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حماضرة مسجَّلة بدير القدِّيس أنبا مقار
يوم األحد  13أكتوبر سنة 2019م

مراحل تطوُّر مدَّة الصَّوم الكبري يف الكنائس املختلفة شرقاً وغرباً
سوف أتكلَّم يف البداية عن مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر ،مثَّ أتكلَّم بعد ذلك عن مدَّة الصَّووم الكوبري يف
الكنائس املختلفة شرقاً وغرباً ،لكي أحسم هذا األمر بصفة هنائيَّة برغم أنين قد شرحتُ هذا املوضوع من قبل ،وذلك
يف كتاب ”صَوم نينوى والصَّوم املقدَّس الكبري“ ،والذي نُشر يف يناير سنة 2009م.

( أ ) مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر

سأتكلَّم عن مراحل تطوُّر مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر ،مثَّ أشرح بالتَّفصيل تاريخ دخول األسبوع الثَّامن الوذي
أُضيف على مقدِّمة الصَّوم الكبري ،وسوف أركِّز حديثي عن هذه اجلزئيَّة األخرية يف ثالث نقاط حمدَّدة هي:
( )1ليس لدينا شاهد موثَّق واحد يُثبت أنَّ صَوم األسبوع الثَّامن الذي أحلق مبقدِّمة الصَّوم الكبري كان معروااً يف
كنيسة مصر قبل أوائل القرن السَّابع امليالدي أي يف زمن اإلمرباطور هرقل.
( )2مجيع الشِّهادات الوثائقيَّة الغزيرة تُثبت أنَّ هذا األسبوع يُعرف باسم ”أسبوع هرقل“ أو ”صَوم هرقل“ أو
”جُمعة هرقل“.
( )3تسمية هذا األسبوع من الصَّوم يف كنيسة مصر باسم ”أسبوع االستعداد“ ،هي تسمية خاطئوة ،ألنو ال
عالقة لكنيسة مصر هبذه التَّسمية ال من قريب وال من بعيد.
ولنبدأ احلديث من البداية.
إنَّ أقدم صَوم عرات الكنيسة املسيحيَّة ،مرتبطاً بعيد الفصح أي عيد القيامة ،هو الصَّوم الذي كان يسبق هذا العيود،
والذي اختلفت مدَّت بني كنيسة وأُخرى .وكانت املرحلة األخرية من تطوُّره هو صَوم األيام السِّتة السَّابقة لعيد الفصح
واليت صارت تُدعى ”أسبوع الفصح“ واليت عُرات ايما بعد باسم ”أسبوع البَصخة“ ،أو يف الغرب باسم ”أسبوع
اآلالم“ ،وهو ما عراناه من البابا ديونيسيوس الكبري (264-246م)( .)1وقد انتشر هذا الصَّوم يف الكنيسة كلِّها يف أوائل
القرن الرَّابع امليالدي يف أيام امللك قُسطنطني الكبري (337-323م).
أمَّا الصَّوم األربعيين يف بدايات املبكِّرة جدًّا يف أوائل القرن الثَّالث امليالدي ،اكان صوماً مستقالًّ بذات  ،ال يرتبط
بعيد الفصح ،إذ كان يبدأ بعد عيد الغطاس مباشرة( )2يف بعض اجلهات كتطبيق مباشر لقول اإلجنيل املقدَّس( .)3وبعد
منشور ميالن سنة 313م وهدوء االضطهاد ،وبعد ضم اترة األربعني املقدَّسة على صَوم األيام السِّتة السَّابق ذكرهوا
مباشرة ،صارت هذه الفترة متهيداً لطقوس املعموديَّة ،كمرحلة أخرية من مراحل تعليم الرَّاغبني يف الدُّخول إىل اإلميان
نص القانون األوَّل (من الرِّسالة إىل باسيليدس) ANF., vol. 6
ُّ -1
2- L. Villecourt, O.S.B., Les observances liturgiques et la discipline du jêune dans lʼEglise Copte, in Le Muséon
XXXVIII, 1925, p. 266 ; Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 194..

 -3مىت 10:4-13:3
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املسيحي ،إلعدادهم للمعموديَّة.
أمَّا عن الصَّوم األربعيين يف كنيسة مصر حتديداً ،اال جند عند العالَّمة كليمندس اإلسوكندري (215-150م) أي
ذكر ل  ،أي حىت أوائل القرن الثَّالث امليالدي ،ألن يتكلَّم اقط عن صَوم األربعاء واجلُمعة من كلِّ أسبوع يف كنيسة
اإلسكندريَّة ،وذلك يف كتاب (املتفرِّقات .)12:7
ويف زمن العالَّمة أورجيانوس (254-185م) جنده يشري يف عظات إىل األصوام املعرواة يف كنيسة اإلسكندريَّة يف
زمان  ،ايقول:
()4
[إنَّ األصوام اليت نلتزم هبا ،هي األربعون املقدَّسة ،واألربعاء واجلُمعة] .
وهذا يعين أنَّ الصَّوم املقدَّس الكبري قد عُرف يف مصر يف النِّصف األوَّل من القرن الثَّالث امليالدي.
ويف موضع آخر يتكلَّم العالَّمة أورجيانوس عن صوم أسبوع البَصخة ،ايقول:
[إنَّ عادة الكنيسة منذ القدم هي استخدام سفر أيوب دائماً يف األربعني ،وعلى وجو اصصوويف يف
البَصخة ،ألن هو أيضاً مناسب باألكثر هلذه األيام](.)5
ممَّا يعين أيضاً أن حىت ذلك الوقت كان صوم األربعني املقدَّسة ،منفصالً عن صَوم أسبوع البصخة .ولقد أثبتت
الدِّراسات اآلبائيَّة احلديثة أنَّ البابا أثناسيوس الرَّسويل (373-328م) هو الذي ضمَّ الصَّوم األربعيين املقودَّس سونة
334م( ،)6إىل صَوم األيام السِّتة اليت كانت معرواة يف كنيسة اإلسكندريَّة من قبل.
اكان الصَّوم الكبري ميتد يف كنيسة مصر إىل  35يوماً ،حيث ال يُكسر الصَّوم قبل السَّاعة التَّاسعة مون النَّهوار
(الثَّالثة بعد الظُّهر)( ،)7ويعقب ستَّة أيام صوم الفصح ،واليت تبدأ يوم االثنني ،وتنتهي يوم سبت النُّور ،ايكون جمموع
أيام الصَّوم  41يوماً ،أي ستَّة أسابيع .واستمر هذا الوضع قائماً حىت هناية حربيَّة البابا كريلُّس الكوبري (444-412م)
على األقل( ،)8وهو ما تُثبت الرَّسائل الفصحيَّة للبابا أثناسيوس الرَّسويل (373-328م) ،والرَّسائل الفصوحيَّة للبابوا
كريلُّس الكبري (444-412م) ،إىل جانب ما ذكره كلٌّ من املؤرِّخ سوزومني (التَّاريخ الكنسي ( )9()19:7أوائول القورن
اصامس امليالدي) واملؤرِّخ سقراط (التَّاريخ الكنسي 450-380( )10()22:5م) حىت منتصف القرن اصامس املويالدي،
 -4عظة على سفر الالَّويِّني (.)2:10
 -5عظة على سفر أيوب (.)1:1

6- Cf. Annick Martin, Athanase dʼAlexandrie et lʼEglise dʼEgypte au IVe siècle (328 -373), Rome, 1996.

ولشرح أوار لذلك املوضوع ،انظر للمؤلِّف كتاب” :صَوم نينوى والصَّوم املقدَّس الكبري“ ،الفَصالن األوَّل والثَّاين من البَاب الثَّاين.
 -7انظر املراسيم الرَّسوليَّة ( ،)19:5واليت متَّ تدوينها أواخر القرن الرَّابع امليالدي.
 -8كلُّ الرَّسائل الفصحيَّة بدءًا من البابا أثناسيوس الرَّسويل وحىت البابا كريلُّس الكبري تفصل بني ال  35يوماً األوىل للصَّوم ،واأليوام
السِّتة التَّالية اليت ألسبوع الفصح.
Cf. NPNF., Series 2, vol. 4, p. 509 ff.

 -9يقول سوزومني ” :يف بعض الكنائس تشتمل الفترة املدعوة الصَّوم األربعيين ،اليت تسبق هذا االحتفال (أي الفصح) واليت ختصص
من كل الشَّعب للصوم على ستَّة أسابيع كما هي احلالة يف إيللرييا ( Illyriaالقسم الشَّمايل الغريب من شب جزيرة البلقان .والبلقان هوو
االسم الذي يُ طلق على ألبانيا وبلغاريا واليونان واجلزء األورويب من تركيا) واألقاليم الغربيَّة ويف ليبيا وسائر أرجاء مصر ويف السوطني.
بينما تتكوَّن من سبعة أسابيع يف القُسطنطينيَّة واملقاطعات اجملاورة يف اينيقية  ...إخل“.
 -10يقول سقراط” :هناك اختالف يف مدَّة األصوام اليت قبل عيد القيامة بني الشُّعوبِ املختلفة .افي روما يصومون ثالثة أسوابيع
متتالية قبل القيامة ايما عدا السَّبت واألحد .وأهل إيللرييكيا وسائر اليونان واإلسكندرية يراعون صوماً ملدَّة ستَّة أساابيع ويسوموهنا
الصَّوم األربعيين .وآخرون يبدأون صومهم من األسبوع السَّابع قبل القيامة ويصومون مخسة أيام اقط (من كل أسبوع) ،ومع ذلوك
يدعون صَوم األربعني يوماً“.
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حيث ال يرد يف حديثهما أيُّ ذكر لصوم ميتد إىل مثانية أسابيع.
حنن اآلن قد وصلنا إىل منتصف القرن اصامس امليالدي .مثَّ تأتينا إشارة وثائقيَّة يف غاية األمهيَّة ،تعود إىل النِّصف
الثَّاين من القرن السَّادس امليالدي ،تُثبت لنا استمرار صَوم األسابيع السِّتة للصَّوم الكبري يف كنيسة مصر شاملة ايهوا
أسبوع البَصخة املقدَّسة.
وهذه الشَّهادة الوثائقيَّة تأتينا من وثيقة يونانيَّة كُتبت على ورق الربدي( ،)11تعود إىل حوايل سنة  577ميالديَّوة ،وهي
رسالة أرسلها بطريرك اإلسكندريَّة( )12إىل الكنائس املصريَّة ،نعرف منها أنَّ زمن الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر هوو سوتَّة
أسابيع أي أربعون يوماً شاملة ايها أسبوع البَصخة املقدَّسة ،حيث يرد ايها أنَّ الصَّوم الكبري يبدأ يوم  19برمهوات (15
مارس) ،وأنَّ أسبوع البَصخة يبدأ يوم  24برموده ( 19إبريل) ،وأنَّ عيد القيامة يوم األحد  30برموده ( 25إبريل)(.)13
إذاً خنلُص إىل القَول أن حىت سنة  577ميالديَّة أي حىت النِّصف الثَّاين من القرن السَّادس امليالدي ،كانت مودَّة
الصَّوم الكبري يف مصر ستَّة أسابيع يف زمن البابا داميانوس ال 605-569( 35م) من بطاركة الكنيسة القبطيَّة.
مثَّ تأتينا شهادة وثائقيَّة أُخرى يف منتصف القرن السَّابع امليالدي ،نعرف منها أنَّ قد صارت املدَّة اإلمجالية للصَّوم
الفصحيتَني للبابا بنيامني األوَّل ال 662-623( 38م)
َّ
الكبري يف كنيسة مصر مثانية أسابيع .وهو ما نعرا من الرِّسالتَني
()14
لسنيت  ،656و657م ،واللَّتني يذكرمها يوحنَّا الدِّمشقي (749-676م) .
امن هذه املعطيات السَّابق ذكرها يتَّضح لنا جليًّا أن حىت سنة  577ميالديَّة كانت مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر
ستَّة أسابيع ،وأن يف سنة  656ميالديَّة كانت مدَّة الصَّوم الكبري مثانية أسابيع .وهذا معناه أن خالل الثَّمانني سنة احملصورة
بني هذين التَّارخيني ( 656 ، 577ميالديَّة) أي منذ أواخر القرن السَّادس حىت إىل منتصف القرن السَّابع للميالد تقريباً حدث
تطوُّران أساسيَّان يف مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر ،التَّطوُّر األوَّل منهما هو إضااة أسبوع سابع على الصَّوم الكوبري،
والتَّطوُّر الثَّاين هو إضااة أسبوع ثامن على الصَّوم الكبري يف مقدِّمت .
اعن هذا التَّطوُّر الثَّاين وهو األسبوع الثَّامن الذي أُضيف على مقدِّمة الصَّوم املقدَّس الكبري يف أوائل القرن السَّابع
امليالدي ،والذي اتضح جليًّا يف زمن البابا بنيامني األوَّل ال 662-623( 38م) ،تدعوه كلُّ املصادر القبطيَّوة باسوم
”أسبوع هرقل“ أو ”جُمعة هرقل“ أو ”صَوم هرقل“ كما سبق أن ذكرتُ.
وظلَّ هذا األسبوع الثَّامن (أسبوع هرقل) قائماً يف الكنيسة القبطيَّة يف القرنني الثَّامن والتَّاسع للميالد .انعورف
من سرية البابا مرقس الثَّاين ال 819-799( 49م) أنَّ يوم رسامت كان يف يوم األحد  2أمشري سنة 515ش 27 /يناير سنة
799م ،وبعد أسبوع من رسامت كان بدء الصَّوم الكبري أي يف يوم االثنني  10أمشري سنة 515ش 4 /ارباير سونة 799م.
وإذا عرانا أيضاً أنَّ عيد القيامة قد وقع يف هذه السَّنة يف يوم األحد  5برموده سنة 515ش 31 /مارس سونة 799م،
اتكون مدَّة الصَّوم  55يوماً(.)15

 -12هو البابا داميانوس ال 605-569( 35م) من بطاركة الكنيسة القبطيَّة.

11- Brit. Mus. Pap. DCCXXIX., 577 A.D. (?).

13- Bernard P. Grenfell, M.A., and Arthur S. Hunt, M.A., Greek Papyri, Series II, New Classical Fragments and Other
Greek and Latin Papyri, Oxford, 1897, p. 163, 164.
14- PG., 95, 77 ; Cf. also Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 196.
15- B. Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. Arabic Text edited, translated and annotated,
in PO., X, Paris 1912, p. 519-520.
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ويشرح سعيد بن بطريق (940-877م)( )16البطريرك امللكاين يف مصر يف أواخر القرن التَّاسع امليالدي ،يف كتاب
”نظم اجلوهر“ عن صَوم مجعة هرقل األحداث املؤسفة التَّالية:
”يف السَّنة التَّاسعة من مُلك هرقل (641-610م) خرج هرقل من القُسطنطينيَّة يريد بيت املقدَّس لينظر ما خرَّب
الفُرس من  ،المَّا بلغ طربيَّة خرج إلي اليهود والسَّاكنون بطربيَّة وجبل اجلليل والنَّاصرة وكلِّ قرية يف تلوك النَّاحيوة
أيضاً ،ااستقبلوه باهلدايا ورغبوا إلي ودعوا إلي أن يعطيهم األمان اكتب هلم بذلك عهداً .المَّا دخول (هرقول) إىل
املدينة (بيت املقدِس) ونظر إىل ما أخربت الفُرس وأحرقوا ،اغتم غمًّا شديداً  ...وأنَّ الرُّهبان وأهل بيت املقدِس قالوا
هلرقل :إنَّ اليهود الذين حول بني املقدِس مع جبل اجلليل وقت واىف الفرس ،كانوا معهم يعينوهنم وأهنم هُم الذين قتلوا
النَّصارى أكثر من الفُرس وأخربوا الكنائس وأحرقوها بالنَّار  ...اقال هلم هرقل :اماذا تريدون؟ قالوا لو  :تفعول
مسرَّتنا وتقتل كلَّ يهودي حول بيت املقدِس وجبل اجلليل( ،)17ألننا ال نأمن أن جييئنا قومٌ خمالفون لنا ،ايكون هؤالء
معينني هلم علينا أيضاً كما أعانوا الفُرس علينا .اقال هلم هرقل :كيف أستحلُّ قتلَهم وقد أعطيتهم األمان وكتبتُ هلم
ب عهداً ،وأنتم تعلمون ما جيب على من نقض العهد؟ ومىت نقضتُ العهد واألميان كان ذلك عاراً عليَّ  ...اقالوا ل :
إنَّ سيِّدنا املسيح يعلم أنَّ قتلك هلم غفرانٌ لذنوبك ،ومتحيص صطاياك( !!! )18والنَّاس يعذرونك ،ألنك يف الوقوت
الذي أعطيتهم األمان مل تعلم ومل تدر ما اعلوا من قتل النَّصارى وخراب الكنائس  ...اقتلُك هلم قُربانٌ تُقدِّمو إىل
اهلل!! وحنن حنتمل عنك هذا الذَّنب ونكفِّره عنك ونسأل سيِّدنا يسوع املسيح أالَّ يؤاخذك ب  ،وجنعل لوك جُمعوة
البيض واجلُنب اليت قبل الصَّوم الكبري صوماً نقيًّا يف جُملة الصَّوم الكبري ،نصومها لك ،ونترك ايها أكل البيض واجلُنب
ما دامت النَّصرانيَّة .ألنَّ امللكيَّة كانوا ميتنعون يف هذه اجلُمعة عن أكل اللَّحم ،ويأكلون ايها البيض واجلُنب والسَّ َمك
على ما يبيِّن تيبيكون القدِّيس مار سابا .اقالوا ل  :حنن نصومُها لك ونترك ايها أكل الزُّهومات كلِّها ،وجنعل يف هذا
قانوناً وحرماً ولعناً أالَّ يتغيَّر ذلك أبداً( )19ونكتُب ب إىل مجيع اآلااق غفراناً ملا سألناك أن تفعل  .اأجاهبم هرقول إىل
ذلك وقتل من اليهود حول بيت املقدِس وجبل اجلليل ما ال يُحصى عدده ممَّن قدر علي  ...وصيَّروا أوَّل جُمعة مون
الصَّوم اليت يترك ايها امللكيَّة أكل اللَّحم اقط ،صوماً نقيًّا ،وكانوا يصوموهنا هلرقل امللك غفراناً لنقض العهد وقتلو
س َمك ،وكتبوا بذلك إىل مجيع اآلااق املناشري (أي الرَّسائل) .وأهول
اليهود وميتنعون ايها عن أكل البيض واجلُنب وال َّ
مصر القبط إىل اآلن يصوموهنا ،إالَّ الشَّام والرُّوم امللكيَّة ،اإهنم بعد موت هرقل رجعوا يأكلون يف هذه اجلُمعة بيضواً
وجُبناً ومسكاً .)20(“...
إهنا وصمة عار يف جبني املسيحيَّة .وحنن نعلم العقاب العظيم الذي أنزل اهلل على هؤالء الذين يدَّعون انتمواءهم
للمسيحيَّة واملسيح ،وهو العقاب الذي الزالت آثاره ونتائج ماثلة بيننا حىت اليَوم .أمَّا األقباط ،وإن مل يكن هلم شأنٌ
هبذه الكارثة إالَّ أهنم وااقوا على االشتراك ايها ولو مبجرَّد الصَّوم ،اطاهلم هُم أيضاً عقابٌ كانت آثاره ونتائج قائمة
خيطئ كتاب تاريخ البطاركة يف سرده لسرية البابا مرقس الثَّاين (والذي يدعوه بطريق اصطأ مرقس الثَّالث) حني يذكر أنَّ يووم 17
برمودة سنة 535ش 12 /إبريل سنة 819م كان يوااق يوم أحد الفصح ،والتَّاريخ املذكور هنا يوااق يوم الثُّالثاء من أيام األسبوع وليس
يوم األحد .وكان يوم عيد الفصح يف هذه السَّنة هو يوم األحد  22برمودة سنة 535ش 17 /إبريل سنة 819م.
 -16هو من أبرز البطاركة امللكانيِّني يف مصر ،وكان طبيباً وجمادالً ومؤرِّخاً.
 -17هذا الطَّلب الغريب كان يف أثناء محلة هرقل على بالد الفرس الستعادة خشبة الصَّليب املقدَّس ،والويت بودأت سونة 622م،
واستمرَّت ست سنوات ،أي حىت سنة 628م.
 -18يا للعار! ويا للفضيحة! ويا للخزي! الذي أصاب املسيحيِّني يف هذه الفترة املؤسفة من تاريخ املسيحيَّة يف الشَّرق !!!
 -19وهُم أوَّل من غيَّر ذلك ونقض العهد !!!
 -20البطريرك أاتيشيوس املُ َكنَّ ى بسعيد بن بطريق ،كتاب التَّاريخ اجملموع على التَّحقيق والتَّصديق (املعروف بنظم اجلوهر) ،مطبعوة اآلبواء
اليسوعيِّني ،بريوت1909 ،م ،يف 7-5

وجدير بالذِّكر هنا أنَّ ما أورده قطمارس الصَّوم املقدَّس الكبري عن الصَّوم الكبري يستند يف أصول األوىل إىل ما كتب البطريرك امللكاين
سعيد بن بطريق .وهو ما يرد جانباً من يف املنت.
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حىت إىل زمن قريب.
ويذكر قطمارُس الصَّوم املقدَّس الكبري يف مقدِّمت  ،أنَّ جُمعة هرقل صارت مقدِّمة للصَّوم الكبري .وأنَّ البابا أبرآم
بن زرع السِّرياين (978-975م) ال  62من باباوات اإلسكندريَّة يف أواخر القرن العاشر املويالدي” ،مل يرغوب أن
يصوم هذا األسبوع اجلاري ممارست عند األقباط .ولكن صام  ،يف مقابل كون ارض عليهم أن يصوموا ثالثة أيوام
على اسم يونان .انظراً لتقواهَ ،قبِل األقباط ممارسة هذا الصَّوم بغري تردُّد“( .)21إذاً افي القرن العاشر امليالدي كوان
صَوم أسبوع هرقل مستقرًّا عند األقباط ،حىت ألزموا البطريرك السِّرياين بصوم .
ويؤكِّد ذلك ما يقول األنبا ساويرس بن املقفَّع أُسقُف األمشونني (حووايل 1000-915م) يف القورن العاشور
امليالدي ،يف املقالة الثَّامنة من كتاب ”الدُّر الثَّمني يف إيضاح الدِّين“ حيث يقول ...” :األسبوع األوَّل لويس مون
األربعني يوماً الصَّوم ،بل حنن نصوم عبادة من أجل هرقل امللك ملَّا قتل اليهود ،واسخ العهد الذي كان عاهدهم ب ،
اهو خربٌ مشهورٌ معروفٌ يف أخبار هرقل ،ال حاجة إىل ذكره هنا  ...وأمَّا أهل اليونان وأهل القُسوطنطينيَّة الوذين
نسميهم الرُّوم  ...اإنَّهم يصومون من أوَّل األسبوع الثَّاين الذي هو بدء صوم األربعني يوماً .اأمَّا أسوبوع كفَّوارة
هرقل اال يصومون .)22(“...
وهو نفس ما جنده يف كتاب ”تاريخ الكنائس واألديرة“ أليب املكارم يف القرن الثَّاين عشر امليالدي ،حيث نقورأ أنَّ
القس مرقس بن القُنرب قد أبطل ثالثة أيام صَوم نينوى واجلُمعة األوىل من الصَّوم على رسم طائفة امللكيَّة  ...إخل(.)23
وهو ما جنده أيضاً عند األنبا بطرس أُسقُف مليج امللقَّب باجلميل ،يف كتاب ِ” :ب َدع الطَّوائف“ حتوت عنووان:
”طريقة الصَّوم وأوقات “ .وقد عاش يف الفترة ما بني هناية القرن الثَّاين عشر وبداية القرن الثَّالث عشر للميالد.
وهو ما جنده أيضاً يف قوانني الصَّفي بن العسَّال يف القرن الثَّالث عشر امليالدي ،انقرأ ...” :واألصوام الزَّائودة
على ذلك واملستقرَّة يف البيعة القبطيَّة منها ما جيري جمرى الصَّوم الكبري يف التَّأكيد ،وهي جُمعة هرقل مقدِّمة الصَّووم
الكبري وصوم أهل نينوى ثالثة أيام  ...إخل“(.)24
وهو ما جنده أيضاً عند القس أبو الربكات بن َكبَر يف القرن الرَّابع عشر امليالدي ،يف كتاب ”مصوباح الظُّلموة
وإيضاح اصدمة“( ،)25حيث يذكر أنَّ أهل ال ُقدْس سألوا اإلمرباطور هرقل  Heracliusملك الرُّوم (641-610م) بقتل
مجيع يهود أورشليم هلدمهم الكنائس والقرب املقدَّس ،وإحراقهم املسيحييِّن بالنَّار ،يف مقابل أن يصوموا موع مجيوع
النَّصارى جبميع األقاليم أسبوعاً يف كلِّ سنة على مرِّ األيام إىل انقضاء الدَّهر .اكتب البطاركة واألساقفة إىل مجيوع
البالد بصوم هذا األسبوع األوَّل من الصَّوم ،وكان ذلك يف زمن البابا اإلسوكندري أنودرونيكوس ال -616( 37
 -21قطمارُس الصَّوم الكبري حبسب طقس الكنيسة القبطيَّة ،طُبع بإذن وبأمر صاحب الغبطة البابا كريلُّس اصامس سنة 1922م ،وعين بطبعو
للمرَّة الثَّانية أثناسيوس مطران كرسي بين سويف والبهنسا ،والقُمُّص برنابا الرباموسي رئيس دير السيِّدة برموس سابقاً يف عهد البابا املكرَّم األنبوا
يوساب الثَّاين ال 1669( 115ش1953 /م) ،يف 4
 -22انظر :أنبا ساويرس بن املقفَّع ،الدُّر الثَّمني يف إيضاح الدِّين ،مرجع سابق ،يف 182 ،180

اجلدير بالذِّكر أن مل يرد شيء عن صَوم هذا األسبوع الثَّامن يف مقدِّمة الصَّوم الكبري يف قوانني بطاركة الكنيسة القبطيَّة خالل القرن
احلادي عشر وحىت منتصف القرن الثَّاين عشر امليالدي ،أي البطاركة خريستوذولُّوس (1077-1046م) ،و كريلُّس الثَّواين (-1078
1092م) ،و غُربيال بن تُريك (1145-1131م).
 -23أبو املكارم ،تاريخ الكنائس واألديرة يف القرن الثَّاين عشر امليالدي ،اجلزء الثَّاين ،إعداد الرَّاهب صموئيل السِّرياين ،واألستاذ نبي كامول
داود ،القاهرة 1984م ،يف 26 ،25
 -24انظر كتاب ”اجملموع الصَّفوي“ للصَّفي بن العسَّال ،عين بنشره جرجس ايلوثاؤس عوض ،اجلزء األوَّل1908 ،م ،الباب اصامس عشر،
يف 171
 -25خمطوط رقم (عريب  )203باملكتبة األهليَّة بباريس ،وهو كتاب ”مصباح الظُّلمة وإيضاح اصدمة“ ،البن كَبَر ،البَاب الثَّامن عشر ،ورقة
210ج ،ظ.

6

مراحل تطوُّر مدَّة الصَّوم الكبري يف الكنائس املختلفة شرقاً وغرباً

623م)( ،)26والذي كان معاصراً للبطريرك سورجيوس األوَّل (638-610م) بطريورك القُسوطنطينيَّة ،والبطريورك
زخارياس (632-609م) بطريرك أورشليم.
وهو ما جنده أيضاً عند املكني جرجس بن العميد الصَّغري( )27يف القسم الثَّاين من كتاب ”خمتصر البيان يف حتقيق
اإلميان“ ،الفَصل الرَّابع ،الرأس األوَّل .وقد عاش ابن املكني الصَّغري قُرب هناية القرن الرَّابع عشر املويالدي ،حيوث
يذكر أنَّ األسبوع األوَّل ليس من الصَّوم الكبري ،وإمنا اُرض علينا صيام كفَّارة عن امللك هرقل ملا قََتل اليهود واسخ
العهد الذي عاهدهم ب .
ويقول املؤرِّخ العريب الشَّهري املقريزي (1441-1364م) يف القرن اصامس عشر امليالدي ،عن هوذا األسوبوع:
ب
” ...مثَّ سار هرقل  ...وأوقع اليهود وقيعة شنعاء أبادهم مجيعهم ايها حىت مل يبق إالَّ من اورَّ واختفوى .اكَتَو َ
البطاركة واألساقفة إىل مجيع البالد بإلزام النَّصارى بصوم أسبوع يف السَّنة ،االتزموا صوم إىل اليَوم ،وعُرات عندهم
جبمعة هرقل“(.)28
ويذكر ألفريد بتلر 1936-1850( A. Butlerم) يف أواخر القرن التَّاسع عشر امليالدي أنَّ أوَّل أسبوع مون
الصَّوم الكبري عند األقباط الزال امس ”صوم هرقل“(.)29
وينتقد األُسقُف إيسيذوروس (1897م1942-م)( )30يف القرن العشرين للميالد صوم هذا األسبوع يف كتاب ”اصريدة
النَّفيسة“ ،ويقول” :قد أبطلتْ كلُّ الكنائس صوم هذا األسبوع ما عدا األقباط األرثوذكس“(.)31
وهنا أُعيد ترتيب التَّواريخ مرَّة أُخرى خبصويف مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر.
• حىت سنة 577م كان الصَّوم الكبري ستَّة أسابيع يف زمن البابا داميانوس ال 605-569( 35م).
• خالل  45سنة يف الفترة من سنة 578م إىل سنة 622م ،أصبح الصَّوم الكبري سبعة أسوابيع ،حيوث صوار
األسبوع السَّابع من الصَّوم هو أسبوع البَصخة املقدَّسة ،كأسبوع تالٍ لستة أسابيع الصَّوم السَّابقة ل  ،وهوذا
هو التَّطوُّر األوَّل يف مدَّة الصَّوم الكبري والذي سبق اإلشارة إلي ( .)32وكان ذلك إمَّا يف حربيَّة البابا داميانوس
ال 605-569( 35م) أو البابا أنسطاسيوس ال 616-605( 36م) أو البابا أندرونيكوس ال 623-616( 37م).
• يف سنة 623م صار الصَّوم الكبري مثانية أسابيع يف السَّنة األخرية من حربيَّة البابا أنودرونيكوس ال -616( 37
 -26كان ابن كَبَر صادقاً يف نقل ألحداث مستقرَّة يف الكنيسة ،أي أن ليس هو منشئها ،وبالتَّايل يكون ما ورد يف السِّنكسار القبطي
ال عن ابن كَبَر صحيحاً يف هذه اجلزئيَّة.
نق ً
 -27هو غري جرجس بن أيب إلياس بن أيب املكارم بن أيب الطيِّب ،املعروف بابن العميد الكبري الذي عاش يف القرن الثَّالث عشر
امليالدي .ول كتاب يف التَّاريخ باسم ” اجملموع املبارك“.
أمَّا املكني جرجس بن العميد الصَّغري ،اكان طبيباً وقسًّا وراهباً متوحداً يف جبل طرة جنوب القاهرة .ول كتاب ”خمتصر البيان
يف حتقيق اإلميان“ أو ” احلاوي املستفاد“  ،إىل جانب كُتُب أُخرى.
انظر للمؤلِّف :اهرس كتابات آباء كنيسة اإلسكندريَّة ،الكتابات العربيَّة ،اجلزء الثَّاين ،الطَّبعة األوىل يناير 2012م ،يف 786-778
 -28تقي الدِّين أيب العباس أمحد بن علي املقريزي ،كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اصطط واآلثار املعروف باصطط املقريزيَّة ،اجلزء الثَّاين ،دار
صادر ،بريوت1900 ،م ،يف 491
 -29ألفريد ج .بتلر ،اتح العرب ملصر ،تعريب حممَّد اريد أبو حديد ،القاهرة1989 ،م ،يف 120 ،119
 -30وُلد يف صدد بأعمال محص بسوريا ،وهاجر مع خال القُمُّص إشعياء السِّرياين إىل مصر .وصوار القُمُّوص إشوعياء وكويالً
لبطريركية اإلسكندريَّة يف عهد ثورة عرايب سنة 1880م .أمَّا األنبا إيسيذوروس اقد التحق بدير الرباموس يف  12يناير سونة 1885م،
ورُسم أُسقُفاً على الدَّير يف  17أكتوبر سنة 1897م ،وتنيَّح يف  19يناير سنة 1942م.
القس أغسطينوس الرباموسي ،دير الرباموس بني املاضي واحلاضر ،القاهرة ،يناير 1993م ،يف 193 -190
 -31األنبا إيسيذوروس ،اصريدة النَّفيسة يف تاريخ الكنيسة ،اجلزء الثَّاين ،جيل  7رأس 2
32- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 196.
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623م) ،وهو ما جنده بوضوح يف زمن البابا بنيامني األوَّل ال 662-623( 38م) يف القرن السَّابع امليالدي.
* * *
ال تدانوا رؤوسكم يف الرِّمال ،ألن إذا حاولنا التستُّر على أحداث مؤسفة حدثت يف تارخينا املسيحي ،اسوف ال
الطرُق لإلصالح ،والحترام اآلخرين لنا .هل خنجل أن نسمي أسبوع
يغفلها اآلخرون .واالعتراف باحلقيقة هو أقصر ُّ
هرقل؟ ملاذا ومل تكن للكنيسة القبطيَّة أيَّة عالقة هبذا احلدث املؤسف يف تاريخ املسيحيَّة يف الشَّرق؟ أمَّوا أن نودعوه
باسم خمفَّف أي ”أسبوع االستعداد“ اهذا أمر غريب ألن ال عالقة لقأقباط هبذه التَّسمية ال من قريب وال من بعيد.
ألهنا تسمية ختتص بالكنائس البيزنطيَّة.
وهو ما يشرح لنا العامل اللِّيتورجي األملاين بومشتارك  A. Baumestarkيف كتاب ”اللِّيتورجيَّا املقارَنة“ ايقول:
”يف زمن هرقل  Heracliusحاول الشَّرق اليوناين التَّوايق بني املمارسة العاديَّة للصَّوم  -أي أربعني يوماً صوماً -
وبني التَّشدُّد الرَّهباين الذي حدَّده رهبان السطني للصَّوم الكبري بثمانية أسابيع ،وذلك بإنشاء ما عُرف يف الطَّقوس
البيزنطي باسم ( προνήστιμοςبرونيستيموس) أي” :ما قبول الصَّووم“ أو ”متهيود الصَّووم“  pre-fastingأي
 τυροφάγος ἐβδομάςأو ”استعداد الصَّوم“ وهو صومٌ مسموحٌ اي يف التَّقليد البيزنطي بأكل اجلُونب ،حيوث
خُفِّفت صرامة الصَّوم يف هذا األسبوع األوَّل عن باقي األسابيع التَّالية ل  .ويف هذا األسبوع يُحتفل مرَّتني بالقُدسات
السَّابق تقديسها ،مرَّة يوم األربعاء ،واألُخرى يوم اجلُمعة ،وهو الطَّقس الذي خيتلف عمَّا متارس أديورة السوطني،
حيث ال احتفال باإلاخارستيَّا الكاملة ،وال بالقُدسات السَّابق تقديسها“(.)33
إنَّ تشدُّد رُهبان السطني يف صوم مثانية أسابيع كما يذكر بومشتارك يف الفقرة السَّابقة مباشرة ،يتعارَض مع ما
سبق أن ذكره البطريرك امللكاين سعيد بن بطريق بأنَّ نفس هؤالء الرُّهبان مع سُكَّان أورشليم والقرى احمليطوة هبوا،
كانوا ال يصومون هذا األسبوع الثَّامن يف مقدِّمة الصَّوم ،وهو ما نعرا من قوهلم هلرقل” :جنعل لك جُمعة البويض
واجلُنب اليت قبل الصَّوم الكبري صوماً نقيًّا يف جُملة الصَّوم الكبري ،نصومها لك ،ونترك ايها أكل البيض واجلُونب موا
دامت النَّصرانيَّة“ .وذلك ألنَّ امللكيَّة كانوا ميتنعون يف هذه اجلُمعة عن أكل اللَّحم اقط ،ويأكلون ايها البيض واجلُنب
والسمَك على ما يبيِّن تيبيكون القدِّيس مار سابا“(.)34
َّ
إذاً اما هي عالقتنا حنن ككنيسة قبطيَّة مبسمَّى ”أسبوع االستعداد“؟

(ب) مدَّة الصَّوم الكبري يف الكنائس املختلفة شرقاً وغرباً

تقول العاملة اآلبائيَّة الفرنسيَّة أنيك مارتا : Annick Martinكانت بعض الكنائس الشَّرقيَّة تضيف صَوم أسوبوع
الفصح (أسبوع البَصخة) إىل الصَّوم األربعيين ،بدون أن متيِّز بينهما كما يف كنيسة اإلسكندريَّة(.)35
اكانت مدَّة الصَّوم الكبري ستَّة أسابيع يف كنائس أورشليم( )36وأخائيَّة( )37وروما( ،)38وسوبعة أسوابيع يف كنوائس
33- Ibid., p. 197.

 -34انظر (يف  )4من هذا املقال.

 -38صارت مدَّة الصَّوم ستَّة أسابيع يف روما بعد منتصف القرن الرَّابع امليالدي.

35- Annick Martin, op. cit., p. 163.
36- Eusebe, De Solemnitate Pasch., 4 et 5.
37- Socrate, H.E., V, 22, 6.

Cf. Jerome, To Pammachius Against John of Jerusalem, 13, NPNF., 2nd series, vol. VI.

وكانت قبل منتصف القرن الرَّابع امليالدي ،ثالثة أسابيع ،ومن بعدها صوم ثالثة أيام الفصح.
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قربيف( )39وسوريا( )40والقُسطنطينيَّة(.)41
وهكذا ظلَّت اترة األربعني يوماً غري حمدَّدة متاماً يف كلِّ كنيسة حىت إىل منتصف القرن اصامس امليالدي علوى
األقل ،كما اختلفت عوائد الصَّوم وتباينت من مكان آلخر ،ممَّا أاسح جماالً لتأويالت عديدة.
فكُّ اشتباكات حريَّت الباحثني
ذكرتُ اآلن أنَّ مدَّة الصَّوم الكبري يف كنيسة أورشليم هو ستَّة أسابيع ،وهو ما تؤكِّده لنا عظات القدِّيس كريلُّس
األورشليمي (386-315م) واليت يقول ايها للموعوظني املقبلني إىل املعموديَّة:
[إنين أترك لكم زماناً طويالً مدَّة أربعني يوماً للتَّوبة  ...إخل](.)42
كما يقول هلم أيضاً:
[أليس لكم أربعون يوماً لتتحرَّروا ايها من أجل خاليف نفوسكم] .
()43

موضحاً بذلك أنَّ مدَّة الصَّوم هي ستَّة أسابيع اقط مثلما كان يف كنيسة اإلسكندريَّة متاماً .وهو موا يؤكِّوده
ايليب شاف  Philip Schaffبقول  :إنَّ العظات الثَّماين عشرة األوىل للقدِّيس كريلُّس األورشليمي (386-315م) أُلقيت
خالل األسابيع السِّتة للصَّوم الكبري(.)44
ولكن يعترضنا هنا ما ذكرت السَّائحة اإلسبانيَّة إجيرييا يف القرن الرَّابع امليالدي ،واليت زارت أورشليم ايما بني
سنة 382م وسنة 383م ،يف زمن أُسقُفيَّة القدِّيس كريلُّس األورشليمي ،حيث تذكر أنَّ مدَّة الصَّوم يف كنيسوة
أورشليم هو مثانية أسابيع ،وذلك لكي تكون مدَّة الصَّوم الفعلي أربعني يوماً  Quadragesimaeلتعويض عودم
صَوم السُّبوت واآلحاد باستثناء صَوم السَّبت الكبري(.)45
اكالم إجيرييا السَّابق ذكره حيوي أمرين يلزم الوقوف عندمها لتوضيحهما .األمر األوَّل هو يف قوهلوا إنَّ صَووم
كنيسة أورشليم يف أواخر القرن الرَّابع كان مثانية أسابيع ،خالااً ملا يقول القدِّيس كريلُّس األورشليمي .واألمر الثَّاين
هو أنَّ هذه األسابيع الثَّمانية تدعوها باملصطلح . Quadragesimae
ويصحِّح العامل اللِّيتورجي الفرنسي املدقِّق لويس دوشسن 1922-1843( Louis Duchesneم) ،هذين األمورين،
وذلك يف كتاب ”العبادة املسيحيَّة ،أصوهلا وتطوُّرها“ ،ايقول خبصويف األمر األوَّل :إنَّ صَوم األسابيع السِّتة شوامالً
أسبوع الفصح كان معروااً يف كلٍّ من روما واإلسكندريَّة وحىت يف أورشليم أيضاً ،إالَّ أنَّ زمن الصَّووم الكوبري يف

انظر :سقراط ،تاريخ الكنيسة6:22:5 ،
انظر أيضاً :إغناطيوس أارآم الثَّاين ،بطريرك السِّريان األنطاكي ،مرجع سابق ،يف 143 ،142
انظر أيضاً :إغناطيوس أارآم الثَّاين ،بطريرك السِّريان األنطاكي ،مرجع سابق ،يف 143 ،142
 -42ااتتاحيَّة عظات للموعوظني 4
 -43العظة األوىل 5

39- Epi., Expos., fidei, 22, 9.
40- Apostolic Constitutions, v, 13.
41- Sozomen, H.E., VII, 19, 2.

Cf. Procatechesis, NPNF., series 2, vol. 7.

44- Schaff, Philip, NPNF., 2, 7, New York 1894, p. XLIV.
45- Cf. Cross, F.L. & Livingstone, E.A. The Oxford Dictionary of The Christian Church (ODCC), (2 nd edition),
1988, p. 811 ; M.L. Mc. Clure and C.L. Feltoe, The Pilgrimage of Etheria, London-New York, 1919, p. 57.

حماضرة مسجَّلة بدير القدِّيس أنبا مقار

9

أورشليم كان متبايناً ،ألن حبسب مذكِّرات السَّائحة اإلسبانيَّة إجيرييا ،كان ميتد إىل مثانية أسابيع(.)46
ممَّا يعين أنَّ ما ذكرت إجيرييا عن مثانية أسابيع صَوم مل تكن هي املمارسة السَّائدة يف كنيسة أورشليم يف ذلوك
الوقت .ويفكُ هذا االشتباك ما ذكره العامل اللِّيتورجي بومشتارك بقول ” :إنَّ رُهبان السطني قد تشدَّدوا يف التمسُّوك
بصوم األسابيع الثَّمانية  ،)47(“...وهو ما سبق أن ذكرت إجيرييا نفسها لكي تكون مدَّة الصَّوم الفعلي أربعوني يومواً
اللذَين ال يُصام ايهما انقطاعيًّا ،ممَّا يرجِّح متاماً أنَّ ما ذكرت إجيرييا
تعويضاً عن يومي السَّبت واألحد من كلِّ أسبوعَّ ،
عن صَوم مثانية أسابيع كان خيتص برُهبان السطني كممارسة رهبانيَّة يف أديرة السطني ،وليس كممارسة كاتدرائيَّوة يف
كنيسة أورشليم.
أمَّا األمر الثَّاين وهو اصايف باملصطلح  Quadragesimaeوالذي تدعوه إجيرييا بأن يعين مثانية أسابيع صَوم ،اهو ما
أن أوَّل ذكر هلذا
يصحِّح مرَّة أُخرى العامل الفرنسي لويس دوشسن 1922-1843( Louis Duchesneم) حيث يذكر َّ
املصطلح ورد يف القانون اصامس جملمع نيقية املسكوين األوَّل سنة 325م ،ليعين صَوم األربعني املقدَّسة شاملة ايهوا
أسبوع البَصخة ،وهو ما جنده يف كنيسة روما وكنيسة اإلسكندريَّة ،أي ستَّة أسابيع .أمَّا يف أنطاكية والبالد اليت تتبع
طقسها ،وطبقاً لعظات القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم ،ايظل هذا املصطلح يعين األربعني يوماً أيضاً ،ولكنَّها األربعني يوماً
السَّابقة ألسبوع البَصخة( ،)48وهو ما نقرأه يف نصِّ العظة رقم ( )30ليوحنَّا ذهيب الفم (407-347م) علوى سوفر
التَّكوين واليت يقول ايها:
()49
[لقد بلغنا إىل هناية األربعني  Quadragesimaوحنن اآلن على وشك الدُّخول إىل األسبوع العظيم] .
إذاً خنلُص إىل القَول بأن ال ميكننا االعتماد على ما تذكره السَّائحة اإلسبانيَّة إجيرييا إن كان يتعارض مع شهادات
وثائقيَّة أُخرى.
هذا من جهة كنيسة أورشليم .أمَّا من جهة كنيسيت قربيف وسوريا ،اسبق أن ذكرتُ أنَّ مدَّة الصَّوم ايهما هو
سبعة أسابيع (انظر :يف  )8ولكن يعترضنا هنا نصٌّ أورده العامل اللِّيتورجي بومشوتارك 1948-1872( kuatsmuaBم)
مليء باألخطاء ،أربك كثرياً من الباحثني ،وسوف أورده هنا كامالً ،مع تقسيم إىل بنود ليسهُل التعقيب علي .
يقول بومشتارك يف كتاب ”اللِّيتورجيَّا املقارنة“:
( )1بعض الكنائس يف الشَّرق حسبت أربعني يوماً صوماً اعليًّا ،وتُقسِّم هذه الفترة إىل مثانية أسابيع ،بصوم مخسة
أيام يف كلِّ أسبوع منها ،وهي ممارسة كنيسة أورشليم يف زمن إجيرييا.
( )2وهي نفس املمارسة اليت انتقلت إىل جزيرة قربيف يف زمن القدِّيس إبيفانيوس (403-315م).
( )3كما انتقلت إىل أنطاكية يف سنة 387م ،يف زمن القدِّيس يوحنَّا ذهيب الفم (407-347م).
( )4واستمرَّت حىت بدايات القرن السَّادس يف زمن القدِّيس ساويرس األنطاكي (538-465م).
( )5ومن بعد زمن ساويرس األنطاكي بدأت الكنائس تتساهل يف التمسُّك بصوم األسابيع الثَّمانية.
( )6إالَّ أنَّ رُهبان السطني قد تشدَّدوا يف التمسُّك بصوم األسابيع الثَّمانية وهو ما انتقل إىل رُهبان مصر ،ومون

46- Mgr. L. Duchesne, Christian Worship, Its Origin and Evolution, Second English Edition, London-New York,
1904, p. 243.
47- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 195.
48- Louis Duchesne, op. cit., p. 242, 243.
49- Cf. Mgr. L. Duchesne, op. cit., p. 243.
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رُهبان مصر انتقل إىل كنيسة مصر(.)50
• اعن البند الثَّاين من النَّص السَّابق ،ليس صحيحاً ما يذكره بومشتارك عن وجود مثانية أسابيع صَوم يف كنيسة
جزيرة قربيف يف زمن القدِّيس إبيفانيوس (403-315م) .ألنَّ القدِّيس إبيفانيوس يقول يف رسالة ل :
[إنَّ الكنيسة تراعي األربعني يوماً قبل سبعة أيام الفصح بصوم كلَّ يوم](.)51
• وعن البند الثَّالث ،ليس صحيحاً ما يذكره بومشتارك بوجود مثانية أسابيع صَوم يف أنطاكية يف زمن القودِّيس
يوحنَّا ذهيب الفم ،ألنَّ ذهيب الفم يقول يف عظت رقم ( )30على سفر التَّكوين:
()49
[لقد بلغنا إىل هناية األربعني  Quadragesimaوحنن اآلن على وشك الدُّخول إىل األسبوع العظيم] .
وهو ما يؤكِّده البطريرك السِّرياين أارآم األوَّل برصوم ،الذي يذكر أنَّ الصَّوم الكبري قد عُرف يف سووريا يف القورن
الثَّالث امليالدي ،وأُحلق ب يف الرُّبع الثَّاين من القرن الرَّابع امليالدي صَوم أسبوع اآلالم الذي كان يُصام قبل ذلك التَّواريخ
مبدَّة طويلة .اصار الصَّوم األربعيين سبعة أسابيع شاملة أسبوع اآلالم(.)52
• وعن البند الرَّابع ،ليس صحيحاً ما يذكره بومشتارك بوجود مثانية أسابيع صَوم يف زمن القودِّيس سواويرس
األنطاكي (538-465م) ،حيث نعرف من كتاب بعنوان” :ساويرس األنطاكي ،حيات وزمان “( )53أنَّ العظتَني (،18
 )105ل يرد ايهما ذكر صَوم أربعني يوماً ،وليس مثانية أسابيع كما يذكر بومشتارك.
انقرأ يف نصِّ العظة رقم ( )18اليت أُلقيت يف تذكار األربعني شهيداً ما يلي:
[ال يندهش أحدكم عندما مجعتُكم يف هيكل هؤالء الشُّهداء( )54املعرواني بانتصارهم ،على أساس أنَّ
اآلباء قد أمروا يف مقدِّمة قوانينهم بعدم إقامة تذكارات أعياد الشُّهداء خالل صَوم األربعني يوماً  ...اوال
يدينُنا أحدٌ بطريقة يهوديَّة ألننا حنتفل بذكرى األربعني شهيداً خالل أيام الصَّوم ،وبالرَّغم من أنو غوري
مسموح لنا أن نفعل هذا للشُّهداء اآلخرين ،إالَّ أن مسموح بالنِّسبة هلؤالء األربعني شهيداً ،ألهنم نتواج
هذه األربعني يوماً اليت للصَّوم ،ألنَّ كلَّ يوم منح لنا بطالً وشهيداً ( ]...العظة .)55()7 ،1:18
كما نقرأ يف نصِّ العظة رقم ( )105على الصَّوم الكبري ،واليت ايها يقارن القدِّيس سواويرس األنطواكي بوني
الفلسطينيِّني الذين أعادوا تابوت عهد الرَّب إىل اإلسرائيليِّني وبني عودة الصَّوم الكبري إلينا من عند الرَّب ،ايقول:
[دورة هذه األربعني املقدَّسة ،مل ترجع إلينا من عند الفلسطينيِّني ،بل من السَّموات عينها ،إذ أنَّ األمر
بالصَّوم صدر إلينا من هناك .)56(]...
• وعن البند اصامس ،يذكر بومشتارك أن بعد زمن القدِّيس ساويرس األنطواكي (538-465م) بودأت الكنوائس
تتساهل يف التَّمسُّك بصوم األسابيع الثَّمانية ،بدون أن حيدِّد كالم  ،أي حيدِّد الوقت الذي حدث اي ذلك .ولكن أحداث
50- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 194, 195.
51- Epi., Expos., fidei, 22, 9.

 -52البطريرك أارام األول برصوم ،الدُّرر النَّفيسة يف خمتصر تاريخ الكنيسة ،طبعة محص 1940م ،يف  405 ،404؛ انظر أيضواً :املراسويم
الرَّسوليَّة 69:47:8
53- John DʼAlton & Youhanna Youssef, Severus of Antioch, His Life and Times, Leiden-Boston, 2016, p. 50, 169, 170.

 -54وهُم األربعون شهيدًا بسبسطيَّة.

55- Pauline Allen and C.T.R. Hayward, Severus of Antioch, London and New York, 2004, p. 119-120.

 -56سلسلة مقاالت األنبا ساويرس البطريرك األنطاكي  ، 25مقال القدِّيس األنبا ساويرس البطريرك األنطاكي عن الصَّوم الكبري ،مترجم عن
الفرنسيَّ ة من اجلزء الثَّالث والعشرين من جمموعة اآلباء الشَّرقيِّني ،بواسطة مليك حبيب يوسف ويوسف حبيب ،بدون تاريخ ،يف 4
Patrologia Orientalis, R. Graffin – F. Nau, Les homélies cathédrales de Sévère dʼAntioche, Homélie CV.
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التَّاريخ تذكر أنَّ ذلك حدث بعد موت هرقل (641-610م) ،وهو ما مل يذكره بومشتارك الوذي غابوت عنو هوذه
الشِّهادات الوثائقيَّة الغزيرة السَّابق ذكرها.
• وعن البند السَّادس  -والذي أرجأت احلديث عن لكي ال يرتبك القارئ أو السَّامع  -والذي يوذكر ايو
بومشتارك أنَّ صَوم األسابيع الثَّمانية قد انتقل إىل كنيسة مصر عن طريق رُهبان السطني ،ومنهم إىل رُهبان مصور،
ومنهم إىل كنيسة مصر!! اهو أمر مستغرَب.
القد حاول بعض الباحثني االعتماد على هذا البند لكي يثبتوا أنَّ صَوم األسابيع الثَّمانية للصَّوم الكوبري كوان
معروااً يف كنيسة مصر قبل زمن هرقل !! ومن مثَّ اال عالقة هلذا األسبوع الثَّامن يف مقدِّمة الصَّوم الكبري هبذه التَّسمية
أي صوم هرقل ،متغاالني عن اإلثباتات الوثائقيَّة الغزيرة اليت تدحض زعمهم.
ويتَّضح لنا أنَّ دخول األسبوع الثَّامن على مقدِّمة الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر ،ال خالف علي  ،سوواء عنود
بومشتارك أو غريه ،ولكن اصالف يكمُن يف وقت دخول هذا األسبوع الثَّامن ،وأيضاً يف سبب دخول .
أمَّا من جهة وقت دخول هذا األسبوع يف كنيسة مصر اهو غري واضح أو حمدَّد عند بومشوتارك ،إالَّ أنو يف
املصادر األُخرى الكثرية بعيداً عن بومشتارك ،واليت سبق ذكرها ،كان ذلك يف أوائل القورن السَّوابع املويالدي،
وبالتَّحديد بدءًا من سنة 623م ،أو بعدها بقليل.
وأمَّا عن سبب دخول هذا األسبوع الثَّامن إىل الصَّوم الكبري يف كنيسة مصر ،ارمبا يكون بومشتارك حمقًّا حوني
يذكر أن دخل عن طريق رُهبان السطني ،ولكن ليس بسبب تشدُّد منهم كما يذكر بومشتارك نقالً عن إجيرييا ،بل
رمبا ألهنم هُم الذين كانوا سبب إضااة أسبوع هرقل كما يذكر البطريرك امللكاين سعيد بن بطريق ،وكوذلك موا
يذكره ابن َكبَر حني يذكر أنَّ البطاركة واألساقفة كتبوا مراسالت إىل مجيع البالد بصوم هذا األسبوع ،وهو موا مل
يشر إلي بومشتارك .ولكن يف مقابل ذلك ،ال يوجد مصدر قبطي واحد يقول بأنَّ الرُّهبان األقباط هُم الذين أدخلوا
هذا األسبوع إىل كنيسة مصر .وهلذا أرجأتُ احلديث عن هذا األمر غري املوثَّق إىل هذه املرحلة املتأخِّرة من البحث ،كي
ال يتوه القارئ أو السامع يف متاهات غري جمدية.

( ج ) مدَّة الصَّوم املقدَّس الكبري يف خمتلف الكنائس يف الوَقت احلايل
يف الشَّرق املسيحي
مدَّة الصَّوم يف كنيسة مصر حاليًّا هي مثانية أسابيع شاملة أسبوع البَصخة املقدَّسة.
وأمَّا يف الكنيسة السِّريانيَّة األنطاكيَّة ،القد حدثت تطوُّرات متالحقة ايها منذ أوائل القرن العشورين للمويالد
خبصويف مدَّة الصَّوم الكبري .اقد مسح البطريرك إلياس الثَّالث ( )1932+للسِّريان بأكل السَّو َمك يف أيوام الصَّووم
األربعيين ،كما مسح ألبناء الكنيسة السِّريانيَّة يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة بأن يصوموا أسبوعني اقوط؛ األسوبوع
األوَّل من الصَّوم الكبري ،وأسبوع اآلالم( ،)57باإلضااة إىل أيام األربعاء واجلُمعة خالل األسابيع اصمسة الويت تقوع
بينهما ،ومسح هلم باإلاطار يف بقيَّة أيام  .وهو نفس ما مسح ب البطريرك أارآم األوَّل برصووم (1957+م) يف سونة
1946م للسِّريان يف كنيسة اهلند ،اضالً عن ختفيف لبقيَّة األصوام األُخرى .ويف سنة 1966م ،مسح البطريرك يعقوب
 -57تعبري ”أسبوع اآلالم“ ليس تعبرياً نابعًا من تقليد الكنيسة القبطيَّة ،واليت ترى َّأن ليس أسوبوعاً لومالم احسوب ،بول آلالم
خالصية ،أي للعبور من املوت إىل القيامة أي ”بصخة“.

12

مراحل تطوُّر مدَّة الصَّوم الكبري يف الكنائس املختلفة شرقاً وغرباً

الثَّالث (1980+م) جلميع السِّريان يف الشَّرق والغرب بصوم األسبوعني األوَّل واألخري من الصَّوم األربعيين اقط باإلضوااة
إىل أيام األربعاء واجلُمعة لكلٍّ من اإلكلريوس والشَّعب ،ومسح هلم باستعمال مجيع األطعمة يف بقيَّة أيام  ،كما مسوح
هلم بإقامة الوالئم واألعراس والعماد والقُدَّاس والتَّذكارات يف مجيع األيام اليت تتوسَّط األسبوعَني املذكورين(.)58
ويصوم األرمن األرثوذكس  48يوماً شاملة ايها أسبوع البَصخة املقدَّسة( .)59ويبقى الصَّوم واترة االنقطاع عند
األرمن األرثوذكس حُرَّين خيتار كلُّ مؤمن ما يناسب  .وقد أخذ الطَّقس األرمين عن طقس كنيسة أورشليم ،صوالة
الغروب أليام األربعاء واجلُمعة يف األسابيع السِّتة للصَّوم األربعيين املقدَّس ،كما أخذ عن قراءات األسبوع الثَّالث كلِّ
من الصَّوم املقدَّس الكبري ،وكذلك قراءات أحد الشَّعانني ،وقراءات األيام الثَّالثة األوىل من أسبوع البَصخة.
أمَّا الرُّوم األرثوذكس ،امدَّة الصَّوم عندهم هي سبعة أسابيع ،شاملة أسبوع الفصح .ومسموح عندهم بأكل األمساك
الصَّدايَّة يف سبوت وآحاد الصَّوم الكبري ،كما يشهد بذلك مالتيوس الصَّائم .أمَّا الرُّوم الكاثوليك امدَّة الصَّوم عندهم 47
يوماً أيضاً ،حيث ميتنعون عن أكل اللَّحم يف أيام األربعاء واجلُمعة طيلة الصَّوم باإلضااة إىل أسبوع الفصح.
وميتد الصَّوم املقدَّس الكبري يف الكنيسة اآلشوريَّة ملدَّة سبعة أسابيع ،والصَّوم حىت الغروب ،مع االنقطواع عون
اللَّحم والبياض يف األسبوع األوَّل واألسبوع األوسط واألسبوع األخري من الصَّوم ،وكلّ أيام األربعاء واجلُمعة على
مدى أسابيع الصَّوم.
يف الغرب املسيحي
يف الغرب املسيحي يُسمَّى الصَّوم األربعيين يف الالَّتينيَّة  Quadragesimal fastوهذه التَّسمية تبدأ مع األحد األوَّل
من الصَّوم واملعروف بأحد الكوادراجيزميا  Quadragesimal Sundayحيث ميتد الصَّووم إىل سوتَّة أسوابيع .وال زال
الطَّقس األمربوزي يعرف هذا مُسمَّى األحد ،مثَّ أضيف إلي أربعة أيام تبدأ من يوم األربعاء السَّابق ل مباشرة ،والذي
يُسمَّى يوم الرَّماد  Ash Wednesdayلتكميل العدد احلقيقي ألربعني يوماً صوماً .وقود سُومِّي كوذلك ،إذ كوان
اإلكلريوس والشَّعب يضعون رماداً على رؤوسهم عالمة التَّوبة( .)60كما يُستخدم هذا االسم  Quadragesimaأحيانواً
جملموعة من العظات تُقال يف هذه الفترة(.)61
وهذه األيام األربعة السَّابقة على الصَّوم يف طقس روما ،تشب األسبوع السَّابق على الصَّوم يف التَّقليد البيزنطي،
والذي تسمَّى بأسبوع االستعداد ،حيث أنَّ التَّشاب بينهما هو يف إقامة االحتفال اإلاخارسويت يف يوومي األربعواء
واجلمعة من هذا األسبوع(.)62
واحنسر صَوم السِّتة أسابيع يف الكنيسة الغربيَّة ،إىل صَوم يومي األربعاء واجلُمعة من كلِّ أسبوع خالل هوذه السِّوتة
جلمَع
أسابيع  -ويتبعهم يف ذلك املوارنة( – )63ويكون الصَّوم ايهما حىت الظُّهر ،واالنقطاع عن أكل اللَّحم كلَّ أيام ا ُ
من الصَّوم .افي سنة 1917م ،خفَّف احلق القانوين الكنسي الكاثوليكي قانون الصَّوم ،اأباح أكل البيض وشُرب احلليب،
 -58املنشور البطريركي الصَّادر يف  10شباط (ارباير) سنة  1966م – اجمللَّة البطريركيَّة ،دمشق  -السَّنة الرَّابعة العدد  37يف 370

 -60يرى العامل اللِّيتورجي بومشتارك
بأربعاء الرَّماد قد وُضعت لسوء اهم.

59- Malachia Ormanian, The Church of Armenia, London 1912, p. 179.

Baumestark

 A.أنَّ األيام األربعة السَّابقة على الصَّوم املقدَّس ،واليت حدَّدها الغورب لتبودأ
61- ODCC., 2nd edition, p. 1149.
62- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 198.

 -63ميتنع املوارنة عن اللَّحم يف أيام األربعاء واجلمعة احتراماً للشَّريعة ،ويوم السَّبت أيضاً إكراماً وتعبُّداً ملور العوذراء .علوى َّ
أن
اإلمساك يوم السَّبت ،اختياري .ومع ذلك اهو مرعي احلفظ أكثر من األربعاء واجلُمعة .وعندهم اوق ذلك أربعة أصوام علوى مودار
السَّنة هي :الصَّوم الكبري ،وصوم امليالد ،وصوم السيِّدة العذراء ،وصوم القدِّيسَني بطرس وبولس.
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وأبقى على االكتفاء بتناول وجبة واحدة يف النَّهار .ويف سنة 1941م صدر ختفيف آخور براوع إلزاميَّوة الصَّووم
واالنقطاع ،مثَّ جرى تثبيت ذلك بنصٍّ قانوين صدر سنة 1946م .ويف سنة 1949م صدرت تعليمات كنسويَّة جديودة
أعادت بعض جوانب الصَّوم ،مثل ارض الصَّوم حىت الظُّهر ،واالنقطاع عن أكل اللَّحم أيام أربعاء الرَّماد واجلُمعوة
العظيمة وسبت النُّور ،واالنقطاع عن اللَّحم اقط يف جُمَع الصَّوم الكبري كلِّها .أمَّا الوضع احلايل ،اصار االنقطاع عن أكل
اللَّحم يوم االثنني األوَّل من الصَّوم  -مدخل الصَّوم  -ويوم اجلُمعة العظيمة ،وأيام اجلُمَع من الصَّوم(.)64

64- ODCC., 2nd edition, p. 96.

