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 خمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانا”لكتاب  عرٌض

 “يف الُعصور الُوسطىيكشف غموض التَّاريخ اللِّيتورجي 

 مطوَّل متهيد
، دخلت الكنيسة إىل عصر اجملامع م313سطنطيين سنة السَّالم الُق بعد أن خرجت الكنيسة من عصور االضطهاد، وحلَّ

هبا اعترفت ، (2)وسبع جمامع مكانيَّة (1)الكنيسة يف ثالث جمامع مسكونيَّة ة، حيث ُوضعت كثرٌي من القواننياملسكونيَّة واملكانيَّ
حلول منتصف  القفرن امفامس    الكنيسة القبطيَّة ضمن معظم الكنائس الشَّرقيَّة وذلك خالل القرن الرَّابع امليالدي. ومع 

ة تعترف بقرارات هذا اجملمع، انقسمت الكنائس الشَّرقيَّة إىل كنائس خلقيدونيَّ، م451امليالدي، وبسبب جممع خلقيدونية سنة 
  األخرية الكنيسة القبطيَّة. الكنائس تعترف بقراراته، وكان من بني هذهة ال وُأخرى غري خلقيدونيَّ

فانكفأت الكنيسفة   يف الشَّرق. ُعقدتأي جمامع  عن صدرتومنذ هذا التَّاريخ مل تشارك الكنيسة القبطيَّة يف أيَّة قوانني 
 .ت وأأة آالم وتنكيلحتآبائها ولكن مته من القبطيَّة على نفسها، تسعى للحفاظ على إمياهنا اليت تسلَّ

قانونًا باللُّغة اليونانيَّة ختفت    38ويف أوائل القرن السَّادس امليالدي، وضع أحد أساقفة الكنيسة القبطيَّة جمهول االسم، 
قفوانني  ”أو  “قفوانني هيبفوليتس  ”بالكنيسة القبطيَّة، لكي تشرح حياهتا اللِّيتورجيَّة آنذاك، وُعرفت هذه القوانني باسفم  

، م215هليبوليتس الرُّوماين، الذي متَّ تأليفه سنة  “التَّقليد الرَّسويل”ألنَّ هذه القوانني اعتمدت على عناصر كتاب  ،“دسأبولي
  مثَّ ُترمجت هذه القوانني إىل القبطيَّة الصَّعيديَّة. .(3)ولكن بإنشاء ُحر غري ملتزم دومًا بن  الكتاب املذكور

ُعلمفاء الغفرب   ، أي ختت  بكنيسة مصر خصوصًا، حيث يدعوها أوَّل قوانني مصريَّةيبوليتس هي قوانني هوبرغم أنَّ 
ياهتفا الكنسفيَّة   كنيسة مصر هي أوَّل كنيسة تضع لنفسها قوانني حمليَّة ُتفنظِّم هبفا ح  ، وبرغم أنَّ “القوانني املصريَّة”باسم 

صفلتها   منتص  القرن السَّابع امليالدي، فقدت الكنيسة القبطيَّةإالَّ أنَّه مع دخول البالد حتت احُلكم العريب يف  واللِّيتورجيَّة،
هلذه    العريبالنَّامليالدي، وأصبح  تراثها القدمي، ألنه برغم ترمجة هذه القوانني إىل اللُّغة العربيَّة يف القرن الثَّاين عشرالوثيقة ب

ُفقد النَّ  اليونفاين والفنَّ     أن بعدن الضَّياع، القوانني، هو النَّ  الوحيد احملفوظ لدينا حىت اآلن، والذي حفظها م
يف  م(1324)+ َكَبفر ابن  ينتبه األقبا  إىل أهنا قوانني كنيستهم، ألنَّ القس أبو الكركات ، ملالقبطي الصَّعيدي هلذه القوانني

جتفذب قفوانني   قانونفًا. ومل   38له قوانني عدَّهتا إنَّ قائاًل:  “أبوليدس بابا رومية”القرن الرَّابع عشر امليالدي، ينسبها إىل 
ل ألوَّ B.D. Henneberg جري، عندما نشرها العامل هنيبم1870إالَّ يف سنة انتباه املستشرقني  - يف ترمجتها العربيَّة - هيبوليتس

ومع األس   ا.األحباث حوهل تكاثفت، م1916 -1910 بني سنة ويف خالل الفترة ما. مع ترمجة التينيَّة هلامرَّة باللُّغة العربيَّة، 
                                                                            

 يف نيقية والُقسطنطينيَّة وأفسس. -1
 يف أنقرة وقيصرية اجلديدة وغنغرا وأنطاكية وسرديقية والالَّذقيَّة وقرأاجنَّة. -2
 “التَّرتيب الكنسي املصفري ”هذا الكتاب قد أحضره العالَّمة أورجيانوس إىل اإلسكندريَّة عندما زار روما، وُدعي الكتاب يف مصر باسم  -3

 E.Schwartz, Ueber dieم. )1910يف سفنة   E. Schwartzلشغ  األقبا  به. وهو الكتاب الذي متَّ اكتشافه بواسطة العامل األملاين شففارتس  

pseudoapostolische Kirchenordnung, Strasbourg, 1910. ) مثَّ بواسطة العامل اإلجنليزي كونولليR.H. Connolly    م )1916يف سفنةR.H. 

Connolly, The so called Egyptian Church Order and derived Documents, Cambridge, 1916..وكلٌّ منهما مستقلٌّ يف أحباثه عن اآلخر ،) 
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  .م2004ها يف أكتوبر سنة بعد أن نشرُت، وذلك كنيستهم أهنا قوانني جدًّارًا قد عرفت مؤخَّ فقط ة قليلة من األقبا قلَّ فإنَّ

واآلن علينا أن نعود مرَّة ُأخرى إىل أواخر القرن امامس امليالدي وعلى مدى القرن السَّادس امليالدي، ألنفه يف هفذه   
 كما يلي:إىل جانب قوانني هيبوليتس، وهي  ة قوانني ُأخرى،عدَّ  ة القبطيَّةعرفت الكنيسالفترة 

 اإلسكندري م(496-489) الثَّاينأثناسيوس قوانني البابا 
، إالَّ من حيث الزَّمن وبرغم أهنا سابقة على قوانني هيبوليتس يف أواخر القرن امامس امليالدي. قانونًا، (107) وعددها

اًل للبابا أثناسفيوس  قوانني مصريَّة، ذلك ألهنا مل توضع كقوانني كنسيَّة يف البداية، ولكنَّها كانت مقااًل مطوَّ أهنا مل ُتعتكر أوَّل
قام أنبفا  ، مثَّ ُترجم هذا املقال إىل القبطيَّة الصَّعيديَّة، مثَّ إىل القبطيَّة البحرييَّة، ويف القرن احلادي عشر امليالدي ،باليونانيَّة الثَّاين
 .العربيَّة، وقسَّمه إىل مائة وسبعة قانونًا اللُّغةالقبطي البحريي إىل  النَّ تنيس بترمجة هذا  ُأسُق يل ميخائ

 منسوبة للقديس باسيليوس الكبري كنسيَّة مصريَّة قوانني
اء هلا يف ترمجة واألصل اليوناين هلذه القوانني مفقود. ولكن توجد أجز .وال يعرفها إالَّ األقبا  فقط قانونًا، (106) وتضم
وربَّما تعود إىل القرن احلادي  ،فهي قدمية هلا، ا الترمجة العربيَّةأمَّ .اإلجنليزيَّةإىل  Crum كرام وترمجها العامل Rossiقبطيَّة نشرها 

. وقفد  “اعتراففات اآلبفاء  ”ملت يف كتفاب  أجزاء منها استُع بدليل أنَّ ،م1078قبل سنة عشر امليالدي، ولكن بالتأكيد 
 .“وحاينب الرُّالطِّ”في بن العسَّال، ومؤلِّ  كتاب من أنبا ميخائيل مطران دميا ، والصَّ استخدمها أيضًا كلٌّ

 النِّيسييس غريغوريوس منسوبة للقدِّ مصريَّة قوانني
وهفي   ،والقوانني املنسوبة إليه .م(379-330)باسيليوس الكبري  القدِّيسهو شقيق  م(395-335) النِّيسيغريغوريوس  القدِّيس
مثل جمموعة ميخائيفل   -الرَّاهب غري جمموعة مقاره  ُأخرىويف جمموعات قانونيَّة  غري حمدَّدة األصل. ،ةسلوكيَّ أربعة قوانني
خاصة خبدمة املذبح، وعدم جفواز إقامفة    النِّيسي،غريغوريوس  للقدِّيسمنسوبة  ُأخرىتوجد أربعة قوانني  - مطران دميا 

 املوضوع عليه. التَّوبةكمِّل قانون مع قانون خامس خبصوص من ميوت بدون أن ُي ،ني يف يوم واحداَسدَُّق
باستخراجها من رسفالة   (م1662-1725) John Johnson جونسونجون له قام العامل  ُأخرى مثانية قواننيلدينا  أنَّكما 

 موضحًا فيها نصائح للذين ينوون القيام بزيارة أورشليم. ،إىل صديق له تبهاك يسيغريغوريوس النِّيس للقدَّ

 ذهيب الفم يوحنَّا للقدِّيسمنسوبة  مصريَّة قوانني
تة عفن  السِّ م(407-347)ذهيب الفم  يوحنَّا القدِّيسب ُتمن ُك والثَّالث الثَّاينني وهي عبارة عن أجزاء خمتارة من الكتاَب

 .بواسطة أحد األقبا  ولكن بإنشاء ُحر قانونًا (12) ت هذه األجزاء املختارة إىل. وقد ُقسَِّم(4)الكهنوت
  أواخر القرن امامس وعلى مدى القرن السَّادس للميالد. يف القبطيَّة حتديدًا هذه هي جمموعات قوانني آباء الكنيسة
لبعض اآلباء القدِّيسني الفذين  ة إجابات قانونيَّ (5)م692 سنةاملنعقد جممع ترولو  ضعوويف أواخر القرن السَّابع امليالدي 

 ت هفذه َمسِّوقد ُق لة هلم،ة مطوَّمن رسائل قانونيَّستخرجها ا بعد أن نبغوا يف القرون الثَّالثة، من الثَّالث إىل امامس للميالد،
وصارت  .(6)(م1662-1725) John Johnson جونسونمَّصها العامل اإلجنليزي جون  مثَّ ،حبسب مواضيعها القانونيَّةاإلجابات 

عفر هفذه   مل ُت اليت الكنيسة القبطيَّة القدمية ومن بينها الشَّرقيَّةالكنائس استثناء ب وأبعًا ،البيزنطيَّة لكنائساقوانني تعترف هبا 
ني هذه بأنَّ من  ، برغمما خي  الكنيسة البيزنطيَّة إذ كانت قد انعزلت عن كلِّ ومل تكن على أيَّة صلة هبا، القوانني اهتمامًا،

                                                                            
4- CPG 4316. 

 .وهو اجملمع املسكوين امامس السَّادس الذي تعترف به الكنائس البيزنطيَّة -5
6- ODCC, 2nd edition, p. 755. 
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 “اللِّيتورجي يف الُعصور الُوسطى يكش  غموض التَّاريخ خمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانا”عرض لكتاب 

 م:ُهو، اإلسكندريَّةبطاركة كنيسة  مسة منما خيت  خب القانونيَّةاإلجابات 
 .م(264-246) 14  ال ديونيسيوس الكبري اإلسكندري البابا (1)
 .(م310-300) 17  بطرس الكاهن والشَّهيد ال اإلسكندري البابا (2)
 .م(373-328) 20  ال سويلأثناسيوس الرَّ اإلسكندري البابا (3)
 .م(385-380) 22  األوَّل التيموثاوس  اإلسكندري البابا (4)
 .(م412-384) 23  ثاؤفيلس ال اإلسكندري البابا (5)

 أواخر القرن امامس وعلى مفدى  وُخالصة الَقول هي أنه برغم أنَّ الكنيسة القبطيَّة هلا قوانني ليتورجيَّة ختت  هبا منذ
 اللُّغفة بعد أن ُترمجت هذه القوانني إىل و .اصلة هب حىت فقد األقبا  كلَّ الزَّمانمل مير قرن من  أنه ، إالَّلميالدلالقرن السَّادس 

 م(1324)+ َكَبفر ابن ، مل يلتفت إليها األقبا  بدليل ما نقرأه عند ني احلادي عشر والثَّاين عشر للميالديف غضون القرَن العربيَّة
، يف أوائفل  “خمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانفا ”. وكان بقوانني آبائها، وهو ما يدعو إىل األس  القبطيَّةن معرفة الكنيسة ع

 بعد أن مفرَّ  فهل نعرف عنها شيئًا أو القبطيَّة، القرن احلادي عشر امليالدي هو أوَّل قوانني عربيَّة مترمجة عن األصول اليونانيَّة
  أن نلوم أنفسنا قبل أن نلوم غرينا.إنه ينبغي  ُيقالاحلق  !!؟الَيومحىت  أل  سنةأي عشرة قرون  العربيَّة اللُّغة على ترمجتها إىل

 وما قبله خمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانا يكشف حال الكنيسة يف أوَّل القرن احلادي عشر امليالدي
مثل الوالة املسلَّطني على األساقفة صاروا وأنَّ  خيص  املؤلِّ  ُثلثي قوانينه تقريبًا ليتكلَّم باستفاضة عن الرَُّتب الكنسيَّة.

كما انقطع التَّعليم يف الكنائس، وانقلبت األمور، فصار الفهيم العامل، غري . الكهنة، وخيتلقون حججًا جلمع املال بكلِّ وجه
قفس  معدود والسيَّما إن كان فقريًا، واجلاهل غري الفهيم، مكرَّمًا عندهم مبجَّاًل، السيَّما إن كان موسرًا ليقدِّموه للطَّ

مفن   إنفه  ويقفول  .كما انتشر التَّسري أيضًا فانتشرت السِّيمونيَّة وتفشَّت كوباء يف الكنيسة، .العايل من أقوس الكهنة
 ، وال يقطع يف أمر من األمور واألحكام إالَّ بواسطة األرشيدياكون.واجبات اأُلسُق  أالَّ حيرم لسبب غرض من أغراض الدُّنيا

وميكن للشمَّاس الدِّياكون أن ُيعمِّد أفاًل ُيشَفق عليه من  وعلى القس أن يعتين بقنديل بيت الُقربان ليظل موقدًا أول الوقت.
 املوت إن مل يكن قسيس حاضرًا.

 وتنحرف هذه القوانني عما تفذكره القفوانني الكنسفيَّة    ني.م فيما خيت  بالعلمانيِّوخيص  حوايل نص  قوانينه ليتكلَّ
يف حديث  ويذكر ثالثة أسرار كنسيَّة هي املعموديَّةالقدمية، حيث ترفع مرتبة من يعمل املعجزات ليكون فوق ُرتبة الكهنوت. 

 املقدَّس، وأنه ُتقام ُقدَّاسات يوميَّفة.  الُقربان. ويتكلَّم عن مل تأت قوانني من بعد ذلك، بأكثر ممَّا ذكر هذا املختصرشامل هلا 
امث ُتمنع مفن الُقربفان إىل حفني    املرأة الطَّكما أنَّ قرَّب الُقربان يف بيت أحد املؤمنني يف مدينة هبا كنيسة، يقول إنه ال ُيو

 كما تكلَّم أيضًا عن الزَّواج. أهرها.
دَّسة، وعن الصَّوم يذكر األربعني املقويرد يف هذا املختصر أوَّل ذكر لصالة السِّتار.  ويتكلَّم عن مواقيت الصَّالة السَّبعة

  .ال ينبغي أن ُيقدَّس يف َصوم األربعني إالَّ يف يوم السَّبت واألحدوأنه  أسبوع. وأسبوع الَبصخة، واألربعاء واجُلمعة من كلِّ

 كشف غموض التَّاريخ اللِّيتورجي يف الُعصور الُوسطىيخمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانا 
يف منتص  القرن احلادي عشر امليالدي. وكفان  قانونًا كنسيًّا  33 ووضع (م1077 -1046)البابا خريستوذولُّوس جاء 

القوانني اليت وضعها البابا خريستوذولُّوس هي قوانني موجودة أصاًل يف الكنيسة  هذه السؤال الذي دار حوله البحث هو: هل
هذا السؤال ينتظر اإلجابة حىت  وظلَّ قوانني مستحدثة يف زمانه؟ - أو بعضها - ، أم هيعيد التَّذكري هباُيو القبطيَّة قبل زمانه

 ضح اإلجابة أمامنا.ت دراسة خمتصر قوانني أيب صاحل بن نانا، لكي تتَّمتَّ
خمتصر قوانني أيب  ملؤلِّ  كي  أمكنلكي أوضِّح  ،(م1077 -1046)البابا خريستوذولُّوس ولنأخذ اآلن أمثلة من قوانني 
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ب هذا املختصر يف أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن َتبع َكبدون أن يقصد ذلك، ألنه بالطَّ ُصلح بن نانا أن يفك غموضها
 .هن، أي قبل أن يكتب البابا خريستوذولُّوس قوانياحلادي عشر للميالد

 عادة كشف الرأس أثناء خدمة املذبح
املذبح، ظلَّت معروفة وسائدة يف ، أنَّ عادة كش  الرأس عند خدمة أيب ُصلح يونس “خمتصر قوانني”نعرف من 

. فكفان أن متَّ  يف مثل هذا الوقت الكنيسة القبطيَّة حىت أوائل القرن احلادي عشر للميالد، حني بدأ التَّهاون هبذه العادة
أي قسيس أو مشَّاس خيدم وقت خدمته يف املذبح، ومل يكش  رأسه عند دخوله إيَّاه يف وقفت  ”ه: وضع قانون، يقول نصُّ

 .“دَّاس، فهو حمرومالُق

 عادة االحتفاظ بالقربان املقدَّس
مل تكن خت  ُرهبفان ديفر    املقدَّسأنَّ عادة االحتفاظ بالقربان ، أيب ُصلح يونس بن نانا “خمتصر قوانني”يكش  لنا 

الباباا  وهي العادة اليت نقرأ عنها منذ زمفن  كنائس امُلُدن أيضًا.  القدِّيس أنبا مقار فحسب، بل كانت عادة معروفة يف كلِّ
من  البطريرك السَّادس واألربعني، وغالبًا كانت معروفة قبل زمانه بكثري. كما يتأكَّد لدينا أيضًا (م767-743) خائيل األوَّل

فت قبله بعشفرين  هو أوَّل من أوق  هذه املمارسة اليت ُعر (م1077-1046) البابا خريستوذولُّوسأنَّ  خمتصر هذه القوانني،
 بطريركًا على األقل.  

ال ينبغي أن ُيقدَّس يف َصوم األربعني إالَّ يف يوم السَّفبت  ”يف اجلملة التَّاسعة والعشرين من هذا املختصر ما يلي: نقرأ ألننا 
وم األربعني إالَّ عيفد  ويؤَخذ ُقربان هَذين اليوَمني باقي األسبوع من حيث ُيرشم الكأس يف كل ليلة. وال ُيعيَّد يف َصواألحد، 

 . “. وال ُيعمل فيه ُعرس وال أمالك وال وليمة وال دعوةاألربعني شهيدًا
جممفع الالَّذقيَّفة املكفاين    من  (52، 51، 49)وبرغم أنَّ جانبًا من هذا القانون السَّابق ذكره مباشرة، منقول عن قوانني أرقام 

مل يرد يف قوانني اجملمع  -وهو ما حتته خط  -، إالَّ أنَّ ما ورد به من تفصيالت أيب ُصلح بن نانا، كما ورد عند م(343-381)
 املذكور، ممَّا يعين أنَّ تلك املمارسات كانت جتري فعاًل يف الكنيسة يف ذلك الوقت.

، يقول صراحة ما أيب ُصلح يونس بن نانا “خمتصر قوانني”نفس فهو أنَّ وأمَّا ما يقطع كلَّ شك يف هذه اجلزئيَّة، 
أي قسيس كان متوليًا مدمة بيت الُقربان، واستهان بأن أأفأ القنديل بني يدي التَّابوت املختزن فيفه اجلسفد   ”يلي: 

املقدَّس، ال من أعواز ضرورة، لكن ألبًا للتَّوفري على نفسه، وجهاًل مبا يلزمه من إعظام املوضع، فلم يعنت مواصلة وقوده 
 .“مقطوع حمروم لياًل وهنارًا، فهو

 أوَّل ِذْكر لصالة التَّحليل على املرأة الوالدة
الذي مينع النَّفساء بالذََّكر من الُقربان أربعني يومًا وبفاأُلنثى مثفانني   ”: أيب ُصلح يونس بن نانا “خمتصر قوانني”يقول 

سَّت املرأة أهنا قد برأت من نزف دمها بعد . موضحًا ذلك األمر بقوله: أنه إْن أح“يومًا، فهو على ُسنَّة يهوديَّة، وخطأ كبري
 . “لُيصلِّي عليها الكاهن صالة التَّطهري، ويعطيها الُقربان، وال مينعها منه بوجه وال سبب”الوالدة، فإهنا تدخل إىل الكنيسة 

على الكنيسفة، ومل   إنَّ هذا القانون قد ظهر هنا يف أوَّل القرن احلادي عشر امليالدي، وهبذه الصِّيغة، لسبب قد استجدَّ
 يكن معروفًا فيها من قْبل. وهذا هو ما يدفعين إىل الَقول بأنه قد صار من شبه املؤكَّد لديَّ، أنَّ ما ورد يف القانون الثَّامن عشر

ذكر أو قبل أربعني يومًا من والدهتا لف  فيما خيت  بعدم السَّماح للمرأة الوالدة بدخول الكنيسة من قوانني هيبوليتس القبطيَّة،
هو إضافة متأخِّرة من مترجم قوانني هيبوليتس إىل اللُّغة العربيَّة يف أوائل القرن الثَّفاين عشفر   مثانني يومًا من والدهتا ألنثى، 

ت امليالدي، متأثرًا بقوانني امللوك اليت دخلت إىل الكنيسة القبطيَّة يف القرن العاشر امليالدي نقاًل عن الرُّوم، وامللكيِّني، وليسف 
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 “اللِّيتورجي يف الُعصور الُوسطى يكش  غموض التَّاريخ خمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانا”عرض لكتاب 

 من أصل القانون يف نصِّه اليوناين أو القبطي الصَّعيدي.
أوَّل إشارة يف الكنيسة القبطيَّة عن صالة ُيصليها الكاهن للمرأة الوالدة بعد انقضاء أيام تطهُّرها، لتتناول مفن  وهذه هي 

وإنه  إليها. بع عشر امليالدي، هو أوَّل من أشاريف أوائل القرن الرَّا م(1324)+ َكَبرابن األسرار املقدَّسة. وكنَّا نظنُّ من قبل أنَّ 
من الغريب حقًّا، أنَّ قوانني بطاركة الكنيسة القبطيَّة خالل القرون من العاشر إىل الثَّالث عشر للميالد، مل يرد فيهفا ذكفٌر   

 لصالة حتليل ُتقال للمرأة الوالدة عند جميئها إىل الكنيسة للمرة األوىل من بعد والدهتا لطفلها.

 كشف غموض التَّاريخ اللِّيتورجي لصالة التَّجنيز العام
دَّاس يف يوم بعد فراغ الُق”: فيقول يتكلَّم عن التَّجنيز العام بعد ُقدَّاس أحد الشَّعانني للبابا خريستوذولُّوس (11) القانون
، الشَّعبعلى مجيع  التَّحليليتونة، ُيقرأ اإلجنيل وترحيم املوتى بعد رسالة بولس املعروفة برسالة املوتى. وُيقرأ بعد ذلك أحد الزَّ
 .“الفصح إىل أن ينقضي عيُد ،جتنيزحتليل وال ترحيم وال فيها الكبرية ال جيوز  اجُلمعة ألنَّ

، ومن 66لح بن نانا. ممَّا يعين أنه من وضع البابا خريستوذولُّوس ال وال ذكر هلذا التَّجنيز العام يف خمتصر قوانني أيب ُص
أجل ذلك فإن أسبوع الَبصخة الذي كان يبدأ يوم سبت لعازر، وينتهي بنهاية صلوات يوم اجُلمعة العظيمة، كما يذكر األنبا 

يف القرن العاشر امليالدي، جنده عند ابن سباع وابن َكَبر يف القرن الثَّالث عشفر   (م1000-915حفوايل  )املقفَّع ساويرس بن 
امليالدي، يبدأ يوم االثنني من الَبصخة املقدَّسة، وينتهي بنهاية صلوات يوم اجُلمعة العظيمة، والسبب يف هذا التَّطوُّر الطَّقسفي  

 ع الَبصخة. هو دخول صلوات التَّجنيز العام، اليت من بعدها يبدأ أسبو

 التَّقليد اللِّيتورجي القدمي ليوم اخلميس الكبري
اممفيس  دَّاس يفوم  يكون الُق”: فيقول يتكلَّم عن أقس ُقدَّاس يوم امميس الكبري للبابا خريستوذولوس (12) القانون

ال يف  ،بغري حتليل (8)ماأافوبوعوضه ، بل ُيقال (7)وال بروسفارين ،ال مصافحة، وبغري تقبيل ،برهبة وخوف وسكون ،الكبري
 .“(10)وال يف اآلخر (9)لاألوَّ

وألنَّ خمتصر قوانني أيب ُصلح بن نانا مل تتطرق إىل هذا األمر، فهو قانون قدمي يف الكنيسة أورده البابا خريستوذولُّوس هنا 
 للتذكري به، وليس من عندياته كطقس مستحدث.

 الَفَرحكشف غموض التَّاريخ اللِّيتورجي لسبت 
حليفل  رحيم والتَُّيقال التَّ ،الكبري السَّبتدَّاس يوم يف ُق”يتكلَّم عن ُقدَّاس سبت الَفَرح: للبابا خريستوذولُّوس  (13) القانون
إالَّ  السَّفبت، ال جيوز ألحد املؤمنني أن يصوم يفوم  ”يتكلَّم عن َصوم سبت الَفَرح:  (20) القانون يف حني أنَّ .“بال تقبيل
 .“الصَّومالكبري الذي هو آخر  السَّبُتوهو  ،سنة الواحد يف كلِّ السَّبت
بعد دراسة أويلة لتتبع املراحل اللِّيتورجيَّة ليوم السَّبت املقدَّس العظيم، خلصُت إىل أنَّ العشرة قرون األوىل للمسيحيَّة و

مفن  كمفا نعفرف    لَيوم، بل كان يوم َصوم فقط.يف مصر، مل تكن تعرف احتفااًل ليتورجيًّا بإقامة الُقدَّاس اإلهلي يف هذا ا
                                                                            

وهذا يوضِّح لنا أنَّ الطَّقس القدمي كان  .“سم ...قدِّموا على الرَّ”: الشمَّاس)بروسفارين(، هي بداية مرد  Προσφέρεινالكلمة اليونانيَّة  -7
 مينع الشَّعب من تقدمي تقدماته أو قرابينه املعتادة يف ذلك الَيوم، أي يوم مخيس العهد.

يبدأ  يلزم أن مرد الشمَّاس أنَّ تعينواإلشارة هنا  .“خبوف”أي  ،)ميتافوفو( μετὰ φόβουطق القدمي للكلمة اليونانيَّة هذا هو النُّ -8
 .“قفوا خبوف ...”بقوله: مباشرة 
 .امطاياللَحل من  ، ألنَّ به ذكرمامدَّا أي حتليُل -9
أيهفا  ”، والذي يبدأ بعبفارة:  “حتليل اآلب”واملعروف باسم الصَّالة الرَّبيَّة،  بعد دَّاسالذي يقوله الكاهن سرًا يف أواخر الُق التَّحليلأي  -10
 .ل من امطايا، ألنَّ به ذكر للَح“شايف نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ... الُكل،اإلله ضابط  الرَّبالسيِّد 
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أنه يف يومي اجُلمعة العظيمة والسَّبت الكبري، كانت ُتقام فيهما قراءات أويلة من  ،أيب ُصلح يونس بن نانا “خمتصر قوانني”
وهكذا يتأكد لدينا أنَّ أوَّل إشارة وثائقيَّة تصلنا عن إقامة ُقدَّاس يف يوم السَّبت الكبري، هفو مفا ورد يف    .الكتاب املقدَّس بعهديه

 .(م1077-1046) البابا خريستوذولُّوسمن قوانني  (13)القانون رقم 

 كشف الغموض عن صومي الرُُّسل وامليالد
 ،احلفواريني  الرُُّسلجيب على املؤمنني أن يصوموا صوم  ”يتكلَّم عن َصوم الرُُّسل: للبابا خريستوذولُّوس  (17) القانون

صاًل إىل اليوم امامس ، )فيصوموا( صومًا متَّالُقُدس الرُّوحكرًا هلل على ما أنعم به علينا من موهبة ُش ،الذي هو بعد اممسني
الفذي   الصَّفوم فيه قبل وقت  ندون ويفطروفيعيِّ ،يوم أربعاء َيومالفق ذلك من أبيب، ويعيِّدوا فيه كما جرت العادة. وإن اتَّ

 .“جرت به العادة الذي الصَّومفال يفطروا فيه قبل وقت  ،معةجرت به العادة هبنيهة. وإن كان يوم ُج
يف امفامس   مينا يكون من عيد مار ،امليالد املقدَّس صوُم”يتكلَّم عن َصوم امليالد:  للبابا خريستوذولُّوس (18) القانون

وال  ،فيفطروا فيفه  ،يوم أربعاء أو يوم مجعة ،ري امليالد الشَّ اسع والعشرين من كيهك. وإن وافق عيُدعشر من هاتور إىل التَّ
 .“يصوموا باجلملة

ومقارنة التَّعبريات املرافقة لصومي امليالد والرُُّسفل، يف  ، أيب ُصلح يونس بن نانا “خمتصر قوانني”  بعد دراسة جيِّدة لف
، صار من شبه اليقني عندي، (م1092-1078) والبابا كريلُّس الثَّاين، (م1077-1046) البابا خريستوذولُّوسكلٍّ من قوانني 

البابا خريستوذولُّوس لكنيسة القبطيَّة، هو أنَّ الذي أدخل َصوم الرُُّسل بوضعه الرَّاهن، وأيضًا َصوم امليالد بوضعه الرَّاهن، إىل ا
   يف منتص  القرن احلادي عشر امليالدي. (م1046-1077)


