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 سرِّ الشُّكرُمسمَّيات 
 كتابييا  آببايييا    ،لُقدَّاس اإلهلي  لسرِّ الشُّكر، الذي هو ا املسمَّيات املختلفةنا، عن أكلِّمكم يف هذه احملاضرة بنعمة ربِّ

الذي  االسمهو آ “الُقدَّاس” أنَّأن نعرف  هو آالغرض من هذه احملاضرة .سواء يف الشَّرق أآ يف الغرب املسيحيِّني ،آليتورجيًّا
خالل األلف سنة  كرلسرِّ الشُّ االسم الذي عرفته الكنيسة القبطيَّة ليس هو التَّقليدي القبط ، أي نعرفه الَيوم، ليس هو االسم

 على األقل.األآىل للميالد 
 يات:آفيما يل  حصر هبذه املسمَّ

 “اخُلبز ُركْس• ”
سيفر   آأيضيا  يف  (35:24لوقا )منا لوقا البشري إجنيل معلِّ ، آقد آرد ذكره هكذا يفاملقدَّس السِّراألقدم هلذا  االسمهو 
 بسرآر آابتهاج آبساطة قلب. آالصَّالة اخُلبزلكسر  يف البيوت جيتمعون معا كان املؤمنون عندما  (46:2أعمال ) الرُُّسلأعمال 

 السَّماءالذي نزل من  احل  اخُلبزأنا هو  السيِّد املسيح لليهود: قالفقد آاخُلبز احل ، ه  أحد أمساء السيِّد الرَّب يسوع. 
أليس ’. فخاصم اليهود بعضهم بعضا  قايلني: آقالوا: ‘الذي أبذله من أجل حياة العامل بز الذي أنا أعط  هو جسديآاخُل... 

كيف يقيدر هيذا أن   آ ؟‘السَّماءفكيف يقول هذا إين نزلت من  ؟هالذي حنن عارفون بأبيه آأمِّ ،هذا هو يسوع بن يوسف
بن اإلنسان إن مل تأكلوا جسد ا ،احلق احلق أقول لكم’»آقال:  ابق بشرح أآفريسوع قوله السَّفكرَّر  «؟يعطينا جسده لنأكل

 ،حق. من يأكل جسدي آيشيرب دمي    آدم  مشرٌب ،حق جسدي مأكٌل ألنَّ...  فليس لكم حياة فيكم ،آتشربوا دمه
رجع  ،من هذا الوقتآ ا الكالم صعب. من يقدر أن يسمعه؟هذ إنَّ ،... فقال كثريآن من تالميذه إذ مسعوا يثبت يفَّ آأنا فيه

 ‘كم أنتم أيضا  ترييدآن أن ضضيوا؟  ألعلَّ’ :عشرلالثين عودآا ميشون معه. فقال يسوع آمل ي ،كثريآن من تالميذه إىل الوراء
 (.6 إصحاح يوحنَّا) «‘عندك األبديَّةكالم احلياة  ؟إىل من نذهب ياربُّ’ :فأجابه مسعان بطرس

طبيق، كيف ميكن أن يصري التَّ ، آمل يعرفواالرَّبآبرغم أهنم مل يستوعبوا قول  .غري مرَّة التَّالميذمسعه  ،هذا القول املذهل
أخيذ  » امليرَّة، كئون يأكلون الفصح، آبدآن مقدِّمات آشرح هذه ، آفيما هم متَّالسَّاعةا كانت سارآا آراءه باإلميان. آملَّ

 :آأعطاهم قيايال   ،. آأخذ الكأس آشكر‘هذا هو جسديلوا خذآا ُك’ :آقال التَّالميذ،آبارك آكسر آأعطى  اخُلبزيسوع 
حوا ... مث سيبَّ  ‘الذي ُيسفك من أجل كثريين ملغفرة اخلطايا ،الذي للعهد اجلديد هذا هو دم  كم، ألنَّمنها كلُّ اشربوا’

 (.30-26مىت ) «يتونآخرجوا إىل جبل الزَّ
، بل بالصَّلياملهرق على  الدَّمال ليلغ  فعل قبل أن ُيرفع االبن على الصَّليب،  بدم يف كأس، اجلديُد آهكذا تأسَّس العهُد

ة أبيه. ألنه ال ميكين أن  الذي أضَّه بإرادته آمسرَّ الصَّليب بفعل سرِّ ،اإلفخارستيَّا الذي أكمله بنفسه ككاهن لريبط فعل سرِّ
وا املسامري يف جسده قبل أن يدقُّ ،ه املكسور من أجل الكثريينيف يده جسَد اخُلبز. فصار الزَّمناحلياة األبديَّة لوطأة  خيضع سرُّ

 آمياء   ليسيل منه دٌم الصَّليب،ذ احلربة يف جنبه على قبل أن تنُف ،حتوَّل سريا  إىل دمه الكرمي ،آاخلمر يف الكأس الصَّليب.على 
 سرا . رُّاحلياة األبديَّة؟ آإالَّ ما كان السِّ يسرب بعقله سرَّأن العامل. آمن ذا الذي يستطيع  غفرانا  لكلِّ

 آاخلادماتاخُلدَّام آ اآلباء الكهنةبعض 
 ة مسالوطإيبارشيَّمن 

 باستراحة دير األنبا بوال بالبحر األمحر
 م2018سنة  ديسمرب 24يوم االثنني 
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. آال نستطيع أن نفرِّق الصَّليباملكسور على املسيح  اإلفخارستيَّا على املذبح، آجسد ُخبز آهنا ال ميكننا أن نفصل بني
ما كان  ،ريقد أكمل على املستوى السِّ ،املسيح له اجملد ، ألنَّالصَّليبآدم اجلنب املطعون على  ،بني دم كأس العهد اجلديد

مان أآ ها الزَّال حيدُّ ،احدة، آفعلها آاحد، آيف ذات الوقتسيتحقَّق على املستوي العمل ، حىت تصري ذبيحة املسيح ذبيحة آ
 حيصرها املكان.

 :م(373-328سويل )أثناسيوس الرَّالبابا  يقولعن هذا اخُلبز آ
قون هيذا  يسون على األرض فقط يتذآَّال يكون ههنا فقط طعاما  لألبرار، فليس القدِّ اخُلبزهذا  ]يا إخويت، إنَّ

ليا آاملاليكة. فهو نفسه هو طعام األرآاح الُع الرَّبحيث يكون  السَّماء،. إننا سنتناآهلما أيضا  يف الدَّمآهذا  اخُلبز
 ([.25:78مزمور ) «املاليكة ُخبز» الرَّبقد أعطانا  ،ماييَّة ... فمنذ اآلنالفرح احلقيق  جلميع األرآاح السَّ

لتأكلوا آتشربوا على  ،كم كما جعل يل أيب ملكوتا أنا أجعل ل»آقد آعد الذين يصربآن معه يف جتاربه قايال : 
(. فيا هلا من آليمة عظيمة يا إخويت، آما أعظم توافق الذين يأكلون من 30، 29:22لوقا ) «مايديت يف ملكويت ...

عام اليذي  لطَّعام البايد الذي يندفع إىل اخلارج، بل باماآيَّة. آما أعظم هتليلهم، ألهنم يتلذَّذآن ليس بالطَّاملايدة السَّ
مينح احلياة األبديَّة. فمن ُيحسب أهال  هلذا احملفل؟ آمن يسعد بأن ُيدعى آُيحسب مستحقا  هلذا العيد اإلهل ؟ باحلق 

 .(1)([15:3لوقا ) «اهللملكوت بزا  يف طوىب ملن يأكل ُخ»
بزا  آمخرا ، بل جسدا  املذبح ال يصريان بعُد ُخبز آمخر، آإذا ارتفعا على بز آاخلمر قبل أن ُيرفعا على املذبح مها ُخاخُل”  ف

مين األسيرار    التَّناآلالقبط ، آيف أثناء  الطَّقسآيف  .(2)“حمييا  هلل، آدما . آالذين ينالون منهما ال ميوتون بل حييون إىل األبد
 .“آهب احلياة للعامل ... السَّماءبز احلياة الذي نزل من ُخ”رتِّل املتناآلون حلن املقدسة ُي

 :م(200-130)إيريناؤس يقول القدِّيس 
بيز أرضي    يصري إفخارستيَّا مؤلَّفة من ُخ لكنَّهبزا  بسيطا ، األرض  بربكة اهلل يكف عن أن يكون ُخ اخُلبز كما أنَّ]

 ضيد ) [ليست بعدها فاسدة، بل هلا رجاء القيامية  ،آمساآي، هكذا أجسادنا أيضا  بعد أن تشترك باإلفخارستيَّا اإلهليَّة
 .(34:4اهلرطقات 

  δίπνον  - Lordʼs Supper“العشاء الرَّباين” •
 - الرَّبكأس  - الرَّبمايدة  - الرَّبعشاء ” ، أي:(3)“العشاء” بأنهيف كتاب العهد اجلديد اخُلبز أيضا   ُركْس ُآصف

 . (4)“الَبَرَكةكأس 
اليهود مل  أنَّ يوحنَّا،بينما يذكر إجنيل القدِّيس  .حدث عقب آليمة الفصح“ العشاء” أنَّ ،األآىل الثَّالثةاألناجيل تذكر آ

حيىت   ،املسيح له اجملد قد عمل الفصح قبل موعده بيوم كامل السيِّد أنَّا يعين حيتفلوا بالفصح إالَّ بعد موت املسيح آدفنه. ممَّ
 ايمة.الواحدة اليت عربت بنا من املوت إىل احلياة الدَّبذبيحته  بطل ذبيحة الفصحلب هو يوم الفصح نفسه، لُييكون يوم الصَّ

 ميالديَّية  55بولس يف رسالته األآىل إىل أهل كورنثيوس يف سينة    الرَّسولهو ما ذكره  الرَّب،آأقدم تسجيل لعشاء 
 .(5)املقدَّسة يف األناجيل هذا، الرَّبفصيل  عن عشاء احلديث التَّآرد . آقد (20:11كورنثوس 1)

                                                                            
 8:9الفصحيَّة  الرِّسالة -1
  بطريرك اإلسكندريَّة. الثَّاين من قوانني البابا أثناسيوس السَّادسالقانون  -2
   20:21؛  4:13؛  2:13؛ يوحنَّا  20:22انظر: لوقا  -3
 16:10،  21:10،  20:11كورنثوس 1 -4
 .(22ص )؛ آلوقا  (14ص )؛ مرقس  (26ص )مىت  -5
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 ُمسمَّيات سرِّ الشُّكر

، م419من قوانني جممع قرطاجنَّة السَّادس عشر سنة  (41)، يف القانون (6)“العشاء األخري”كما نقرأ أيضا  عن مصطلح 
يف القانون  م692، آهو ما أشار إليه مرَّة ُأخرى جممع ترآلو سنة “جمموعة قوانني الكنيسة اإلفريقيَّة”آاملعرآفة قوانينه باسم 

 من قوانينه. (29)

 ،عرب آفيات  قدمٌي ين، آاحٌدإىل عهَد الزَّمن اافترق عندهآه  اللَّيلة اليت  يف ليلة العشاء األخري،تأسَّس العهد اجلديد  لقد
 .أبدا  يزآل آبخر جديد دايم ال

مية  رعان ما انتقلت آلي، آُساحملبَّةبعد آليمة األغايب، أي آليمة  الرَّبه  إقامة عشاء  ،كانت عادة الكنيسة يف القدميآ
 .، آذلك منذ زمن الرَّسول بولس نفسهآليس قبله الرَّبعشاء األغايب لتكون بعد 

للعشاء األخري الذي أقيم مرَّة بني  تذكاٌريوم، هو  فالعشاء الرَّباين الذي كانت تقيمه الكنيسة األآىل، آال زال يقام كلَّ
، ألنَّ الذي آالقدِّيسني آالرُُّسلكنيسة مبشاركة املاليكة  مرَّة بني املسيح آشعب كلِّ كلَّ آهو هو الذي ُيقام املسيح آتالميذه.

 ἀνάμνησιςاإلفخارسيتيَّة  كرى التَّذكار أآ الذِّ ألنَّذلك  آإىل األبد. آالَيومالذي هو أمسا   ،هو املسيح نفسه الواحديقيمه 
من أثيره ممتيدا  يف اليزَّ   آكان قد آقع يف املاض ، آلكن ما زال فعله  ،ستحضار حدث ما أمام اهللا”: تعين(، )أنامنيسيس

 .«هذا اصنعوه لذكري»هو معىن قول الرَّب: هذا ، آ“احلاضر

حاضٌر يف كلِّ زمان آمكان. فعندما نيذكر أميرا     ذكر خيتص باهلل، هو بالضَّرآرة اشتراك يف حضوره. ألنَّ اهلل كلَّإنَّ 
جمرَّد استرجاع ألحداث ختتص به، طواها الزَّمن، آمل يبق غري ذكراها. ألنَّ الزَّمن قادٌر أن يطيوي   ه زمنيا ، تكون الذِّكرى له، 

ه مين  فيه كلَّ ما هو زمين، ألنه خاضع له. أمَّا ذكر اإلهليَّات، أآ األمور املختصَّة باهلل، فهو ش ء  خيتلف ضاما . ألنَّ اهلل آما خيص ي 
 ، آال ميكن أن حيتويه الزَّمان.أفعال آصفات، ال خيضع للزَّمن

فحني نذكر الرَّب يف صالتنا، فإنه حيضر بيننا كوعده. فباألحرى إن ذكرناه يف اإلفخارستيَّا، آصنعنا تذكاره حسيب  
، فهو إذا  حاضر بالضَّرآرة معنا، ُيقدِّس آُيكمِّل القيرابني. ألنَّ حضيور االبين، يعيىن     “اصنعوا هذا لذكري”آصيَّته لنا: 

 رآرة حضور الثَّالوث، ضاما  كما فعل الرَّب يف ليلة عشايه األخري مع تالميذه.بالضَّ
فالرَّب يريد جبسده آدمه األقدَسني، املوضوَعني على املذبح، أن حيقِّق بيننا حضوره السِّري الدَّايم يف كنيسته، عيوض  

نا بأكلنا من جسده، آُشربنا من دمه املقدَّس، آجيوٌد  حضوره املنظور بني تالميذه يف الُعليَّة، قبل بالمه آصلبه. حىت يكون ل
أن يأكيل هيذا    -آهو حيملنا فيه  -دايٌم يف حضرته، آعبوٌر به إىل اآلب، ألنه هو فصُحنا. آمن أجل هذا، اشتهى املسيح 

 الفصح احلقيق  مع تالميذه، قبل أن يتألَّم، حىت ال يعرب آحده، آلكن يعرب كلُّ إنسان معه، إىل اآلب.
 هذه ه  الذِّكرى، ذكرى حضور املسيح بيننا، آعبورنا به آمعه، جبسده آدمه، بآالمه آموته آقيامته، إىل اآلب.ف

حبسب منطوق  “ذكر موته”الذي ماته على الصَّليب مرَّة آاحدة، آلكن  “ال موت الرَّب”إننا يف اإلفخارستيَّا، نصنع 
. آألنَّ فعل موت الرَّب كبقيَّة أفعاله اخلالصييَّة األخخيرى )القيامية    “املقدَّسة ...ففيما حنن نصنع ذكر بالمه ”اللِّيتورجيَّا: 

آالصُّعود ... إخل(، هو فعٌل آاحٌد ممتد أبدا  عرب كلِّ زمان، آال حيويه الزَّمن. فدُم املسيح الزال يطهِّر كلَّ خطاة األرض حىت 
جئني إليه باإلميان. إذا ، فتذكار موت الرَّب آقيامته، هو قبوٌل آاشتراٌك يف موته الَيوم، آسوف ُيطهِّر أيضا  إىل التَّمام، كلَّ امللت
 آقيامته، باألسرار اليت أآدعها الرَّبُّ كنيسته.

أي  .“ةة أآ معنويَّي ة أآ رمزيَّذكرى كالميَّ”د ، آليست جمرَّ“ةذكرى عينيَّ”ه   ،اإلهل  ُقدَّاسإذا  ذكرى الصَّليب يف ال

                                                                            
يف ال ننسى هنا لوحة العشاء األخري اليت رمسها الفنان اإليطايل الشَّهري ليوناردآ دافنتش  على أحد جدران قاعة طعام بدير سيانتا مارييا    -6
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 ُقدَّاسال نفسها حاضرة. آهذا هو معىن أنَّ الصَّليبتكون ذبيحة  ،اإلهل  ُقدَّاس. فف  الالشَّ ء، آلنفس الشَّ ءأهنا ذكرى بعني 
 .آقيامته املسيحهو ذكرى موت  ،اإلهل 

 ἡ εὐχαριστία - Euxharist “خفاارسييَّااإل” •
األساس  الذي قدَّمه املسيح لآلب يف يوم تأسيسه هلذا السِّر ليلة مخيس ألنَّ الفعل ، “الشُّكر” تعين “إفخارستيَّا”كلمة 

: أي تعلييم الرُُّسيل   التَّناآل، جاء يف الدِّيداخ  ، لإلشارة إىل سرِّ“إفخارستيَّا”أآَّل ذكر هلذا االسم آ. (7)العهد هو الشُّكر
 ن إفخارستيَّتكم غري املعتمدين باسم اليرَّب، ألنَّ فيما خيتص باإلفخارستيَّا، اشكرآا هكذا ... ال يأكل أحد آال يشرب م”

هو  م(107-35)الشَّهيد القدِّيس إغناطيوس األنطاك  ُيعدُّ آ .(5، 1:9) “هذا: ال تعطوا الُقدس للكالبالرَّب قد قال خبصوص 
ر كْسي ”  اإلفخارستيَّا هي  املعرآفية ب   أنَّ ، موضحا “إخفاارسييَّا”بكلمة  الرَّبأشار إىل عشاء آاحد يف بباء الكنيسة  أآَّل
 .النَّصر مدلول الكلمة حسب سياق يتغيَّ ،مرَّة ، آيف كلِّ(8)ات يف رسايلهأربع مرَّ“ إفخارستيَّا”حيث استخدم لفظة “. اخُلبز

 .أيضا  (9)يوستينوس الشَّهيدالقدِّيس عند كما آرد هذا املصطلح 
صلوات هذا السِّر املقدَّس، أي أحد املعاين األساسيَّة اليت تدآر حوهلا  هوألنه  “الشُّكر”آُسم  هذا السِّر املقدَّس باسم 

شكر اآلب على اخلليقة، آشكر اآلب على اخلالص الذي أكمله لنا بابنه يسوع املسيح، إىل جانب ضجيد الثَّالوث القيدُّآس  
 اآلب آاالبن آالرُّآح الُقُدس. 

، “... الُقيُدس  آاليرُّآح القدُّآس، اآلب آاالبن  للثَّالوثجمدا  آإكراما  إكراما  آجمدا  ”حني يبدأ الكاهن صالته بقوله: ف
آاحد هو اآلب القدُّآس، آاحد هو االبن القدُّآس، آاحيد هيو   ”قايال:  الثَّالوثأقانيم  بتقديسيردِّد الشمَّاس مردَّه اخلاص 

. هيذه  “بمني هلليلوييا  ... الُقُدس آالرُّآحاجملد لآلب آاالبن ”ني: قايل الشَّعب. فيجيبه “بمني هلليلويا ... الُقُدس الرُّآح
القدُّآس، آاالعتيراف بوحيدة    الثَّالوثتسبحة الكنيسة يف ضجيد أقانيم ب آالشَّعبيمفونيَّة البديعة بني الكاهن آالشمَّاس السِّ

صلواتنا  كلَّ احلالة الفريدة يف الكنيسة القبطيَّة، بل إنَّه  اإلهل . آليست هذه  الُقدَّاسصلوات  ل الذي نبدأ بهاملؤهِّ ه أقانيمه، 
 .الُقُدس آالرُّآحالقدُّآس، اآلب آاالبن  الثَّالوثتبدأ بتمجيد  ،الكنسيَّةيف كافة املناسبات 

رب عي بيه   ما هو غري ذلك، ه  إضافات حلقت مجيد. آكلُّفهذا السِّر املقدَّس ال خيرج عن هذين املعنيني، الشُّكر آالتَّ
  .“إفخارستيَّا”بت املعىن األساس  له أي أنه ، فغيَّالقرآن
، أي اليت ال ُتكرَّر يف يوم تقيدميها، سيواء   “اإلفخارستيَّا الواحدة”على حتميَّة  ،إغناطيوس األنطاك  الشَّهيديؤكد آ
سبة للمتناآلني منها. آذلك إشارة أآ من ينيبه عنه من الكهنة املساعدين له يف اخلدمة، أآ بالنِّ األخسُقف،سبة ملقدِّمها آهو بالنِّ

رميز   ،، آاملذبح الواحدأآ من ينيبه األخسُقفله الذي ميثِّإىل آحدة اجلسد أي اخلبزة الواحدة آالكأس الواحدة، آاملسيح الواحد 
 آاحدة.   موت املسيح الذي ماته مرَّة

 :الشَّهيد م(107-35)إغناطيوس األنطاك   القدِّيسول يق آيف ذلك
 نا يسوع املسيح، آكيأسٌ لربِّ آاحٌد احرصوا أالَّ يكون لكم سوى إفخارستيَّا آاحدة، ألنه يوجد جسٌد ]...
 .(10)آاحد[ به، آمذبٌحلالحتاد آاحدة 

مبا أنكم ”امليالدي: فيقول:  الرَّابع، آهو من مدآَّنات القرن الرُُّسلأي تعاليم  “سقوليَّةالدِّ”آهو نفس ما يشرحه كتاب 
                                                                            

 2:26مىت  ؛ 24:11كورنثوس 1انظر:  -7
8- Philad., 4 c. 
9- Apol. 1. 66. 

10- philad. 4 
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لكم املسيح رأسا ، آهو حبسيب آعيده    املسيح، ال تفتحوا بابا  لالنشقاق عن الكنيسة بعدم اجتماعكم معا ، فيما أنَّ أعضاءخ
لوا تبعثيرآا جسيده، آال تفضِّي    أآلكم. ال هتملوا أنتم املخلِّص، آال حترموه أعضاءه، آال ضزِّقيوا   بينكم، آمشارٌك حاضٌر

 (.3-2:59:2) “ش ء آاهرعوا معا  إىل الكنيسة اتركوا كلَّ الرَّبآلكن يف يوم منيَّة على كلمة اهلل. الزَّحياتكم اهتمامات 
ألنَّ االجتماع يف أكثر من مكان  على الوحدة. بالغ األمهيَّة، ألنه دليٌل ا أمر ،واحدالكان امللقد كان االجتماع الواحد يف 

 .على االنفصال دليٌليف الوقت الواحد 
 بقوله: م(373 -328) الرَّسويلآهذا ما يوضِّحه البابا أثناسيوس 
 .(11)الواحد[ الرَّبنصري جسدا  آاحدا ، إذ يكون لنا يف أنفسنا  ،الواحد بعينه الرَّب]إننا حنن مجيعا  إذ نتناآل من 

ليتيورج    ة. آهذا هو عني ما نقرأه يف نصٍّق الكنيسة كوحدة إميان آحمبَّه  اليت حتقِّ ،املةالواحدة آالشَّفذبيحة املسيح 
 ما يل : م235آِّن قبل سنة ( الذي ُد12:4الرسويل ) التَّقليدامليالدي، فنقرأ يف كتاب  الثَّالثمنذ أآايل القرن 

ماحنًا الوحدة جلميع الذذن  نشذيركويف     على قرابني كنيستك املقدَّسة،  القدُّآسنطلب إليك، أن ُترسل رآحك ”
اإلدراك القليب ملعىن شركتنا يف الُقدسات اليت ضنحنيا   . آهنا عمُق“، لتثبيت إمياهنم يف احلقالُقُدس بالرُّآح، ليمتلئوا دساتكُق

 ، آتثبِّت إمياننا الواحد يف احلق.احملبَّةالوحدة بعضنا ببعض يف 

 “)قربونو( ربايفالُق”أآ  θυσία  - Sacrifice“الصَّعيدة” - “الذَّبيحة” •
. آهو يف كنيسة مصراخلاصة هبذا السِّر املقدَّس  قسيَّةهو من أقدم املصطلحات الطَّ “الصَّعيدة”أآ  ،“الذَّبيحة”صطلح ُم
بيحذة  الذَّ”ها الذي ييدعو  م(385 -380) األآَّلالبابا تيموثاآس . كما أنَّ م(254 -185)جنده عند العالَّمة أآرجيانوس ما 
 آهو أيضا  ما جنده يف ُقدَّاس القدِّيس سرابيون ُأسُقف ضويس يف القرن الرَّابع امليالدي.  “.وحانيَّةالرُّ

 ه على آجه العميوم، الشَّرق املسيح  كلُّ لسِّريان، بل آيعرفهأيضا  األرمن آا هذا املصطلح، يعرفه األقباطيعرف  آكما
)ثيسييَّا فيريكيت( أي    θυσία φρικτή، أآ املصطلح املقابل له آهيو  )ثيسيَّا( θυσία “الذَّبيحة”ستخدم مصطلح حيث ُي

 .  (12)اإلفخارستيَّاعلى تقدمة   “املخوفة الذَّبيحة”
أي أهنا  ،“غري دمويَّة ذبيحة”أي  .(13)“ذبيحة ناطقة” آأيضا ، “ذبيحة عقليَّة”آمنذ بدء املسيحيَّة، ُدعيت اإلفخارستيَّا، بأهنا 

 صفة. 37. آقد حصرُت ذات مرَّة صفات ذبيحة اإلفخارستيَّا يف قدَّاساتنا القبطيَّة، فوجدهتا يف بن معا  رآحيَّة حقيقيَّةذبيحة 
، الذي أصعدَت ذاتك مين  ذبيحة املساء احلقيقيَّةأنت هو ”آخناطب املسيح له اجملد يف صالة رفع خبور عشيَّة قايلني: 

 .“، كإرادة أبيك الصَّاحلاملكرَّمأجل خطايانا على الصَّليب 
تقدِّم  -مبا فيها الدِّيانة اليهوديَّة  - األخخرىالدِّيانات  آكلَّ الذَّبيحة ه  ما ُيذبح لُيقدَّم ُقربانا  هلل. فه  تقدمة عطيَّة إىل اهلل.آ

أآ  ،أآ محامية  ،أآ خرآفا  ،سواء كانت ثورا  عد عن طبيعة اهلل.الُب بعيدة كلَّ ،ليهوه، ذبايحهوت، أآ حىت للصَّنم، أآ هلل، أآ لالَّ
 ذبيحة إهليَّة، ه  ذبيحة ابنه الوحيد. هلل فنقدِّم ،ا حننميامة. أمَّ

، آميع  (15)م، آمع إبراهي(14)آلقد ارتبط تقدمي الذَّبيحة منذ العصور األآىل بالعهد. مثل عهد اهلل مع نوح بعد الطُّوفان

                                                                            
 22:3 األريوسييِّن ضدَّ -11

12- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 86-87. 

13- Meyer, Eucharistie, Geschichte, Theologie, Pastoral, Regensburg 1989, p. 38. 
 17:9-20:8تكوين  -14
 15تكوين  -15
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م املسيح نفسه عليى  ، حينما قدَّ(17)هو املسيح نفسه ،. آيف العهد اجلديد صار العهد بني اهلل آاإلنسان(16)إسراييل يف سيناء
للتَّكفري عين  ها، ألهنا ذبيحة هنايية كاملة. ذبايح العهد القدمي، فأبطلتها كلَّ ظمى آحيدة، حوت فيها كلُُّع الصَّليب، ذبيحة 

، آنوال البنوَّة الكاملة هلل. آال ميكين أن  آالتَّقديسخطيئة اإلنسان، آمنحه اخلالص، آالشِّفاء، آاملصاحلة مع اهلل، آالتَّطهري، 
 بعد ذبيحة املسيح على الصَّليب. ُأخرى،ذبيحة  تقوم أيُّ
كيف أصبحت ذبيحة املسيح له اجملد الييت   ،الذي يشرح لنا بإهلام رآح  فايق األآَّله  املصدر  العربانيِّنيرسالة  عدُُّتآ

ت ُتقيدَّم يف  بايح الكثرية اليت ظلَّلتصري عوضا  عن الذَّ ،هورُقدِّمت مرَّة آاحدة آإىل انقضاء الدُّ .ذبيحة آاحدة ،قدَّمها بنفسه
بايح الكثرية أآ الذين ُقدِّمت عنهم. فلم يكن هلذه الذَّ ،نوا يقدِّموهنامام الذين كادآن أن تستطيع أن ُتطهِّر إىل التَّ األآَّل،العهد 
 اإلنسان حيمل يف نفسه ضمري خطايا أي سوى القدرة على طهارة اجلسد فحسب. آلكن ظلَّ ،ت ُتقدَّم مرارا  آتكرارا اليت ظلَّ

رييس الكهنة يف العهد  زع اخلطيئة. آإذ ظلَّيميَّة أن تنبايح اليوباخلطايا. آهكذا مل تقدر هذه الذَّ ضمريا  ُمثقَّال  حيمل يف نفسه
بايح، آمين مثَّ  آعلى قدر تعدُّد رؤساء الكهنة تعدَّدت الذَّ .بيحة مرارا  كثريةعف آاملوت، لزم أن تتكرَّر الذَّحماطا  بالضَّ األآَّل

 الشَّعبالذي عن طريقه أخذ  ،آي أآ كهنوت هارآنالالَّل الوصيَّة القدمية، آيتغيَّر الكهنوت آتبُط النَّاموسفقد لزم أن يتغيَّر 
 العتيق. النَّاموسهذا 

قدآٌس بال شر آال دنس، انفصل عين   .تبة هارآنتبة ملك  صادق آليس على ُرجاء املسيح كاهنا  إىل األبد على ُرلقد 
أن يقدِّم ذبايح أآال  عن خطاييا   -مثل رؤساء الكهنة  -يوم  . الذي ليس له اضطرار كلَّالسَّمواتاخلطاة آصار أعلى من 
. آبدم نفسه دخل مرَّة آاحدة إىل األقيداس أي إىل  (18). ألنه فعل هذا مرَّة آاحدة إذ قدَّم نفسهالشَّعبنفسه، مث عن خطايا 

مرَّة آاحيدة.  اليت قدَّمها  (19)إىل األبد بذبيحة نفسه طيئةحيث العرش اإلهل ، فوجد لنا فداًء أبديا . فأبطل اخل السَّمواتمساء 
 .(20)ربان آاحدبُق ألنه بعد أن قدَّم عن اخلطايا ذبيحة آاحدة جلس إىل األبد عن ميني اهلل، فأكمل إىل األبد املقدَّسني

لوات الييت  الصَّي ة آغري حمدآدة، فأيُّ مقارنة إذا  بني هناييَّآإن كانت صالتنا يف الُقدَّاس اإلهل  مشفوعة بذبيحة هلا قيمة ال
ُأخرى قدِّمت، كانيت  ذبيحة  أيَّ ألنَّ ؟قيلت يف العهد القدمي ُأخرىصالة ُقدَّاس اإلهل ، آتلك اليت نقدِّمها يف أيِّ يف المها قدُِّن

ما  أنَّ كان عزيزا  جدا  عنده، آصحيٌح أنه سان حمدآد. صحيٌحألنَّ اسحق هو إن حىت إبراهيم الذي قدَّم ابنه، ذات قيمة حمدآدة،
أمام ما فعله  ،. آلكن ماذا ُيحسب عمله هذاالرَّببا  يف كني ليذبح ابنه ُحدرة البشر، إذ مدَّ السِّ شيئا  يفوق ُقُيعترب ،عمله إبراهيم
 ذبيحا  عن خطايا العامل كلِّه؟ عندما قدَّم لنا ابنه ،ماآياآلب السَّ

يقارن بني ذبايح العهد القيدمي آدم   ولالرَّسبولس  آالقدِّيسه على مستوى الهناي . بَّم ُحقدَّ الصَّليب،املسيح يف ذبيحة 
 ،ال عيب، ُيطهِّر ضمايركم من أعمال ميتةبم نفسه هلل قدَّ ،فكم باحلري يكون دم املسيح، الذي برآح أزيل»املسيح، فيقول: 
 ؟«برآح أزيل»فما الذي تعنيه عبارة . (14: 9عربانيِّني )« لتخدموا اهلل احل 

هذا هيو   اجلسد، مل يصنعها يف اجلسد فقط، آلكنَّه صنعها يف اجلسد املتَّحد بالهوته.كلُّ أعمال املسيح اليت صنعها يف 
ألننا نؤمن أنَّ الهوته مل يفارق ناسوته حلظة  .(21)جسد املسيح الذي قال عنه بولس الرَّسول، إنه حيل فيه كلُّ ملء الالَّهوت

قيمة إهليَّة الهناييَّة. فُحبُّ املسيح الذي قدَّمه على الصَّليب، هيو   آاحدة آال طرفة عني. فكلُّ أعماله اليت قدَّمها يف اجلسد، هلا
حبٌّ متَّصٌل باحُلب األزيل املوجود بني االبن آاآلب قبل تأسيس العامل، آهو طاقة ُحب الهناييَّة، ال ميكن أن نتصوَّرها، آال أن 

 .(4: 12رنثوس كو2)« هباأن يتكلَّم  نسانإلال يسوغ »نتكلَّم عنها، كما قال بولس الرَّسول: 
                                                                            

 8-4:24خرآج  -16
 20:22لوقا  -17
  7 عربانيِّني صانظر  -18
  26، 12:9 عربانيِّنيانظر:  -19
   14، 12:10 عربانيِّنيانظر:  -20
 9:2انظر: رسالة كولوس   -21
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 الصَّليب،مين الذي قدَّمه على ه الزَّبُّآُح .ةصلة بأفعاله األزليَّمتَّ كانتة منيَّأفعال املسيح الزَّ تعين أنَّ ،«برآح أزيل»فعبارة 
ألنك أحببتين قبل »هو الذي أشار إليه بقوله:  ،بهذا احُل اآلب قبل تأسيس العامل.آبني  ه األزيل الكاين بينهصال  حببِّكان متَّ

 طبعا  ألين أنا أيضا  أحببتك قبل تأسيس العامل. .(24: 17يوحنَّا )« تأسيس العامل
ما نستطيع أن نقوليه،   ة تفوق كلَّ، آقبل تأسيس العامل، آالذي له قيمة الهناييَّالتَّجسُّدهناي  املوجود قبل هذا احلب الالَّ

 ة.هناييَّأيضا  قيمتها الالَّ الصَّليب، آهو الذي أعطى ذبيحة الصَّليبمين الذي قدَّمه املسيح على ب الزَّصل ضاما  باحُلهو متَّ

 .“َحَمل اهلل”أآ  “lamb احَلَمل” •
جنده عنيد البابيا أثناسييوس     آهو ما ، خلبز اإلفخارستيَّا.ةآاآلشوريَّالقبطيَّة آالبيزنطيَّة  آهو مصطلح تعرفه الطُّقوس

 ، فيقول:“ماي السَّ احَلَمل”، حيث يدعوه م(373 -328) الرَّسويل
، فلنغسل أيدينا، آنطهِّير  (22)ماي عام السَّماي  آنؤهَّل لنلمس الطَّالسَّ احَلَملعلينا أن نستعد لك  نقترب من ]

 .[نستحق أن نتناآل من الكلمة ،نا أطهارا شر حىت إذا كنَّا كلُّ اجلسم آحنفظ العقل من أيِّ
محُل اهلل ”. أآ“َحَمل اهلل ُيكسر آيوزَّع”طقس القسمة يف الكنيسة البيزنطيَّة، حني يقول الكاهن: يف  املصطلحيرد هذا آ

 .“َحَمل اهلل ُيذبح”أآ  .“الذي ُيكسر آيظل غري مقسَّم
بواسطة البابيا   يف القرن السَّابع امليالدي، كنيسة رآما ُقدَّاسكاصطالح ليتورج  إىل  “َحَمل اهلل”آقد دخل اصطالح 

 .(م701-687) األآَّلسرجيوس 

يأيت إىل الكاهن، آمعه ذبيحية   -آحبسب ما يشرح األصحاح الثَّالث من سفر الالَّآيِّني  -كان اخلاطئ يف العهد األآَّل 
حبها الكاهن ليدى  لُيقرِّهبا عن إمثه، فيضع اخلاطئ يده على رأس الذَّبيحة، آيعترف خبطيئته، فتنتقل خطيئته إىل الذَّبيحة، فيذ

باب خيمة االجتماع، آيرش بنو هارآن الدَّم على املذبح مستديرا ، فُتغفر خطيئة اخلاطئ. آهو نفس ما منارسيه يف كنيسية   
، احَلَميل العهد اجلديد، لكن بذبيحة آاحدة أبديَّة، ه  محل اهلل الذي حيمل خطيئة العامل كلِّه، آذلك حينما خيتار الكياهن  

أعط يارب أن تكون ذبيحتنا مقبولة أمامك عن ”يده الُيسرى، آميسحه بيده الُيمىن مستديرا ، آهو يقول: آيضعه على راحة 
. آهذه املمارسة الطَّقسيَّة (23)“خطاياي آجهاالت شعبك، ألهنا طاهرة كموهبة رآحك القدُّآس باملسيح يسوع ربِّنا ... إخل

الكاهن ميسح احَلَمل بيده بعد آضع املاء عليها، فظنَّ كثرٌي من الكهنة األصيلة قد سقطت من الطَّقس مع األسف، بسبب أنَّ 
 آهو اخلطأ الذي ظهر يف القرن الرَّابع عشر امليالدي، آانتشر يف الكنيسة حىت الَيوم.   أنه ُيعمِّد الُقربانة!!!

   Holy Communion  - “الشَّركة املقدَّسة” •
، آه  إحدى مظاهر احملبَّة األخويَّة أآ الشَّركة األخويَّة (24)ز تعين املصاحلة آالصَّداقةلقد كان جمرَّد الشَّركة يف تناآل اخُلب

 .(25)يف الكنيسة األآىل
ركة آالشَّي  .هلذا السِّر املقدَّساالسم القدمي هو  Communion“ الشَّركة”من سرية البابا أثناسيوس الرَّسويل، أنَّ  نعرُفآ
آال تتحقق هذه الشَّركة الثَّانية أي اليت ميع اهلل إذا مل   شركتهم مع اهلل.تعىن أيضا  البعض، آاملؤمنني مع بعضهم ركة تعين ش

 تكن األآىل أي شركة املؤمنني مع بعضهم البعض كاملة غري منقوصة.
                                                                            

 .مث يتناآل األسرار إىل فميه حتت الُيمىن،  سرىيده الُي حيث يضع املتناآل مىن للمتناآل،م يف اليد الُييسلَّ التَّناآل يف القرآن األآىلكان  -22
 منعا  من العوارض اليت قد تصيب اجلواهر املقدَّسة. ،آاسُتبدلت مبا هو جاري اآلن ،آقد ُألغيت هذه العادة

 202، 206م، ص 1902اخلوالج  املقدَّس، طبعة  -23
 8:13ملوك 1، 54:31تكوين  -24
 16:2أعمال  -25



8 
 3حماضرات يف ليتورجيَّة كنيسة اإلسكندريَّة 

 :أب الرُّهبان الذي يقول (م356 -251)أنطونيوس األنبا فعن أمهيَّة شركة املؤمنني مع بعضهم البعض، حيُضرين هنا قول 
ركة( إذا مل يكونوا قلبا  آاحيدا ،  كل اجملتمعني )يف حياة الشَّ إنَّظاهرا  لكم:  -يا أحباي  -]ليكن هذا الكالم 

 .(1:3الرِّسالة ) [آيصنعون هلم دينونة ،جيلبون على أنفسهم احلرآب
 :م(200-130)إيريناؤس يقول القدِّيس آأمَّا عن شركتنا حنن مع اهلل، ف

جعيل نفسيه    ،الح الفايقه أيضا  ال ُينَطق به. آبسبب هذا الصَّه تفوق احلدآد، هكذا صالَح]كما أنَّ عظمَت
لك  يبث احلياة يف الذين يرآنه. ذلك ألنه يستحيل أن حييا أحد بدآن احلياة، آجوهر احلياة كياين يف  منظورا ، 

 .(5:20:4 اهلرطقات )ضدَّ[ اهلل آتذآُّق صالحهركة مع اهلل ه  يف رؤية ركة مع اهلل، آالشَّالشَّ
اليرُّآح الُقيُدس    حبلول، آهذه الشَّركة تكون نيآدمه األقدَس الرَّباليت تسوِّغ لنا االشتراك يف جسد  ةركالشَّهذه ه  

 .“القرابني ...ك القدُّآس علينا آعلى هذه ليحل رآُح”. فهكذا يقول الكاهن: يف بن معا  السِّر املقدَّس آعلى علينا
علينا، لك  ُيقدِّسنا لنصري أهال  للتَّناآل من األسرار اإلهليَّة، فنتَّحد بالرَّب احتاد الكرمة باألغصيان.   فالرُّآح الُقُدس حيلُّ

يهبنيا قيوَّة    فكلُّ من يتناآل من جسد الرَّب آدمه الكرمَيني، ُيرَبط هبما عرب الزَّمن آاحلياة اليوميَّة برباط الرُّآح الُقُدس الذي
 اهلل داخلنا.ملكوت حقيقة  الرُّآح الُقُدس آمعه، معلنا  نا جبسد املسيح، لنحيا دآما  فيهالقيامة، آيوحِّد

يعين أنَّ األشياء الييت هلل هي     .“الُقْدسات للقدِّيسني”آمن أجل ذلك، فف  هناية الُقدَّاس اإلهل ، يصرخ الكاهن قايال : 
 نِّداء يقوله الكاهن بعد صالة التَّحليل األخري الذي قاله الكاهن لتوِّه سرا ، فصار املؤمنون قدِّيسني.هلل. آهذا ال لألشخاص الذين

 :م(386-315)األآرشليم   يقول القدِّيس كريلُّس
ُتقال، ألنَّ مواد اإلفخارستيَّا املوضوعة أمامنا، قبلت الرُّآح الُقُدس عليها. آأنيتم   “الُقدسات للقدِّيسني”إنَّ ]

 .(26)[قدِّيسون أيضا ، حينما يسكن فيكم الرُّآح الُقُدس. لذلك فإنَّ الُقدسات تليق بالقدِّيسني
 آيقول أيضا  يف عظته السَّابعة عشرة يف شرح رسالة العربانيِّني:

، حىت إذا كان هناك إنساٌن غري مقدَّس، فال يقترب ... آلكن ال تقول الكنيسة عالنية الكنيسة تنادي بذلك]
 [.من كان بال خطيئة فليتقدَّم، بل من كان فيه الرُّآح الُقُدس آهو متمسِّك باألعمال الصَّاحلة، فليتقدَّم

، “القدُّآس، آاحٌد هو الرُّآح الُقيُدس آاحٌد هو اآلب القدُّآس، آاحٌد هو االبن ”إنَّ الشَّعب حني جييب على الكاهن: 
املراسييم  آ أآرشليمآيف ليتورجيَّتا  فهو ُيعلن أنه بصدد القداسة، ال يوجد إالَّ ُقدُّآٌس آاحٌد هو اآلب آاالبن آالرُّآح الُقُدس.

ُقيدُّآٌس  ”كون مرد الشَّعب: . أمَّا يف الطَّقس البيزنط ، في“آاحٌد ُقدُّآٌس هو ربُّنا يسوع املسيح”الرسوليَّة، جييب الشَّعب: 
كلِّ  . آهذا يعين يف ُعرف الكنيسة، أنَّ آاحدا  فقط هو منبع آمصدر“جملد اهلل اآلب. بمني ،آاحٌد، ربٌّ آاحٌد، يسوع املسيح

 نا يسوع املسيح. قداسة آتقديس، الذي هو ربُّ
القدسيات  ”عب جييب على نداء الكياهن  آيف الطَّقس القدمي آحىت إىل ما قبل القرن اخلامس عشر امليالدي، كان الشَّ

. ُقدُّآٌس اآلب، ُقدُّآٌس االبن، ُقدُّآٌس اليرُّآح الُقيُدس، الثَّيالوث      ملكوتك إذا جئَت اذكرنا ناربُّبقوله:  “للقديسني
 .(27)“املقدَّس

خيوالج  القيدِّيس   صالة بديعة يف آعن كون الشَّعب قد صارآا قديسني من قبل حلول الرُّآح الُقُدس عليهم، نقرأ 
 توضِّح لنا هذا املعىن، تقول: سرابيون،

                                                                            
26- Cyril of Jerus., Catech. 23. 

 28 مرجع سابق، ص كتاب سر  الثَّالوث يف خدمة الكهنوت، -27
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. لتكن أجسادهم أجسيادا  حيَّية،   مع هذا الشَّعب (29)ليبق شركة اجلسد والدَّمالبشر.  ، حمبَّ(28)يا إله احلق”
اجعليهم  . آمعذاً )بشركتهم(  حلفظ الشَّركة، وليقني الشُّكر، وخفرح الُكل الَبَرَكةامنح هذه آنفوسهم نفوسا  نقيَّة. 
 .(1: 18)خوالج  سرابيون “ املسيح يف الرُّآح الُقُدس، اآلن آإىل كلِّ بباد الدُّهور. بمني يسوعخمتارين بابنك الوحيد 

يوخ ابَّات آاألطفال آالشُّبَّان آالشَّساء آالفتيان آالفتيات آالشُّجال آالنِّعيب من الرِّاحلضور الشَّهذه الشَّركة املقدَّسة تعين 
هو طعيام   ،آيف ذات الوقت .ف آصاحب البيتفهو املضيِّ .آيف معيَّته آضيافته ،هم حول املسيح املخلِّص احلبيبكلُّ يلتفُّون

 ة صالحه.األشياء، آه  كاينة بإرادته آمسرَّ آنور آأصل حياهتم. فمنه آبه آله كلُّ ،آشراب املدعوِّين

 “األسرار”أآ  “رائرلسَّا” •
 م(388-381) األآَّل يف الكنيسة القبطيَّة، آقد آرد يف قوانني البابا تيموثياآس  السِّرُيطلق على هذا هذا املصطلح 

بطريرك   28  ال م(496-489) الثَّاينأثناسيوس من بطاركة كنيسة اإلسكندريَّة. آأيضا  يف قوانني البابا  23  البطريرك ال
جسد  ،املقدَّسة السَّرائرمن أجل ”: (2، 1:78)لقانون ا، حيث نقرأ من (30)اإلسكندريَّة يف هناية القرن اخلامس امليالدي

 فها املذبح املقيدَّس مسيتعد.   ،ما أرادآا أن يصنعوهفال تفضلوا منه شيئا  من املساء إىل باكر، آلكن كلَّ ،املسيح آدمه
أآ يقوليون يف   ،بكيالم اهلل امه، بل يرتِّليون  على املذبح قبل أن ُترفع، ال تسكت القراءة من قدَّ املقدَّسة السَّرائرآمادامت 
حني من ذكير   ، هؤالء الذين ال يسكتون كلَّآالنَّهار اللَّيل ،إنين رتَّبت حراسا  على أسوار ُأآرشليم» :ألنه مكتوب .املزامري
 .“ف فيه املوضع )أي املذبح(إىل الوقت الذي ينظَّ ،رآن من تسبحتهفال يفُت ،. آألنه جسده آدمه(31)«الرَّب

 :م(407-347)ذهيب الفم القدِّيس يوحنَّا فيقول  ،“األسرار”آأمَّا عن مصطلح 
هيو   خفالذي أقامها   ذلك الزَّمايف،   ذلك العشاء،املوضوعة أمامنا ليست من عمل إنسان.  األسرار ]إنَّ

س القرابني آينقليها ...  نفسه الذي يقيمها اآلن. آأمَّا حنن فلسنا سوى ُخدَّام للطَّقس، آلكنَّه هو نفسه الذي يقدِّ
 .(32)فنحن اآلن يف الِعليَّة حيث كانوا جمتمعني يف ذلك الزمان[

 آيقول أيضا :
. األسرار املقدَّسة الرَّهيبذة عن اخلاضعني له، آكذا احلال عند تناآل  ش ءة حاالت ال يتميَّز فيها الكاهن ب]مثَّ

عندما كان للكهنية   ،عمَّا كانت عليه يف العهد القدمي األحوال ه. لقد تغيَّرتون بالقدر نفِسفنحن مجيعا  مستحقُّ
اجلسد  الَيوم،. الَيوم، احلال خمتلفعب مبشاطرة الكهنة طعامهم. عب بخر. آعندما مل يكن ُيسمح للشَّآللشَّ ،طعام

 .(33)نا بعضا  ...[نا نصافح بعُضكلُّ الَيوم،ممنوحان للجميع ...  ،ذاته آالكأس ذاهتا
تعود إىل القرن السَّيادس  ، آاليت لقدِّيس باسيليوس الكبريالقوانني الكنسيَّة املصريَّة املنسوبة ل من (97)قانون آنقرأ يف ال

 .“، فال يكن ذلك بقلق. آليأخذآا بترتيل املزامري إىل أن جيتمع الشَّعباألسرارإذا ابتدأآا أن يصنعوا ”: امليالدي
 يقول هلم: حيث القدِّيس مقاريوس الكبري على أآالده قبل نياحته،اخلطاب األخري الذي ألقاه آنقرأ من 

إالَّ آهو مستربئ نفسه )حياكمها  ،األسرار املقدَّسةآاحد منكم، أن ال يدنو من  ]يا أآالدي؛ أنا أعط  آصيَّيت لكلِّ
ضيرب ليه ميطانيية )توبية     صاحل قلبه، آيفليمض إليه، آُي ،د )حقد(ْجفيجدها بريئة(، أمَّا إذا كان بينه آبني أخيه َآ

                                                                            
 6:30مزمور  -28
 6:10كورنثوس 1 -29
    78، 74، 73، 72، 41، 36 ؛ 6:10انظر القوانني  -30
 6:62إشعياء  -31

32- PG 58, 744, 28-39. 

 على إجنيل مىت. 5:82عظة 
 (PG 61, 527الكورنثيني )إىل  18العظة رقم  -33
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هي    ،حمبَّة اإلخوة، آمصاحلة قلوهبم بعضهم حنو بعيض  اهرة، عاملني أنَّآاستغفار(. آبعد ذلك يتناآل من األسرار الطَّ
األسذرار  إىل  أحيدٌ ظوا، حىت ال يتقدَّم ، آه  العبادة، آه  امللكوت ... فاحترسوا يا أآالدي آحتفَّالنِّعمة كّل النِّعمة

 .(34)آهو ال يدري[ يهلك بسبب من األسباب، لئال آهو يف شكٍّ، املقدَّسة
صالة حجاب لآلب يف الُقدَّاس الكريلُّس ، ألبينا  ف  نصِّف .“سرُّ مجيع األسرار”دعى هذا السِّر املقدَّس أيضا  باسم آُي

اربُّ رآَحك القدُّآس، النَّار غري اهليوليَّية،  يا خالق الربيَّة كلِّها ... أعطين ي” :يقول الكاهن (35)القدِّيس يوحنَّا املثلث الطُّوىب
ن اليت ال ُيفكَّر فيها ... آكما يليق بالكهنة، جيعلين فوق كلِّ فكر ميِّت، آليجعل يفَّ الكلمات املطهِّرة، لك  ُأكمِّل هذا الُقربا

مع الرُّآح الُقيُدس احمليي     ، بُصحبة آشركة مسيحك، هذا الذي يليق بك معه، اجملدمجيع األسرار سرُّاملوضوع، الذي هو 
 ...“.املساآي لك 

آأيضا  ألنَّ هذا السِّر هيو   .أسرار الكنيسة بدآن استثناء مجيع ه السِّر اليت ختتتم بهمجيع األسرار، ألنَّ فهذا السِّر ُيدعى سرُّ
حييث  ألنه . الُقُدس آالرُّآح آاالبنآمن مثَّ حضور اآلب حضور املسيح الدَّايم يف الكنيسة،  املسيح آالكنيسة. أي سرُّ نفسه سرُّ
 .الُقُدس آالرُّآحفهناك اآلب  ،املسيح

آاملذبح املقدَّس هيو   السَّماء،إىل ارتقاينا  األسرار ألنه سرُّ هو سرُّسكىن املسيح فينا، آاحتادنا به.  األسرار ألنه سرُّ هو سرُّ
، على حدِّ قول القدِّيس يعقوب فاملسيح صعد إىل مساء األسرار، آمساء األسرار ه  الكنيسة .آآسيلة حتقيقه ،هذا االرتقاء رمُز

 آخربهتا. ،حياهتاا آإمياهنعلَّة آ سرُّ آحدة الكنيسة آبقايها،هو أيضا  آألنه  .السُّرآج 
 .داخلهمن ق بكالمنا عن سرِّ مجيع األسرار، بل ، ال تتحقَّحياتنا يف املسيحإنَّ 

  σύναξις “يسيناكسسِّال” •
، آهو مصيطلح  )سيناكسيس( σύναξιςآمنها كلمة ، “جيمع” اليونانيَّة تعين اللُّغةيف )سيناجاج (  συναγάγῃ كلمة

 مبا يف ذلك االجتماع من أجل إقامية اإلفخارسيتيَّا   ،اجتماع لعبادة أآ صالة مجهوريَّة يُّمبعىن أ ،“اجتماع”يوناين يعين: 
liturgical synaxis ،  الشَّرق املسيح آهو ما يعرفه.  

يف . أمَّيا  كلِّ ُقيدَّاس  يف بداية قراءات س الكنيسة القبطيَّةقطماُر)سيناكس( حىت الَيوم يف  ⲥⲩⲛⲁⲝآجند هذا املصطلح 
نا  متضيمِّ  aliturgical synaxisر لتعبِّر عن اجتماع لغرض دآن إقامة اإلفخارستيَّا منذ آقت مبكِّ الكلمة خدمتاسُت فقد الغرب

 .بعيدا  عن إقامة خدمة الُقدَّاس ، آلكنتالآة مزامري آقراءة فصول كتابيَّة آصلوات
 -يناكس الكبري السِّ”مها: “ السِّيناكس”أآ  “يسيناكسالسِّ”هناك نوعان أساسيَّان من فف  الشَّرق املسيح ،  آلذلك

ϯⲛⲓϣϯ ‵ⲛⲥⲩⲛⲁⲝ“ ، غري يناكس الصَّي السِّي ”اخلوالج  املقيدَّس. آ آنعين به خدمة إقامة اإلفخارستيَّا آحيويها كتاب- 
ϯⲕⲟⲩϫⲓ ‵ⲛⲥⲩⲛⲁⲝ“  كما يف األديرةالَيومآصلوات املزامري يف سواع   ،سبحةآالتَّ الَبخوررفع صلوات آنعين به ،. 
سواء باعتبارمها  ،خاص يف الكنيسة منذ القرآن األآىل كان هلما آضٌع أسبوع، آاجُلمعة من كلِّاألربعاء كما أنَّ يوم  

 فريقيا.إمشال كنايس أآرشليم آسوريا آ يناكس الكبري يفأآ السِّ ،آرآما اإلسكندريَّةكنيسة يف  الصَّغرييناكس يوم  السِّ
يستخدم الكلمات املألوفة عندنا  ال فهوهذا السِّر املقدَّس،  عن م(373-328) الرَّسويلأثناسيوس  آعندما يتكلَّم القدِّيس

                                                                            
 117، 116م، ص 1984األب مىت املسكني، الرَّهبنة القبطيَّة، الطبعة الثانية،  -34
ة العرب، آُبصرى ه  عاصمة حوران جنوب غرب سوريا. آقد عاش يف منتصف آمطرانيَّ Bostraآهو يوحنَّا ُأسُقف ُبصرى  -35
ُحفظت أجزاء منه يف خمطوط خوالج   ُقدَّاسآله  .م(538-465)ساآيرس األنطاك   للقدِّيسامليالدي، آكان معاصرا   السَّادسالقرن 
   .(م1923-2010) Emmanuel Lanne، بواسطة األب عمانوييل الن اكتشافه يف القرن العشرين األبيض بسوهاج، آالذي متَّ الدَّير
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، بل كان دايما  يسيتعمل  “الُقدَّاس”آال  ،“اخُلبزكسر ” تعبري آال حىت ،“االجتماع اإلفخارسيت”، أآ “ارستيَّااإلفخ”مثل 
ادرة عن األديرة الكتابات الصَّ آكلُّ .تالميذه آكلُّ أيضا  (م348-292) باخوميوسآكذلك كان أنبا . “يناكسيسالسِّ”كلمة 
 .الكلمةيستعملون هذه كانوا ، أيضا  ةالباخوميَّ

 .“قني إىل آاحدمجع املتفرِّ” سرُّفهذا السِّر املقدَّس، هو يف األساس 
 مسياآي، آطعيامٌ   فيايقٌ  مأكيلٌ  يناكسيس الكبري هو، فإن السِّأيضا  م(373-328) الرَّسويلآعند القدِّيس أثناسيوس 

، آالعشياء العظييم   (40)بز اإلهلي  ، آاخُل(39)، آطعام احلياة(38)، آالوليمة اإلهليَّة غري الفاسدة(37)، آطعام مساآي(36)رآحاين
 .(41)ماآي الذي يفوق العاملالسَّ

 προσφορά “ربوسفوراال” •
حييث   م(254 -185)إذ جنده عند العالَّمة أآرجيانوس املصيري   ،من أقدم املسمَّيات هلذا السِّر يف الكنيسة القبطيَّةهو 

“. تقدمة”آيعين  ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁالقبطيَّة  اللُّغةطقه إىل ه آُنبنصِّ هذا املصطلح انتقلآ .“التَّقدمة”يدعو هذا السِّر املقدَّس باسم 
صيالة  ”أي:  Εὐχή προσφορᾶς ييسي  هيو  عنوانيه الرَّ  الرَّابيع ضويس يف القرن  ُأسُقفُقدَّاس القدِّيس سرابيون  نصُّآ

بطرييرك   الثَّياين  قوانني البابا أثناسيوساليت آردت يف “ برآسفورا”آه  نفس الكلمة “. صالة التَّقدمة”أآ  “الربآسفورا
ترجم كلمة  ،العربيَّة يف القرن احلادي عشر امليالدي اللُّغةاإلسكندريَّة يف هناية القرن اخلامس. آلكن املترجم هلذه القوانني إىل 

 ،(93)آالقيانون  ، (49) القبط  للقانون النَّص، آهو ما استطعنا أن نعرفه من (42)“ُقدَّاس”القبطيَّة إىل كلمة “ برآسفورا”
 . (43)ها القبط  القدميآمها من بني القوانني القليلة ضمن هذه القوانني اليت الزالت حمفوظة لدينا بنصِّ

 Anaphora - ἡ ἀναφορά“ ناخفورااأل” •
 ἀναألنَّ الكلمة تتركَّب من مقطعني:  “.offering -أآ رفعه  الُقربانتقدمي ” اللِّيتورج آه  كلمة يونانيَّة تعين يف املصطلح 

آعلى ذلك، فاألنافورا هنا تعين رفع الصَّيعيدة أآ  . “يرفع أآ ُيقدِّم أآ يلبس”)فورا(، آتعين:  φορά. آ “إىل فوق”نا(، آتعين: ب)
ذكار قيديس آالتِّي  التَّ ، آهو اجلزء الذي حييوي اإلفخارستيَّاييس  من صالة على اجلزء الرَّ الكلمةُأطلقت قد آالُقربان إىل فوق. 

 ا بكاملها.ا، لذلك ُأطلقت عموما  على تقدمي ذبيحة اإلفخارستيَّيتورجيَّ  معظم صلوات اللِّناآل. لذلك فالكلمة تغطِّآالتَّ
. “دَّاسالُق”، ليس هو التَّعبري املشهور يف الكنيسة القبطيَّة، إذ حلَّ حملَّه تعبري: “أنافورا”آإنه من العجيب حقا ، أنَّ تعبري 

 .“أنافورا”برغم أنَّ العنوان القبط  أليِّ ُقدَّاس قبط  يف خمطوطاتنا القبطيَّة، آيف اخلوالج  املطبوع أيضا ، حيمل عنوان: 
 Ϯ ˙Ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ‵ⲛⲧⲉ ⲡⲓ‵ⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ‵ⲉ ‵ⲫⲓⲱⲧ فعنوان الُقدَّاس الباسيل  القبط  هو:

 .(44)“القدِّيس باسيليوس لآلب أناخفورا” أي:
                                                                            

  19:4 سرابيونإىل  الرِّسالة -36
  5:5الفصحيَّة  الرِّسالة -37
  28الفصحيَّة  الرِّسالة -38
  1:5الفصحيَّة  الرِّسالة -39
  1:7الفصحيَّة  الرِّسالة -40
  40الفصحيَّة  الرِّسالة -41
   2:93، 1:49، 40، 1:25، 4:14كما يف القوانني  -42

قد صارت معرآفة يف الكنيسة القبطيَّة منذ هذا الوقت املبكِّر من تارخيها، أي منذ القرن احليادي عشير    “ُقدَّاس”آهذا يوضح لنا أن كلمة 
 امليالدي على أقل تقدير.

43- Riedel, W. and Crum, W., The Canons of Athanasius Patriarch of Alexandria, London, 1904, p. 92, 112. 
 312، ص م1902سنة كتاب اخلوالج  املقدَّس، طبعة  -44
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  Ϯ ˙Ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ‵ⲛⲧⲉ ⲡⲓ‵ⲁⲅⲓⲟⲥ ˙Ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲥ الُقدَّاس الغريغوري القبط  هو:آعنوان 

 .(45)“القدِّيس غريغوريوس النَّاطق باإلهليَّات أناخفورا”أي: 
 آعنوان الُقدَّاس املرقس  هو:

˙Ⲧⲁⲣⲭⲏ ‵ⲛϯ‵ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ‵ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ‵ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓ‵ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲑⲏ‵ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲃⲉⲃⲉⲟⲛ 

‵ⲙⲙⲟⲥ ‵ⲛϫⲉ ⲡⲓ‵ⲧⲣⲓⲥⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓ‵ⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ‵ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ.  
 .(46)“أبينا القدِّيس مرقس الرَّسول، الذي رتَّبه آمجعه املثلَّث الطُّوىب، القدِّيس كريلُّس، رييس األساقفة أناخفورابدء ”أي: 

 “الُقدَّاس” •
األحباش عند  “قدَّاشاه -اسة ِقدَّ -ُقدَّاسة ” يقابلها ،عند األقباط “ُقدَّاس”كلمة . آفظ األكثر تداآال  بني األقباطاللَّآهو 
من هذه آ Missa تينيَّةيف الالَّ الُقدَّاسى آُيسمَّ .آاملوارنة السِّريانعند  “أنافورا”كلمة آهو ما يقابل  )النَّساطرة(، آاآلشوريِّني

 يف اإلجنليزيَّة. Massجاءت كلمة الكلمة الالَّتينيَّة 

 λειτουργία  -  liturgy“لييورجيَّا” •
 )لييؤس(  λέωςمن مقطعني مها:  “ليتورجيَّا”كلمة تتكوَّن آ .“اإلهليَّة اللِّييورجيَّا”ى السِّر ُيسمَّ ،يف الكنيسة البيزنطيَّة

 فيد أيَّلُت ،. آهكذا اسُتخدمت الكلمة“عمل شعيب”فيكون معىن الكلمة  .“عمل”)إرغون( أي  ἔργον، آ “شعب”أي 
قبل امليالد، اسُتخدمت  الثَّالثبعينيَّة للعهد القدمي يف القرن رمجة السَّيين فقط. آمنذ زمن التَّنوع، آليس الدِّ عمل شعيب من أيِّ

. آيستخدم كتاب العهيد اجلدييد كلمية    “م يف اهليكل اليهودياخلدمات اليت كانت ُتقدَّ”الكلمة خصيصا  لتحمل معىن 
 ،“خدمة”صارت تعين  ،اليت آردت فيها الكلمة األخخرىات آيف املرَّ .(47)رادف للعبادة املسيحيَّةكم ،نيَتمرَّ “ليتورجيَّا”

 م جسديَّة.َأ ،كانت خدمة رآحيَّة سواء 
، فهو يسيتخدم  (49)«كخادم ليسوع املسيح»، أآ عن نفسه (48)«خدَّام اهلل»عن الرَّسول القدِّيس بولس حينما يتكلَّم آ
 .(50)ليشري هبا حتديدا  إىل اخلدمة الكهنوتيَّة )ليتورجوس( λειτουργόςكلمة 
عيب األساس  يف باعتبارها العمل الشَّ ،لتشري إىل صالة اإلفخارستيَّا ،يف كنيسة العهد اجلديدلقد احنصر استخدام الكلمة آ
نيسة أنطاكيية السِّيريانيَّة،   ، اليت يستخدمها كلٌّ من كنيسة أآرشليم، آك“أنافورا” لكلمة فصارت الكلمة بديال  .الكنيسة

قسيَّة يف الكنيسية بكافية   الطَّ الصَّلواتلتشري إىل  ،أيضا  “ليتورجيَّا”كَّلمة . كما ميكن أن ُتستخدم “الُقدَّاس”لإلشارة إىل 
 .(51)باعتبارها خدمة شعبيَّة السَّواع أنواعها، مثل صالة 

هذه ه  الكنيسة، آهيذا هيو    .“م  ننيبه، أآ اأُلسُقفبرياسة  واحديف مكان  اجلميعاجتماع ”يتورجيَّا ه  اللِّإنَّ 
 مضمون اخلدمة اللِّيتورجيَّة آقانونيَّتها.

                                                                                                                                                                                                                                                            

 .“القدِّيس ... إخل ُقدَّاس”املذكور هذا العنوان القبط  إىل: اخلوالج  آقد ترجم 
 451، ص م1902كتاب اخلوالج  املقدَّس، طبعة سنة  -45

 .“القدِّيس ... إخل ُقدَّاس”املذكور هذا العنوان القبط  إىل: اخلوالج  آقد ترجم 
 . 553، ص م1902كتاب اخلوالج  املقدَّس، طبعة سنة  -46

 .“... إخل ُقدَّاسبدء ”ترجم القبطيَّة إىل املذكور آلكن اخلوالج  
 2:13، أعمال 23:1انظر: لوقا  -47
 6:13رآمية  -48
 16:15رآمية  -49
 2:8 عربانيِّني، 25:2انظر أيضا : فيليب  -50
  .الثَّالثف، معجم املصطلحات الكنسيَّة، اجلزء للمؤلِّانظر  -51


