية رشقــًا وغربــًا:

املدخل : دخول املحتفل: مطران، كاهن...	 
القراءات ُترافقها مزامر وقراءات:  من العهد القديم.	 

من الرسائل.

من اإلنجيل املقدس

العظة.	 
صلــوات وطلبــات وإخــراج املوعوظــن )الذيــن يســتعدون 	 

للمعموديــة املقدســة(
صاة املؤمنن... متوجهن نحو الرشق....	 
 تقدمة القرابن.	 
غسل يدي الكاهن.	 
قانون اإليامن.	 
السام جلميعكم.	 
لنرفع قلوبنا اىل العاء.	 
ــد 	  ــول رس التجس ــة )ح ــاة الاهوتي ــور - أو الص ــاة األناف ص

ــداء(. والف
طلب التوّجه إىل الرشق.	 
نشيد املائكة: قدوس. قدوس. قدوس رب الصباؤوت...	 
الصاة بعد نشيد قدوس.	 
صاة ذكر العشاء الري )كام التقديس(.	 
 	.)anamnèse ذكر أحداث الفداء واخلاص )الذكر
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 	)Epiclèse (.إستدعاء الروح القدس عى القرابن
طلبات وصلوات لنيات خمتلفة.	 
بركة ختام األنافورا. )أو النافور(	 
مقّدمة صاة األبانا.	 
األقداس للقديسن.	 
املناولة : الكاهن والشعب.	 
صاة الشكر.	 
الركة اخلتامية واالنطاق.	 

نــرى  وكــام  الطقســية.  واحليــاة  الصلــوات  تسلســل  هــو  هــذا 
فهــي مشــرتكة يف كل الوثائــق التــي ذكرناهــا يف هــذه الائحــة اإلزائيــة 

.)synoptique (

ــوس  ــن طق ــر ب ــابه الكب ــى التش ــح، ع ــيٌّ واض ــاٌن تارخي ــذا بره وه
األحتفــال بالقــداس اإلهلــي أو الليرتجيــا اإلهليــة، لــدى مجيــع الطوائــف رشقــًا 

ــًا. وغرب

ــرشق  ــن ال ــة، م ــق تارخيي ــال وثائ ــن خ ــًا، وم ــذا نرهــن تارخيي وهك
والغــرب، مــا قالــه البابــا القديــس يوحنــا الثالــث والعــرشون: »إن مــا جيمعنــا 
ــا«. وهــذا برهــاٌن واضــٌح عــى أن الطقــوس، بالرغــم  ــر ممــا يفّرقن ــر بكث أكث
ــُة  ــامن، وعام ــدِة اإلي ــاُن وح ــي بره ــال، فه ــق االحتف ــا وطري ــن تعّدده م
وحــدِة اإليــامن، وأمــُل وحــدِة املســيحين والكنائــس، ومــكان عيــِش اإليــامن 

ــيحين. ــع املس ــَن مجي ــرتك ب ــيحي املش املس

ولســان حالنــا أمــام هــذه اللوائــح اإلزائيــة، هــي صــاة يســوع: »يــا 
أبتــاه! أن يكونــوا واحــدًا. ليؤمــن العــامل«.
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3- منشورات اللجنة الليرتجّية البطريركّية
برئاسة املطران لطفي حّلام

)البطريرك غريغوريوس الثالث الحًقا(
الكتب الطقسّية أّواًل 

1- كتــاب الصلــوات الطقســّية لكنيســة الــّروم امللكّيــني الكاثوليــك بأجزائــه الســّتة 
وبحجمــن، املطبعــة البولســّية، جونيــة - لبنــان، بــن الســنوات 1996 و 2000.

ــة والصلــوات  ــاد الســّيدّية وغرهــا مــن القوانــن التقوّي 2- كتّيبــات خدمــة األعي
ــه -  ــّية جوني ــة البولس ــّية«، املطبع ــوات الطقس ــاب الصل ــن »كت ــتّلة م ــّية مس الطقس

لبنــان.
ــة الذهبــّي  ــة املقّدســة بجزَئــن: اجلــزء األّول لليرتجّي 3- كتــاب الليرتجّيــات اإلهلّي
ــاين  ــزء الث ــة 2015. اجل ــة ثاني ــة أوىل 2006 وطبع ــّية، طبع ــة البولس ــم، املطبع الف
يتــوي عــى ليرتجّيــة باســيليوس واألقــداس الســابق تقديســها، املطبعــة البولســّية، 

جونيــه - لبنــان ، 2007.
٤- الليرتجّيــة اإلهلّيــة املقّدســة، كتّيــب الشــعب، املطبعــة البولســّية، جونيــه - لبنان، 

2002
ــه -  ــّية، جوني ــة البولس ــعب، املطبع ــة الش ــة، مطوّي ــة املقّدس ــة اإلهلّي 5- الليرتجّي

2013 لبنــان، 2003 - 
6- ليرتجّيــة األقــداس الســابق تقديســها، كتّيــب الشــعب، املطبعــة البولســّية، جونيــه 

- لبنــان، 2008، 200 صفحــة.
7- مقّدمــات الكتب الطقســّية لكنيســة الــروم امللكّيــن الكاثوليك، املطبعة البولســّية، 

جونيــه - لبنــان، 2004، 236 صفحة.
8- كتاب املزامري الرشيف، بحجمني، املطبعة البولسّية،  جونيه - لبنان، 2010

9- خدمــة رّس الزيــت املقــّدس، املطبعة البولســّية، جونيــه - لبنان ، طبعــة أوىل 2003 
.2010 وثانية 

10- كتاب اإلنجيل اإلهلّي الرشيف، املطبعة البولسّية، 2016. 
11- كتاب الصلوات للشبيبة، املطبعة البولسّية، جونيه - لبنان، 2011
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الكتب املوسيقّية ثانًيا 
1- الليرتجيــة اإلهلّيــة املقّدســة باألحلــان الثامنيــة، املجّلــد األّول، املطبعــة 

.2005 البولســّية، 
2- خدمة القيامة، املجّلد الثاين، املطبعة البولسّية، 2005.

3- صالة النوم الكرى، املجّلد الثالث، املطبعة البولسّية، 2006.
ــة  ــع، املطبع ــد الراب ــتوس، املجّل ــون األكاثس ــرى وقان ــوم الصغ ــالة الن ٤- ص

ــّية، 2007. البولس
5- قانون الركليي الصغري، املجّلد اخلامس، املطبعة البولسّية، 2006.

6- خدمة رّس الزواج، املجّلد السادس، املطبعة البولسّية، 2006.
املطبعــة  الســابع،  املجّلــد  العلامنّيــني واإلكلرييكّيــني،  خدمــة جنــاز   -7

.2006 البولســّية، 
8- رنموا للرب، املجّلد الثامن، املطبعة البولسّية، 2010.

9- خدمة ميالد العذراء، املجّلد التاسع، املطبعة البولسّية، 2010.
ــة  ــرش، املطبع ــادي ع ــد احل ــكل، املجّل ــيدة إىل اهلي ــول الس ــة دخ 10- خدم

.2010 البولســّية، 
ــد،  ــب اجلس ــيح بحس ــوع املس ــا يس ــا وخمّلصن ــا وإهلن ــالد رّبن ــة مي 11- خدم

ــّية، 2006 . ــة البولس ــرش، املطبع ــث ع ــد الثال املجّل
12- خدمــة عيــد الظهــور اإلهلي-الغطــاس، املجّلــد اخلامــس عــرش، املطبعــة 

البولســّية، 2011.
ــة  ــرش، املطبع ــادس ع ــد الس ــكل، املجّل ــيد إىل اهلي ــول الس ــة دخ 13- خدم

.2010 البولســّية، 
1٤- خدمة عيد التجي، املجّلد الثامن عرش، املطبعة البولسّية، 2010.

ــّية،  ــة البولس ــرش، املطبع ــع ع ــد التاس ــذراء، املجّل ــال الع ــة انتق 15- خدم
.2010
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ــاين والعــرشون، املطبعــة البولســّية،  ــد الث 16- خدمــة أحــد الشــعانني، املجّل
.2010

ــرشون،  ــث والع ــد الثال ــّدس، املجّل ــم املق ــح العظي ــد الفص ــة أح 17- خدم
ــّية، 2006. ــة البولس املطبع

18- خدمــة أحــد العنــرة املقــّدس، املجّلــد الســادس والعــرشون، املطبعــة 
ــّية، 2007. البولس

ــة  ــرشون، املطبع ــابع والع ــد الس ــرب، املجّل ــد ال ــس جس ــة مخي 19- خدم
.2010 البولســّية، 

20- خمتــارات مــن ترانيــم كتــاب الصلــوات الطقســّية وأصــول املوســيقى يف 
فــن البصلتيــكا، املطبعــة البولســّية، 2010.

ــة  ــة البتولّي ــة الدائم ــة القداس ــه الفائق ــدة اإلل ــّيدتنا وال ــارة س ــة بش 21- خدم
ــّية، 2015. ــة البولس ــرش، املطبع ــابع ع ــد الس ــم، املجّل مري

22- خدمــة عيــد رفــع الصليــب الكريــم املحيــي يف كّل العــامل، املجّلــد 
البولســّية، 2019. العــارش، املطبعــة 

ــد اخلامــس  ــا يســوع املســيح، املجّل ــا وخمّلصن ــا وإهلن 23- خدمــة صعــود رّبن
ــّية، 2019. ــة البولس ــرشون، املطبع والع

ــد  ــب اجلس ــيح بحس ــوع املس ــا يس ــا وخمّلصن ــا وإهلن ــان رّبن ــة خت 2٤- خدم
وتــذكار أبينــا يف القّديســني باســيليوس الكبــري، املجّلــد الرابــع عــرش، املطبعــة 

ــّية، 2019. البولس
ــد احلــادي والعــرشون،  25- خدمــة ســبت القّديــس لعــازر الصّديــق، املجّل

ــّية، 2020. ــة البولس املطبع
26- خدمــة أحــد الرســول تومــا، املجّلــد الرابــع والعــرشون، املطبعــة 

.2020 البولســّية، 
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املحتويات
صفحة

إهداء
مدخل.

الفصل األول: الليرتجية اإلهلية  السامء عى الأرض.
الفصل الثاين: القدس أم الكنائس.

الفصل الثالث: القدس - القيامة - الليرتجية.
الفصــل الرابــع: مدخــل إىل الليرتجيــة اإلهليــة للقديــس يوحنــا 

فــم الذهــب.
الفصــل اخلامــس: رشح الليرتجيــة اإلهليــة للقديــس يوحنــا فــم 

. هب لذ ا
ــم  ــا ف ــة يوحن ــدس يف ليرتجي ــروح الق ــادس: ال ــل الس الفص

ــب. الذه
الفصل السابع: رس الثالوث األقدس يف الليرتجية االهلية.

ختام.
ماحق الكتاب:

1- الطقوس الرشقية
2- نظرة إىل بنية ليرتجية القداس اإلهلي

3- منشورات اللجنة الليرتجّية البطريركّية
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