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قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
إيبارشيَّة لوس أجنلوس
لقاء على اهلواء .اخلميس  11نوفمرب 1015م
الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

سرّ اإلفخارستيَّا
مسمَّيات السِّر

• نالت ليتورجيَّة القُدَّاس اإلهلي على مر العُصور ،كثرياً من املسمَّيات الطَّقسيَّة املرتبطة تارخيياً بطقوس الكنائس املختلفة.
أمَّا تعبري ”كسر اخلُبز“ ،فهو االسم األقدم هلذا السِّر ،وقد ورد ذكره هكذا يف سفر أعمال الرُّسُل عندما كاا املممناو
جيتمعو معاً لكسر اخلُبز والصَّالة بسرور وابتهاج وبساطة قلب.
ويُعدُّ القدِّيس إغناطيوس األنطاكي الشَّهيد (101 -55م) هو أوَّل من أشار إىل عشاء الرَّب السِّري بكلمة ”إفخارستيَّا“
 εὐχαριστείαأي ”الشُّكر“ .موضحاً أ َّ اإلفخارستيَّا هي املعروفة ب ”كسر اخلُبز“ .حيث استخدم لفظة ”إفخارساتيَّا“
أربع مرَّات يف رسائله ،ويف كلِّ مرَّة ،يتغيَّر مدلول الكلمة حسب سياق النَّص.

أمَّا مصطلح ”الذَّبيحة“ ،فهو من أقدم املصطلحات الطَّقسيَّة اخلاصة بالقُدَّاس اإلهلي يف كنيسة مصر ،كما جنده عند العالَّماة
أورجيانوس (152 -185م) ،والبابا تيموثاوس األوَّل (585 -580م) الذي يدعو القُدَّاس اإلهلي باسم ”الذَّبيحة الرُّوحانيَّة“.
ومن أقدم املسمَّيات هلذا السِّر يف الكنيسة القبطيَّة ،املصطلح اليوناين ( προσφοράبروسفورا) والذي انتقل بنصِّه ونُطقه
إىل اللُّغة القبطيَّة  procvoraويعين ”تقدمة“ .فنصُّ قُدَّاس القدِّيس سرابيو أُسقُف متويس يف القر الرَّابع عنوانه الرَّئيسي
هو  Εὐχή προσφορᾶςأي” :صالة الربوسفورا“ أو ”صالة التَّقدمة“ .وهي نفس الكلمة ”بروسفورا“ الا وردت يف
قوانني البابا أثناسيوس الثَّاين (214-281م) بطريرك اإلسكندريَّة يف هناية القر اخلامس .ولكن املترجم هلذه القوانني إىل اللُّغة
العربيَّة يف القر احلادي عشر امليالدي ،ترجم كلمة ”بروسفورا“ القبطيَّة إىل كلمة ”قُدَّاس“( ،)1وهو ما استطعنا أ نعرفه
من النَّص القبطي للقانو ( ،)21والقانو ( ،)15ومها من بني القوانني القليلة ضمن هذه القوانني ال الزالت حمفوظة لادينا
بنصِّها القبطي القدمي( .)1بل إ َّ االصطالح اللِّيتورجي ”بروسفورا“ هو أقدم من ذلك أيضاً ،إذ جنده عند العالَّمة أورجياانوس
املصري (152 -185م) يف حديثه عن صلوات القُدَّاس اإلهلي.
وهناك أيضاً مصطلح ”السَّرائر“ أو ”األسرار“ ،والذي يُطلق على هذا السِّر يف الكنيسة القبطيَّة ،وقد ورد يف قوانني
البابا تيموثاوس (588-581م) البطريرك ال  15من بطاركة كنيسة اإلسكندريَّة .وأيضاً يف قوانني البابا أثناسيوس الثَّااين (-281
214م) بطريرك اإلسكندريَّة يف هناية القر اخلامس امليالدي(.)5
أي أ َّ املسمَّيات” :بروسفورا“ أي التَّقدمة” ،السَّرائر“ أو ”األسرار“ هي من املسمَّيات القدمية هلذا السِّار يف
الكنيسة القبطيَّة.
أمَّا املصطلح اليوناين ( σύναξιςسيناكسيس) أي ”اجتماع“  ،فهو االسم القبطي للقُدَّاس اإلهلي يف زمان الباباا
أثناسيوس الرَّسويل .وهذا املصطلح يعين أيّ اجتماع لعبادة أو صالة مجهوريَّة مبا يف ذلك االجتمااع مان أجال إقاماة
 -1كما يف القوانني 1:15 ،1:21 ،20 ،1:15 ،2:12

2- Riedel, W. and Crum, W., The Canons of Athanasius Patriarch of Alexandria, London, 1904, p. 92, 112.
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اإلفخارستيَّا  . liturgical synaxisوهي كلمة تُستخدم يف الكنيسة الشَّرقيَّة عموماً ،وجندها يف قطمارُس الكنيسة القبطيَّة باسم
[( cunaسيناكس) .ولكنَّها يف الغرب استُخدمت منذ وقت مبكِّر لتعبِّر عن اجتماع غري ليتورجي للشَّعب ،أي اجتمااع
لغرض دو إقامة اإلفخارستيَّا  aliturgical synaxisمتضمِّناً تالوة مزامري وقراءة فصول كتابيَّة وصلوات بعيداً عن إقامة خدمة
القُدَّاس ،وهو ما نعرفه يف الكنيسة القبطيَّة بطقس صلوات رفع البُخور يف عشيَّة وباكر ،أو خدمة صالة املزامري يف األديرة.
وعلى ذلك ،فهناك نوعا أساسيَّا من ”السِّيناكسيس“ أو ”السِّيناكس“ مها” :السِّايناكس الكابري ;ni]; -
[ ،“ `ncunaونعين به خدمة إقامة اإلفخارستيَّا وحيويها كتاب اخلوالجي املقدَّس .و”السِّايناكس الصَّاغري ;kouji -
[ “ `ncunaونعين به صلوات رفع البُخور والتَّسبحة ،وصلوات املزامري يف سواعي اليَوم.

ويف الكنيسة البيزنطيَّة ،يُسمَّى السِّر ”اللِّيتورجيَّا اإلهليَّة“ .أمَّا األرمن والسِّريا فيدعونه  -كما عند األقباط ” -الذَّبيحة“ أو
”القُربا (قربونو)“ أو ”التَّقدمة (بروسفورا)“ .أمَّا األحباش واآلشوريُّو فيقولو ”التَّقديس (قُدَّاسة  -قِدَّاسة  -قدَّاشاه)“.
إالَّ أ َّ اللَّفظ األكثر تداوالً اآل بني األقباط ،فهو ”القُدَّاس“ .وأمَّا السِّريا واملوارنة ،فيشتهر القُدَّاس عندهم باسام
( ἀναφοράأنافورا  ،)Anaphora -وهي كلمة يونانيَّة تعين يف املصطلح اللِّيتورجي ”تقدمي القُربا أو رفعاه .“offering -
والتذكار والتَّنااول.
وأُطلقت الكلمة ”أنافورا“ على اجلزء الرَّئيسي من صالة اإلفخارستيَّا ،وهو اجلزء الذي حيوي التَّقديس ِّ
وأل َّ الكلمة بذلك تغطي معظم صلوات اللِّيتورجيَّا ،فقد أُطلقت عموماً على تقدمي ذبيحة اإلفخارستيَّا بكاملها.
ἡ

ويُسمَّى القُدَّاس يف الالتينيَّة  Missaو من هذه الكلمة الالتينيَّة جاءت كلمة  Massيف اإلجنليزيَّة.
• أمَّا خُبز اإلفخارستيَّا نفسه ،فيُعرف يف الطُّقوس القبطيَّة والبيزنطيَّة واآلشوريَّة ،باسم” :احلَمَال  “lambأو ”حَمَال ال“.
واستخدام هذا االصطالح وترتيله أثناء القسمة ميكن شرحه إذا تذكَّرنا حقيقة أ َّ الشَّرق املسيحي يطبِّق االصطالح ( θυσίαثيسيَّا)
أي ”ذبيحة“ أو االصطالح املقابل له ( θυσία φρικτήثيسيَّا فريك ) أي ”الذَّبيحة املخوفة“ ،على تقدمة اإلفخارستيَّا(.)2
وإ َّ االصطالح اللِّيتورجي ”احلَمَل“ جنده عند البابا أثناسيوس الرَّسويل (515 -518م) ،حيث يدعوه ”احلَمَال
السَّمائي“ ،فيقول:
حلمَل السَّمائي ونمهَّل لنلمس الطَّعام السَّمائي( ،)5فلنغسل أيدينا ،ونطهِّار
[علينا أ نستعد لكي نقترب من ا َ
اجلسم وحنفظ العقل من أيِّ شر حىت إذا كنَّا كلُّنا أطهاراً ،نستحق أ نتناول من الكلمة].
وقد دخل اصطالح ” َحمَل ال“ كاصطالح ليتورجي إىل قُدَّاس كنيسة روما بواسطة البابا سارجيوس األوَّل
101م) الذي وُلد يف سيسيليا  Sicilyمن عائلة جاءت أصالً من أنطاكية.

(-481

عادة الصَّوم قبل التَّناول من األسرار املقدَّسة
• إ َّ عادة الصَّوم قبل التَّناول من األسرار املقدَّسة ،كانت مستقرَّة ومعروفة يف أيام آبائنا الرُّسُل األطهار .ففاي سافر
األعمال ( )1:15نقرأ« :وبينما هم خيدمو الرَّب ويصومو  .»...فكلمة ”يصومو “ يف اليونانيَّة جاءت مصدر يف حالاة
اإلضافة يف اجلمع ،وتتبع يف الزَّمن ما يسبقها من أفعال .وتكو ترمجتها احلرفيَّة ”بينما كانوا صائمني“ ،أل َّ األفعال السَّابقة
هلا ،جاءت كلُّها يف الزَّمن املاضي .ويُسمَّى هذا التَّركيب اللُّغوي عند النَّحويِّني  . Absolute participleويف التَّرمجة القبطيَّاة
هلذه اآلية
4- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 86-87.

 -5كا التَّناول يف القرو األوىل يسلَّم يف اليد اليُمىن للمتناول ،حيث يضع املتناول يده اليُسرى حتت اليُمىن ،مث يتناول األسارار إىل فماه.
وسريد شرح ذلك يف فصل التَّناول يف هناية هذا الكتاب .وقد أُلغيت هذه العادة ،واستُبدلت مبا هو جاري اآل  ،منعًا من العاوارض الا قاد
تصيب اجلواهر املقدَّسة.
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أي ”وبينما هم خيدمو الرَّب صائمني .“...
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حضور املسيح يف سرّ اإلفخارستيَّا

• حبسب فكر آباء الكنيسة ،حنن نتناول جسد املسيح احلقيقي يف صورة اخلُبز  ،ونتناول دم املسيح الكرمي ،يف صورة
اخلمر .فحضور املسيح يف األسرار ،ليس حضوراً مادياً ،وال حضوراً روحياً ،بل هو حضور سرِّي وحقيقي ،يف آ معاً.

ولقد حافظ الالَّهوت األرثوذكسي على تعليم اآلباء الذي يمكِّد على احلضور احلقيقي للمسيح يف سرِّ اإلفخارساتيَّا،
وحتوُّل اخلُبز واخلمر إىل جسد املسيح ودمه ،دو حماولة تفسري هذا التَّحوَّل بلغة الفلسفة .إذ يرفض الالهوت األرثوذكسي
مفهوم حتوُّل جوهر اخلُبز واخلمر يف اإلفخارستيَّا  ، Transubstantiationوهو التَّعليم الكاثوليكي .ويرفض أيضاً مفهوم وجود
اجلوهرَين معاً  ، Consubstantiationأي جوهر اخلُبز واخلمر من جهة ،وجوهر جسد املسيح ودمه من جهة أُخارى ،وهاو
التَّعليم اللوثري .فجسد املسيح ،ال يكو مكا جوهر اخلُبز ،كما يقول الكاثوليك ،وال معه ،وال فيه ،كما يقول لوثر .بل
حبسب الالهوت األرثوذكسي” ،هو“ هذا اخلُبز بعد تقديسه.
• ولقد أورد النَّص اليوناين للقُدَّاس الباسيلي الذي نشره رونودوت  E. Renaudotثالث صلوات للقسمة؛ األوىل غري معروفاة
لدينا ،والثَّانية هي القسمة العادية للقُدَّاس الباسيلي ،والثَّالثة هي ال تُقال اآل يف عيد الغطاس.
أمَّا صالة القسمة األوىل فهذا نصُّها” :يا إهلنا ،إله اخلالص ،علِّمنا أنت أ نشكر باستحقاق إحساناتك ،ال عملتاها
وتعملها معنا كلَّ حني .أنت هو إهلنا الذي قبلت هذه القرابني .طهِّرنا من كلِّ دنس اجلسد والارُّوح ،وعلِّمناا أ نكمِّال
القداسة خبوفك .لكي بشهادة ضمري طاهر ،قابلني نصيباً من قُدساتك ،نتَّحد باجلسد املقدَّس والدَّم ،اللَّذين ملسيحك ،ونقبل
هذا باستحقاق .ويكو لنا املسيح ساكناً يف قلوبنا ،ونصري هيكالً لروحك القدُّوس .نعم ،يا إهلنا ال جتعل فينا أحداً جمرِماً يف
حق أسرارك هذه الرَّهيبة ،وال مريضاً بالنَّفس واجلسد ،بسبب تناوله بغري استحقاق .لكن أعطنا حىت النَّ َفس األخري ،أ نقبل
باستحقاق رجاء قُدساتك ،زاداً للحياة األبديَّة ،وجواباً مقبوالً أمام منرب مسيحك املخوف ،لكي نصري حنن أيضاً مع قدِّيسيك
الذين أرضوك منذ البدء ،شركاء خرياتك األبديَّة ،ال أعددهتا حملبِّيك ياربُّ .واجعلنا مستحقِّني يا سيِّد ،أ جنسر بدالة بغاري
وقوع يف دينونة ،أ ندعوك أنت يا ال اآلب السَّماوي ،ونقول .)4(“..
• يقول األب ألكسندر مشيما  :إنه أمرٌ ثابت وال جدال فيه ،أ مناولة مجيع املممنني يف كلِّ قُدَّاس إهلي ،كانات قاعادة
واضحة يف الكنيسة األوىل ،ولكن ما جيب أ نشدِّد عليه هو أ َّ هذه املناولة اجلماعيَّة واملنتظمة فُهمت واختُربت ،ليس فقط كعمل
تقوي وتقديس شخصي ،بل فوق كلِّ شيء ،كعمل نابع من عضويَّة املرء يف الكنيسة .بالضَّبط كتحقيق وإجناز هلذه العضويَّة.
لقد عُرفت اإلفخارستيَّا واختُربت كسرِّ الكنيسة ،وسرِّ اجلماعة ،وسرِّ الوحدة  ...وكا من املتعارف عليه أ َّ الذي ال
يتناول ألسابيع قليلة ،يكو قد حرم نفسه وفصلها عن جسد الكنيسة .إ َّ مناولة جسد املسيح ودمه ،كانت اإلجناز الواضح
للمعموديَّة واملريو  .ومل يكن هناك أيُّ شرط آخر القتبال املناولة .ومجيع األسرار الباقية ”تُختم“ باالشتراك يف القُدساات.
وهذا االرتباط بني العضويَّة يف الكنيسة واملناولة كا واضحاً ،لدرجة أننا جند يف النُّصوص اللِّيتورجيَّة األوىل أنه قبل تقديس
القرابني يتم تسريح أولئك الذين ال حيق هلم االشتراك يف األسرار اإلهليَّة .وجيب أ يكو واضحاً عنادنا مهماا تعقَّادت
وغمضت هذه األمور فيما بعد ،أ َّ هذا الفهم واخلربة األوليني للمناولة ،سيبقيا إىل األبد القاعدة األساسيَّة لتقليد الكنيسة.
أمَّا إحجام البعض عن التَّناول بدافع احلرص الشَّديد على قُدسيَّة املناولة ،خمافة تدنيس األسرار إذا تناوهلا أولئك عن غري
استحقاق ،فهو إحجام مل يعُد صحيحاً اليَوم .ألنه لو كا صحيحاً ،لشعر غري املتناولني ببعض احلُز علاى األقال وهام
 -4مترمجة عن اليونانيَّة بواسطة رهبا دير القدِّيس أنبا مقار.
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حيضرو القُدَّاس اإلهلي ،ولتأسَّفوا على عدم استحقاقهم وعلى خطاياهم ال تفصلهم عن القُدسات ،ولشعروا باختصار بأهنم
”حمرومو “ من الكنيسة .ولكن بالواقع ،ال شيء من هذا .جيلٌ بعد جيل من األرثوذكس ،حيضرو القُدَّاس بضمري طاهر،
مقتنعني كُلياً أ َّ شيئاً أكثر ليس مطلوباً منهم ،وأ َّ املناولة ببساطة ليست هلم .وعندما يتناولو يف تلاك املارَّات القليلاة
والنَّادرة ،فهم يتناولو كإمتام فرض أو واجب .وهبذه املناولة يعتربو أنفسهم مسيحيِّني.
إنه من املستحيل أ جند نصاً آبائياً واحداً ،يدعم فكرة أنه إذا مل يستطع املرء أ يتناول باستحقاق ،من األفضل لاه أ
ميتنع عن املناولة.
لقد كتب القدِّيس يوحنا كاسيا (250/220-540/550م):
[ جيب أالَّ نتجنَّب املناولة حبجة الشُّعور بأننا خاطئو  .علينا أ نتناول مراراً كثرية ،من أجل شافاء الانَّفس،
وتطهري الرُّوح .ولكن بتواضع وإميا  ،معتربين أنفسنا غري مستحقِّني].
علينا أ نلتمس البلسم جلراحنا ،فمن املستحيل أ نتناول مرَّة يف السَّنة ،كما يفعل البعض ،معتربين أ َّ تقديس األسرار
متيسِّر فقط للقدِّيسني .إنه من األفضل التَّفكري بأ َّ السِّر إذ يعطينا النِّعمة ،يُطهِّرنا ويُقدِّسنا .همالء النَّاس يُظهارو كربيااء
أكثر من التَّواضع ،ألهنم عندما يتناولو  ،يعتربو أنفسهم كمستحقِّني ،وإننا لن نكو مستحقِّني أبداً.
عندما أصبحت املناولة أداة للتَّقوى الشَّخصيَّة والتَّقديس الفردي ،وحمرومة كلياً من معناها الكنسي ،بطلت بالتَّاايل أ
تكو العضويَّة يف الكنيسة متجذِّرة ومقاسة باالشتراك يف سرِّ وحدة الكنيسة ،وإمياهنا ،وحمبَّتها ،وحياهتا.
إ َّ املرء يأكل ويشرب بغري استحقاق ،عندما يتناول ظاناً نفسه ”مستحقاً“ بقداسته اخلاصة ،وليس بقداسة املسيح.
إ َّ قول الرَّسول « :فليخترب اإلنسا نفسه ،وهكذا فليأكل من هذا اخلُبز ،ويشرب من هذه الكأس» (1كورنثاوس
 )18:11والغاية من هذه التَّهيئة ،ليس أ يعترب اإلنسا نفسه ”مستحقاً“  ،بل أ جتعله يعاي بالضَّابط أناه ”غاري

مستحق“  ،وأ تقوده إىل التَّوبة احلقيقيَّة .والتَّوبة هي كلُّ هذا؛ أ يرى اإلنسا خطاياه وضعفه ،وأ يُدرك أنه منفصل
عن ال ،فيحز ويغتم هلذا األمر ،ومن مثَّ ،يرغب الغفرا واملصاحلة ،رافضاً الشَّر ،وخمتاراً العودة ل ،ومشتاقاً بالنِّهاية
للمناولة ،من أجل شفاء النَّفس واجلسد(.)1

 إذاً اإلفخارستيا أساساً ،هي سرُّ وحدة الكنيسة ،وبدو اإلفخارستيا كا يستحيل أ يقول بولس الرَّسول« :إنناا
أعضاء جسمه ،من حلمه وعظامه» (أفسس  .)50:5وكا يستحيل أ نقول’ :إ الكنيسة هي جسد املسيح‘ .ولكنَّنا نقاول
ذلك ،على أساس أ َّ مجيع املممنني يتناولو جسد املسيح الواحد ،فيصريو أعضاء هلذا اجلسد.

 -1مقتطفات من مقال له يف كتاب ”الصَّوم الكبري“ ،وقد نُشر جزء منه يف جملَّة النُّور ،العدد الرَّابع1185 ،م.

