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إقاهت السِّس اإلفخازسيت الكاتدزائي يف الكنائس ادلختلفت يف الصَّوم الكبري
يف القُسطنطينيَّت ،وحبؽت اٌـَّمػ اٌمسمي ،ال َُمبَ اٌؽِّط اإلفربضؼيت يف أَبَ اٌظَّىَ ،وٌىٓ اٌظَّوىَ َُىؽوط يف ادلؽوب
ثٍُزىضجَُّخ اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب  . Presanctified giftsثبإلػبفخ إىل شٌه فئَّْ ٌُزىضجَُّخ اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب ووبْ
ديىٓ االحزفبي هبب َىٍِ األضثؼب واجلّؼخ ػًٍ ِساض اٌؽَّٕخ اٌٍُِّزىضجَُّخ .وِغ حٍىي ظِٓ اٌزُِّجُىىْ يف اٌمطْ اٌؼبشط ادلوُدزٌ
رمطَجبً ،والؼَُّّب ثؼس ذؼىع اٌمُؽـٕـَُُّٕخ ٌدَّرني ؼٕخ  ،َ102٤فُطع ػًٍ وُٕؽخ اٌمُؽـٕـَُُّٕخ إلبِخ اٌؽِّط اإلفربضؼيت َىُِِّب
يف أَبَ اٌظَّىَ اٌىجري ِضً ؿمػ وُٕؽخ ضوِب(.)1
أهَّا الكنائس البيزنطيَّت األُخسى اٌيت مل رزجغ اٌـَّمػ اٌىبرسضائٍ ٌىُٕؽخ آجَُّب طىفَُّب يف اٌمُؽـٕـَُُّٕخ ،فمس احزوً فُهوب
اٌزُِّجُىىْ اٌطَّ٘جبين ٌسَط اٌمسَِّػ ؼبثب ثبٌمطة ِٓ أوضشٍُُ ِىبٔزٗ اٌمسديخ ،فُّٕؼذ اٌٍُِّزىضجَُّب اإلذلَُّخ يف أَبَ اٌظَّوىَ اٌىوجري
وثؼغ أَبَ اٌظَّىَ األُذطي .ووبٔذ ٘صٖ اخلسِخ رُمبَ يف اٌظَّىَ اٌىجري يف أَبَ األضثؼب واجلُّؼخ وػُس اٌجشبضح ،ويف وً َوىَ
َمغ فُٗ رصوبض لسَِّػ أو رىطَػ وُٕؽخ ،ويف أَبَ االصٕني واٌضُّدصب واألضثؼب ِٓ أؼجىع اِالَ ادلمسَّؼخ .أَِّب اِْ فمس رطوَّوع
االحزفبي هبب يف َىٍِ األضثؼب واجلُّؼخ ِٓ اٌظَّىَ اٌىجري فمؾ.
وأهَّا ادلوازنت يف لبنان ،فمس وبٔىا َمُّىْ اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب يف وًِّ أَبَ اٌظَّىَ اٌىجري ،وٌىوَّٕهُ زبٍوىا ػوٓ
رمٍُسُ٘ ٘صا يف ِمبثً اٌـَّمػ اٌدَّرُين اٌصٌ َمُُ اإلفربضؼزَُّب ػًٍ ِسي أَبَ اٌظَّىَ اٌىجري ،فُّب ػسا اجلُّؼخ اٌؼظُّخ(.)0
وأهَّا السِّسيان األزثوذكس ،فُشري ٔىِىوبٔىْ ثبض َُّّ٘ىغ  )َ10٨٦+( Bar Hebraeusيف أواذط اٌمطْ اٌضَّبٌوش ػشوط
ادلُدزٌ ،واٌصٌ َٕؽت اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب إىل ؼبوَطغ األٔـبوٍ (َ ،)َ٥٣٧+شري إىل اضلؽوبض أو رطاجوغ إلبِوخ
اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب يف أَبَ اٌظَّىَ ادلمسَّغ اٌىجري( ،)٣ثبٌطَّغُ ِٓ أْ ٘صٖ اٌٍُِّزىضجَُّب ِىجىزح يف ادلرـىؿوبد اٌٍُِّزىضجَُّوخ
اٌؽِّطَبَُّٔخ ،إىل جبٔت ِظبزض ؼطَبَُّٔخ أُذطي.
وٌمس ٘جط اٌؽِّطَبْ األضصىشوػ ٘صا اٌـَّمػ (أٌ اٌ ُمسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب) يف حني أَّْ وزبة اٌمُسَّاغ اإلذلٍ ٌٍؽِّطَبْ
اٌىبصىٌُه يف اٌشَّطفخ (ِ )َ1٩00بظاي حيزفظ ثٗ(.)٤
وعند السِّسيان الشَّسقيِّنيٕ٘ ،بن أزٌَّ خ ِشبهبخ يف ِظسض رلهىي االؼُ َؼىز إىل اٌمطْ اٌزَّبؼغ ادلوُدزٌ
 officiorumوثؼغ ادلرـىؿبد اٌٍُزىضجَُّخ اٌدَّحمخ ،ربزىٌ ػًٍ ٌُزىضجَُّب زلسوزح ٌٍمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب .

Expositio
()٥

ويف التَّقليد األزهين ،فئٔٗ يف األؼجىع األوَّي ِٓ األؼبثُغ اٌضَّدصخ اٌيت رؽجك اٌظَّوىَ اٌىوجري واٌويت رؽوًَّّ ”طوىَ
ادلىػىظني“ وؿىاي أَبَ اٌظَّىَ اٌىجري ،ال َُؽّح ثئلبِخ اإلفربضؼزَُّب إالَّ يف اٌؽُّجىد واِحبز( .)٦وإَّْ سلـىؿوبد ٌُزىضجَُّوخ
أضَُُِّٕخ ػسَسح ربزىٌ ػًٍ ٌُزىضجَُّخ اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب ،ثبٌطَّغُ ِٓ ػسَ اؼزرساِهب اٌَُىَ.
خالصت القول
ِٕص اٌمطْ اٌؽَّبزغ ادلُدزٌ ،وبٔذ رُمبَ ٌُزىضجَُّخ اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب يف ثؼغ أَبَ اٌظَّىَ ادلمسغ اٌىجري .أَِّوب
1- Cf. Robert F. Taft, op. cit., p. 83.
2- Ibid., p. 86.
3- Codrington, Syrian Liturgies of the Presanctified, in JTS 5 (1904), p. 371. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 86.
4- Robert F. Taft, op. cit., p. 86-87.
5- R.H. Connolly (ed.), Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Giorgio Arbelensi vulgo adscripta I (CSCO 71 = scr. Syri
28, ser. 2, tome 91, Rome: C. de Luigi, 1913), p. 52, 153. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 87.
6- Robert F. Taft, op. cit., p. 87.

0

اٌَُىَ فمس رىلَّفَذ ٘صٖ ادلّبضؼخ أو ػًٍ األلً رطاجؼذ يف وًِّ اٌزَّمبٌُس.
واليَوم ،فإنَّ الكنيست القبطيَّت هي التَّقليد الشَّسقي الوحيد الري يُقين اإلفخازستيَّا يوهيًّا يف فتسة الصَّوم الكببري(.)٧
و٘صا ٘ى اٌؼىػ سببِّب دلب ٔطاٖ يف آؼُب اٌظُّغطي ،فبٌٍُزىضجَُّب اإلفربضؼزَُّخ ٍ٘ ٌُزىضجَُّب احزفبٌَُّخ ،وٌصٌه فهٍ غري ِٕبؼجخ ٌعِٓ
اٌزَّىثخ( .)٨وهكرا جند أنَّ إقاهت اإلفخازستيَّا يف أيام الصَّوم الكبري قد فصلت كنيسيت زوها واإلسكندزيَّت عن باقي الكنائس
الشَّسقيَّت(.)٩

إقاهت السِّس اإلفخازسيت الدَّيسي يف الصَّوم الكبري
يف هصس ،مل رىٓ إلبِخ اٌؽِّط اإلفربضؼيت َىٍِ اٌؽَّجذ واألحس ذدي اٌمطوْ ِٓ اٌضَّبٌش إىل اخلبِػ وضثَّّوب اٌؽَّوبزغ
أَؼبً ٌٍُّدز ،يف وُٕؽخ اإلؼىٕسضََّخ لبططح ػًٍ وٕبئػ ا ُدلسُْ فحؽت ،ثً لس هنجذ األزَطح اٌمجـَُّخ أَؼبً ٔفػ إٌَّهج.
فجحؽت وبؼُبْ ( - )َ٤٥2/٤٤2-٣٦2/٣٥2حىايل ؼٕخ  - َ٤22وبْ اٌطُّ٘جبْ ادلظطَُّىْ َمُّىْ اٌؽِّوط اإلفربضؼويت يف
َىٍِ اٌؽَّجذ واألحس( .)12وَؤَِّس لىي وبؼُبْ ِب شوطٖ ثفٕىرُىغ يف وزبثٗ ”ربضَد ضُ٘جبْ طحطا ِظط“(.)11
وَمطِّض إَفٍني واَذ  H.G. Evelyn Whiteأَّْ أزَطح اإلؼمُؾ يف مشبي ِظط وبٔذ ربزفً ثبإلفربضؼزَُّب يف َىٍِ اٌؽَّوجذ
واألحس( .)10ففٍ ِظط اٌؽُّفًٍ وبْ ٕ٘بن ؼُٕبوؽُػ (رلّغ) يف اٌؽَّجذ أَؼّب ،والؼَُّّب يف ظِٓ اٌمسَِّػ ِمبضَىغ اٌىوجري
( ،)َ٣٩٧-٣22حُش ٔمطأ:
”ٔؼٍُُ ِٓ اٌىزبة اٌصٌ وػؼٗ اٌمسَِّػ ِمبضَىغ  ...أهنُ يف َىَ اٌؽَّجذ وبٔىا خيطجىْ ِٓ لدٌُهُ ولذ اٌؼشب وَأرىْ إىل
اجملّغ وُُ٘ طُبَ ،ألهنُ وبٔىا َزمطَّثىْ ػشَُّخ اٌؽَّجذ ؿىاي اٌؽَّٕخ طُفبً وشزب ً .ودلَّب وبْ اِثب واإلذىح خيطجىْ وَأرىْ إىل اجملّوغ
ٌُؽّؼىا اٌمطا ح ،فبٌصٌ وبْ َزهبوْ وال حيؼط وبٔىا َمـؼىْ ػٍُٗ حبُىُ طؼت .وثؼسِب َزمطَّثىْ َسذٍىْ إىل ادلبئسح .وثؼس األوً
َمفىْ يف اٌظَّدح ٌٍُخ األحس ؼب٘طَٓ ثد ٔىَ ِٓ اٌؼشَُّخ إىل ثبوط خبسِخ ادلعاِري واٌزَّؽبثُح ولطا ح اٌىُزُت ورفبؼري٘ب وأؼئٍخ اإلذوىح
وإجبثبد اٌشُُّىخ ،وَزطرَّجىْ ِٕهُ ثبدلىاػظ“(.)1٣
ويف زَط ؿجبٔؽني ثظؼُس ِظط جيزّغ اٌطُّ٘جبْ يف َىٍِ اٌؽَّجذ واألحس إللبِخ اإلفربضؼزَُّب .إالَّ أٔٗ َجسو أَّْ ثؼغ األزَطح
يف طؼُس ِظط مل رىٓ رمُُ اإلفربضؼزَُّب ؼىي َىَ األحس فمؾِ ،ضً مجبػخ أٔـٕىٌ اٌصَٓ وبٔىا َص٘جىْ إىل اٌىُٕؽخ ووًَّ َوىَ
أحس ٌدشزطان يف اإلفربضؼزَُّب(.)1٤
وحبؽت ربضَد اٌطَّ٘جٕخ يف ِظط  )َ٣٩٥-٣٩٤( Historia monachorum in Aegyptoال َىجس زًٌُ ػًٍ وجىز إلبِخ لُسَّاغ
َىٍِ( .)1٥ومل َىٓ اٌمُسَّاغ اٌُىٍِ جع اً ِٓ احلُبح اٌطَّ٘جبَُّٔخ يف ِظط حىت إىل ػهس لطَت جسِّا ،أٌ حىت إىل ظِٓ ِوب لجوً
حََّّّخ اٌجبثب وريٌُّػ اٌؽَّبزغ.
 -٧ثبؼزضٕب اٌىُٕؽخ ادلبضؤَُّخ اٌيت رزجغ اٌـَّمػ اٌدَّرُين.

Robert F. Taft, op. cit., p. 85.
8- Ibid., p. 85-86.
9- Ibid., p. 85.
10- Inst., III, 2.
11- Budge, E.A.W., Miscellaneous Coptic Text in the Dialect of Upper Egypt, London, 1915, p. 441-442 ; Cf. Burmester, O.H.E.,
Khs., The Canonical Hours of the Coptic Church, in OCP., 2, 1936, p. 82.
12- Cf. Ugo Zanetti, Les lectionaires coptes annuels,op. cit., p. 134.
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14- Burmester, O.H.E., Khs., The Canonical Hours …, op. cit., OCP., 2, p. 80.
15- Historia monachorum in Aegypto, II, 7-8 ; VIII, 50-57.
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ففٍ اٌطَّ٘جٕخ اٌمجـَُّخ ػّىِبً والؼَُّّب ض٘جٕخ اٌشَّطوخ اٌجبذىَُِّخ  Cenobitic Communitiesيف طؼُس ِظط ،غبٌجّب ال َىىْ ٕ٘وبن
وب٘ٓ ِطؼىَ ِٓ اٌطُّ٘جبٌْ ،صٌه فىبْ ػًٍ اٌطُّ٘جبْ أْ َص٘جىا إىل اٌىُٕؽخ احملٍَُّخ حلؼىض لُسَّاغ األحس .ثً إَّْ ثؼوغ ِشوطِّػٍ
اٌطَّ٘جٕخ  Monastic legislatorsوبٔىا ديٕؼىْ اٌىهٕخ ِٓ اٌزَّىاجس ثني اجلّبػخ اٌطَّ٘جبَُّٔخ .وإَّٔب ؼُّح ٌٍىهٕخ ثبٌزَّىاجس فئٔٗ ِٓ ادلؤوَّوس
ال َُؽّح ذلُ دبّبضؼخ أََّخ أػّبي وهٕىرَُّخ(.)1٦
ٌمس وبْ اذلسف ٘ى وُف َُحفظ اٌطُّ٘جبْ يف ػُعٌخ ػٓ اٌؼٍّبُُِّٔٓ ،ويف ٔفػ اٌىلذ محبَزهُ ِٓ اٌىَّّب واٌـُّّوى واٌغَوريح
وربسٌِّ اٌطِّئبؼخ اٌسََّطََّخ ،و٘ى ِب لس َٕشأ ِٓ زذىي اٌىهٕخ ثني طفىف اٌطُّ٘جبْ.
ويف سوزيا ،فئَّْ اٌمىأني اٌؽِّطَبَُّٔخ ادلٕؽىثخ ٌُؼمىة اٌطَّ٘بوٌ ( James of Edessa )َ٧2٨+سبٕغ اٌؼّىزَِّني  ِٓ Stylitesإلبِوخ
اإلفربضؼزَُّب ػًٍ أػّسهتُ ،و٘ى ِب َؼين أهنُ وبٔىا َمىِىْ ثصٌه ،وٌىٓ َُؽّح ٌٍّزىحِّسَٓ ثصٌه يف زلبثؽهُ ،إشا مل جيسوا أحسّا
ٌُحؼط ذلُ اٌمُطثبْ(.)1٧
وَمىي زازَشى لـطاَب  Dadisho Qatrayaو٘ى وبرت ٔؽـىضٌ يف هنبَخ اٌمطْ اٌؽَّبزغ ادلُدزٌ :إَّْ أوٌئه اٌوصَٓ حيُوىْ يف
ػُعٌخ أصٕب طىَ األؼبثُغ اٌؽَّجؼخ اٌيت رؽجك ثؼغ األػُبز ،ال جيت ػٍُهُ رطن لدٌُهُ ػًٍ اإلؿدق حوىت وال الجزّوبع األحوس
. )1٨(Sunday synaxis
ويف ثؼغ األِبوٓ وبْ ادلزىحسوْ َأذصوْ اٌمطثبْ إىل لدٌُهُ ٌُزٕبوٌىا ِٕٗ ثبلٍ األؼجىع ،ؤطي شٌه ذظىطّوب يف
ؼىضَب.
ويف السَّهبنت البيزنطيَّت ،فئَّْ ٔظبَ  Studite hypotyposisوِٕص اٌمطْ اٌزَّبؼغ ادلُدزٌ ،لس ألطَّ اٌمُ َّساغ اٌُىٍِ ِبػسا األَبَ
غري اإلفربضؼزَُّخ  . Non-eucharistic daysوحىت يف ٘صٖ األَبَ غري اإلفربضؼزَُّخ ،ألطَّد ثؼغ وُزُت اٌزُِّجُىىْ رٕبوالً َىُِِّوب.
ٌىٓ اٌزَّمٍُس اٌفٍؽـُين ادلىجىز يف اٌزُِّجُىىْ اٌؽَّبيب  Sabaitic Typicaواٌصٌ رؼَُّّ فُّب ثؼس يف وًِّ اٌشَّطق األضصىشوؽٍ ،ووبْ
أوضط ربفُّظًب ذببٖ رٕبوي اٌمُسِؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب(.)1٩
ويف ادلظبزض اٌجُعٔـَُّخ ٕ٘بن إشبضح يف حُبح اٌمسَِّػ َىحَّٕب اٌطَّحىَ ( )َ٦02+إىل ض٘جبْ وبٔىا حيزفٍىْ ثبإلفربضؼوزَُّب يف
لدٌُهٌُ .ىٓ ٘صا وبْ أِطّا ٘بِشُِّب .)02( Peripheral
ويف زهبنت البندكتيِّني ،مل َىٓ ٕ٘بن ضا٘ت وب٘ٓ ثني اإلذىحٌ ،صٌه وبْ اٌطُّ٘جبْ َص٘جىْ إىل ألطة وُٕؽوخ زلٍَُّوخ
ٌدشزطان يف إفربضؼزَُّخ األحس .وأحُبّٔب وبٔىا َؽزفُسوْ ِٓ اٌىهٕخ اٌؼُُّىف ثبٌسََّط إللبِخ اإلفربضؼزَُّب َىَ األحس فمؾ .وإْ
وبْ اٌمسَِّػ ثٕسوذ ( )َ٥٤٧+لس اػزطف ثبٌىهٕخ ،وٌىٓ يف ِجبزئٗ ِ -ضً اِذطَٓ ٔ -بزضّا ِب ووبْ َوصوط اإلفربضؼوزَُّب.
وثبٌزَّأوُس مل َىٓ ٕ٘بن لُسَّاغ َىٍِ يف األزَطح اٌجٕسوزَُّخ أو األزَطح اٌغطثَُّخ األُذطي يف شٌه اٌىلذ خبدف لُسَّاغ األحس(.)01
ويف اٌمطْ اٌضَّبِٓ ادلُدزٌ أزشط اٌمُسَّاغ اخلبص
ادلؽُحٍ(.)00

mass

 Privateيف أزَطح اٌغطة ،و٘ى ِب مل رىٓ رؼطفٗ أزَوطح اٌشَّوطق

16- Robert F. Taft, op. cit., p. 88.
17- A. Vööbus, The Synodicon in the West Syrian Tradition I (CSCO 367 = scr. Syri 161, Louvain: Secretariat du CSCO 1975), p.
227, 245-246. Cited by Robert F. Taft, op. cit., p. 91.
18- Robert F. Taft, op. cit., p. 90.
19- Ibid., p. 89.
20- Ibid., p. 91.
21- Ibid., p. 88-89.
22- Ibid., p. 90-91.

٤

إقاهت السِّس اإلفخازسيت يف الفتسة احلديثت
• وبْ اٌمسَِّػ َىحَّٕب ش٘يب اٌفُ ( )َ٤2٧-٣٤٧يف أٔـبوُب يف هنبَخ اٌمطْ اٌطَّاثغ ادلُدزٌ َشىى ِٓ اٌزَّطاجغ ػٓ االشوزطان يف
اٌزَّٕبوي ،وِٓ ولزهب فظبػسّا واألِىض يف رس٘ىض .و٘صا االٔفظبي ثني وضطح اٌمُسَّاؼبد ِٓ جهخ ولٍَّخ اٌزَّٕبوي ِٓ جهخ أُذوطي ٘وى
واحس ِٓ األِىض اٌيت ؼؼً ِظٍحى اٌمطْ اٌؽَّبزغ ػشط ادلُدزٌ يف أوضوثب إىل إطدحهب ،وِجسأُ٘ يف شٌه ٘ى أٔٗ ال ِؼو ألَّْ
رمُُ اجلّبػخ ػشب اٌطَّة ثسوْ أْ رزٕبوي.
ألْ وضريًا ِٓ اذلُئبد اٌّّورؽزبٔزَُّخ ٌُػ ٌسَهب ػشوب
وٌىٓ ٘صا اإلطد مل َٕجح يف إػبزح ٔظبَ اإلفربضؼزَُّب اٌمسميَّ ،
ٌٍطَّة ػًٍ اإلؿدق ،وِٓ ثني اٌصَٓ ٌسَهُ ػشب اٌطَّة ٌُؽىا مجُؼّب حيزفٍىْ ثٗ وًَّ أحس ،ثبٌطَّغُ ِٓ أَّْ ٘صٖ ٘وٍ شلبضؼوخ
اٌىُٕؽخ األوىل(.)0٣
• وأَِّب ػٓ شلبضؼخ اٌىُٕؽخ اٌىبصىٌُىَُّخ يف اٌىلذ ادلؼبطط ،فُمىي األة ضوثطد فطأؽُػ ربفوذ (َّ )َ021٨-1٩٣0
إْ
أػظُ وأصلح إطد ٌُزىضجٍ يف اٌزَّبضَد اٌىبصىٌُىٍ ٘ى حطوخ اؼزؼبزح اٌزَّٕبوي ثزىارط  Frequent Communionاٌيت وطَّؼوهب
اٌجبثب ثُىغ اٌؼبشط  Pius Xؼٕخ  .َ1٩2٦وثطغُ أَّْ ٕ٘بن أِبوٓ رمبوَ ٘صا اإلطد  ،وّب أَّْ ٕ٘بن أَؼبً ؼى اؼزرساَ ٌٗ،
وٌىٓ ال شٍ َمًٍِّ ِٓ ٘صا االٔزظبض اٌطَّػىٌ اٌصٌ أطٍح ربضَد اٌؼجبزح ذدي  1٥لطّٔب يف ِسَّح  ٥2ؼٕخ(.)0٤
وٌمس أفطؽ وضريْ ِٓ ضجبي اإلوٍريوغ لجً رلّغ اٌفبرُىبْ اٌضَّبين ؼٕخ  ،)0٥(َ1٩٦٥يف إلبِخ وًِّ واحس ِٕهُ لُسَّاؼوبً ذبطوًب
ثٗ!! وٌىٓ حسس فُّب ثؼس رطاجغ ػٓ ٘صٖ اٌؼبزح ثني أوضط ضجبي اإلوٍريوغ ِؼطفخ .إالَّ أَّْ ظب٘طح جسَسح لس ٔشأد ثؼوس رلّوغ
اٌفبرُىبْ اٌضَّبين ،وٍ٘ ادلشبضوخ اجلّبػَُّخ ٌ Concelebrationإلوٍريوغ يف إلبِخ اٌؽِّط اإلفربضؼيت ،وحًٍّ جعئٍ ٌظب٘طح اٌمساؼوبد
اخلبطخ ٌىً واحس ِٕهُ ،واٌيت رىلفذ .شلَّب أٔزج رلسَّزاً ِشىدد جسَسح دلضً رٍه االحزفبالد اإلفربضؼزَُّخ ادلعزمحخ ثبإلوٍريوغ.
وأرؽب يُ ً٘ وبْ ٘صا اإلطد اٌطَّػىٌ يف ؼٕخ  َ1٩2٦وضا رفشٍِّ إلبِخ وًِّ واحس ِٓ ضجبي اإلوٍريوغ اٌمُوسَّاغ
اخلبص ثٌُٗ ،زٕبوي وًَّ َىَ؟ ألٔٗ وُف َىىْ إطدحبً يف حني أَّْ األة ضوثطد ربفذ َمىي ثأَّْ اٌزَّطاجغ ػٓ ٘صٖ اٌؼبزح ثؼس
رلّغ اٌفبر ُىبْ اٌضَّبين وبْ ثني أوضط ضجبي اإلوٍريوغ ِؼطفخ؟ وً٘ شىىي اٌمسَِّػ َىحَّٕب ش٘يب اٌفُ ِٓ لٍَّخ اٌزَّٕبوي يف ظِبٔٗ
َُظٍحهب اٌزَّٕبوي وًَّ َىَ يف ظِبٕٔب ؿجمبً ٌإلطد اٌطَّػىٌ اٌؽَّبثك شوطٖ؟
ويف ثؼغ إَجبضشَُّبد اٌىالَبد ادلزَّحسح فئَّْ  ِٓ ٪٣2ادلؤِٕني َزٕبوٌىْ وًَّ أحس ،ويف ثؼغ اإلَجبضشَُّبد األُذطي فئْ اٌوصَٓ
َمُّىْ اٌؽِّط اإلفربضؼيت ُُ٘ فمؾ اٌصَٓ َزٕبوٌىْ .ويف اٌىالَبد ادلزَّحسح َىجس اذببٖ ضلى رىطاض اٌزَّٕبوي ثني اٌشَّجبة(.)0٦
• أَِّب يف اٌىٕبئػ األضصىشوؽَُّخ ،فمس ػبزد وضريْ ِٓ اإلَجبضشَُّبد إىل إلبِخ اإلفربضؼزَُّب يف اِحبز وأَبَ األػُبز فموؾ،
وٌىٓ ٌُؽذ ٕ٘بن لبػسح صبثزخ ٌصٌه ،إش أَّْ وضرياً ِٓ اإلَجبضشَُّبد األضصىشوؽَُّخ اٌطُّوؼَُّخ يف ادلُسُْ رمُُ اإلفربضؼزَُّب َىُِِّوب.
واٌٍُِّزىضجَُّب اٌُىَُِّخ ِؼطوفخ يف األزَطح األضصىشوؽَُّخ ويف وٕبئػ ادلمبثط  Shrinesثبٌطَّغُ ِٓ أَّْ اٌزَّٕبوي اٌُىٍِ ٌُػ ِؼزبزّا ثوني
اٌطُّ٘جبْ واٌطَّا٘جبد.
وٌىٓ األِط اجلسَط ثبال٘زّبَ جسِّا ٘ى أَّْ اٌىٕبئػ اٌشَّطلَُّخ ثىجٗ ػبَ رزجَّٕت رىطاض إلبِخ اإلفربضؼوزَُّب ألََّوخ مجبػوخ
 Communityيف ٔفػ اٌَُىَ ،إالَّ إشا رـٍجذ اٌظُّطوف غري شٌه ،فزُمبَ أوضط ِٓ ٌُزىضجَُّب واحسح.
واٌمُسَّاغ اخلبص

Private mass

ال رؼطفٗ اٌىُٕؽخ األضصىشوؽَُّخ ػّىِبً ،ثبٌطَّغُ ِٓ أٔٗ ٌُػ رلهىالً سببِّب ثني ضجبي اإلوٍريوغ
23- Ibid., p. 91.
24- Cf. Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 92.

 -0٥رلّغ اٌفبرُىبْ اٌضَّبين ٘ى اجملّغ ادلؽىىين احلبزٌ واٌؼشطوْ حبؽت اٌىُٕؽخ اٌىبصىٌُىَُّخ.

26- Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 93.
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فُهب .فأفطآَ اٌصٌ ِٓ مسىٌٕؽه  )َ1001+( Avraam of Smolenskيف اٌمطْ اٌضَّبٌش ػشط ادلُدزٌ وبْ َمُُ اٌٍُِّزىضجَُّوب ادلمسَّؼوخ
وًَّ َىَ ،وثبدلضً أَؼبً اٌمسَِّػ َىحَّٕب وطؤشزبزد ( ،)َ1٩2٨+و٘ى ِب َزحسَّس ػٕٗ ثؼغ اٌىُزَّبة األضصىشوػ ٌُػ ثسافغ اٌزَّأُٔت
ٌ Reprovalىٓ وؼدِخ ػًٍ اٌزَّمىي!
أَِّب ادلّبضؼخ األضصىشوؽَُّخ فُّب َزؼٍَّك ثزىطاض اٌزَّٕبوي فزؼسُّ ألًِ ،مبضٔخ ثبٌىُٕؽخ اٌىبصىٌُىَُّخ ،ثبٌطَّغُ ِوٓ أَّْ وزبثوبد
اٌمبٔىين اٌجُعٔـٍ صُىزوض ثبٌؽبِىْ +( Theodore Balsamonثؼس  )َ11٩٥رؼزّّ أَّْ اٌزَّٕبوي اٌُىٍِ جسَط ثبالػزجوبض ألوٌئوه
ادلؽزحمِّني وادلؽزؼسَِّٓ.
ويف اٌطَّ٘جٕخ اٌجُعٔـَُّخ ادلزىؼِّـخ  Middle byzantine monasticismفئَّْ إلبِخ اإلفربضؼزَُّب اٌُىَُِّخ  -أو ػًٍ األلً إلبِزوهب
ػسَّح ِطَّاد أؼجىػُِّب  ٍ٘ -أِطْ شبئغِْ ،ضٍّب وبْ اٌزَّٕبوي اٌُىٍِ أِطاً ِضبٌُِّب .وٌىٓ اٌزُِّجُىىْ اٌطَّ٘جبين يف اٌفزطح ِب ثني اٌمطَٔني
اٌضَّبين ػشط واٌطَّاثغ ػشط ٌٍُّدزَ ،ىشف منى شلبضؼخ أوضط رشسُّزّا؛ فُّىٓ ٌٍطُّ٘جبْ أْ َزٕبوٌىا ِطَّح واحسح يف األؼجىع ،وغبٌجّب
ِطَّح وًَّ أؼجىػني ،أو ِطَّح وًَّ شهط ،أو وًَّ شهطَٓ ،أو صدس أو أضثغ ِطَّاد يف اٌؽَّٕخ ،اػزّبزاً ػًٍ حُىوُ اِثوب ادلؽوئىٌني.
وحبٍىي اٌمطْ اخلبِػ ػشط ادلُدزٌ ديىٕٕب أْ صلس أِضٍخ ٌٍزَّٕبوي اٌُىٍِ ،وٌىَّٕهب رؼزّّ اؼزضٕب ً حىت يف اٌطَّ٘جٕخ(.)0٧
ويف اٌىلذ احلبيل ٕ٘بن حطوخ ِؼبزح ٌىًِّ ٘صا ،وذظىطّب يف أزَطح اٌشَّطوخ اجملسَّزح يف ججً آصىغ( ،)0٨ويف ثؼغ اجلّبػبد
ادلزفطِّلخ ثني اٌؼٍّبُُِّٔٓ .واألغٍجَُّخ ِٓ اٌطُّوَ األضصىشوػ اٌشَّطلُِّني اٌؼٍّبُُِّٔٓ (اخلٍمُسؤُِّني) ِب ظاٌىا َزٕبوٌىْ ِطَّح أو ػسَّح ِوطَّاد يف
اٌؽَّٕخ ػًٍ األوضط ،وٌىٓ ثؼس اؼزؼساز ؿىًَ َشًّ اٌظَّىَ واٌظَّدح واالػزطاف ثبخلـبَب(.)0٩
و٘ى ِب َزشبثٗ وضرياً ِغ األضصىشوػ اٌشَّطلُِّني (اٌدَّذٍمُسؤُِّني) ،فبٌؽِّطَبْ األضصىشوػ الثس أْ َزٕبوٌىا ووًَّ ػوبَ،
وَُٕظَح ثبٌزَّٕبوي وًَّ أضثؼني َىِّب .ويف اذلٕس ويف َىَ اخلُّػ اٌىجري رُؼٍَٓ أمسب اٌصَٓ مل َزٕبوٌىا يف ظِٓ اٌفظح ػًٍ األلوً،
وَُؽزجؼسوْ ِٓ ثبلٍ األؼطاض( .)٣2ويف اٌىُٕؽخ األضَُُِّٕخ ،حىت يف األزَطح ،رمبَ اإلفربضؼزُب فمؾ أَبَ اِحبز واألػُبز( .)٣1ورىارط
اٌزَّٕبوي خيزٍف ِٓ إَجبضشَُّخ إىل أُذطي.
أَِّب األلجبؽ األضصىشوػ ،فىبٔىا حىت إىل ولذ لطَت حيزفٍىْ ثبإلفربضؼزَُّب أَبَ األضثؼب واجلُّؼخ واألحس ،وَىُِِّب ذدي
اٌظَّىَ اٌىجري( .)٣0أَِّب اٌَُىَ فزمبَ اإلفربضؼزَُّب َىُِِّب ،ثً وأوضط ِٓ ِطَّح يف اٌَُىَ اٌىاحس يف اٌىُٕؽخ اٌىاحسح ػٍوً ِوصاثح
سلزٍفخ .وٕ٘بن ػسز لًٍُ ِٓ اٌؼٍّبُِّٔني َزٕبوٌىْ أوضط ِٓ ِطَّح يف اٌؼبَ .وَىجس حبٌُِّب اذببٖ ِزعاَس ثني اٌفئبد ادلزؼٍِّّوخ ضلوى
رىطاض اٌزَّٕبوي . )٣٣( Frequent reception
وؼبثمًب وبْ اٌمُسَّاغ اٌُىٍِ غري ِؼطوف حىت يف األزَطح ،أَِّب حبٌُِّب فمس أطجح ٘صا األِط شبئؼّب!! و٘صٖ اٌظَّب٘طح ثسأد يف ظِٓ
ثـطَطن اٌىُٕؽخ اٌمجـَُّخ األضصىشوؽَُّخ اٌجبثب وريٌُّػ اٌؽَّبزغ ( )َ1٩٧1-1٩٥٩اٌصٌ ػُطف ػٕٗ إلبِخ اٌمُسَّاغ َىُِِّب دلسَّح رعَس ػوٓ
 ٣2ؼٕخ.

27- Ibid., p. 92- 93.
28- Cf. Kallistos of Diokleia (Timothy Ware), Wolves and Monks: Life on the Holy Mountain Today, in Sobornost 5 (1983), p. 63.
Cited by Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 93.
29- Cf. Journal of the Moscow Patriarchate (1980) no. 10, 76-77.
30- Information from Bishop Mathews Mar Severios of the Syrian Orthodox Church in India. Cited by Robert F. Taft, S.J., op. cit.,
p. 93.
31- Studi francescani 67 (1970), 264. Cited by Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 93.
32- M. Hanna, Le rôle de la divine liturgie eucharistique dans la vie de l’Église Copte hier et aujourd’hui, Proche-orient
chrétien 23 (1973), p. 269. Cited by Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 93.
33- Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 93.

٦

وحيزفً اإلصُىثُُّىْ ثبإلفربضؼزَُّب يف اِحبز واألػُبز فمؾ ،ثبٌطَّغُ ِٓ وجىز إفربضؼزَُّب َىَُِّخ يف ثؼغ األزَطح(.)٣٤
اخلالصت
ثؼس اٌؼطع ادلؽزفُغ واٌؽَّبثك شوطََٖ ،رٍُض األة ضوثطد ربفذ إىل ٔزُجخ غطَجخ أضا٘ب ِغبَطح ٌٍحمبئك اٌيت وضزد يف
٘صا اٌفَظً ،وشٌه حني َمىي” :إَّْ إٌَّظطح إىل رىطاض إلبِخ اإلفربضؼزَُّب ػًٍ أٔٗ َٕزٍّ ٌٍؼظىض اٌىُؼـً أو احلسَضخ أو أٔوٗ
فىط غطيبٔ ٍ٘ ،ظطح ذبؿئخ“(!!)٣٥

34- Ibid., p. 94.
35- Ibid., p. 95.

