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 قبل أن أبدأ احملاضرة
إىل مواد   وهو سرُّ حضور الرَّب بيننا وفينا، يتحووَّل   يف كنيستناسرُّ اإلفخارستيَّا  أخشى ما أخشاه أن يتحوَّل

  .(1)ألنَّ ]ما ُسلِّم باإلميان، ال ينبغي أن ُيفحص باحلكمة البشريَّة، بل أن ُيقبل خبرب اإلميان[ .الفكريللتَّدريس واحلوار 
يل احليوا   »ألنه إن كانت  .نفقد احليا  نفسها ،إْن فقدنا الغاية من إقامة السِّر اإلفخارسيت واليت هي ُسكىن املسيح فينا

 .(57:6يوحنَّا ) «من يأكلين حييا يب» قِّق فينا ههه الغاية حني يقول الرَّب:فإنَّ اإلفخارستيَّا حت (21:1فيليب ) «هي املسيح
، والقائم فيهافوا كيفما شئتم االختالف، ولكن ال ختتلفوا على هيبة وخمافة الكنيسة وجالل الرَّب السَّاكن اختِل
 على مهحبه املقدَّس النَّاطق السَّمائي. يف آن معًا ذبيحًاكاهنًا و بنفسه بيننا

ههه تكون »ملوسى النَّيب: يف قول الرَّب  تكُمنمن اهلل وليست من النَّاس، أهنا  على إنَّ معيار صدق دعو  الرَّاعي
 فعباد  الرَّب .(12:3خوروج  ) «ك؛ حينما ُتخرج الشَّعب من مصر، تعبدون اهلل على هها اجلبللك العالَّمة أين أرسلُت
مزموور  ) «لوا لوه برعود   اعبدوا الرَّب خبشية وهلِّ»اليت يقول عنها املزمور: عو ، وهي العباد  هي عالمة صدق الدَّ

 .(5:93مزمور ) «إىل طول األيام ببيتك تليق القداسة ياربُّ»ألنه  .(11:2
 بال خمافة. اليتتقوى عليها العباد   رمبا اجلحيم، فالكنيسة اليت ال تقوى عليها أبواُب

 أوَّاًل: إقامة السِّر اإلفخارسيت يف غري أيام الصَّوم

 يف القرنني األوَّل والثَّاين للميالد
اصونعوا هوها   »س السيِّد املسيح سرَّ اإلفخارستيَّا يف ليلة العشاء األخري، أوصى تالميهه قائاًل هلوم:  عندما أسَّ

                                                                            
 17:1رسائل القدِّيس أثناسيوس الرَّسويل عن الرُّوح الُقُدس،  -1

 حماضر  على اهلواء مباشر 
 من دير القدِّيس أنبا مقار بربيَّة شيهيت

 م2019أغسطس سنة  22بدءًَا من اخلميس 
 عيد تهكار صعود جسد السيِّد  العهراء إىل السَّماء



 كرى؟اإلفخارسيت لتتميم ههه الهِّاالحتفال مىت يقيمون هها  ،ولكنَّه مل حيدِّد هلم (2)«لهكري

، وهو االسم القدمي جدًّا هلها (3)“كسر اخُلبز”ففي حني يهكر سفر أعمال الرُُّسل أنه كانت هناك مواظبة على 
ظبوون يف  يوا كلَّ يووم كانوا »أمَّا قوله بأنَّ مجيع الهين آمنوا  السِّر املقدَّس، إالَّ أنه مل يوضِّح لنا عدد مرَّات إقامته.

أعموال  ) «اهليكل بنفس واحد . وإذ هم يكسرون اخُلبز يف البيوت، كانوا يتناولون الطَّعام بابتهاج وبسواطة قلوب  
  فقط. اليهودي أكيد إىل صال  اهليكليشري بالتَّ «كلَّ يوم»، فقوله (46:2

الهي هو يوم األحد، أي يوم الرَّب، ألنَّ السَّبت هو الَيوم السَّابع  أسبوع، كلِّ أوَّل يفُأقيم السِّر اإلفخارسيت لقد 
إذ كان التَّالميه  ويف أوَّل األسبوع» الهي يقول: سفر أعمال الرُُّسليهكره  هو ماو أو يوم الرَّاحة يف هناية األسبوع.
األوىل للقدِّيس بولس الرَُّسول إىل من الرِّسالة كما نعرف أيضًا  .(7:20أعمال ) «جمتمعني ليكسروا خبزًا ... إخل

ولكن  يقام يف املساء، ، كانجدًّاأنَّ االجتماع اإلفخارسيت يف أصوله املبكِّر   (إخل -17:11كورنثوس 1) كورنثوس أهل
مساء هها بدون أن توضِّح الرِّسالة يف نصِّها اليوناين والالَّتيين مساء أي يوم تقصد. أمَّا النَّص السِّرياين هلا فُيسمِّي 

يووم  »تعوبري   باإلضافة إىل .(5)الرِّسالة ههه يف نفس «يف كلِّ أوَّل أسبوع»ولقد ورد تعبري  .(4)“يوم الرَّب” اليوم
يتكرَّر ذكر يوم األحود كيووم وحيود     ،سولييِّنويف عصر اآلباء الرَّ .(10:1رؤيا )ورد يف سفر الرؤيا الهي  «الرَّب

 .(6)لالحتفال باإلفخارستيَّا

إىل اإلمرباطور  (م113-61) نعرف من رسالة بليين الصَّغري امليالدي، الثَّاينالقرن  النِّصف األوَّل منوإن جئنا إىل 
، يف الَيوم املدعو يوم الشَّومس كموا   (7)لياًل وتنتهي قبل الفجر كانت تتمُّ إقامة اإلفخارستيَّا أنَّ، م112تراجان سنة 

  ، والهي هو يوم األحد. (8)م(165-100) الشَّهيديوستينوس يهكر 

يوم األحود لتتمويم    ليلة يتأكَّد لدينا استمرار اجتماع املؤمنني معًا القرن الثَّاين امليالدي،يف النِّصف الثَّاين من و
حضورًا حقيقيًّا علوى املوهبح    الهِّكرى اإلفخارستيَّة، أي ذكرى حضور الرَّب القائم من بني األموات بني خاصته،

 .(9)م(215-150)كليمندس اإلسوكندري  وهو ما جنده على سبيل املثال يف غري موضع من كتابات العالَّمة  املقدَّس،
 يكون يف اللَّيل، ويعلِّل ذلك بقوله:يهكر أنَّ إقامة السِّر اإلفخارسيت يوم األحد والهي 

 [من اجلسد اليت حتوُد  لويالً  إنَّ األسرار ُتقام يف أغلب األوقات لياًل، إشار  إىل مناسبة انطالق النَّفس ]
 .(22:4املتفرِّقات )

يف يوم األحد  - الشَّرقوالسيَّما يف  -تركَّز االحتفال باإلفخارستيَّا تقريبًا  والثَّاين للميالد، األوَّلني في القرَنفإذًا 
 ألنه مل تكن نظر  كولِّ  .مدون سواه من أيام األسبوع. ولكن مل يكن األمر هبهه البساطة املطلقة، وهبها االتفاق العا

 ( أنهم225-160كرمز قد عتق وشاخ، بل إننا نلحظ من قول للعالَّمة ترتليان ) السَّبت،ممي إىل من أصل ُأ املسيحييِّن
ذلوك ألنَّ   .(10)السَّوبت يف بعض الكنائس يف يوم  الصَّلواتكانت تقام  ،إفريقيايف الكنيسة الغربيَّة، وكنائس مشال 

بعض مجاعات من املسيحييِّن مون أصول   ت ستمرَّإذ ا ،بت إىل األحد مل يكن بصور  كاملة وقاطعةالتَّحول من السَّ
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 ص ،م1924 اجلزء األوَّل، الشرقيَّة والغربيَّة، دير الشَّرفة، رياين األنطاكي، املباحث اجلليَّة يف الليترجياتإغناطيوس أفرام الثَّاين، البطريرك السِّ -4
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7- Joseph de Baciocchi, LʼEucharistie, Belgium, Desclée, 1964, p. 26. 

8- Cf. First Apology, 67. 

 .(12:7)انظر مثاًل: كتابه املتفرِّقات  -9
 (.2-1:23) يف الصَّال  -10



بشوريعة  ، متمسِّوكني  احوة القودمي  ، يوم الرَّالسَّبتمي يوم ة عن مراعا  تكرليَّعلى االستغناء ُك قادر يهودي غري 
ونعرف من  ليوم األحد فحسب. ًارمز السَّبتمعتربين  ،مميمن أصل ُأ املسيحييِّنمن  ، بينما حترَّر منها كثرٌي(11)السَّبت

حىت بوني الكوثري مون     ،شاع االحتفال بتقديس يوم األحد فقطأنه قد  م(107-35)القدِّيس إغناطيوس األنطاكي 
 .(12)السَّبتكوا بتكرمي يوم الهين مل يتمسَّ ،من أصل يهودي املسيحييِّن

يف  اليت ُتقام عنود قبوور الشُّوهداء    (13)ظهرت الُقدَّاسات الثَّاين امليالدي،مع هنايات القرن جدير بالهِّكر أنه و
 .(14)يف ذكرى انتصارهم هلمتكرميًا امللحقة بقبورهم  Oratoriesالكنائس الصَّغري  

 يقام يف يووم ، واليت تتبع التَّقليد الغريب، فإىل جانب اإلفخارستيَّا اليت ُتأمَّا يف كنيسة مشال إفريقيا على وجه التَّحديد
-160ترتليان )يف زمن العالَّمة  يف يومي األربعاء واجُلمعة من كلِّ أسبوع أيضًا ، كانت ُتقام إفخارستيَّا(10)السَّبتو األحد
 .(16) (م258+)حبسب ما يشري القدِّيس كربيانوس الشَّهيد يوميَّة  ، كما شاعت أيضًا إقامة إفخارستيَّا(15)م(225

 اخلامس للميالدوالرَّابع و يف القرون الثَّالث
بت االهتمام بالسَّ جند عود  غريبة إىل -أيضًا  السَّادس امليالديورمبا جانب من القرن  - الثَّالثةالقرون يف ههه 
يف القرن الثَّالوث   م(254-185أورجيانوس )نعرف من العالَّمة ف قامة اإلفخارستيَّا فيه مثل يوم األحد.إواالحتفال به ب

 .(18)، إىل جانب يوم السَّبت أيضًا(17)امليالدي أنَّ إقامة السِّر اإلفخارسيت كان يوم األحد من كلِّ أسبوع

يف القرن  اليت متَّ تأليفها التَّرمجة العربيَّة لُكُتب املراسيم الرَّسوليَّة وهو - “الرُُّسلأي تعاليم  سقوليَّةالدِّ”ا كتاب أمَّ
قامة اإلفخارستيَّا يف يوم األحد، مل يغفول  إفحني يتحدَّ  عن  -الرَّابع امليالدي، واليت متثِّل طقس ضواحي أنطاكية 

 السِّور ني يقوام فيهموا   ين أسبوعيَّكعيَد ،(19:36؛  54-53:10؛  3-2:2) أيضًا السَّبتاحلديث عن إقامتها يف يوم 
يكوون   -أي األحد  - الثَّاينويف  ،االجتماع تهكارًا لتدبري اخلليقةيكون  - السَّبتأي  - األوَّلاإلفخارسيت. ففي 

 تدبري الفداء وحتقيق القيامة.ًا لتهكار

 عقيب عليه من علماء القانون الكنسي، أنَّ( والتَّم381-343) املكاين ذقيَّةجملمع الالَّ 16ونعرف من القانون رقم 
باستثناء واحد هوو عودم   السِّر اإلفخارسيت كما حيفظون يوم الرَّب متامًا،  إقامة السَّبت يفالشَّرقيِّني كانوا حيفظون 

  .(19)السَّبتاالنقطاع عن العمل يف يوم 

 الرَّسوويل ن سري  البابا أثناسيوس فنعرف م وحبسب الطَّقس الكاتدرائي، أي طقس كنائس امُلُدن، ،ا يف مصرأمَّ
 اللَّيل ليوومي السَّوبت  هر طوال بالسَّاستعدادًا إلقامة السِّر اإلفخارسيت ركة للشَّأنه كان يصري حتضري  م(328-373)

                                                                            
يقول يسوع: من ال يصووم عون   ”: الثَّاين امليالديوهو من مدوَّنات القرن  ،“إجنيل توما”نقرأ يف أحد األناجيل املزوَّر  وهو  -11

 (.27إجنيل توما ) “فلن تشاهدوا اآلب السَّبتالعامل لن جيد ملكوت اهلل. وإن مل حتتفلوا بيوم 
 2-1:9 الرِّسالة إىل مغنيسيا -12
هي تسمية مل تكن معروفة يف كنيسة اإلسكندريَّة خالل األلف سنة األوىل للميالد.  “الُقدَّاس”تسمية السِّر اإلفخارسيت باسم  -13

 وحاليًّا ال يشترك يف هها االسم سوى الكنيسَتني القبطيَّة واآلشوريَّة )النَّسطوريَّة(.
 انظر للمؤلِّف حماضر  بعنوان: ُمسمَّيات سرِّ الشُّكر.

14- Cf. H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs (Subsidia hagiographica 20, Brussels: Société des Bollandistes, 

1933 2) 31 ff. 
 .(19)يف الصَّال   -15

16- Cyprian, Treatise On The Lord's Prayer IV, 18. 
 .(5:7)انظر مثاًل: عظة على سفر اخلروج  -17
 .(4:23)عظة على سفر العدد  -18
 206ص ، م1979جمموعة الشَّرع الكنسي، منشورات النُّور، بريوت،  اب،حنانيا كسَّأرمشندريت  -19



ل تيموثاوس األوَّاإلجابات القانونيَّة للبطريرك اإلسكندري  من (13)إجابة السؤال  وهو نفس ما جنده يف .(20)واألحد
نعرف من ف؟ أيضًا السَّادس للميالدورمبا جانبًا من  ،ي القرن اخلامسلتغطِّههه العاد  امتدت وقد  .(21)م(379-385)

 يف هناية القورن اخلوامس   م(496-489) 28  ال بطريرك اإلسكندريَّة الثَّاينأثناسيوس من قوانني البابا  (93)القانون 
ومن بعد موا يسورِّحوا    .واألحد السَّبتعن الُقدَّاسات يف  واملسيحيِّنيال يكسل أحد من الكهنة ”، يقول: امليالدي
 .(49انظر أيضًا القانون ) “واحد بشغل يديه فليهتم كلُّ ،الُقدَّاس

فحسب، بل قد  امُلُدنعلى كنائس   واألحد يف ههه الفتر  قاصر السَّبتيومي إقامة السِّر اإلفخارسيت  كنتمل و
 صياًل عند احلديث عن اإلفخارستيَّا الدَّيريَّة.تف سأشرحهوهو ما هج. النَّ هها نفس يف مصر هنجت األدير  القبطيَّة أيضًا

 أمران؛   ، يعترضهعن إقامة اإلفخارستيَّا يف يومي السَّبت واألحد إنَّ السياق املتسلسل والسَّابق شرحه
وهو شواهد من كنيسة اإلسكندريَّة تثبت وجود إقامة إفخارستيَّا يوميَّة يف القرن اخلامس امليالدي،  لدينا، األمر األوَّل

 .“إقامة اإلفخارستيَّا اليوميَّة يف الشَّرق والغرب”ما سوف نناقشه حتت عنوان: 
لدينا شواهد من كنيسيت اإلسكندريَّة وروما تثبت إقامة إفخارستيَّا يوم األحد فقط يف كلِّ منهما،  ،األمر الثَّاين

تافوت   فرانسيس األب روبرت األمريكي العامل اللِّيتورجي قدَّمهوليس يف يومي السَّبت واألحد. وهو ما ورد يف حبث 
يف الواليات املتَّحود   ونشره  (23)“االحتفال اإلفخارسيت عرب التَّاريخ The Frequencyتواتر ”بعنوان:  (22)(م1932-2018)

إنه مع حلول القرن الرَّابع امليالدي، أصبح ليوم السَّبت احتفال إفخارسويت يف  ”: يقول فيه ،م2000األمريكيَّة يف سنة 
-328)سوويل  أثناسويوس الرَّ ألننا نعرف من القدِّيس ، (24)فيما عدا روما واإلسكندريَّةكلِّ مكان مثل يوم األحد، 

اإلسكندريَّة يف يوم األحد مون كولِّ   ، أنَّ اإلفخارستيَّا ُتقام يف م(450-380)سقراط ، وأيضًا من املؤرِّخ (25)م(373
بينما حتتفل سائر الكنائس يف سائر أرجاء ”: الهي يقول م(450-380)املؤرِّخ الكنسي سقراط ، مستشهدًا بقول “أسبوع

لوك طبقوًا   العامل تقريبًا بالسَّرائر املقدَّسة يوم السَّبت من كلِّ أسبوع، إالَّ أنَّ كنيسة اإلسكندريَّة وكنيسة روما كفَّتا عن ذ
 .(26)“لتقليد ما قدمي
د ُأخرى تؤيِّ وثائقيَّة منه شواهد، إذ سقطت حبثهغري دقيق يف ههه اجلزئيَّة من ُحْكم األب روبرت تافت  جاءوهنا 

   منه قليل. إقامة السِّر اإلفخارسيت يوم السَّبت يف زمن البابا أثناسيوس الرَّسويل، كما سبق أن ذكرُت

                                                                            
20- History of the Arians, 81, NPNF., 2nd series, vol. IV ; Defense Before Constantius, 25, NPNF., 2nd series, vol. IV. 
21- PG., 33, 1305. On the spread of eucharistic frequency in the Egyptian tradition see H. Quecke, Untersuchungen 

zum koptischen Stundengebet (Publications de l’Institut orientaliste de Louvain 3, Louvain: Université catholique de 

Louvain, 1970) 9, n. 52. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 80-81.  

 365، ص م2011انظر أيضًا للمؤلَّف، كتاب املالمح الوثائقيَّة واللِّيتورجيَّة لكنيسة اإلسكندريَّة يف الثَّالثة قرون األوىل، الطَّبعة األوىل، 
نوفمرب من العام املاضي عن عمر يناهز السِّتة  2ح يف تنيَّ مRobert Francis Taft (1932-2018)األب روبرت فرانسيس تافت  -22
كاهن يف الرَّهبنة اليسووعيَّة، وهوو   كخدم و، ختصَّص يف التَّقاليد اللِّيتورجيَّة الشَّرقيَّة شهري أمريكي هو عامل ليتورجيولثَّمانني عامًا. وا

وعمل مديرًا للدَّوريَّة الشَّهري  املعروفوة   كنيسة شرقيَّة كاثوليكيَّة. 23ة، وهي واحد  من وسيَّالكاثوليك الرُّ الرُّومأرمشندريت يف كنيسة 
، وَدَرَس يف املعهود الشَّورقي   (م1976-1972)خالل الفتر   “Orientalia Christiana Periodica -دوريَّة الشَّرق املسيحي ”باسم 

، وبعد أن غادر روموا سونة   (م2011-1975)، مثَّ أستاذًا بنفس املعهد خالل الفتر  (م1975-1970)الفتر  خالل البابوي يف روما 
حبث ليتورجي، باإلضافة إىل ُكُتبه القيِّموة   800وله حوايل  ، عمل أستاذاًًَ زائرًا يف جامعة نوتردام بالواليات املتَّحد  األمريكيَّة.م2011

 .م1986، سنة “والغربليتورجيَّة السَّواعي يف الشَّرق ” The Liturgy of the Hours in East and Westواليت من أمهِّها كتابه: 
23- Cf. Robert F. Taft, S.J., The Frequency of the celebration of the Eucharist Throughout History, in: Between Memory 

and Hope, edited by Maxwell E. Johnson, USA., 2000, p. 77-96. 
24- Willy Rordorf, Sunday: The History of the Day of Rest and Worship in the Earliest Centuries of the Christian Church, 

London, 1968, p. 142-153. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 79. 
25- Athanasius, Apol. contra Arianos 11. 
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، وبني ما سبقه من شواهد كثري  املؤرِّخكيف ميكننا أن نوفِّق بني ما يقوله سقراط وهنا تقابلنا صعوبة مجَّة، إذ 
 يف هناية القرن اخلامس بطريرك اإلسكندريَّة  م(496-489) الثَّاينأثناسيوس قوانني البابا  ختالف شهادته؟ والسيَّما أنَّ

 ال تتوافق مع شهاد  سقراط. امليالدي

إنه كان هناك نظامان  (27)احمليِّر، فيقولغز اللُّأن يفك طالسم هها  C.S. Mosnaموسنا  اإليطايل لقد حاول العامل
. اأُلخرىن مصر ُدعن بعضهما. ومها نظام مدينة اإلسكندريَّة، ونظام باقي ُم خمتلفان ،لالحتفال باإلفخارستيَّا يف مصر

باستثناء بعوض   -طر املصري باإلفخارستيَّا سوى يف يوم األحد فقط، بينما باقي بالد الُقة مل تكن حتتفل فاإلسكندريَّ
ظام األخري أشارت واألحد. وعن هها النِّ السَّبتكانت حتتفل باإلفخارستيَّا يف يومي  -املناطق اجملاور  لإلسكندريَّة 

رئيس األساقفة ألهنا إن كانت تعود إىل  .يكفينا أكيد ذات أصل مصري، وههاتَّبال واليت هي ،أثناسيوسقوانني البابا 
القطر املصري، ال أن تركِّز اهتمامها على  تتكلَّم عن كلِّ ، فقد صار يلزم أن ُتفسَّر على أهنا قوانني(28)العظيم هها
 .(29)فيَّة فحسبسُقتلك املدينة اأُل

 إىل ُهنا ينتهي رد العامل موسنا.

مقاومة عنيفة من بعض آباء الكنيسة يف تلك احلقبوة، سوواء يف    السَّبت،جوع إىل تكرمي يوم القى تيار الرُّ لقد
 أو يف الغرب على وجه اخلصوص. -وإن كان بقدر ضئيل  - الشَّرق

 يقول: م(386-315)األورشليمي  كريلُّسفالقدِّيس 
 .(30)...[بوت للسُّممارسة  امتنع عن كلِّ .املسيح قد حرَّرك هنائيًّا ]ال ترتد إىل اليهوديَّة، ألنَّ

:م(430-354)ال ُيراعى إطالقًا كيوم راحة قدمي. فيقول القدِّيس أغسطينوس  السَّبتيوم  فإنَّ ،ا يف الغربأمَّ  
 . (31)السَّبت[نكون يهودًا فنحفظ  وأ ،فنحفظ يوم األحد مسيحييِّننكون  ا أن]إمَّ

الغرب يف عدم  ىبل متاد وبطلت. قوس اليهوديَّة اليت انتهتوالطُّبت مثل اخلتان وغريه من العوائد السَّذلك ألنَّ 
كيوم تهكار لراحة اهلل يف القدمي، فلم مينع إقامة اإلفخارستيَّا فيه فحسب، بل وجعله أيضًا يوم صوم  السَّبتاعتبار يوم 
. من هها نفهم ملاذا وضع جممع ترولو سونة  (32)املقدَّس الكبري، تهكارًا ملوت املسيح وراحته يف القرب الصَّوميف فتر  
خالفًا  السُّبوتالكبري أيام  الصَّومإذ قد فهمنا أهنم يف مدينة روما يصومون يف ”الهي يقول:  (55)قانونه رقم  م692
مًا من ُوجد صائ كلَّ فقد الح للمجمع أنه جيب أن يراعى هها القانون يف روما، وهو أنَّ التَّقليدي،رتيب الكنسي للتَّ

 .“اكان عاميًّ ولُيقطع إْن ،اكان إكلرييكيًّ ط إْنسق فلُي - الواحد الكبري السَّبتما عدا  -يوم أحد أو يوم سبت 

 يف يومي األربعاء واجُلمعة املسيحي الشَّرق بعض مناطق إقامة اإلفخارستيَّا يف
 ني الرَّابع واخلامس للميالد؛خالل القرَن

                                                                            
 .“حىت هناية القرن اخلامس امليالديتاريخ يوم األحد من البداية ”ة: وذلك يف كتابه باإليطاليَّ -27

C.S. Mosna, Storia della Domenica dalle origini fino agli inizi del V secolo, Rome, 1969, p. 235-284.  
البطريرك الثَّوامن   ولقد أثبتُّ أنَّ واضع ههه القوانني هو البابا  البطريرك العشرون. م(373-328) الرَّسويليقصد البابا أثناسيوس  -28

 .  (م496-489)والعشرون، واملعروف باسم أثناسيوس الصَّغري 
  ، للمؤلِّف.“قوانني البابا أثناسيوس بطريرك اإلسكندريَّة”ويف ذلك انظر كتاب: 

29- Ugo Zanetti, Les lectionaires coptes annuels, basse Egypte, Louvain, 1985, p. 136. 

30- Catechetical Lecture IV, 37, in NPNF., Series II, vol. VII. 
31- William Smith and Samuel Cheetham, A Dictionary of Christian Antiquities, volume 2, London, 1880, p. 1825-1826. 
32- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 191. 



، (35)ضواحي أنطاكيةأي ومشال سوريا  (34)آسيا الصُّغرىمعظم والُقسطنطينيَّة و (33)ظلَّت كنائس اإلسكندريَّة •
 .املعروفة آنئه الكنسيَّة حتفظ إقامة اإلفخارستيَّا يف يومي السَّبت واألحد من كلِّ أسبوع إىل جانب األعياد

فقد أضافت يومي األربعاء واجُلمعة من كلِّ أسبوع خارجًا عون   (37)وكنيسة قربص (36)أمَّا كنيسة أورشليم •
 الصَّوم الكبري إلقامة اإلفخارستيَّا، إىل جانب يوم األحد.

فقد أضافت يومي األربعاء واجُلمعة  (40)والسِّريان املشارقة، (39)وجزء من آسيا الصُّغرى (38)أمَّا كنائس جباال •
  إىل جانب يومي السَّبت واألحد.، ري إلقامة اإلفخارستيَّامن كلِّ أسبوع خارجًا عن الصَّوم الكب

 إىل جانب يومي السَّبت واألحد. أسبوع من كلِّ فقد أضافت يوم اجُلمعة فقط (41)أنطاكية نفسها كنيسة أمَّا •

قويم  السِّوريانيَّة تُ وهناك كنيسة يف إحدى املناطق النَّائية لسواحل البحر األبيض املتوسِّط النَّاطقوة باللُّغوة    •
 .(42)اإلفخارستيَّا يف يومي السَّبت واألحد وأيام الصَّوم

 الغربالشَّرق و كلٍّ من إقامة اإلفخارستيَّا اليوميَّة يف
 يف اإلفخارستيَّا اليوميَّة يف الغرب املسيحي، على وجودأدلَّة واضحة  هناك مع حلول هناية القرن الرَّابع امليالدي،

فلم يكن يعرف ههه اإلفخارستيَّا اليوميَّوة،   أمَّا الشَّرق املسيحي .(43)ميالن، أكويليا، إسبانيا، ومشال إفريقيا كلٍّ من
، إالَّ أننا جند بعض الشَّواهد تثبت إقامة اإلفخارستيَّا اليوميَّة (44)م(430-354)أغسطينوس القدِّيس  به خربناُيوهو ما 

                                                                            
 كما سبق أن شرحت منه بداية ههه احملاضر . -33
 .يشهد به ذهيب الفم نفسه خبصوص املمارسة يف الُقسطنطينيَّة وآسيا الصُّغرىوهو ما  -34

F. van de Paverd, Zur Geschichte der Messliturgie in Antiocheia und Konstantinopel gegen Ende des vierten 

Jahrhunderts (OCA 187, Rome, PIO, 1970), p. 422-424. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 82. 
 .(2:33:8)،  (3:23:6)،  (2:36:2) اليت متثِّل طقس ضواحي أنطاكية م(380)حوايل  الرَّسوليَّةاملراسيم وهو ما تهكره  -35
. وهو ما نعرفه عن الطَّقس طقس املدينة املقدَّسة أورشليم أي Hagiopolite usageاهلاجيوبولييت  الطَّقسكنيسة أورشليم متارس  -36

 .(م384)الكاتدرائي يف أورشليم حبسب ما ختربنا به السَّائحة اإلسبانيَّة إجيرييا 
 وجدير بالهِّكر أنَّ كنيسة أورشليم كانت تقيم اإلفخارستيَّا يوم السَّبت من كلِّ أسبوع أثناء الصَّوم املقدَّس الكبري.

P. Maraval, (ed.), Egérie, dans Journal de voyage (SC., 296), Paris, 1982, p. 256 ff. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 81. 

 (.PG., 42, 825) م377حوايل سنة  م(403)+قربص ُأسُقف سالميس جبزير   إبيفانيوسوهو ما خيربنا به  -37
Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 81. 

 .(م408) Severian of Gabalaسفريان ُأسُقف جباال وهو ما خيربنا به  -38
هي مدينة يف مشال أذربيجان وكانت جزءًَا من تركيا، وهي تقع يف مفترق الطُُّرق بني أوروبا الشَّرقيَّة وآسويا الغربيَّوة،    “جباال”و

 وحيدُّها حبر قزوين إىل الشَّرق، وروسيا من الشَّمال، وجورجيا إىل الشَّمال الغريب، وأرمينيا إىل الغرب، وإيران يف اجلنوب.
 J. B. Aucher (ed.), Severiani Sivi Seberiani Gabalorum Episcopi Emensis Homiliae (Venice: Mechitarists, 1827), p. 187. 

Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 81. 
 وهو االسم التَّارخيي إلقلويم يف آسويا   -ُأسُقف قيصريَّة كبادوكيا  م(379-330)باسيليوس الكبري القدِّيس وهو ما يشهد به  -39

من كولِّ أسوبوع، إىل    واألحد والسَّبتاألربعاء واجلمعة حيث يهكر أنه يتناول أيام  (93)رسالته رقم  يف -الصُّغرى )تركيا احلديثة( 
 .جانب تهكارات القدِّيسني

 .النَّهَرينفيما بني  ُأخرىمصادر  ومن ،م400حوايل سنة  ميافرقني، ُأسُقفخطاب ملاروطة وهو ما نعرفه من  -40
F. van de Paverd, op. cit., p. 67 n. 2. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 82. 

 .م397قبل سنة  م(407-347)القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم  به يشهدوهو ما  -41
F. van de Paverd, op. cit., p. 61-79. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 82. 
42- Ed. I. E. Rahmani (Mainz: F. Kirchheim, 1899) p. 34-35. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 81. 

هلوهه   يف القرن اخلامس امليالدي السِّريانيَّةوهو من املصادر  - Testamentum Domini (1 :22)الرَّب كتاب عهد وهو ما خيربنا به 
 املناطق النَّائية النَّاطقة بالسِّريانيَّة.

43- Cf. Robert F. Taft, op. cit., p. 79. 

44- De Serm. In Monte (loc. cit.) ; Cf. Ep. 54, CSEL 34, p. 161. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 80. 



  امس امليالدي.يف كنيسة اإلسكندريَّة يف القرن اخل

 ههه اإلفخارستيَّا اليوميَّة يف الشَّرق، هي إقامة على الئلالدَّ”: روبرت تافت يف مقاله السَّابق ذكرهفيقول األب 
  .(45)“تشريا يتورجيَّاللِّنوع من  أكثر تفاوًتا، وليس من الواضح دائًما إىل أيِّ

كريلُّوس الكوبري   القدِّيس تفسري يشري إىل  كنيسة اإلسكندريَّة، للحديث عن وعندما ينتقل األب روبرت تافت
املالك للرُّعا  مبيالد املسيح مثَّ ذهاب  بشار خبصوص  (15:2) إجنيل القدِّيس لوقاصحاح الثَّاين من لإل (م412-444)

 :عامود الدِّين القدِّيس كريلُّس فيه يقولوهو النَّص الهي  الرُّعا  إىل بيت حلم،
سرعوا إالَّ إىل البيوت  حيث أنَّ بيت حلم تفسريها بيت اخُلبز، فإىل أين كان الرُّعا  عتيدين أن ُي... ]

، اخُلبز النَّازل من السَّماء كلَّ يومم بطريقة سريَّة ماوي، أعين الكنيسة اليت فيها ُيقدَّبز السَّالرُّوحي الهي للُخ
 .(46)والواهب حيا  للعامل[

ثبت امتداد ود إفخارستيَّا يوميَّة يف النِّصف األوَّل من القرن اخلامس امليالدي. وأمَّا ما ُيح وجوهها الشَّاهد يوضِّ
أثناسويوس  من قوانني البابا  (14)ي النِّصف الثَّاين من نفس هها القرن، فهو ما نقرأه يف القانون رقم هها التَّقليد ليغطِّ

  .“زن قلببغري مرض، ميوت حُب يوم كلِّل الُقدَّاس يف بطُِّأسُقف ُي”، والهي يقول: م(496-489) الثَّاين

  للميالد القرون من السَّابع إىل التَّاسع خالل
حىت إىل القرن السَّابع امليالدي. فيكتب البابوا  يف بعض اجلهات  ممتدًّا لقد ظلَّ حفظ يوم السَّبت كيوم للرَّاحة،

الرِّجال ذوي الرُّوح الفاسد ، قد زرعوا بينكم أمورًا سيِّئة  بلغين أنَّ بعض”ويقول:  م(604-590)غريغوريوس الكبري 
ومضاد  لإلميان املقدَّس، حبيث أهنم حرَّموا عمل أيِّ شيء يوم السَّبت. فال أمسِّيهم إالَّ واعظي املسيح الودَّجال، ألنَّ  

. إذًا حنن نقبل روحيًّا ما ُكتب .. املسيح الدَّجال عندما يأيت، سيفرض االمتناع عن كلِّ عمل يوم السَّبت ويوم الرَّب
 .(47)“يف السَّبت وحنفظه روحيًّا. فالسَّبت ُيدعى الرَّاحة، أمَّا سبُتنا احلقيقي فهو خملِّصنا الرَّب يسوع املسيح

حىت هناية القرن اخلامس  يف يوم السَّبت اإلفخارستيَّا يف مصرع إقامة تتبُّ قد أمكنناكان  وأمَّا يف كنيسة مصر، فإْن
ين يكتنفان مواصلة البحث يف هها املوضوع إهبامًا وغموضًا شديَد إالَّ أنَّ ،امليالدي أيضًا السَّادسورمبا أوائل  ،امليالدي

دخول  اليت أعقبت فتر الوهي السَّابع وحىت القرن التَّاسع للميالد، القرن الفتر  ما بني  يف والسيَّما التَّالية،يف القرون 
 العرب مصر.

يف  السَّوبت يوم إلقامة السِّر اإلفخارسيت يف هي أننا ال جند ولو إشار  واحد   ،ربى اليت نفاجأ هبااملفاجأ  الُكو
 .(48)للميالد التَّاسعحىت السَّادس  ي القرون منالكتابات القبطيَّة اليت تغطِّ

والسيَّما  واحملفوظة يف مكتبات ومتاحف العامل، ،سات القبطيَّة والعربيَّة املخطوطةدد كبري من القطماُروبفحص ع
، يتَّضح أنَّ ههه بوت واآلحاد جنبًا إىل جنبقراءات للسُّحتوي  واليت، “قطماُرس السُّبوت واآلحاد”تلك اليت ُتسمَّى 

لقبطيَّة ، هي قطماُرسات خمطوطة باسابقة مباشر  على قراء  األحد الهي يليه السَّبتقراءات القطماُرسات اليت حتوي 

                                                                                                                                                                                                                                             

نفسه، إالَّ أنه يعقِّوب  برغم اعتراف القدِّيس أغسطينوس بأنَّ الُقدَّاسات اليوميَّة مل تكن معروفة يف الشَّرق، وهو ما يقوله األب روبرت تافت 
 بدون إيراده لدليل واحد على ذلك.“! ة فقطكانت ظاهر  غربيَّ اليوميَّةاإلفخارستيا  إقامة هها ال يعين أنَّ”على ذلك بقوله: 

45- Cf. Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 80. 
46- PG., 72, 489. 
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 .(49)م1000ال يعود ملا قبل سنة البحرييَّة واللُّغة العربيَّة، وأن أقدمها 

 أنَّ Byzantine Toros synodikos decrees البيزنطيَّوة ة ر قوانني اجملوامع الكنسويَّ  قرُِّتويف القرن التَّاسع امليالدي، 
د  على وجوود ممارسوة خاطئوة هبوها     وليس أكثر. وههه عالمة مؤكَّ الَيومواحد  يف  مرَّ س قدِّالكاهن جيب أن ُي

ة يف العصور ة يف الكنائس البيزنطيَّإفخارستيَّ Chapels  كنائس صغري  ويشري توماس ماثيوس إىل وجود عدَّ اخلصوص.
واحد  ُقدَّاسإقامة أكثر من منع يف ذات الوقت ا، واإلفخارستيَّ مرَّات إقامة دبني تعدُّللمواءمة  ر ، رمباالوسطى واملتأخِّ

 .(50)الواحد على املهبح الَيوميف 

 يف حدود القرن العاشر امليالدي فصاعدا ًَ
جئنا إىل القرن العاشر امليالدي، يظهر لنا من جديد عاد  إقامة الُقدَّاسات يوم السَّبت طيلة أيام السَّنة السيَّما  إْن

السَّبت ِشبه ”: (م1000-915حوايل ). فيقول األنبا ساويرس بن املقفَّع ريَّةيف كنيسة اإلسكند يف الصَّوم املقدَّس الكبري
األزمان مثل يوم األحد،  ة والتَّقديس. والواجب على اإلنسان أن جيتهد يف تناول الُقربان فيه كلَّك يوم األحد يف الَبَر

والسيَّما يف الصَّوم الكبري الهي صامه ربُّنا عنَّا، وذلك أنَّ اهلل باركه وقدَّسه قبل يوم األحد ... فيوم السَّبت يوم َبَرك ة 
سهم فيه وتقديس مع الزَّمان، فيلزم مجيع املؤمنني الرِّجال والنِّساء أن جيتهدوا على تناول الُقربان فيه، وأن حيفظوا نفو

 .(51)“مثل يوم األحد

يبيكون صور  كاملوة عون   كتاب التِّ أعطانا فقد يف حدود القرن العاشر امليالدي،وأمَّا يف الكنيسة البيزنطيَّة، و
واآلحاد على مدار  السُّبوتُيحتفل هبا أيام ا اإلفخارستيَّف .(52)الُقسطنطينيَّةالكاتدرائيَّة للكنيسة الُعظمى يف  اللِّيتورجيَّا

 .(53)والقدِّيسني، ويف بعض تهكارات العهراء السَّيديَّةالعام، ويوميًّا من عيد القيامة إىل أحد العنصر ، ويف األعياد 

ن عويَّ  Cedrenusʼ Historiarum Compendium  (54)سويدرينوس  جيؤرجيوس للرَّاهب املوجز التَّاريخحبسب و
ا ا صووفيَّ آجيَّ كاتدرائيَّة ا يفة إلقامة اإلفخارستيَّميزانيَّ م1044يف سنة  م(1055-1042) التَّاسع ُقسطنطنياإلمرباطور 

 كنائس معظم أي أنَّ اإلفخارستيَّا اليوميَّة ُعرفت يف .(55)العاد  كانتواألحد كما  السَّبتأيام  يف وليس فقط يوميًّا
 . بداية األلفيَّة الثَّانية للميالديف بالُقسطنطينيَّة الشَّرق بدءًَا من كنيسة آجيَّا صوفيَّا 

فقوط   كنيسة اإلسكندريَّة ههه املمارسة يف القرن اخلامس املويالدي والسؤال املطروح للبحث هو: هل عرفت 
 ة األوىل للميالد؟ت فيها بانتظام حىت هناية األلفيَّة، أم امتدَّكحالة استثنائيَّ

ُوضعت يف أوائل القرن السَّادس امليالدي، ال ذكر فيها إلقاموة  ألنَّ قوانني هيبوليتس وهي قوانني مصريَّة ذلك 

                                                                            
49- Ugo Zanetti, op. cit., p. 139, 289. 

50- Private Liturgy in Byzantine Architecture: Toward a Re-appraisal, Cahiers archéologiques 30 (1982) 125-38. The 

prohibition has existed since at least the 5th century. Leo the Great refers to it when writing to Dioscorus of Alexandria on 

June 21, 445 (Ep. 9, PL 54, 626-27). It was in force in some Western Churches too: see canon 10 of the Council of Auxerre 

(578), Mansi 9, 913. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 84. 
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52- J. Mateos (ed.), Le Typicon de la Grande Eglise (OCA 165-66, Rome: PIO, 1962-1963), II, p. 302. Cited by Robert F. 

Taft, op. cit., p. 83.  
53- Robert F. Taft, op. cit., p. 83. 

يف أواخر القرن احلادي عشر أو  إمَّا Σύνοψις ἱστοριῶνسيدرينوس تارخيه املوجز حتت عنوان:  جيؤرجيوسالرَّاهب  كتب -54
 .م1057 سنة على العرش األوَّلمنه بدء اخلليقة حىت جلوس اإلمرباطور إسحق عشر للميالد، وحيوي الفتر   الثَّاينأوائل 

55- I. Bekker (ed.), Georgius Cedrenus, 2 vols. (Bonn 1838-1839) II, 609 = PG 122, 340. Cf. Ioannes Skylitzes, Synopsis 

historiarum, ed. I. Thurn (Berlin-New York, 1973) 477. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 83-84. 



 ،الشَّمامسوة يوم يف الكنيسة، وأيضًا  جيتمع القسوس كلَّ”ما يلي:  (21القانون )حيث نقرأ يف يوم.  اإلفخارستيَّا كلَّ
ب ُتو زامري وقوراء  الكُ وامل الصَّال يك. ويصنعون عندما يصيح الدِّ ،الشَّعب وكلُّ ،واألغنسطسون ،واإليبودياكونون

وال  ر من اإلكلريوس من غري مرض،والهي يتأخَّ. التفت إىل القراء  إىل أن أحضر»القائل:  الرَّسولة كوصيَّ ،لواتوالصَّ
 .«قفرَّفلُيسفر، 

، أي وال يكون يف ُغربة، “وال يتغرَّب”ورد يف بعض املخطوطات، أمَّا بعضها اآلخر فأورده  “وال سفر”وتعبري 
أي ال يتناول، وهو تعبري بعيٌد كلَّ البعد عن سوياق نوصِّ    “وال يتقرَّب”وهو التَّعبري الهي نقله بعض النُّسَّاخ إىل 

ون يف الكنيسة، فلتأخوه  يوم ال يصلُّ كلُّ... و”الهي يقول:  (27)القانون رقم  نص د ذلكويؤكِّ .املهكور القانون
 .“إخل ... كتابًا وتقرأ

كما أنَّ القوانني الكنسيَّة املصريَّة امُلدوَّنة يف القرن السَّادس امليالدي، واملنسوبة للقدِّيس باسيليوس الكبري، ال ذكر 
 فيها لشيء من ذلك.

 


