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 يف الصَّوم الكبري  يف الكنائس ادلختلفت إقاهت السِّس اإلفخازسيت الكاتدزائي
َّمػ اٌمسمي،الُقسطنطينيَّتيف  َُىؽوط يف ادلؽوب     اٌظَّوىَ ، وٌىٓ يف أَبَ اٌظَّىَ اٌؽِّط اإلفربضؼيت َُمبَال  ، وحبؽت اٌ
َّ.  Presanctified giftsرمسَؽهب  اٌؽَّبثكؼبد ِسخ اٌُمثٍُزىضجَُّ رمسَؽهب ووبْ   اٌؽَّبثكؼبد ِسخ اٌُمٌُزىضجَُّ ثبإلػبفخ إىل شٌه فئ

يف اٌمطْ اٌؼبشط ادلوُدزٌ   ُجُىىْظِٓ اٌزِّ حٍىي ِغاٌؽَّٕخ اٌٍُِّزىضجَُّخ. واألضثؼب  واجلّؼخ ػًٍ ِساض  ٍديىٓ االحزفبي هبب َىِ
ػًٍ وُٕؽخ اٌُمؽـٕـَُُّٕخ إلبِخ اٌؽِّط اإلفربضؼيت َىُِِّب ، ُفطع 102٤َرني ؼٕخ ٌدَّ اٌُمؽـٕـَُُّٕخذؼىع رمطَجًب، والؼَُّّب ثؼس 

 .(1)يف أَبَ اٌظَّىَ اٌىجري ِضً ؿمػ وُٕؽخ ضوِب

َّمػ اٌىبرسضائٍ ٌىُٕؽخ آجَُّب طىفَُّب يف اٌُمؽـٕـَُُّٕخ، فمس احزوً فُهوب    أهَّا الكنائس البيزنطيَّت اأُلخسى اٌيت مل رزجغ اٌ
اٌىوجري   اٌظَّوىَ يف أَبَ  اإلذلَُّخ اٌٍُِّزىضجَُّبُّٕؼذ اٌزُِّجُىىْ اٌطَّ٘جبين ٌسَط اٌمسَِّػ ؼبثب ثبٌمطة ِٓ أوضشٍُُ ِىبٔزٗ اٌمسديخ، ف

اخلسِخ ُرمبَ يف اٌظَّىَ اٌىجري يف أَبَ األضثؼب  واجُلّؼخ وػُس اٌجشبضح، ويف وً َوىَ  اأُلذطي. ووبٔذ ٘صٖ  اٌظَّىَوثؼغ أَبَ 
َّب اِْ فمس رطوَّوع  ادلمسَّؼخ. دصب  واألضثؼب  ِٓ أؼجىع اِالَ االصٕني واٌضُّ، ويف أَبَ َػ أو رىطَػ وُٕؽخرصوبض لسَِّمغ فُٗ  أ

   اٌىجري فمؾ. يف َىٍِ األضثؼب  واجُلّؼخ ِٓ اٌظَّىَ باالحزفبي هب

ِّ اٌؽَّبثكؼبد ِسوبٔىا َمُّىْ اٌُم ، فمسوأهَّا ادلوازنت يف لبنان ُ ، اٌظَّىَ اٌىجريأَبَ  رمسَؽهب يف و زبٍوىا ػوٓ    وٌىوَّٕه
َّمػرمٍُسُ٘ ٘صا يف ِمبثً   .(0)اٌؼظُّخ اجُلّؼخاٌىجري، فُّب ػسا  اٌظَّىَ اٌدَّرُين اٌصٌ َمُُ اإلفربضؼزَُّب ػًٍ ِسي أَبَ اٌ

يف أواذط اٌمطْ اٌضَّبٌوش ػشوط    َ(10٨٦)+ Bar Hebraeus ىغَُّّ٘ ٔىِىوبٔىْ ثبض فُشري ،األزثوذكس هَّا السِّسيانوأ
إلبِوخ  أو رطاجوغ   إىل اضلؽوبض  ، َشريَ(٥٣٧)+إىل ؼبوَطغ األٔـبوٍ  بثك رمسَؽهبؼبد اٌؽَِّساٌُمادلُدزٌ، واٌصٌ َٕؽت 
اٌٍُِّزىضجَُّوخ  ادلرـىؿوبد   ِىجىزح يف ، ثبٌطَّغُ ِٓ أْ ٘صٖ اٌٍُِّزىضجَُّب(٣)اٌىجري ادلمسَّغاٌظَّىَ  أَبَ يفاٌُمِسؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب 

  .ُأذطي إىل جبٔت ِظبزض ؼطَبَُّٔخ ،اٌؽِّطَبَُّٔخ

َّمػ )أٌ اٌُمِسؼبد اٌؽَّبثك رمسَؽهب( يف حني ٘صا  األضصىشوػ وٌمس ٘جط اٌؽِّطَبْ َّاٌ طَبْ اإلذلٍ ٌٍؽِّ اٌُمسَّاغوزبة  أ
 .(٤)ِبظاي حيزفظ ثٗ َ(1٩00)طفخ ىبصىٌُه يف اٌشَّاٌ

ٌ  اٌزَّبؼغاٌمطْ االؼُ َؼىز إىل  خ ِشبهبخ يف ِظسض رلهىيأزٌَّٕ٘بن  ،الشَّسقيِّني وعند السِّسيان  Expositioادلوُدز

officiorum َُّ(٥)رمسَؽهب اٌؽَّبثكؼبد ِسب زلسوزح ٌٍُمربزىٌ ػًٍ ٌُزىضجَُّ ،حمخخ اٌدَّوثؼغ ادلرـىؿبد اٌٍُزىضج. 

ًَّ    اٌىوجري  اٌظَّوىَ اٌيت رؽجك  اٌضَّدصخِٓ األؼبثُغ  األوَّييف األؼجىع  ، فئٔٗاألزهين التَّقليديف و طوىَ  ”واٌويت رؽو
َّ  .(٦)واِحبز اٌؽُّجىديف  إالَّاإلفربضؼزَُّب  ؽّح ثئلبِخال َُ، اٌىجري اٌظَّىَوؿىاي أَبَ  “ادلىػىظني خ سلـىؿوبد ٌُزىضجَُّو  وإ

 .اٌَُىَغُ ِٓ ػسَ اؼزرساِهب ثبٌطَّ ،رمسَؽهب اٌؽَّبثكؼبد ِسٌُما ٌُزىضجَُّخخ ػسَسح ربزىٌ ػًٍ أضَُُِّٕ

 خالصت القول
َّوب   ثؼغ رمسَؽهب يف اٌؽَّبثكؼبد ِسٌُما ٌُزىضجَُّخمبَ ادلُدزٌ، وبٔذ ُر اٌؽَّبزغاٌمطْ  ِٕص أَبَ اٌظَّىَ ادلمسغ اٌىجري. أ
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ِّأ ٘صٖ ادلّبضؼخاٌَُىَ فمس رىلََّفذ    مبٌُس.اٌزَّ و ػًٍ األلً رطاجؼذ يف و

 .(٧)الصَّوم الكببري يوهيًّا يف فتسة  اإلفخازستيَّاقين الوحيد الري ُي الشَّسقي التَّقليدهي  القبطيَّتالكنيست  والَيوم، فإنَّ  
ِّب دلب ٔطاٖ يف آؼُب و خ، وٌصٌه فهٍ غري ِٕبؼجخ ٌعِٓ احزفبٌٍَُّ٘ ٌُزىضجَُّب  خب اإلفربضؼزَُّبٌٍُزىضجَُّف، اٌظُّغطي٘صا ٘ى اٌؼىػ سبب

الكنائس  ت عن باقيزوها واإلسكندزيَّ فصلت كنيسيتقد  الصَّوم الكبرييف أيام  اإلفخازستيَّا وهكرا جند أنَّ إقاهت .(٨)اٌزَّىثخ
 .(٩)الشَّسقيَّت

 إقاهت السِّس اإلفخازسيت الدَّيسي يف الصَّوم الكبري 
اٌمطوْ ِٓ اٌضَّبٌش إىل اخلبِػ وضثَّّوب اٌؽَّوبزغ    ذديواألحس  اٌؽَّجذَىٍِ إلبِخ اٌؽِّط اإلفربضؼيت  ىٓرمل ، يف هصس

 هج.فحؽت، ثً لس هنجذ األزَطح اٌمجـَُّخ أَؼًب ٔفػ إٌَّ ادُلُسْػًٍ وٕبئػ  حلبططأَؼًب ٌٍُّدز، يف وُٕؽخ اإلؼىٕسضََّخ 

اٌطُّ٘جبْ ادلظطَُّىْ َمُّىْ اٌؽِّوط اإلفربضؼويت يف   وبْ  - ٤22َحىايل ؼٕخ  - (٤٤2/٤٥2َ-٣٥2/٣٦2) جحؽت وبؼُبْف
 .(11)“٘جبْ طحطا  ِظطربضَد ُض”وبؼُبْ ِب شوطٖ ثفٕىرُىغ يف وزبثٗ لىي  سوَؤَِّ .(12)َىٍِ اٌؽَّجذ واألحس

َّ H.G. Evelyn Whiteَمطِّض إَفٍني واَذ و  اٌؽَّوجذ وبٔذ ربزفً ثبإلفربضؼزَُّب يف َىٍِ  يف مشبي ِظط أزَطح اإلؼمُؾ أ
 ِمبضَىغ اٌىوجري والؼَُّّب يف ظِٓ اٌمسَِّػ أَّؼب،  اٌؽَّجذيف  (رلّغ) ؼُٕبوؽُػ فًٍ وبْ ٕ٘بنفٍ ِظط اٌؽُّف .(10)واألحس

 ، حُش ٔمطأ:(٣٩٧َ-٣22)
ُُ ِٓ اٌىزبة اٌصٌ وػؼٗ اٌمسَِّػ ِمبضَىغ” ... أهنُ يف َىَ اٌؽَّجذ وبٔىا خيطجىْ ِٓ لدٌُهُ ولذ اٌؼشب  وَأرىْ إىل  ٔؼٍ

ُُ٘ طُبَ، ألهنُ وبٔىا َزمطَّثىْ ػشَُّخ اٌؽَّجذ ؿىاي اٌؽَّٕخ طُفًب وشزبً . ودلَّب وبْ اِثب  واإلذىح خيطجىْ وَأرىْ إىل اجملّوغ   اجملّغ و
ؼىْ ػٍُٗ حُبىُ طؼت. وثؼسِب َزمطَّثىْ َسذٍىْ إىل ادلبئسح. وثؼس األوً ٌُؽّؼىا اٌمطا ح، فبٌصٌ وبْ َزهبوْ وال حيؼط وبٔىا َمـ

إلذوىح  َمفىْ يف اٌظَّدح ٌٍُخ األحس ؼب٘طَٓ ثد ٔىَ ِٓ اٌؼشَُّخ إىل ثبوط خبسِخ ادلعاِري واٌزَّؽبثُح ولطا ح اٌُىُزت ورفبؼري٘ب وأؼئٍخ ا
 .(1٣)“وإجبثبد اٌشُُّىخ، وَزطرَّجىْ ِٕهُ ثبدلىاػظ

َّ اٌؽَّجذيف َىٍِ  اٌطُّ٘جبْجيزّغ  ثظؼُس ِظط ؿجبٔؽنيويف زَط   ثؼغ األزَطح  واألحس إللبِخ اإلفربضؼزَُّب. إالَّ أٔٗ َجسو أ
َّ  يف طؼُس ِظط مل رىٓ رمُُ َوىَ   اإلفربضؼزَُّب ؼىي َىَ األحس فمؾ، ِضً مجبػخ أٔـٕىٌ اٌصَٓ وبٔىا َص٘جىْ إىل اٌىُٕؽخ وو
 .(1٤)أحس ٌدشزطان يف اإلفربضؼزَُّب

 ُلسَّاغ إلبِخ َىجس زًٌُ ػًٍ وجىزال  َ(٣٩٥-٣٩٤) Historia monachorum in Aegyptoيف ِظط  اٌطَّ٘جٕخحبؽت ربضَد و
ِظط حىت إىل ػهس لطَت جسِّا، أٌ حىت إىل ظِٓ ِوب لجوً    يف اٌطَّ٘جبَُّٔخاحلُبح ومل َىٓ اٌُمسَّاغ اٌُىٍِ جع ًا ِٓ  .(1٥)َىٍِ

 زغ.حََّّّخ اٌجبثب وريٌُّػ اٌؽَّب

                                                                            
َّمػ اٌدَّرُين. -٧  ثبؼزضٕب  اٌىُٕؽخ ادلبضؤَُّخ اٌيت رزجغ اٌ
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٣ 
َُِّخ َـُّخ ػّىًِب والؼَُّّب ض٘جٕخ اٌشَّطوخ اٌجبذى غبٌّجب ال َىىْ ٕ٘وبن  يف طؼُس ِظط،  Cenobitic Communities ففٍ اٌطَّ٘جٕخ اٌمج

ٍَُّخإىل اٌىُٕؽخ ٌصٌه فىبْ ػًٍ اٌطُّ٘جبْ أْ َص٘جىا  ،ِطؼىَ ِٓ اٌطُّ٘جبْ وب٘ٓ َّ ُلسَّاغحلؼىض  احمل ثؼوغ ِشوطِّػٍ    األحس. ثً إ
َُّٔخ ىاجس ثني اجلّبػخوبٔىا ديٕؼىْ اٌىهٕخ ِٓ اٌزَّ Monastic legislators٘جٕخ  اٌطَّ  سىاجس فئٔٗ ِٓ ادلؤوَّو . وإَّٔب ُؼّح ٌٍىهٕخ ثبٌزَّاٌطَّ٘جب
 .(1٦)أََّخ أػّبي وهٕىرَُّخ َُؽّح ذلُ دبّبضؼخال 

ُُِّٓ،عٌخ ػٓ يف ُػ اٌطُّ٘جبْوُف َُحفظ ٌمس وبْ اذلسف ٘ى  ُّويف ٔفػ اٌىل اٌؼٍّبٔ ريح ّوى  واٌَغو  ذ محبَزهُ ِٓ اٌىَّّب  واٌ
 .طفىف اٌطُّ٘جبِْٓ زذىي اٌىهٕخ ثني اٌسََّطََّخ، و٘ى ِب لس َٕشأ ئبؼخ ٌ اٌطِّوربسِّ

َّ ويف سوزيا َُّٔخاٌمىأني ، فئ إلبِوخ  ِٓ  Stylitesني سبٕغ اٌؼّىزَِّ  James of Edessa  َ(٧2٨)+ اٌطَّ٘بوٌادلٕؽىثخ ٌُؼمىة  اٌؽِّطَب
سَٓ ثصٌه يف زلبثؽهُ، إشا مل جيسوا أحّسا أهنُ وبٔىا َمىِىْ ثصٌه، وٌىٓ َُؽّح ٌٍّزىحِّو٘ى ِب َؼين  ػًٍ أػّسهتُ، اإلفربضؼزَُّب

 .  (1٧)اٌُمطثبْحؼط ذلُ ٌُُ

َّ :ادلُدزٌ اٌؽَّبزغو٘ى وبرت ٔؽـىضٌ يف هنبَخ اٌمطْ  Dadisho Qatrayaزازَشى لـطاَب وَمىي  يف أوٌئه اٌوصَٓ حيُوىْ    إ
جؼخ اٌيت رؽجك ثؼغ األػُبز، ال جيت ػٍُهُ رطن لدٌُهُ ػًٍ اإلؿدق حوىت وال الجزّوبع األحوس    عٌخ أصٕب  طىَ األؼبثُغ اٌؽَُّػ

Sunday synaxis
(1٨)  . 

ٔطي شٌه ذظىّطوب يف  ، وِٕٗ ثبلٍ األؼجىع اويف ثؼغ األِبوٓ وبْ ادلزىحسوْ َأذصوْ اٌمطثبْ إىل لدٌُهُ ٌُزٕبوٌى
 ؼىضَب.

َّالبيزنطيَّت لسَّهبنتايف و اغ اٌُىٍِ ِبػسا األَبَ سَّاٌُملس ألطَّ  ادلُدزٌ، اٌزَّبؼغاٌمطْ وِٕص  Studite hypotyposisٔظبَ   ، فئ
ُجُىىْ رٕبواًل َىُِِّوب.  ت اٌزُِّزد ثؼغ ُوألطَّ٘صٖ األَبَ غري اإلفربضؼزَُّخ،  حىت يفو . Non-eucharistic daysخ  غري اإلفربضؼزَُّ

َُّ  واٌصٌ  Sabaitic Typica بيبُجُىىْ اٌؽَّاٌفٍؽـُين ادلىجىز يف اٌزِّ اٌزَّمٍُسٌىٓ  ِّ يف فُّب ثؼسرؼ ووبْ   األضصىشوؽٍ، اٌشَّطق و
 .(1٩)رمسَؽهب اٌؽَّبثكؼبد ِسًظب ذببٖ رٕبوي اٌُمأوضط ربفُّ

ب يف إىل ض٘جبْ وبٔىا حيزفٍىْ ثبإلفربضؼوزَُّ  َ(٦02)+حىَ اٌطَّ َىحَّٕب اٌمسَِّػٕ٘بن إشبضح يف حُبح  اٌجُعٔـَُّخويف ادلظبزض 
 .Peripheral (02)لدٌُهُ. ٌىٓ ٘صا وبْ أِّطا ٘بِشُِّب 

ألطة وُٕؽوخ زلٍَُّوخ    َص٘جىْ إىل اٌطُّ٘جبْذىح، ٌصٌه وبْ مل َىٓ ٕ٘بن ضا٘ت وب٘ٓ ثني اإل، ويف زهبنت البندكتيِّني
ثبٌسََّط إللبِخ اإلفربضؼزَُّب َىَ األحس فمؾ. وإْ  ُىفِٓ اٌىهٕخ اٌؼُّ أحُبّٔب وبٔىا َؽزفُسوْ. وخ األحسإفربضؼزٌَُّدشزطان يف 

. باإلفربضؼوزَُّ ٔبزّضا ِب ووبْ َوصوط    - ِضً اِذطَٓ -ِجبزئٗ يف  ٌىٓلس اػزطف ثبٌىهٕخ، و (٥٤٧َ+)وبْ اٌمسَِّػ ثٕسوذ 
 .(01)خبدف ُلسَّاغ األحس يف شٌه اٌىلذ اأُلذطيخ األزَطح اٌغطثَُّ خ أويف األزَطح اٌجٕسوزَُّ َىٍِ ُلسَّاغأوُس مل َىٓ ٕ٘بن ثبٌزَّو

، و٘ى ِب مل رىٓ رؼطفٗ أزَوطح اٌشَّوطق   يف أزَطح اٌغطة Private massاخلبص  ويف اٌمطْ اٌضَّبِٓ ادلُدزٌ أزشط اٌُمسَّاغ
 .(00)ادلؽُحٍ

                                                                            
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 
 الفتسة احلديثتإقاهت السِّس اإلفخازسيت يف 

االشوزطان يف   ػٓطاجغ ِٓ اٌزَّ َشىى ادلُدزٌ اٌطَّاثغيف أٔـبوُب يف هنبَخ اٌمطْ  َ(٤2٧-٣٤٧)ش٘يب اٌفُ  وبْ اٌمسَِّػ َىحَّٕب •
٘وى  وضطح اٌُمسَّاؼبد ِٓ جهخ ولَّخ اٌزَّٕبوي ِٓ جهخ ُأذوطي   ٘صا االٔفظبي ثنيو وِٓ ولزهب فظبػّسا واألِىض يف رس٘ىض. اٌزَّٕبوي،

َّ   أٔٗ ال ٘ىيف شٌه  ِجسأُ٘، وإىل إطدحهب يف أوضوثب ُدزٌػشط ادل اٌؽَّبزغواحس ِٓ األِىض اٌيت ؼؼً ِظٍحى اٌمطْ  ِؼو  أل
 أْ رزٕبوي. ة ثسوٌْطَّاػشب  رمُُ اجلّبػخ 

َّ اٌمسمي اإلفربضؼزَُّباإلطد  مل َٕجح يف إػبزح ٔظبَ  ٘صا وٌىٓ خ ٌُػ ٌسَهب ػشوب   ِٓ اذلُئبد اٌّّورؽزبٔزَُّ ًاوضري، أل
َّػشب  اٌطَّة  ٌسَهُ وِٓ ثني اٌصَٓ، ػًٍ اإلؿدق ٌٍطَّة َّ ٘صٖ ٘وٍ شلبضؼوخ    أحس، ٌُؽىا مجُّؼب حيزفٍىْ ثٗ و ثبٌطَّغُ ِٓ أ

 .(0٣)اٌىُٕؽخ األوىل

َّب ػٓ شلبضؼخ اٌىُٕؽخ اٌىبصىٌُىَُّخ يف اٌىلذ ادلؼبطط، فُمىي األة ضوثطد فطأؽُػ ربفوذ   • َّ  (021٨َ-1٩٣0)وأ إ
 ؼوهب اٌيت وطَّ Frequent Communion ثزىارط اٌزَّٕبوياٌىبصىٌُىٍ ٘ى حطوخ اؼزؼبزح  اٌزَّبضَدأػظُ وأصلح إطد  ٌُزىضجٍ يف 

َّ  َ.1٩2٦ؼٕخ   Pius Xثُىغ اٌؼبشط  اٌجبثب َّ ٕ٘بن أَؼًب ؼى   ٕ٘بنوثطغُ أ ٌٗ،  اؼزرساَأِبوٓ رمبوَ ٘صا اإلطد ، وّب أ
 .(0٤)ؼٕخ ٥2ح لطّٔب يف ِسَّ 1٥بزح ذدي ػىٌ اٌصٌ أطٍح ربضَد اٌؼجً ِٓ ٘صا االٔزظبض اٌطَّوٌىٓ ال شٍ  َمٍِّ

ِّ واحس ِٕهُ ُلسَّاؼوًب ذبطوًب   (0٥)1٩٦٥َوٌمس أفطؽ وضرْي ِٓ ضجبي اإلوٍريوغ لجً رلّغ اٌفبرُىبْ اٌضَّبين ؼٕخ  ، يف إلبِخ و
َّ ظب٘طح جسَسح لس ٔش أد ثؼوس رلّوغ   ثٗ!! وٌىٓ حسس فُّب ثؼس رطاجغ ػٓ ٘صٖ اٌؼبزح ثني أوضط ضجبي اإلوٍريوغ ِؼطفخ. إالَّ أ

ٍّ جعئٍ ٌظب٘طح اٌمساؼوبد   Concelebrationاٌفبرُىبْ اٌضَّبين، وٍ٘ ادلشبضوخ اجلّبػَُّخ  ٌإلوٍريوغ يف إلبِخ اٌؽِّط اإلفربضؼيت، وح
   ادلعزمحخ ثبإلوٍريوغ. اإلفربضؼزَُّخ االحزفبالداخلبطخ ٌىً واحس ِٕهُ، واٌيت رىلفذ. شلَّب أٔزج رلسَّزًا ِشىدد جسَسح دلضً رٍه 

ِّ واحس ِٓ ضجبي اإلوٍريوغ اٌُموسَّاغ   1٩2٦َوأرؽب ُي ً٘ وبْ ٘صا اإلطد  اٌطَّػىٌ يف ؼٕخ  وضا  رفشٍِّ إلبِخ و
َّ اٌزَّطاجغ ػٓ ٘صٖ اٌؼبزح ثؼس  َّ األة ضوثطد ربفذ َمىي ثأ َّ َىَ؟ ألٔٗ وُف َىىْ إطدحًب يف حني أ اخلبص ثٗ، ٌُزٕبوي و

ُىبْ اٌضَّبين وبْ ثني أوضط ضجبي اإلوٍريوغ ِؼطفخ؟ وً٘ شىىي اٌمسَِّػ َىحَّٕب ش٘يب اٌفُ ِٓ لَّخ اٌزَّٕبوي يف ظِبٔٗ رلّغ اٌفبر
َّ َىَ يف ظِبٕٔب ؿجمًب ٌإلطد  اٌطَّػىٌ اٌؽَّبثك شوطٖ؟   َُظٍحهب اٌزَّٕبوي و

َّ  حسحاٌىالَبد ادلزَّ إَجبضشَُّبديف ثؼغ و ََّزٕبوٌِٓ ادلؤِٕني  ٪٣2فئ ثؼغ اإلَجبضشَُّبد اأُلذطي فئْ اٌوصَٓ   أحس، ويف ىْ و
ُُ٘ فمؾ اٌصَٓ َزٕبوٌىْ.   .(0٦)جبةثني اٌشَّ اٌزَّٕبويحسح َىجس اذببٖ ضلى رىطاض ويف اٌىالَبد ادلزََّمُّىْ اٌؽِّط اإلفربضؼيت 

َّب  • ، فموؾ  ب يف اِحبز وأَبَ األػُبزاإلفربضؼزَُّإلبِخ  إىلبد اإلَجبضشَُّ د وضرْي ِٓػبزفمس خ، يف اٌىٕبئػ األضصىشوؽَُّأ
َّ وضريًا ِٓ اإلَجبضشَُّبد وٌىٓ  .ب َىُِِّوب ْ رمُُ اإلفربضؼزَُُّسيف ادُل اٌطُّوؼَُّخ األضصىشوؽَُّخ ٌُؽذ ٕ٘بن لبػسح صبثزخ ٌصٌه، إش أ
َّثبٌطَّ Shrinesدلمبثط يف وٕبئػ او األضصىشوؽَُّخخ ِؼطوفخ يف األزَطح ب اٌُىَُُِّزىضجَُّواٌٍِّ اٌُىٍِ ٌُػ ِؼزبّزا ثوني   اٌزَّٕبوي غُ ِٓ أ

 ا٘جبد.واٌطَّ اٌطُّ٘جبْ

 َّ  اإلفربضؼوزَُّب ألََّوخ مجبػوخ    رىطاض إلبِخت ثىجٗ ػبَ رزجَّٕ اٌشَّطلَُّخاٌىٕبئػ وٌىٓ األِط اجلسَط ثبال٘زّبَ جسِّا ٘ى أ
Community  واحسح. ٌُزىضجَُّب أوضط ِٓاٌَُىَ، إالَّ إشا رـٍجذ اٌظُّطوف غري شٌه، فُزمبَ يف ٔفػ 

ِّب ثنيأٔٗ ٌُػ رلهىاًل  غُ ِٓ، ثبٌطَّال رؼطفٗ اٌىُٕؽخ األضصىشوؽَُّخ ػّىًِب  Private massاخلبص  واٌُمسَّاغ  اإلوٍريوغ ضجبي سبب
                                                                            

23- Ibid., p. 91. 
24- Cf. Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 92. 

 رلّغ اٌفبرُىبْ اٌضَّبين ٘ى اجملّغ ادلؽىىين احلبزٌ واٌؼشطوْ حبؽت اٌىُٕؽخ اٌىبصىٌُىَُّخ. -0٥
26- Robert F. Taft, S.J., op. cit., p. 93. 



٥ 
 ادلمسَّؼوخ ب ُزىضجَُّو اٌٍَِّمُُ  وبْ يف اٌمطْ اٌضَّبٌش ػشط ادلُدزٌ َAvraam of Smolensk  +(1001)مسىٌٕؽه  اٌصٌ َِٓ آأفطف .فُهب
َّ أُٔت ثسافغ اٌزَّو٘ى ِب َزحسَّس ػٕٗ ثؼغ اٌُىزَّبة األضصىشوػ ٌُػ  ،َ(1٩2٨)+وطؤشزبزد  َىحَّٕب أَؼًب اٌمسَِّػ َىَ، وثبدلضً و

Reproval َّمىيٌىٓ وؼدِخ ػًٍ اٌز! 

َّب  َّ  ألً فزؼسُّ اٌزَّٕبويك ثزىطاض ب َزؼَّفُّ األضصىشوؽَُّخادلّبضؼخ أ وزبثوبد  ، ِمبضٔخ ثبٌىُٕؽخ اٌىبصىٌُىَُّخ، ثبٌطَّغُ ِوٓ أ
َّ اٌزَّٕبوي َ(11٩٥)+ثؼس  Theodore Balsamonاٌمبٔىين اٌجُعٔـٍ صُىزوض ثبٌؽبِىْ  ألوٌئوه  جسَط ثبالػزجوبض   اٌُىٍِ رؼزّّ أ

 َٓ.ني وادلؽزؼسِّادلؽزحمِّ

َّ إلبِخ اإلفربضؼزَُّب اٌُىَُِّخ  Middle byzantine monasticism ادلزىؼِّـخ اٌجُعٔـَُّخ اٌطَّ٘جٕخويف  أو ػًٍ األلً إلبِزوهب   -فئ
اٌطَّ٘جبين يف اٌفزطح ِب ثني اٌمطَٔني ُجُىىْ وٌىٓ اٌزٍِّ٘ أِْط شبئْغ، ِضٍّب وبْ اٌزَّٕبوي اٌُىٍِ أِطًا ِضبٌُِّب.  -ػسَّح ِطَّاد أؼجىػُِّب 

 غبٌّجب، ويف األؼجىعواحسح  ِطَّح٘جبْ أْ َزٕبوٌىا ٌٍطُّ؛ فُّىٓ ّزاَىشف منى شلبضؼخ أوضط رشسُّػشط واٌطَّاثغ ػشط ٌٍُّدز،  اٌضَّبين
َّ ِطَّح َّ شهطَٓ، أو صدس أو أضثغ ِطَّاد يف اٌؽَّٕخ، اػزّبزًا أؼجىػني، و َّ شهط، أو و  ادلؽوئىٌني.  ىوُ اِثوب   ػًٍ ُح أو ِطَّح و
 .(0٧)اٌطَّ٘جٕخحىت يف  هب رؼزّّ اؼزضٕبً وٌىَّٕ ،اٌُىٍِ ٌٍزَّٕبوياخلبِػ ػشط ادلُدزٌ ديىٕٕب أْ صلس أِضٍخ  حبٍىي اٌمطْو

ِّ  يف اٌىلذ احلبيل ٕ٘بن حطوخو ، ويف ثؼغ اجلّبػبد (0٨)اجملسَّزح يف ججً آصىغ اٌشَّطوخذظىّطب يف أزَطح و٘صا، ِؼبزح ٌى
ُُِّٓلخ ثني ادلزفطِّ ُِّٔني( اٌشَّطلُِّنياألضصىشوػ  اٌطُّوَ خ ِٓاألغٍجَُّو .اٌؼٍّبٔ ُُِّٓ )اخلٍمُسو يف  ِوطَّاد ح أو ػسَّ ِطَّحِب ظاٌىا َزٕبوٌىْ  اٌؼٍّبٔ
   .(0٩)واالػزطاف ثبخلـبَب واٌظَّدح اٌظَّىََشًّ  ثؼس اؼزؼساز ؿىًَ، وٌىٓ ػًٍ األوضط ٕخاٌؽَّ

َّ بٌؽِّ، فني(سؤُِّذٍمُ)اٌدَّ اٌشَّطلُِّنياألضصىشوػ و٘ى ِب َزشبثٗ وضريًا ِغ  ػوبَ،   طَبْ األضصىشوػ الثس أْ َزٕبوٌىا وو
َّ ثبٌزَّٕبوي حَٕظوَُ ِّب.أضثؼني  و ً  ؼٍَٓ أمسب  اٌصَٓ مل َزٕبوٌىا يف ظِٓ اٌفظحُر ويف َىَ اخلُّػ اٌىجري اذلٕسويف  َى ، ػًٍ األلو
َُّٕخيف اٌىُٕؽخ و .(٣2)ِٓ ثبلٍ األؼطاض ْؽزجؼسووَُ . ورىارط (٣1)اِحبز واألػُبز رمبَ اإلفربضؼزُب فمؾ أَبَ، حىت يف األزَطح، األضُِ

 ُأذطي.إىل  إَجبضشَُّخخيزٍف ِٓ  اٌزَّٕبوي

َّب  واألحس، وَىُِِّب ذدي  واجُلّؼخب أَبَ األضثؼب  حيزفٍىْ ثبإلفربضؼزَُّ، فىبٔىا حىت إىل ولذ لطَت األلجبؽ األضصىشوػأ
َّب اٌَُىَ فزمبَ اإلفربض(٣0)اٌىجري اٌظَّىَ ؼزَُّب َىُِِّب، ثً وأوضط ِٓ ِطَّح يف اٌَُىَ اٌىاحس يف اٌىُٕؽخ اٌىاحسح ػٍوً ِوصاثح   . أ
ّوخ ضلوى   اذببٖ ِزعاَس ثني اٌفئبد ادلزؼٍِّوَىجس حبٌُِّب  يف اٌؼبَ. ِطَّحني َزٕبوٌىْ أوضط ِٓ ػسز لًٍُ ِٓ اٌؼٍّبُِّٔوٕ٘بن  سلزٍفخ.
 . (٣٣) Frequent reception اٌزَّٕبويرىطاض 

ٌُِّب فمس اٌُىٍِ غري ِؼطوف حىت يف األزَطح اٌُمسَّاغؼبثًمب وبْ و َّب حب ثسأد يف ظِٓ  اٌظَّب٘طح٘صٖ !! وشبئّؼب ٘صا األِط أطجح، أ
َـُّخثـطَطن اٌىُٕؽخ  ُِِّب دلسَّ اٌُمسَّاغاٌصٌ ُػطف ػٕٗ إلبِخ  َ(1٩٧1-1٩٥٩) اٌؽَّبزغ وريٌُّػخ اٌجبثب األضصىشوؽَُّ اٌمج ح رعَس ػوٓ  َى

   ٕخ.ؼ ٣2
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٦ 
  .(٣٤)خ يف ثؼغ األزَطحَىَُِّ إفربضؼزَُّبغُ ِٓ وجىز ، ثبٌطَّفمؾ يف اِحبز واألػُبزثبإلفربضؼزَُّب  ىْاإلصُىثُُّوحيزفً 

 اخلالصت
ثؼس اٌؼطع ادلؽزفُغ واٌؽَّبثك شوطٖ، ََرٍُض األة ضوثطد ربفذ إىل ٔزُجخ غطَجخ أضا٘ب ِغبَطح ٌٍحمبئك اٌيت وضزد يف 

َّ ”٘صا اٌَفظً، وشٌه حني َمىي:  أو احلسَضخ أو أٔوٗ   اٌُىؼـًػًٍ أٔٗ َٕزٍّ ٌٍؼظىض  رىطاض إلبِخ اإلفربضؼزَُّب ظطح إىلإٌَّإ
 !!(٣٥)“ٔظطح ذبؿئخ ، ٍ٘فىط غطيب

 

 

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


