
  

  :الرَّابع الفَصل
  ُمقـدِّمة األنافورا

أو صالة الشُّكر الكُربى



  ٦٧٤

  متهيد
املوعوظني فقـط، لتخلَّصـت    قُدَّاسلو كانت اخلدمات الكنسيَّة هي 

فربغم اعتيـاد الكنيسـة   . من كثري من االضطهاد احلكومي هلاالكنيسة 
اصطدام السُّـلطات   ، إالَّ أنَّضدَّهاالتَّعرُّض الضطهاد الوثنيِّني املتعصِّبني 

الكنيسة ظلَّت تقيم صالة اإلفخارستيَّا  كان بسبب أنَّ ،احلاكمة بالكنيسة
معيَّات والنَّـوادي  يف سريَّة تامة، بينما كانت احلكومة قد منعت هنائياً اجل

أو  ،أن جتعـل صـالة اإلفخارسـتيَّا    ،ومل يكن ميسوراً للكنيسة. السِّريَّة
موقوفة على األعضاء يف جسد املسيح،  ،هذه الصَّالة ألنَّ .عالنيةً ،قُدَّاسال

ات قبل نيقية ُتقام يف بيـوت  قُدَّاسكانت ال ،ومن مثَّ. أي مجاعة القدِّيسني
. ُتقام يف بيت رحب ألحد األعضاء األغنياء بأن ،وكانت العادة .خاصة

  .التَّامةريَّة السِّتتيسَّر  ،وذلك ألنه يف مثل هذا البيت

فقد أبـاح للمسـيحيِّني حريَّـة     ،م٢٦٠ سنةا قانون جالينوس أمَّ
هذا القانون مل مينـع استشـهاد بعـض     من أنَّ غمالرَّوعلى . االجتماع

املسيحييِّن من أجل اإلميان، إالَّ أنه أعطى للكنيسة فترة هدوء نسيب ملـدَّة  
  .قبل االضطهاد الضَّخم الذي شنَّه اإلمرباطور دقلديانوس ،أربعني عاماً

وألوَّل . كانت الصَّالة اجلماعيَّة ُتقام يف أمان ،ويف خالل هذه املدَّة
كما أننا نستدل مـن حـال   . مبان خاصة بعبادة املسيحييِّنمرة ُشيِّدت 

ى اآلن قسـنطينة  وهي مدينة صغرية يف مشال أفريقيا ُتسمَّ –كنيسة سريتا 
ى ما يلزمها كانت حتصل عل ،الكنيسة يف تلك الفترة على أنَّ –باجلزائر 

كان لديها كأسـان مـن    ،هذه الكنيسة وذلك ألنَّ .من التَّأثيث الفاخر
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ب، وستَّة من الفضَّة، وست صواين من الفضَّة، وسبعة مصابيح مـن  الذَّه
  .الفضَّة، وغري ذلك الكثري

الكنيسـة مل تكـن    ألنَّ .ةد غريبة بل طبيعيَّمل تُع ،وهذه التَّطوُّرات
مجاعة خاصة، أو نصف خاصة، ألهنا شعرت بواجبها حنو تبشري العـامل  

وهكـذا مل تبـق   . عنـها مبجرد االعتراف هبا ورفع االضطهاد  ،باملسيح
اء اخلروج عـن  جرَّحتيق هبا  ر عن املخاطر اليتظَ، بغض النَّالكنيسة منعزلة

  .ولقد اختارت الكنيسة أن تسري يف هذا الطَّريق. زلةهذه الُع

  ἡ ἀναφορά - Anaphora: معىن األنافورا
 ἡكلمة  ἀναφορά )هاة معاين من أمهِّتفيد عدَّ اليونانيَّةيف ) أنافورا :

وصارت تعين حرفياً . “)طلباً للمساعدة(جوء إىل اللُّ”، أو “إعادة نقل”
، ألنَّ “offering -أو رفعـه   القُربـان تقدمي ” :اللِّيتورجييف املصطلح 

 φοράو  .“إىل فـوق ”: وتعين ،)أنا( ἀνα: تتركَّب من مقطعني الكلمة
فاألنافورا هنـا   ،وعلى ذلك. “قدِّم أو يلبسيرفع أو ُي” :وتعين ،)فورا(

على اجلـزء   الكلمةأُطلقت قد و. إىل فوق القُربانتعين رفع الصَّعيدة أو 
ذكار قديس والتِّ، وهو اجلزء الذي حيوي التَّاإلفخارستيَّائيسي من صالة الرَّ
ا، لذلك أُطلقت يتورجيَّي معظم صلوات اللِّلذلك فالكلمة تغطِّ. ناولوالتَّ

  .ا بكاملهااإلفخارستيَّعموماً على تقدمي ذبيحة 
 “قُـدَّاس ”يقابلها كلمة  ،واملوارنة السِّريانعند  “أنافورا”وكلمة 
  .“اشاهقدَّ”اآلشوريَّة يف الكنيسة هي ُتدعى و .عند األقباط

ليس هو التَّعبري املشهور  ،“أنافورا”تعبري  أنَّ ،وإنه من العجيب حقاً
العنـوان   بـرغم أنَّ  .“قُدَّاسال” :ه تعبرييف الكنيسة القبطيَّة، إذ حلَّ حملَّ
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قبطي يف خمطوطاتنا القبطيَّة، ويف اخلوالجي املطبـوع   قُدَّاس القبطي أليِّ
  .“أنافورا” :عنوانحيمل  ،أيضاً

  :الباسيلي القبطي هو قُدَّاسفعنوان ال
: ~Anavora  `nte  pìagioc  Bacilioc  `e `viwt. 

  .)١(“القدِّيس باسيليوس لآلب أنافورا” :أي
  :الغريغوري القبطي هو قُدَّاسوعنوان ال

: ~Anavora  `nte  pìagioc  ~Grhgorioc  piqeologoc    
  .)٢(“باإلهليَّات النَّاطقالقدِّيس غريغوريوس  أنافورا”: أي

  :املرقسي هو قُدَّاسوعنوان ال
~Tarxh `n;`anavora `nte peniwt `eqouab Markoc 

pìapoctoloc  qh`etaferbebeon  `mmoc  `nje  
pìtricmakarioc pìagioc  Kurilloc  piarxh`epickopoc.  

أبينا القدِّيس مرقس الرَّسول، الذي رتَّبه ومجعـه   أنافورابدء ”: أي
  .)٣(“رئيس األساقفة كريلُّس،القدِّيس  ،املثلَّث الطُّوىب

  احلوار اللِّيتورجي يف مقدِّمة األنافورا
املؤمنني بني الكاهن والشَّـعب   قُدَّاسيدور احلوار اللِّيتورجي يف بدء 

                                                                            
  ٣١٢، ص م١٩٠٢كتاب اخلوالجي املقدَّس، طبعة سنة  -١

  .“اخل... القدِّيس  قُدَّاس”: املذكور هذا العنوان القبطي إىلوالجي اخلوقد ترجم 
  ٤٥١، ص م١٩٠٢كتاب اخلوالجي املقدَّس، طبعة سنة  -٢

  .“اخل... القدِّيس  قُدَّاس”: املذكور هذا العنوان القبطي إىلاخلوالجي وقد ترجم 
  . ٥٥٣، ص م١٩٠٢كتاب اخلوالجي املقدَّس، طبعة سنة  -٣

  .“اخل...  قُدَّاسبدء ”ترجم القبطيَّة إىل املذكور ولكن اخلوالجي 
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  :كما يلي
  . “مع مجيعكم الرَّبُّ”: يقول الكاهن
  .“ومع روحك”: يرد الشَّعب

  . “ارفعوا قلوبكم”: يقول الكاهن
  .“هي عند الرَّب”: يرد الشَّعب
  . “فلنشكر الرَّب”: يقول الكاهن
  .“وعادل مستحٌق”: يرد الشَّعب

هـو   ،ذكـره  السَّابق اللِّيتورجياألصل يف النَّص  وعلى ذلك، فإنَّ
حيث  .والشَّعبأي احلوار املباشر بني الكاهن . احلوار وليس الرُّشومات

، وُيجري هذا احلـوار  الشَّعبيتَّجه الكاهن إىل ناحية الغرب يف مواجهة 
 ،الشَّـرق يلتفت إىل  ،وبعد انتهائه. م، بكاملهَدحيق يف الِقالسَّ اللِّيتورجي

 مسـتحقٌ ” :وللتَّ الشَّعبخماطباً اهللا اآلب بنفس ما نطق به  ،الصَّالةليبدأ 
  . “وعادل مستحٌق”أو  “ومستوجب

يشرح هذا احلـوار   ،عشر الثَّالثابن سباع يف القرن  لذلك جند أنَّ
مـع   الرَّبُّ’ :ويقول ،دير الكاهن وجهه إىل الغربُي”: هكذا اللِّيتورجي

يقـول هلـم الكـاهن    مث . ‘ومع روحك’ :الشَّعبفيقول له  ،‘كممجيع
 مثَّ ... ‘الـرَّب هي عند ’ :فيقولون ،‘؟أين عقولكم’ :استفهاما منهم

ـ فيجيبو ،‘الـرَّب اشكروا ’ :يقول هلم الكاهن  مسـتحقٌ ’ :قـائلني ه ن
  .)٤(“... ‘وعادل ومستوجٌب

 )قبطي ١٧( يؤمِّن عليه خمطوط الفاتيكان رقم ،وما يذكره ابن سباع
                                                                            

  ٢٤٧ يوحنا بن أيب زكريا بن سباع، مرجع سابق، ص  -٤
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، يقول ‘معكم الرَّبُّ’: يقول الكاهن”: فيذكر .م١٢٨٨ سنةالذي ُدوِّن 
، يقـول  ‘هـي قلـوبكم؟   أين’: يقول الكاهن. ‘ومع روحك’: الشَّعب
 :الشَّعب، يقول ‘الرَّباشكروا ’: يقول الكاهن. ‘الرَّبهي عند ’: الشعب

ما يذكره خمطوط أكسـفورد   نفس وهو أيضاً. “ ‘ومستوجب مستحٌق’
  .)هنت ٣٦٠(رقم 

أمَّا البابـا  . رشومات ال ذكر أليِّهنا يالحظ القارئ العزيز، أنَّه و
 فهو أوَّل من يذكر رشومات مصاحبة هلذا احلوار، أو رمبا ،اخلامس غُربيال
 ،يشرح واحدة من املمارسات الطَّقسيَّة اليت ُعرفت من قبـل زمانـه   كان

مـع   الـرَّبُّ ’ :عندما يقول الكاهن”: فيقول يف ذلك .احلوارهلذا  مصاحبةً
، ‘ارفعـوا قلـوبكم  ’ :وإذا قال. الصَّليبمثال  الشَّعب، يرشم ‘مجيعكم
يرشم  ،‘الرَّبفلنشكر ’ :وإذا قال. دَّام رمشاً واحداًويرشم اخلُ رقللشَّ يلتفت

  .)٥(“... ‘وعادل مستحٌق’ :ويقول رقويعود للشَّ. ذاته رمشاً واحداً
 :الكاهن عندما يقول أنَّ ،غُربيالر على قول البابا ال نستطيع أن نعُبو

يلتفت إىل الشَّرق، مث يعود البابا املذكور فيذكر مـرَّة   ،“ارفعوا قلوبكم”
وهنا يتَّضـح  . “وعادل مستحٌق :ويعود للشَّرق ويقول” :عبارة أُخرى

قولـه   إالَّ إن اعتربنـا أنَّ  ،عدم انسجام التَّعليمات الطَّقسيَّة اليت يوردها
الكاهن حىت احلوار الثَّالث واألخري مـع   يعين أنَّ ،األخري باالجتاه للشَّرق

  .زال متَّجهاً ناحية الغرب يف مقابل الشَّعبي كان ال ،الشَّعب
ففي ذكره للرَّشم الثَّاين  ،م١٩٠٢ سنةأمَّا كتاب اخلوالجي املطبوع 

اخلامس عن هـذا الرَّشـم،    غُربيالدَّام مل يكتف مبا ذكره البابا على اخلُ
، بـل  “ دَّام رمشاً واحـداً ويرشم اخلُرق يلتفت للشَّ”: والذي يقول فيه

                                                                            
  ٧٧، مرجع سابق، ص الطَّقسي التَّرتيباخلامس،  غُربيالالبابا  -٥
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رمشـاً   عن ميينـه دَّام شرقاً يقول الكاهن وهو يرشم اخلُ”: أضاف بقوله
ُخدَّام املذبح يقفون عن ميني املذبح فقط، أي  إنَّ :وكأنه يقول. “واحداً

قول الكاهن عند هـذا الرَّشـم    فإنَّ ،ورغم هذا وذاك. عن ميني الكاهن
  .وليس للُخدَّام فحسب ،الشَّعب هو نداء لكلِّ ،“ارفعوا قلوبكم” :الثَّاين

يوضِّح فيها كيفيَّـة   ،أورد حاشية ، قدم١٩٠٢ سنةخوالجي  بل إنَّ
عند البابا  ذلكيرد إذ مل  شومات، وهو ما مل يذكره غريه،ممارسة هذه الرُّ

أمَّـا  ”: فيقول اخلوالجي املـذكور . )م١٤٢٧ -١٤٠٩(اخلامس  غُربيال
، ويأخذ بيده الُيمىن )٦(فإنه يضع اللِّفافة اليت معه على يده الُيسرى ،الكاهن

وبعد ذلـك  . اللِّفافة اليت على القُربانة، ويرشم هبا الثَّالثة رشومات اآلتية
ما خال وقت رشومات القُربان  ،قُدَّاسال ني على يديه يف كلِّيبقي اللِّفافَت
  .)٧(“...ووقت القسمة وما بعدها  ،والكأس

 ،واملصـاحبة للحـوار اللِّيتـورجي    ،الرُّشومات املذكورة أي أنَّ
القسم ني، وهنا انقسمت املخطوطات إىل قسَم. أصبحت بلفافة احلََمل

وهو األكثر  ،)٨(رشومات حلوار اللِّيتورجي بدون ذكر أليِّاألوَّل يورد ا
كما يـذكر   )٩(يورده مصحوباً برشومات ،والقسم الثَّاين منها. شيوعاً
ما  ،خمطوط ولكن مل يذكر أيُّ. اخلامس، وهو األقل عدداً غُربيالالبابا 

الرُّشومات تكون بلفافة احلََمل  عن أنَّ ،م١٩٠٢ سنةيذكره خوالجي 
  .على وجه اخلصوص

                                                                            

وهي اللِّفافة اليت كانت موضوعة على اإلبروسفارين على شكل مثلَّث عالمة  -٦
مبسرَّتك يـا اهللا امـأل   ”: ختم القرب، وهي اليت يرفعها الكاهن أمام عينيه حني يقول

  .“...سالمك قلوبنا من 
  ٣١١، ص م١٩٠٢كتاب اخلوالجي املقدَّس، طبعة سنة  -٧
  .)طقس ١٤٧(، وخمطوط )طقس ١٣٤(، وخمطوط )طقس ١٣٣(مثل خمطوط  -٨
  .)طقس ١٣٦(مثل خمطوط  -٩
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كما  ،فافة على يدي الكاهنوهنا ينبغي أن نعرف ما يعنيه وضع اللِّ
لوضع لفافة علـى   عنده ل ذكرأوَّ فإنَّ. اخلامس غُربياليشرحه لنا البابا 

اذكـر  ”: هو ما يذكره يف هناية األواشي بعد قول الكاهن ،يدي الكاهن
  :فيقول يف ذلك. “...الذين قدَّموا لك هذه القرابني  ياربُّ

اذكـر  ’ :يقول الكاهن السِّـر  ،)١٠(‘القارئون’ :فإذا قال الشمَّاس”
وبعد ذلك يأخذ الكاهن على يده الـُيمىن لفافـة    .)١١(‘... أيضاً ياربُّ

أخذ ’ :فإنه من حني ميس الكاهن القرابني بيديه، من حني يقول. حرير
أي ( بيديه ،، ال ميكن أن يشري بيديه إىل الشَّعبقُدَّاسالإىل آخر  ‘بزاًُخ

. ني بلفافة حرير إجالالً وتعظيماً ملا ملسلكن ملفوفَت ،نيمكشوفَت )بيدَين
ويشري هبا إىل  ،مىن بلفافة حريريلف يده الُي ،فإذا فرغ من قراءة هذا السِّر

طالباً  ،ةينيَّالصِّسرى مبسوطة على جانباً، ويده الُي، ويقف ُمللشَّعبالغرب 
يقـول   ،ويف ضـمن ذلـك   .)١٢(إىل املسيح، ويتلو الربكة إىل آخرهـا 

  .)١٣(“...إىل آخرها  ،ارجنيرحيم لآلباء البطاركة الدَّالتَّ ،الشَّمامسة
  :يعين ما يلي ،غُربيالطقس البابا  أنَّ ،يتَّضح لنا ،ا سبق ذكرهممَّ
ين ي بيَدصلُِّي ،“...يديه بزاً على أخذ ُخ”: الكاهن قبل أن يقول إنَّ -
  .“قسيالطَّ التَّرتيب”ني، وهو ما تكرَّر يف غري موضع من كتابه مكشوفَت
هـي   ،قُـدَّاس الرُّشومات املصاحبة للحوار اللِّيتورجي يف بداية ال -

                                                                            

  .يف هذه الفقرة، يرد يف النَّص بالقبطيَّة فقط ‘ ’ما بني القوَسني  -١٠
اذكر أيضاً ياربُّ كلَّ الـذين رقـدوا، وتنيَّحـوا يف    ”: وهو بداية التَّرحيم -١١

وهو ُيقال سراً، لذلك يسـمِّيه البابـا   . “...يف طغمة العلمانييِّن والذين الكهنوت، 
  .“السِّر”غُربيال، 
  .سأشرُح ذلك األمر بالتَّفصيل، عند احلديث عن األواشي والتَّرحيم -١٢
  ٨٢، مرجع سابق، ص الطَّقسي التَّرتيباخلامس،  غُربيالالبابا  -١٣



٦٨١  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

  .نيين مكشوفَترشومات بيَد

يكون فقط حني يتَّجه الكاهن  ،وضع اللِّفافة على يدي الكاهن إنَّ -
، أي بعـد  قُدَّاس، وذلك يف املراحل املتأخِّرة من الالشَّعبليشري هبا ناحية 

  .“...بزاً على يديه أخذ ُخ” :االنتهاء من كلمات التَّأسيس
، هـي  اليت يتَّجه هبا الكاهن ناحية الشَّعبفقط، و اليد الُيمىن إنَّ -

 ،تكون بـدون لفافـة   ،بينما يده الُيسرىعليها لفافة حرير، اليت يكون 
  .الصِّينيةومبسوطة على 

 .ه توضع اللِّفافة على يـدي الكـاهن  الذي ألجل ،وهذا هو السَّبب
، وهو )م١٤٢٧ -١٤٠٩(اخلامس  غُربياله هو حبسب طقس البابا وهذا كلُّ

. ما ورد به كلَّ ،م١٩٠٢ سنةالطَّقس األساسي الذي نقل عنه خوالجي 
قد أورده اخلوالجي  ،اخلامس غُربيالسبق ذكره من قول البابا ما  بل إنَّ

  .)١٤(املذكور حبرفه

أوالً،  الشَّعبوارشم ”: ، ما يليورد يف خوالجي األنبا بطرسلقد و
راً أنك تقف خلدمـة  ل، متذكِّدَّام، وبعد ذلك ارشم ذاتك آخر الكُاخلُ مثَّ

مع  ،شوماتحىت يف الرُّ ،العبيد رفقائك، وأنه ال جيوز لك أن تسبق غريك
  .)١٥(“االتضاعوسالم ينال هدوء  ،ولكن من يؤخِّر ذاته. أهنا نصيبك

إىل شرح طريقة الرُّشومات، أكثر  ،لقد انصرفت التَّعليمات الطَّقسيَّة
والذي كان يدور مواجهـة   ،بكثري من اهتمامها باحلوار اللِّيتورجي نفسه

فقـد أضـافت التَّعليمـات     ،ومن مثَّ. حىت هنايته ،بني الكاهن والشَّعب
                                                                            

  ٢٥٢م، ص ٢٠٠٢؛ طبعة  ٣٦٦، ص م١٩٠٢كتاب اخلوالجي املقدَّس، طبعة سنة  -١٤
  ٧٩معاين رشم الصَّليب، مرجع سابق، ص  -١٥



٦٨٢  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

حاضـراً، ومل يكـن    سقُفأنه إذا كان األب البطريرك أو اُأل ،الطَّقسيَّة
. )١٦(خادماً، فهو الذي يرشم الشَّعب واخلدَّام وذاته بالصَّليب وهو صامت

إالَّ على  ،فهو الذي يقول كالم الرُّشومات بدون رشم ،ا الكاهن اخلدميأمَّ
  .ُيعمل عند أجيوس الشَّيء،ونفس . ذاته فقط

  أصل الرُّشومات اليت صاحبت احلوار اللِّيتورجي
إنَّ  املصاحبة هلذا احلوار الليتورجي؟هذه الرُّشومات  فما هو إذاً أصلُ

ذات أصول سريانيَّة قدمية، مل تنتقـل إىل الطَّقـس    ، هيهذه الرُّشومات
  .يف زمن متأخِّرإالَّ  ،القبطي

 النِّصفومنذ  –السِّرياين  التَّقليدذو  –سوليَّة رَّففي كتاب املراسيم ال
  :نقرأ ما يلي ،امليالدي الرَّابعمن القرن  الثَّاين

ي سراً مع الكهنة، ويرتدي لباساً هبيـاً،  صلِّيبدأ رئيس الكهنة أن ُي”
  :باليد على جبهته ويقول الصَّليبويرشم عالمة ويقف عند املذبح، 

 الـرُّوح نا يسوع املسيح، وشركة ربِّ وحمبَّةل، نعمة اهللا ضابط الكُ’
  . ‘تكون مع مجيعكم ،القُُدس

  .‘ومع روحك’: ويقول اجلميع باتفاق األصوات
  . ‘ارفعوا القلب’: يقول رئيس الكهنة

  .‘الرَّبهو عند ’: اجلميع) يقول(و
  .‘الرَّبفلنشكر ’: رئيس الكهنة) يقول(و
  .)٥، ٤:١٢:٨سوليَّة املراسيم الرَّ( “ ‘مستحق وعادل’: اجلميع) يقول(و
كـان   ،الرَّشم املصاحب هلذا احلوار اللِّيتورجي يتَّضح أنَّ ،ا سبقوممَّ

                                                                            

  .والحظ هنا أنَّ الرُّشومات تتم بدون لفافة احلََمل يف هذه احلالة -١٦



٦٨٣  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

  .عند قوله اجلزء األوَّل من احلوار ،جريه مترئس الصَّالة على جبهته هوُي

أو الكاهن  سقُفم اُأل، بأن يرشمث انتقلت عادة الرَّشم عند السِّريان
لصَّليب على صدره، مبتدئاً من جبهته، مث صدره، مث كتفه إشارة ا ،املقرِّب

م إشارة الصَّليب على اجلماعـة  شوبعد ذلك ير. الُيسرى مث كتفه الُيمىن
بالصُّورة املذكورة، أي من فوق إىل أسفل، ومـن اجلهـة الُيسـرى إىل    

وهكذا انتقلت عادة الرَّشم من الطَّقس السِّرياين إىل الكنائس . )١٧(الُيمىن
م عالمة الصَّليب شفإهنا تر ،ا كنيسة القسطنطينيَّةأمَّ. شرقاً وغرباً اُألخرى

وقد سرت هذه العادة منـها  . سارمني إىل الَيمن فوق إىل أسفل، ومن الَي
  .)١٨(إىل السِّريان املشارقة

ا أقدم إشارة تأتينا عن الرُّشومات اليت يرمشها الكاهن على نفسه، أمَّ
مني على ميني املذبح ويساره، وعلى الشَّـعب، يف  وعلى الشَّمامسة القائ

-٦٣٣(هاوي يعقوب الرَّهذه احلوار اللِّيتورجي، فتأتينا من عند القدِّيس 
  .)١٩( Edessaا إديسَّ أُسقُف )م٧٠٨

نأيت إىل  ،اللِّيتورجيقسي هلذا احلوار الطَّ الشَّرحوبعد هذه املقدِّمة يف 
  .واحدةفتفصيالته واحدة 

  مع مجيعكم الرَّبُّ
 هي حتيَّةٌ ،هذه التَّحيَّة املعروفة يف كافة التَّقاليد اللِّيتورجيَّة شرقاً وغرباً

يأيت  ،ثة، انتقلت إىل الكنيسة املسيحيَّة من تقليد يهودي قدميمتواَر تقليديَّةٌ
: أمَّا إجابتـه التَّقليديَّـة فهـي   . )٤:٢راعوث ( »الرَّب معكم«يف صيغة 

                                                                            
  ٢٤٦ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -١٧
  ٢٤٦نفس املرجع، ص  -١٨
  ١، حاشية رقم ٢٤٦ ص نفس املرجع،  -١٩



٦٨٤  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

قريبة املعـىن إىل   أُخرى،صيغة  ،وهلذه التَّحيَّة التَّقليديَّة. “يباركك الرَّب”
باركناكم باسـم  «، و»بركة الرَّب عليكم«: تقول ،هذه الصِّيغة السَّابقة

  .)٨:١٢٩مزمور ( »الرَّب
توجد يف  ،وهذه التَّحيَّة اللِّيتورجيَّة اليت يقوهلا مترئس الصَّالة للشَّعب

  :الشَّرق املسيحي على ثالثة أشكال
، “Κύριος -الرَّب ” :يتكوَّن من كلمة مفردة هي: األوَّل الشَّكل

  .، وهو تقليد كنيسة اإلسكندريَّة“اجلميعالرَّب مع ” :يف عبارة وذلك
ولقد حفظت كنيسة اإلسكندريَّة الصِّيغة اللِّيتورجيَّة القدمية األصـليَّة  

῾Ο Κύριος μετὰ πάντων  مكتوبة هكـذا  “الرَّب مع اجلميع” :أي ،
يف أقدم خمطوطات اخلوالجيَّـات   ،ولكن حبروف قبطيَّة ،بنصِّها اليوناين

، وخمطوط أكسفورد )قبطـي  ١٧(كما يف خمطوط الفاتيكان رقم  ،القبطيَّة
 غُربيـال جندها عند البابـا   ،هذه الصِّيغة عينها بل إنَّ. )هنت ٣٦٠(رقم 

ترمجـة هـذه    أنَّ ، هوولكن ما نالحظه. )م١٤٢٧ -١٤٠٩(اخلامس 
فقـد   .، كانت ترمجة غري حرفيَّـة العربيَّة اللُّغةيتورجيَّة إىل اللِّ الصِّيغة

كمـا   ،“الرَّب مع اجلميع” :وليس ،“مجيعكم الرَّب مع” :ُترمجت إىل
  .اليوناين نقالً عن ،يف النَّص القبطي هلا الصِّيغةترد 

 E. Renaudotالباسيلي اليوناين كما ذكـره رنـودوت    قُدَّاسأمَّا ال
 Ο Κύριος μετὰ πάντων῾فجاءت الصِّـيغة   ،حبسب التَّقليد القبطي

ὑμῶν  جنده كذلك يف  “مجيعكم”وتعبري . “الرَّب مع مجيعكم” :أي
  .نيالقبطيَّ والكريلُّسيني الغريغوري قُدَّاَسال

، وبني “مع اجلميع الرَّب”: كبري بني قول الكاهن وليس هناك فرٌق
مضمون التَّعبري الذي يقولـه الكـاهن    ، ألنَّ“الرَّب مع مجيعكم”: قوله



٦٨٥  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

مـرد الشَّـعب    ألنَّ .“مع مجيعكم”يعين حتديداً  ،“الرَّب مع اجلميع”
وإالَّ لو كـان  . “ومع روحك”: هو ،والذي يعقب هذه التَّحيَّة ،احلتمي

أيضاً،  الشَّعبمعه ومع  لرَّبا يعين أنَّ ،“مع اجلميع الرَّب” :قول الكاهن
ومع روحك ”، أي “ومع روحك” :الشَّعبملا كانت هناك ضرورة ملرد 

  .“أيضاً الرَّب
 Εἰρήνηمتاماً كما يف قول الكاهن  πᾶσιν )  أي  ،)إيـريين باسـي

: دائمـاً  العربيَّةُتترجم إىل  واليت، “للجميع السَّالم”أو  “للكُل السَّالم”
 ،السَّالمالذي يعقب هذا و ،احلتمي الشَّعبمرد  ألنَّ .“جلميعكم السَّالم”

  . “السَّالمولروحك هذا ”، أي “ولروحك”: هو دائماً
 .وأمهيَّتـها  يتورجيَّةاللِّ الصَّلواتيف  الشَّعبز مكانة مشاركة هنا تُرب
ميكنه أن خياطب الكـاهن   ،املقدَّسه جمتمعاً معاً حول املذبح فالشَّعب كلُّ
وهذه العالقة البديعة والوثيقة . الرَّب، وطالباً ألجله معيَّة السَّالممعطياً إياه 

. السَّماءلالرتقاء إىل  ،ها، هي اليت تؤهِّل الكنيسة كلَّوالشَّعببني الكاهن 
وصـلواهتم الـيت   ”: تقـول  اليتاهلامة  يتورجيَّةاللِّ الطّلبةوهنا ال ننسى 

 املقدَّسبلها إليك على مذحبك ، وصلواتنا حنن أيضاً عنهم، اقعنَّايصنعوهنا 
  .“...النَّاطق السَّمائي 

كما يف كنيسة ميالن، فترد فيهما هذه التَّحيَّـة   ،أمَّا يف كنيسة روما
 Dominus –الـرَّب معكـم   ”: هـي  ،يف صيغة مبسَّـطة  ،اللِّيتورجيَّة

vobiscum“ .وهذه الصِّيغة هلا أصل يوناين يف التَّقليد الرَّسويل هليبوليتس، 
فنقـرأ يف التَّقليـد   . “الرَّب معكم” :أي Ο Κύριος μεθ᾿ ὑμῶν῾: هو

لـهم  قبِّب على جباههم بزيت املسـحة، ويُ يصلِّ ،وبعد ذلك”: الرَّسويل
ويقـول أيضـاً الـذين     .Ο Κύριος μεθ᾿ ὑμῶν῾ ‘معكم الرَّب’: قائالً
  .)٢١:١٩التَّقليد الرَّسويل ( “هكذا ُيفعل مبن يتعمَّد .‘ومع روحك’ :دواتعمَّ



٦٨٦  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

يف صـيغة ختـتص    ،تأيت فيه هذه التَّحيَّة اللِّيتورجيَّة: الثَّاين الشَّكل
بالثَّالوث القدُّوس، ولكنها تبدأ بأقنوم االبن، أي باسم املسيح، امتداداً ملا 

يسوع املسيح، وحمبَّة اهللا، وشـركة  نا نعمة ربِّ«: ورد يف رسالة كورنثوس
  . )١٤:١٣كورنثوس ٢( »الرُّوح القُُدس مع مجيعكم

حيث  –مع تعديل طفيف  –وهذه الصِّيغة قد تبنَّاها التَّقليد البيزنطي 
يسوع املسيح، وحمبَّة اهللا اآلب، وشركة الـرُّوح  نا نعمة ربِّ”: تأيت هكذا

 إالَّ أنَّ. وقد انتشرت فيه انتشـاراً واسـعاً  . “فلتكن مع مجيعنا ،القُُدس
حيث استخدمها القدِّيس  .طاكيةمن أنبل  ،أصلها ليس من القسطنطينيَّة

  .)٢٠(يف عظاته )م٤٠٧-٣٤٧(يوحنا ذهيب الفم 
ذكر  -يتورجيَّة حيَّة اللِّأي يف هذه التَّ -ويرد فيها : الثَّالثكل الشَّ
  . تبدأ بأقنوم اهللا اآلب ولكنَّهاأقانيم،  الثَّالثة

يف  سواٌء ،)الطَّقس السِّرياين(فليتورجيَّة القدِّيس يعقوب أخي الرَّب 
 ،حمبَّة اهللا اآلب”: نصِّها اليوناين أو السِّرياين، يرد فيها هذه الصِّيغة هكذا

  .)٢١(“تكون مع مجيعكم ،ونعمة االبن الوحيد، وشركة الرُّوح القُُدس
فقد أورد هذه الصِّيغة حبسـب   André Tarbyأمَّا العامل أندريه تاريب 
ة اهللا اآلب، ونعمة ربِّنا وإهلنا وخملِّصنا حمبَّ”: التَّقليد السِّرياين القدمي هكذا

  .)٢٢(“تكون مع مجيعكم ،يسوع املسيح، وشركة الرُّوح القُُدس
ويعطينا الكتاب الثَّامن مـن  . قد نشأت هذه الصِّيغة يف أورشليملو

                                                                            
20- PG 50, C. 458. 

  ٢٤٥ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -٢١
22- André Tarby, La prière eucharistique de ľEglise de Jérusalem, 

1972, p. 25-70. 



٦٨٧  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

 ،صيغة منمَّقة ومغايرة هلا نوعاً Apostolic Constitutionsاملراسيم الرَّسوليَّة 
  .الصِّيغة قليد األرمين له صيغة مشاهبة هلذهوالتَّ. فيفةالطَّمع بعض اإلضافات 

مل تكن ُتقال يف صالة اإلفخارسـتيَّا   ،وهذه التَّحيَّة التَّقليديَّة القدمية
وليمة أغايب حيضر  يف أيِّ سقُففقط، بل كانت هي التَّحيَّة اليت يقوهلا اُأل

رَّسويل الذي ُدوِّن قبل وكتاب التَّقليد ال. فيها مع مجوع الشَّعب احلاضرين
يشرح لنا هذا الطَّقس البديع يف حالة إقامة عشاء للجماعـة   ،م٢٣٥ سنة

هناك، وليحضـر   سقُفعندما يأيت املساء، يكون اُأل”: يف املساء، فيقول
 ،روقبل أن يشـكُ  .يف وسط املؤمنني سقُفويقف اُأل .راجالسِّ الشمَّاس
ويقـول   .‘ومع روحـك ’: أيضاً الشَّعبويقول  .‘معكم الرَّب’: يقول
مستحق ومسـتوجب، لـه   ’ :الشَّعبويقول  .‘الرَّبفلنشكر ’: سقُفاُأل

ارفعوا قلوبكم، ألهنا تقال يف : يقول وهو ال .‘اجملد فعة معالعظمة والرِّ
  .)٢١- ١٦:٢٦( “ربانالقُ

  .“ومع روحك”: تكون اإلجابة هي ،ويف مجيع اللِّيتورجيَّات

  ارفعوا قلوبكم
حتت ثالثة أشكال، ال يوجـد   ،هذا العنصر الثَّاين من احلوارويأيت 

وهو عنصر خيتص بصـالة اإلفخارسـتيَّا،   . شكل منها كاختصار آلخر
. اجتماع ليتورجي آخـر  وال يقال يف أيِّ .ات اللقَّانات فحسبقُدَّاسو

  :وهذه األشكال الثَّالثة هي

  :يكون يف قول الكاهن: األوَّل الشَّكل
  .“ Ανω  τὰς καρδίας῞ -القلوب إىل فوق  )٢٣()ارفعوا(”

                                                                            

ألنَّ الكلمـة   . الزمة هنا، لترمجة العبارة اليونانيَّة املذكورة “ارفعوا”كلمة  -٢٣



٦٨٨  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

وهي الصِّيغة اليت ظهرت يف كنيسة أورشليم، وقد عرفناهـا مـن   
لطـاليب   )م٣٨٦-٣١٥(األورشليمي  كريلُّسالعظات اليت ألقاها القدِّيس 

ولكـن  . )٢٥(كما ذكرها أيضاً أنسطاسـيوس السِّـينائي  . )٢٤(املعموديَّة
  .تعود إىل كنيسة اإلسكندريَّةأصوهلا  أنَّ ،االحتمال األقرب جداً

 ،يوضع يف فم الشمَّاس بدالً من الكـاهن  ،ويف اللِّيتورجيَّة األرمينيَّة
  .)٢٦(“قلوبكم إىل الرَّب ،ارفعوا خبوف”: النِّداء املوجَّه إىل الشَّعب قائالً

  :يكون يف قول الكاهن: الثَّاين الشَّكل
  .“ Ανω τὸν νοῦν῞ -العقل إىل فوق ) ارفعوا(”

وهو تقليد أنطاكي، حيث يرد هذا الشَّكل يف الكتاب الثَّامن مـن  
  . Apostolic Constitutionsاملراسيم الرَّسوليَّة 

ويستعمل السِّريان املشارقة، أي اآلشوريُّون، هذا التَّعبري يف ليتورجيَّة 
  .ي ومارياأد

ويف املقالة التَّاسعة للقدِّيس يوحنا ذهيب الفم عن التَّوبة، يستشـهد  
  .إىل اهللا “لنرفع عقلنا وقلوبنا”: مبناداة الشمَّاس للمؤمنني بقوله

῞Ανω σχῶμεν ἡμων τὸν νοῦν καὶ τὰς καρδίας. 

ال تعرفه سوى ليتورجيَّة مار يعقوب أخي الـرَّب   ،وذلك النِّداء
فيكون النِّداء فيها برفـع القلـوب    ،سائر اللِّيتورجيَّاتا أمَّ. السِّريانيَّة

                                                                                                                                                     

 τὰςاليونانيَّة  καρδίας )تأيت يف صيغة املفعول به، وليس هناك فعـلٌ  ) أي القلوب
  . ، بل هو فعل ُمضمراجلملةواضٌح يف 

24- PG 33, C. 1112. 
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  ١٩٥ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -٢٦



٦٨٩  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

  .)٢٧(وليس العقول

  :ويكون يف صيغة: الثَّالث الشَّكل
  .“Aures ad Dominum –اآلذان للرَّب ”

). أي الطَّقس املـوزارايب (وهو ما يستخدمه الطَّقس األسباين القدمي 
القلـب يف   ألنَّ .الكنيسةتقليد  قد شذَّ عن كلِّ ،ولكن هذا النِّداء األخري

الالهوت اآلبائي املسيحي القدمي، وكذلك يف األدب الفرعوين، هو الذي 
  .يؤدِّي وظيفة الفهم واملعرفة، ومنه نبع احلكمة

  :ولقد تطوَّر الشَّكل األوَّل إىل
  .“ Ανω σχῶμεν τὰς καρδίας῞ -لنمسك القلوب مرفوعة ”

 F. Kacmarcik Codexيف خمطوط كسمارسك  الصِّيغةوقد وردت هذه 
  .القبطيَّة حبسب تقليد الكنيسة ،املرقسي قُدَّاساليوناين لل النَّصالذي حيوي 

، رمبا يعين رفعها يف “القلوب إىل فوق” :النِّداء أنَّ ، هووالفرق هنا
فصـار   ،“لنمسك القلوب مرفوعة” :ا النِّداءأمَّ. هذه اللَّحظة عينها فقط

  .واالحتفاظ هبا مرفوعة دائماً ،ا إىل فوقيعين رفعه
  :وقد تطوَّرت هذه الصِّيغة أيضاً إىل

  .“ Ανω σχῶμεν τὰς καρδίας ἡμων῞ - لنمسك قلوبنا مرفوعة ” 
وقد دخلـت هـذه   .  ἡμωνأي مع إضافة ضمري مجع املخاطبني 

  .الصِّيغة يف التَّقليد األنطاكي

                                                                            
  ١٩٥ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -٢٧



٦٩٠  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

تنافست صيغتان لتحتل أحدمها مكان الصَّـدارة؛ األوىل   ،ويف مصر
 Ανω῞ -لنرفع قلوبنا ”: هي ἡμων  τὰς  καρδίας “، َّا الثَّانية فهيأم :
 Ανω῞ -ارفعوا قلوبكم ” ὑμων  τὰς  καρδίας “   وهـذه الصِّـيغة ،

  . األخرية هي اليت انتشرت يف كنيسة مصر
القلوب إىل ”: للصِّيغة األوىل وهاتان الصِّيغتان مها يف احلقيقة امتداٌد

 .ليَّة اليت نشأت يف اإلسكندريَّة، واليت رمبا تكون هي الصِّيغة األص“فوق
هي صيغة أصيلة يف التَّقليد الرَّسويل هليبـوليتس،   ،هذه الصِّيغة وذلك ألنَّ

وهنا أيضاً قـد  . كما نراها أيضاً يف طقس كنيسة روما، وكنيسة ميالن
 ،وعلى ذلك. مقدِّمة األنافورا ،كنيسة اإلسكندريَّةنقلت كنيسة روما عن 

وأورشليم أيضاً مهد  ،فنحن اآلن أمام نقطة التقاء بني اإلسكندريَّة وروما
  .)٢٨(الكنيسة املسيحيَّة

  :)م٤٣٠-٣٥٤(أغسطينوس ويقول القدِّيس 
عـام يف مجيـع    هو نداٌء ،“ارفعوا قلوبكم” :النِّداء إنَّ[

  ].شرقاً وغرباً ،كنائس العامل
، ما خال “هي عند الرَّب”: جاوب اجلماعة يف مجيع اللِّيتورجيَّاتوُت

هي عندك يـا إلـه إبـراهيم واسـحق     ”: السِّريان املشارقة، فيجاوبون
  .)٢٩(“ويعقوب، أيها امللك اجمليد

يعين أننا بدأنا الصُّعود إىل السَّماء، حيث ذبيحة  ،اإلهلي قُدَّاسفبدء ال
ألننـا إذا وقفنـا يف هيكلـك    . )٣٠(قائمة وسط عرش اهللا ،االبن الوحيد
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  .يرد مثل هذا االبتهال يف صالة منسَّى امللك -٢٩
  ٦:٥رؤيا : انظر -٣٠



٦٩١  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

: وعندما جييب الشَّـعب . ُنحسب أننا قائمون يف السَّماء ،املقدَّس ياربُّ
مـن   وإنَّ. قد صرنا عند الرَّب ومعه ،ليَّتنايعين أننا بكُ ،“هي عند الرَّب”

جه صوب ينال نعمة رفع قلبه يف هذه اللَّحظة بالذَّات، هو من اعتاد أن يتَّ
  .   السَّماء طوال حياته

  فلنشكر الرَّب
ى الطَّقـس  هذه هي بداية صالة الشُّكر الكُربى، واليت بسببها ُيسمَّ

كانت ُتقال  ،وهذه الصِّيغة اللِّيتورجيَّة. ه بصالة الشُّكر، أو بسر الشُّكركلُّ
يف الطَّقس العربي يف هناية الوليمة على كأس الربكة، وهي مرفوعة يف يد 

إالَّ إذا كان عدد احلضـور   ،وكان ال يصح أن تكون حواراً. ئيس املتكأر
فهـي   ،ومن مثَّ. كر مجاعيلصالة ُش فهي نداٌء. ال يقل عن مائة شخص
  . ردِّدها اجملمع اليهوديالصِّيغة القدمية اليت كان ُي

أمَّا إذا كان العدد يف حدود عشرة أشخاص، فتكون صالة الشُّـكر  
  .)٣١(يس هلا مردواليت ل ،الصُّغرى

صالة الشُّكر اليهوديَّة اليت هي مثل صالة الشُّكر املسيحيَّة متامـاً   إنَّ
فلنشكر الـرَّب  ”: صيغته يف ليتورجيَّة روما هي invitationيسبقها دعاء 

عندما جيتمع على  Mishna، هي ترمجة حرفيَّة ملا أمر به كتاب املشنا “إهلنا
 وطبيعيـاً فـإنَّ  . وليمة يهوديَّة عاديَّـة  ليحتفلوا بأيِّ ،األقل مائة شخص

 قـال يف أيِّ حمتويات جديدة قد أُحلقت على الصَّالة القدمية اليت كانت ُت
بعد أن أصبحت تلك الصَّالة القدمية هـي الصَّـالة    ،وليمة يهودية عاديَّة

                                                                            

. مثل صالة الشُّكر اليت ُتقال للتَّقديس على الكأس، يف طقس تقدمي احلََمـل  -٣١
  .مباشرمرد ، وهي بدون “...فلنشكر صانع اخلريات ”: وهي

Cf. A. Baumstark, op. cit., p. 47. 



٦٩٢  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

الـيت هـي الذَّبيحـة املقدَّسـة      ،املقدَّسة واملكرَّسة للوليمة السَّـرائريَّة 
ورد يف الصَّـالة الثَّالثـة مـن     ،وحيد ، إذ جندها يف نصٍّ)رستيَّااإلفخا(

ونشري هنا إىل األنافورا القدميـة الـيت   . يف كلماهتا االفتتاحيَّة ،الدِّيداخي
هي الصِّيغة  ،وهذه الصِّيغة الطَّقسيَّة. وردت يف التَّقليد الرَّسويل هليبوليتس

الصِّـيغ   غة اليت اشُتقت منها كلُّاألوليَّة لصالة الشُّكر الكُربى، أي الصِّي
  .)٣٢(، اليت أتت بعد ذلك)أي صلوات الشُّكر(اإلفخارستيَّة 

  :)م٤٣٠-٣٥٤(أغسطينوس يقول القدِّيس 
لبقيت قلوبنـا متشـبِّثة    ،ألنه لو مل يهبنا نعمته ،فلنشكره[

أن  وعادلٌ مستحٌق’ :ها أنتم تشهدون هبذا وتقولون. باألرض
  ].‘إىل حيث يوجد رأسنا ،نشكر ذاك الذي رفع قلوبنا

، مـا عـدا   “فلنشكر الرَّب” :وتتَّفق مجيع اللِّيتورجيَّات على صيغة
، حيث يقول الكاهن )النَّساطرة(ي وماري للسِّريان املشارقة اليتورجيَّة أد

  .“رّب اجلميع ،ربان هللايقرَّب القُ”: فيها

  مستحٌق وعادلٌ
كما يف ترمجته العربيَّة القدميـة   ،“حٌق ومستوجٌبمست” :هذا املرد

وهي ترمجته العربيَّة اليت ظهـرت يف   ،“مستحٌق وعادلٌ”األكثر دقَّة، أو 
يف كافـة أحنـاء العـامل     معروٌف ،جداً قدٌمي ، هو مرٌدالُوسطى الُعصور
يهـودي   فليس له منوذٌج ،ومع ذلك. شرقاً وغرباً بال استثناء ،املسيحي

جاء من  ،منشأه وأصله أي أنَّ. يناظره، ألنه مرد ال يعرفه اجملمع اليهودي
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٦٩٣  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

  .)٣٣(العامل اليوناين اهلليين، ودخل لغة املسيحيَّة املبكِّرة يف مهد نشأهتا
والسيَّما بعدما صـارت   ،وخيطئ البعض يف فهم مضمون هذا املرد

ىل اهللا االسـتحقاق  إذ ينسبون إ .“مستحٌق وعادلٌ”: ترمجته الشَّائعة هي
إن كان املرد يف اليونانيَّـة يف   ،ويكون هذا األمر صحيحاً فقط. والعدل

 Αξιος καὶ῞صيغة الفاعل املفرد املذكَّر أي  δίκαιος )   أكسـيوس كـي
 Αξιον῞ ولكن هذا املرد يف كافـة اللِّيتورجيَّـات هـو   ). ذيكيؤس καὶ 

δίκαιον )يف صيغة الفاعل املفرد احملايد ،)أكسيون كي ذيكيؤن .  
موجَّـه إىل   ولكنَّـه ، الرَّبفاملرد ليس صفة موجَّهة إىل  ،ومن مثَّ

إنـه  ” :، أو“إنه أمٌر واجٌب والئٌق أن نشـكرك ” :الشُّكر نفسه، أي
  .“مستحٌق وعادلٌ أن نشكر اهللا

 .ريات احلوار بني الكاهن والشَّـعب وفهم املرد يأيت بسهولة من جم
إنه واجب ’: جييب الشَّعب. ‘فلنشكر الرَّب’: ل الكاهن للشَّعبفحني يقو

  .هذا هو معىن املرد يف نصِّه اليوناين. ‘والزم أن نشكره

 ،وحني يأخذ الكاهن بادئة الصَّالة نفسها من ذات مـرد الشَّـعب  
إنه  :، فهو يقول“...مستحٌق وعادلٌ ”: ليتوجَّه هبا إىل اهللا وخياطبه بقوله

أن  والزٌم إنه واجـبٌ ” :أي )٣٤(“واجب والزم” :أو “والئق واجٌب”
كلمات  أي أنَّ .“...نسبِّحك ونباركك وخندمك ونسجد لك ومنجِّدك 

، ليبدأ هبا الصَّالة اإلفخارسـتيَّة  ،املرد اليت التقطها الكاهن يف فم الشَّعب
 ان كصفَتنيتأتي “مستحٌق وعادلٌ”وإالَّ لو كانت كلمتا  .هي تقرير حال
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٦٩٤  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

  .)٣٥(ملا استقام املعىن يف صالة الكاهن ،باهللا خمتصََّتني
وقـد ورد يف  . وهنا يضع الكاهن اللَّفائف على يديه أثناء الصَّـالة 

وعلَّة وضع اللَّفائف على اليدين أثنـاء  ”: خوالجي األنبا بطرس ما يلي
ني اهرَتين الطَّاليَد معلناً أنَّ ،الكاهن يستر يديه هي أنَّ ،الصَّالة بعد الصُّلح

هي الـيت ختـدم    ،نعمته اإلهليَّة وأنَّ. مها يدا ربِّنا يسوع املسيح ،نياحملييَت
 ،هو االبن الوحيد رئيس الكهنة احلقيقـي  ،عطي النِّعمةالذي ُي وأنَّ. اآلن

خندم  ،إننا بال كفاءة: وهكذا يتم قول الرَّسول. الذي وحده له الكهنوت
  .)٣٦(“هذا العهد األفضل

                                                                            

الذي سبَّب هذا اللَّبس يف فهم معىن املرد هو صعوبة معرفتنا لقواعد اللُّغـة   -٣٥
مسـتَحق  ”: فقد كان من السَّهل أن نفهم مضمون املرد، لو أنَّ كلماته هي. العربيَّة

ولكنَّها ال تأيت هكذا أبداً يف اللُّغة العربيَّة، . “)بفتح الواو(ومستوَجب ) بفتح احلاء(
واسم املفعول يف اللُّغة العربيَّة هو اسم مشتق . ة صارت اسم مفعولألهنا يف هذه احلال

وإن جاء . )٢٦٠ حو الوايف صالنَّ(يدلُّ على معىن جمرَّد غري دائم، أي ال يالزم صاحبه 
، فهو ال يعين كذلك أنه “)بكسر اجليم(ومستوجب ) بكسر احلاء(مستِحق ”: املرد

العربيَّة هو اسم مشتق، يدل على معـىن جمـرَّد   اسم فاعل، ألنَّ اسم الفاعل يف اللُّغة 
ولكن املرد هنا . )٢٣٦ حو الوايف صالنَّ(على فاعله ) أي عارض يطرأ ويزول(حادث 

أي  –والفرق بني الصِّفة املشبَّهة واسم الفاعل، هو أنَّ األوىل . “صفة مشبَّهة”جاء 
رغم مظهرها الذي يومهنا بأهنا اسم فاعل، إالَّ أهنا تعين يف حقيقتها  -الصِّفة املشبَّهة 

الكوكـب مظلـم   ’: فنقول مـثالً . معىن ثابت، وهو ما ال ينطبق على اسم الفاعل
  . اسم فاعل، ألهنا صفة ثابتةوليست ومظلم هنا صفة مشبَّهة، . ‘السَّطح

، يدل على ثبوت املعىن اجملرَّد لصاحبه يف كلِّ األزمنة، فالصِّفة املشبَّهة هي اسم مشتق
 ثبوتاً عاماً أي االعتراف بتحقُّقه ووقوعه، شامالً األزمنة الثَّالثة املختلفة، فال خيـتص 

. ، طيلة حياتـه )أي املوصوف(فهو أمٌر دائٌم مالزٌم لصاحبه . ببعضها دون البعض اآلخر
، قياساً علـى  )“مستحق”كما يف حالتنا هذه (الثي وُتبىن الصِّفة املشبَّهة من غري الثُّ

  .اسم الفاعل، إذا قصد به الثُّبوت واالستمرار، ال معىن احلدوث والتَّجدُّد أوزان
  ٨٤ص  ،العربيَّة اللُّغةمعجم قواعد : انظر
  ٧٤معاين رشم الصَّليب، مرجع سابق، ص  -٣٦
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  حتويها صالة الشُّكر الكُربىالعناصر اليت 
وهي ُتدعى يف النَّص  .، هي مقدِّمة األنافورا“الكُربىصالة الشُّكر ”

بـدء  ”أي  Αρχὴ τῆς προσκομιδῆς᾿الباسـيلي   قُـدَّاس اليونـاين لل 
وهي الصَّالة اليت يقوهلا الكـاهن، وهـي تسـبق التَّسـبحة      .“التَّقدمة

  .الشَّاروبيميَّة مباشرة
على أربعة عناصر أساسيَّة، وهي  ،الشُّكر الكُربى هذهوحتتوي صالة 

هـا، باعتبارهـا   العناصر اليت ُتكوِّن يف مضموهنا صالة اإلفخارسـتيَّا كلِّ 
وُيستفاد من . بواسطة ابنه يسوع املسيح ،كر مقدَّمة هللا اآلبإفخارستيَّة ُش

ا صالة اإلفخارسـتيَّ  أنَّ ،)م١٦٥-١٠٠( الشَّهيديوستينوس كالم القدِّيس 
ويف ذلـك تتَّفـق مجيـع     .، توجَّـه إىل اهللا اآلب من أوَّهلا إىل آخرهـا 

يؤلوغـوس يف  ما خال ليتورجيَّة القدِّيس غريغوريـوس الثِّ  ،اللِّيتورجيَّات
الطَّقس القبطي، حيث أهنا ختاطب اهللا االبن يف نصِّها اليوناين والقبطـي  

  . على السَّواء

 “ي ومـاري اأد”املنسـوبة إىل   ،ةا ليتورجيَّة السِّريان املشارقأمَّ
ـ   ،بعض الصَّلوات فيهـا  ري الشَّرق، فإنَّمبشِّ الوث، موجَّهـة إىل الثَّ

  .)٣٧(وبعضها موجَّه إىل االبن
أمَّا هذه العناصر اللِّيتورجيَّة اليت حتويها صالة اإلفخارستيَّا أي صالة 

يف اخلليقة،  كر اهللا اآلب على عملهُش: الشُّكر، فهي حبسب التَّرتيب التَّايل
مث جتسُّد ابنه الوحيد، مث آالم االبن، مث رواية مخيس العهد واليت تأيت دائماً 

  .بعد رواية اآلالم

                                                                            
  ٢٤٨ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -٣٧
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جنده متَّبعاً يف مجيع اللِّيتورجيَّات القدميـة باسـتثناء    ،وهذا التَّرتيب
أمَّـا ليتورجيَّـة   . اليت ال تتبع هذا التَّرتيـب  ،ليتورجيَّة القدِّيس سرابيون

ليتورجي وصل إلينا، فقد أوردت هذا التَّرتيب  ليتس، وهي أقدم نصِّهيبو
  .يف صورته املختصرة والبسيطة

يـا اهللا،   الشُّكرم لك نقدِّ”: تقول ،أي اخلليقة ،فعن العنصر األوَّل
صـاً  خملِّ ،بفتاك احلبيب يسوع املسيح، الذي أرسلته لنا يف هناية األزمنـة 

كلمتك غري املنفصل عنك، الذي بـه   الذي هو. ورسول إرادتك ،وفادياً
  .)٥، ٤:٤التَّقليد الرَّسويل ( “األشياء خلقت كلَّ

أرسـلته   تكومبسرَّ”: تقول ليتورجيَّة هيبوليتس ،وعن العنصر الثَّاين
الذي ُحِملَ به فيها، واسُتعِلن ابنك  ،دإىل بطن العذراء، وجتسَّ السَّماءمن 

  .)٦:٤ الرَّسويل التَّقليد( “والعذراء القُُدس،املولود من الروح 
م إرادتك، وأعدَّ لك شـعباً  الذي متَّ”: تقول ،وعن العنصر الثَّالث

الـذي  . أعتق الذين قد آمنوا بك من األمل ،ساً، وإذ بسط يديه لألملمقدَّ
أسلم ذاته لألمل طواعية، ليبيد املوت، وحيطِّم قيود إبليس، ويطأ اجلحـيم  

 “ظام، وُيظهر القيامـة س النِّ، ويؤسِّالنُّورحتت قدميه، ويقود األبرار إىل 
  .)٨، ٧:٤التَّقليد الرَّسويل (

لوا، خذوا كُ: قائالً ،بزاً وشكركأخذ ُخ”: تقول ،وعن العنصر الرَّابع
وهكذا الكـأس  . ملغفرة اخلطايا ،الذي ُيكسر ألجلكم ،هذا هو جسدي

  .)٩:٤لرَّسويل التَّقليد ا( “هذا هو دمي الذي ُيسفك ألجلكم: أيضاً، قائالً
عقِّب كتاب التَّقليد الرَّسويل على صالة الشُّكر السَّـابق ذكرهـا   وُي
متاماً أن يتلو  الضَّروريليس من  .لناكما سبق وقُ سقُفر اُألويشكُ”: بقوله

ماً ُيجهد نفسه ليقوهلا عن ظهر قلب، مقـدِّ  كيلناها، لمات اليت قُنفس الكَّ



٦٩٧  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

وإذا كان واحٌد يقدر أن  .تهعلى قدر قوَّي صلِّواحد ُي شكراً هللا، لكن كلّ
ـ . ويقول صالة  جليلة، فهذا صاحل ،ي طويالً بكفايةصلُِّي ا إن كـان  أمَّ

فال مينعه أحٌد، بشرط واحـد،   ،دةيقول صالة  حمدَّ ،يصلِّواحد، عندما ُي
  .)٥-٣:١٠التَّقليد الرَّسويل ( “هو أن يقول صالة صحيحة مستقيمة

إذ  –تعليم الرُُّسل  –ما سبق ِذكره يف الدِّيداخي  ،ويؤيِّد هذا الكالم
رك أيهـا اآلب  نشكُ”: اصالة شكر بدايته بعد أن تورد الدِّيداخي نصَّ

ديـداخي  ( “... الذي أسكنته يف قلوبنا القدُّوس، من أجل امسك القدُّوس
 “فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون ،ا األنبياءأمَّ”: ، تعود فتقول)٢:١٠

  .)٧:١٠ديداخي (
ولكن عندما صار التَّقليد الرَّسويل يف خطر من أن يتغيَّـر بسـبب   
ظهور اهلرطقات، وضعت الكنيسة نصوصاً ليتورجيَّة إلزاميَّة، وهي الـيت  

  .“صلوات التَّقديس”: ُتعرف باسم

  واحدة من صلوات الشُّكر قبل نيقية
 ،ستيَّاأو صلوات اإلفخار ،من صلوات الشُّكر وفيما يلي أُورُد واحدةً

  .م٣٢٥ سنةى قبل جممع نيقية املسكوين األوَّل اليت كانت ُتصلَّ
 .بواسطة ابنك احملبوب يسوع املسيح ،لك الشُّكر ياربُّ إننا نقيُم”

، خملِّصاً وفادياً، وهـو مـالك مشـورتك    ،الذي أرسلته يف آخر الدُّهور
. وبـه ُسـررت   .شيء الذي به عملت كلَّ .وكلمتك غري املفترق منك

الذي أرسلته من السَّماء إىل بطن العذراء، فحبلت به، وفيها صار جسداً، 
رادتـك،  الذي أكمل إ. والعذراء ،علن ابنك املولود من الرُّوح القُُدسوأُ

أولئـك   ،حىت خلَّص من األمل ،وبسط يديه لألمل .وقدَّم لك شعباً مقدَّساً
م ذاته بإرادته إىل األمل، لكي أسل ،هذا الذي حني خافوه. الذين آمنوا بك
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وميزِّق صك الشيطان، وحيطِّم جهنم، ويضئ األبرار، ويثبِّت  ،يزيل املوت
خذوا : وقال ،وقدَّم لك الشُّكر ،بزاًأخذ ُخ ،وهلذا. علن القيامةالشَّريعة، وُي

هذا هـو  : وهكذا الكأس قائالً. الذي ُيكسر عنكم ،لوا هذا جسديكُ
  .تذكاريتقيمون  ،فعلتم هذاكلَّما و .دمي الذي ُيسفك عنكم

شـكراً   ،واخلمر اخلُبزونقدِّم لك  .تذكار موته وقيامته نقيُم ،واآلن
ونضرع إليك  ،وخندمك ككهنة ،ألنك جعلتنا أهالً أن نقف أمامك ،لك
رسل روحك القدُّوس على تقدمة كنيستك املقدَّسة، وأن متنح الذين أن ُت

من أجل تثبيت  ،ُيكمَّلوا بالرُّوح القُُدسوأن . يشتركون أن يكونوا واحداً
الذي به  ،يف ابنك يسوع املسيح ،حىت نسبِّحك ومنجِّدك .إمياهنم يف احلق

اجملد والكرامة يف كنيستك املقدَّسة، اآلن  ،ولروحك القدُّوس ،يكون لك
  .األجيال وإىل كلِّ ،أوان وكلّ

  .)٣٨(“آمني: الشَّعب وجييُب
يف صورته البسيطة املختصرة يف كنيسة ما قبـل  اإلهلي  قُدَّاسهذا هو ال

 ،ومن هذا النِّظام الرُّبـاعي . دقيقة ٢٠- ١٥وهي خدمة تستغرق بني . نيقية
  .ات يف الشَّرق والغرب يف القرن الرَّابع فصاعداًقُدَّاسأخذت جمموعات ال

حمسوبة أهنا صالة واحدة متَّصلة، ال يفصلها  ،صالة اإلفخارستيَّا إنَّ
وهـو   .“آمني”إالَّ عند ختامها باملرد  ،حاجز، وال جتاوب عليها اجلماعة

  .)٣٩()م١٦٥-١٠٠( الشَّهيديوستينوس ما أشار إليه القدِّيس 

                                                                            
، حمفوظ يف “قُدَّاس ما قبل نيقية والتَّغيُّرات املتأخِّرة اليت طرأت عليه”عن خمطوط  -٣٨

  .العذراء السِّريان بوادي النَّطرونالسيِّدة مكتبة دير 
  ٢٤٨ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -٣٩
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  القدِّيس سرابيون قُدَّاسمقدِّمة األنافورا يف 
تعود إىل  ،يف كنيسة مصر قُدَّاسليس لدينا نصوص ليتورجيَّة موثَّقة لل

أمَّا أقدم وثيقة هلذا التَّقليد اإلسـكندري  . م٣٢٥ سنةما قبل جممع نيقية 
 Thmuisمتـويس   أُسـقُف فهي خوالجي القدِّيس سرابيون  ،وصلت إلينا

 سـنة ، وتنيَّح ما بني م٣٣٩ سنةاً قبل أُسقُفبالوجه البحري، والذي صار 
فظ لنا نصُّه يف خمطوط يعود وهو اخلوالجي الذي ُح. م٣٦٠ سنةو م٣٥٣

  .)٤٠(زمن نساخته إىل القرن احلادي عشر امليالدي

مـا   ،القدِّيس سرابيون قُدَّاس وهناك من األدلَّة القويَّة من داخل نصِّ
ماً من زمـن  َدأكثر ِق ،منقول عن صالة إفخارستيَّة مصريَّة ثبت أنه نصٌُّي

هلذه الصَّالة املصـريَّة   وميكننا استيضاح اخلطوط العريضة. سرابيون نفسه
 ،نيوردت يف كتابات كُتَّاب مصـريِّ  ،مبقارنتها بفقرات ليتورجيَّة ،القدمية

  .)٤١(منذ القرن الثَّالث امليالدي

فيما يلي يف مخس  أُوردهاواليت  ،ا مقدِّمة أنافورا القدِّيس سرابيونأمَّ
 ،تدحض تعليم أريـوس  ،الفقرة األوىل منها أنَّ منها، يتَّضح لناففقرات، 

وهـذا يـدفعنا إىل   . ‘االبن ال يعرف جوهر اآلب إنَّ’: الذي كان يقول
 قُـدَّاس قد أُحلقت مبقدِّمة اإلفخارستيَّا يف  ،هذه الفقرة األوىل بأنَّ ،الظَّن

يف خالل الرُّبع األوَّل من القرن الرَّابع امليالدي، حـني   ،القدِّيس سرابيون
  .)٤٢(ة على أشدِّها يف ذاك الوقتكانت اهلرطقة األريوسيَّ

  :وهذه املقدِّمة هي
                                                                            

40- Gregory Dix, Dom, op. cit., p. 162. 

41- Ibid., p.162. 

42- Ibid., p.165. 
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مستحٌق ومستوجٌب أن نسبِّحك ونرتِّل لك ومنجِّدك، أنـت  ” )١(
نسبِّحك أيهـا اإللـه غـري    . املولود، أبا االبن الوحيد يسوع املسيح غري

نسبِّحك . خليقة املفحوص، غري املوصوف، غري املدَرك من كلِّ املولود، غري
والذي أخرب اخلليقة عنك، وأظهرها لـك،   ،أنت الذي يعرفك ابنك الوحيد

. وتكشف أجماده للقدِّيسـني  ،نسبِّحك أنت الذي تعرف االبن. وعرَّفها بك
  . املولود منك، وُيظهرك للقدِّيسني الكلمةأنت الذي يعرفك ويراك 

أنت مصدر احلياة  نسبِّحك أيها اآلب غري املنظور، مانح اخللود، )٢(
الفقري،  البشر، وحمبَّ يا حمبَّ. حق وكلِّ ،نعمة وينبوع النُّور، وينبوع كلِّ

  . ابنك احلبيب مبجيء ،ل، وجمتذب اجلميع إليهواملصاحل للكُ

حـىت   ،امنحنا روح النُّـور  .، اجعلنا أناساً أحياءنتوسَّل إليك )٣(
امنحنـا الـرُّوح   . ويسوع املسيح الذي أرسلته ،أنك أنت احلق ،نعرفك
. خـرب هبـا  وُن ،لكي نقدر أن نعلن عن أسرارك اليت ال توصف ،القُُدس

  . حانك بواسطتناويسبِّ ،والرُّوح القُُدس ،ليتكلَّم فينا الرَّب يسوع

 وسيادة، وكـلِّ  ،وقوَّة ،لطانوُس ،رئاسة ألنك أنت فوق كلِّ )٤(
  .بل أيضاً يف اآليت ،ليس فقط يف هذا الدَّهر ،اسم ُيسمَّى

 ،أنت الذي يقف حولك ألوف ألوف، وربوات ربوات املالئكة )٥(
أنت . ورؤساء املالئكة، والعروش، والرَّبوبيَّات، والرِّئاسات، والسَّالطني

. ذوو السِّـتة أجنحـة   ،هو الذي يقف حولك السِّريافان املكرَّمان جداً
. نيان أرجلهما، ويطريان بـاثنَ يني يغطِّيان وجهيهما، وباثَنني يغطِّفبجناَح

  .“...قائلني معهم  ،اقبل أيضاً تقديسنا. ويقدِّسانك
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  اللِّيتورجي ملقدِّمة األنافورا تطوُّر النَّصِّ
ما قبل  قُدَّاساملقدِّمة التَّقليديَّة لصالة اإلفخارستيَّا كما رأيناها يف  إنَّ

هي تقدمي الشُّكر لآلب بواسطة ابنه يسوع  -والذي سبق ذكره  –نيقية 
بواسطة ابنك احملبوب يسـوع   ،ياربُّ الشُّكرلك  إننا نقيُم”: املسيح
  .هاوهذا هو مضمون اإلفخارستيَّا كلِّ. “... املسيح

وتشذ مقدِّمة أنافورا القدِّيس سرابيون عن هذه القاعدة الرَّئيسـيَّة،  
، بل قد اختفـى  “اإلفخارستيَّا”أي  “الشُّكر”ة حيث ال يرد فيها كلم

  .هذا “الشُّكر”إشارة لفعل  منها متاماً أيُّ
تسبَّب يف غمـوض اهلـدف    ،تطوراً قد حلق مبقدِّمة األنافورا إالَّ أنَّ

فأفعال التَّسبيح اسـتطالت  . وهو تقدمي الشُّكر هللا ،األساسي من الصَّالة
إىل أفعال التَّرتيل والسُّـجود   ،لتتخطى الشُّكر كفعل أساسي ،واتسعت
 - “مستحٌق وعـادلٌ ”: وهي األفعال اليت حلقت مبرد الشَّعب. وغريها

ودخلت على مقدِّمة األنافورا صـفات إضـافيَّة    -كما سنرى بعد قليل 
ختتص بأقنوم اآلب، وبأقنوم االبن املتجسِّد، وهي صفات تبيِّن وحدانيَّـة  

ا يدل علـى جماهبـة   ممَّ .اإلهليَّة واإلنسانيَّةن طبيعته م أقنومه وخواص كلٍّ
. فيما يتعلَّق بالثَّالوث والتَّجسُّد ،لبعض اهلرطقات اليت ظهرت يف الكنيسة

قـد   ،“... قُـدُّوسٌ  قُدُّوٌس قُدُّوٌس” :تسبحة الشَّاروبيم باإلضافة إىل أنَّ
شـي  باإلضافة إىل األوا. “مبارٌك اآليت باسم الرَّب” :أُضيف إليها هتاف

وهذه هي أهم اإلضافات . املرقسي القبطي قُدَّاسالكثرية اليت جندها يف ال
  .اليت حلقت بصالة مقدِّمة األنافورا

  .األنافورامبقدِّمة الذي حلق  ،وفيما يلي شرٌح هلذا التَّطوُّر
وأصبحت نصوصـاً   ،ت نصوص الصَّلوات اللِّيتورجيَّةبعد أن استقرَّ
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الصِّيغ املختصرة اليت يتم تبادهلا بني الكـاهن والشَّـعب يف    إلزاميَّة، فإنَّ
قد أثَّرت على النُّصوص اللِّيتورجيَّة اليت تعقبها مباشـرة،   ،مقدِّمة األنافورا

حيـث  .  Stereotyped formفأكسبتها ما ُيعرف يف علم اللِّيتورجيَّا باسم 
يتورجي الـذي  يلتقط الكاهن أو الشَّعب الكلمات األخرية من احلوار اللِّ

يدور بينهما، ليبدأ هبا صالته أو مردَّه، فتأيت الصَّلوات يف شـكل أخـذ   
من معظـم  وهذا يتَّضح جلياً . ومجوع املصلِّني بني رئيس الصَّالة ،وعطاء

  .الصَّلوات املقدَّسة لألنافورات املختلفة

: فيقول الكاهن ،“يقفوااجللوس ”: قول الشمَّاس ،ومن أمثلة ذلك
  .“اخل... حولك املالئكة ورؤساء املالئكة  يقفأنت الذي ”

... ”: يقـول الكـاهن   ،ويف هناية الصَّالة السَّابق ذكرها مباشـرة 
فيأيت مرد الشَّعب ملتقطـاً  ، “...حون على الدَّوام ويصرخون قائلني يسبِّ

، فيقـول  “الصَّباؤوت ربُّ قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس”: كلمة قائلني، ليقول
أنت باحلقيقـة،   قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس”: كاهن معقباً على مرد الشَّعبال

  .اخل... “أيها الرَّب إهلنا
وتبدأ صالة اإلفخارستيَّا يف الدِّيداخي، ويف التَّقليد الرَّسويل هليبوليتس 

  .“Εὐχαριστοῦμεν -نشكرك ”: هي ،بصالة شكر بسيطة
أمَّا يف الشَّكل الشَّائع لألنافورا، فقد جرت حماولة ربط فعـل الشُّـكر   

الذي هو املرد األخري من احلوار  ،“مستحٌق وعادلٌ” :مع املرد ،“نشكرك”
وهبذه الطَّريقة جاء الشَّـكل الكالسـيكي لبدايـة    . االفتتاحي لإلفخارستيَّا

جـاء معتمـداً علـى    وهو الشَّكل الذي . الشَّرق والغرب األنافورا يف كلِّ
  .“Αξιον καὶ δίκαιον῞ - مستحٌق وعادلٌ ” :اإلسهاب والتَّضخيم للمرد
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جاءت بداية  ،)م٤٠٧-٣٤٧(يوحنا ذهيب الفم ففي ليتورجيَّة القدِّيس 
 σὲمسـتحٌق وعـادلٌ أن نسـبِّحك    ”: األنافورا هكذا εὐχαριστεῖν 
 σὲونباركــك  εὐλογεῖν  وحنمــدكσὲ  αἰνεῖν  ونشــكركσοὶ 

εὐχαριστειν  ونسجد لكσὲ προσκυνεῖν ِّمكان سـيادتك   يف كل
ἐν  παντὶ  τόπῳ  τῆς  δεσποτείας  σου ... فأفعـال الشُّـكر   . “اخل

  .والتَّسبيح هنا هي مخسة أفعال
أكثر غىن من تلك الـيت للقـدِّيس    ،والزالت مقدِّمة هذه األنافورا

ل، إنـه  اآلب ضابط الكُأنت هو السيِّد الرَّب اإلله ”: باسيليوس اليونانيَّة
 وحنمـدك ، نسـبِّحك أن  ،مستحٌق ومستوجٌب والئٌق بسيادة قداستك

. “...، أنت هو اإلله احلقيقي وحـدك  ونشكرك، ونعبدك، ونباركك
  .وأفعال الشُّكر والتَّسبيح هنا هي أيضاً مخسة أفعال

أطول وأوفر غزارة من تلك النَّمـاذج   أُخرى،وهناك مناذج شرقيَّة 
  .)٤٣(ة السَّابقةاليونانيَّ

يف الكنيسـة  ) الكريلُّسـي  قُدَّاسال(فليتورجيَّة مار مرقس الرَّسول 
 أُخرى،ليتورجيَّة  تقدِّم لنا أفعال الشُّكر والتَّسبيح بكثرة أكثر من أيِّ ،القبطيَّة

، ونرتِّـل لـك  ، نسبِّحكمستحٌق ومستوجٌب أن ”: شرقاً وغرباً، فتقول
، ونعترف لـك ، ومنجِّدك، ونشكرك، ونسجد لك، وخندمك، ونباركك

  .“...ليالً وهناراً بشفاه غري هادئة، وقلب ال يسكت، ومتجيدات ال تنقطع 
فأفعال الشُّكر والتَّسبيح هنا هي مثانية أفعال، بينما جندها مخسة فقط 
يف ليتورجيَّة القدِّيس يعقوب الرَّسول يف الطقس السِّـرياين األنطـاكي،   

  :ورجي هكذاحيث يرد النَّص اللِّيت
                                                                            

43- A. Baumstark, op. cit., p. 88, 89. 
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أن نسـبِّحك   ،إنه باحلقيقة مستحٌق وعادلٌ والئـٌق وضـروريٌ  ”
ونباركك ونسجد لك ومنجِّدك ونشكرك، يا خالق اخلليقة املرئيَّة وغـري  

قوَّاهتـا، الشَّـمس    أنت الذي تسبِّحك مساوات السَّموات وكلُّ. املرئيَّة
ا، أورشـليم  ما فيه جمموعات النُّجوم واألرض والبحر وكلُّ والقمر وكلُّ

املالئكة ورؤساء املالئكة . السَّمائيَّة، كنيسة األبكار املكتوبني يف السَّموات
الشَّاروبيم . والكراسي واألرباب والرِّئاسات والقوَّات والسِّيادات املخوفة
ـ ذوو األعني الكثرية، والسِّريافيم ذوو السِّتة أجنحة، جبنـاحَ  ون ني يغطُّ

ويصيحون الواحد لآلخـر  . نييطريون باثَنني أرجلهم، ووجوههم، وباثَن
بتسـبحة الغلبـة جملـدك     ،بتسبيحات إهليَّة ال تنقطع، من فم ال يسكت

  .“دون ويصرخون قائلنيالعجيب، يصيحون بصوت عال، وميجِّ
على هذه املقدِّمة  )م٣٨٦-٣١٥(األورشليمي  كريلُّسعقِّب القدِّيس وُي

  :، فيقول)٦:٥عظة (يف عظته إىل املعمَّدين اجلُُدد 
بعد ذلك نذكر السَّماء واألرض والبحـر، الشَّـمس   ... [

اخلليقة العاقلة وغري العاقلة، املرئيَّة وغـري   والقمر والنُّجوم وكلَّ
املرئيَّة، املالئكة، ورؤساء املالئكة، الرِّئاسـات، والسِّـيادات،   

مث نقول . والقوَّات، والكراسي، والشَّاروبيم ذوي األوجه الكثرية
نذكر أيضـاً  . »عظِّموا الرَّب معي«: ت عال كلمات داودبصو

السِّريافيم الذين رآهم إشعياء بالرُّوح القُُدس وهم حييطون بعرش 
ني أرجلهم، ويطـريون  ني يسترون وجوههم، وجبناَحاهللا جبناَح

. الصَّباؤوت ربُّ قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس: واجلميع يصيحون. نيباثَن
الذي انتقل إلينـا   ،حنن نكرِّر هذا االعتراف هللا ،ألنه هلذا السَّبب

  .]من السِّريافيم، حىت نشارك جنود العامل الفوقاين يف التَّسبيح

تسـبيح،   أفعال وبينما ختلو ليتورجيَّة القدِّيس باسيليوس القبطيَّة من ِّ
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 ،جندها يف ليتورجيَّة القدِّيس غريغوريوس القبطيَّة مخسة أفعـال أيضـاً  
أمَّا . “ومنجِّدك، ونسجد لك، وخندمك، ونباركك، نسبِّحك”: هي

فتأيت فيهـا   –من القرن الرَّابع امليالدي  –ليتورجيَّة القدِّيس سرابيون 
 ،نسـبِّحك مستحٌق ومسـتوجٌب أن  ”: أفعال التَّسبيح ثالثة فقط هكذا

  .“ومنجِّدك، ونرتِّل لك
بأفعال تسبيح ختتص هبا  ،وهكذا انفردت اللِّيتورجيَّة املرقسيَّة القبطيَّة

  .“نرتِّل لك، وخندمك، ونعترف لك”: هي وحدها، وهي
أيها اجللـوس  ”: األوَّل هو: مردَّين للشمَّاس ،ويتخلَّل هذه الصَّالة

يسـبق   ،أخـري  وهناك مرٌد. “وإىل الشَّرق انظروا”: ، والثَّاين هو“قفوا
  .“ننصت” :التَّسبحة الشَّاروبيميَّة مباشرة هو

  “لوس قفواأيها اجل”
 .“أيها اجللوس قفـوا ”: تنفرد كنيسة اإلسكندريَّة بقول الشمَّاس

، “قفوا”: فيأيت النِّداء فيها بالوقوف هكذا اُألخرى،ا اللِّيتورجيَّات أمَّ
  .)٤٤(“فلنقف”أو 

املرد السَّابق  الشَّعب كان جالساً، ألنَّ ال يعين بالطَّبع أنَّ ،وهذا املرد
فتنبيه الشمَّاس هنـا  . “خبوف وإىل الشَّرق انظرواقفوا ”: له مباشرة كان

وحنن قيام على أقدامنا، هو لئال يدرك التَّعب أحداً منَّا، أو مير التَّهـاون  
فيطلب الشمَّاس أن تنتبـه عقولنـا ال   . على قلبه، أو يعود إىل السَّجس

  .)٤٥(ال الوقوف اجلسداين ،أقدامنا، وأن ننال هبجة االنتباه الرُّوحي

                                                                            
  ١٩٢ ، مرجع سابق، ص الثَّاينالبطريرك إغناطيوس أفرآم  -٤٤
  ٨١معاين رشم الصَّليب، مرجع سابق، ص  -٤٥
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  “الشَّرق انظروا وإىل”
 Εἰς: هكـذا  ،الباسيلي اليوناين قُدَّاسوجاء هذا املرد حسب نص ال

ἀνατολὰς  βλέπετε حيث جاءت  .“وإىل الشَّرق انظروا دائماً” :أي
حيث املذبح شرقاً الذي .  βλέψατε الكلمةمن  بدالً βλέπετε الكلمة

. أو يف أعمالنـا  ،نَّا يف الكنيسةال جيب أن يفارق عقولنا وقلوبنا، سواء كُ
عمانوئيل إهلنـا   َموَد وجسَد ،حني، حيث املذبح فإىل الشَّرق انظروا كلَّ

  .واملالئكة ورؤساء املالئكة قيام. ني عليهموضوَع
ـ  ،وقد رتَّبت الكنيسة  ،اروبيمأن ننظر إىل الشَّرق قبل تسبحة الشَّ

سـبيح  ىل التَّ، ُنقبِـل إ املقدَّسة استعدنا كرامتنا باملعموديَّةألننا بعد أن 
  .)٤٦(بعزَّة البنني، وُشكر املفديني

  “تننصِّ”
 ،، وقبل التَّسبحة الشَّاروبيميَّة مباشرة“بدء التَّقدمة ”يف هناية صالة 
  .“Προσχῶμεν -ننصت ”: يقول الشمَّاس مرد

ة يف إيراد هذا املرد من ولقد تفاوتت خمطوطات اخلوالجيَّات القبطيَّ
أمَّا شيوعه . )٤٨(، فقد ورد يف بعضها)٤٧(فبينما مل يرد يف كثري منها .َعَدمه

                                                                            
  ٨١معاين رشم الصَّليب، مرجع سابق، ص  -٤٦
، وهو أقدم خمطـوط  )قبطي ١٧(مل يرد هذا املرد يف خمطوط الفاتيكان رقم  -٤٧

ومل يرد كذلك . م١٢٨٨ سنةخوالجي قبطي عريب كامل، وتاريخ نساخته يعود إىل 
مبكتبة دير القـدِّيس   )طقس ١٤٧؛  ١٣٦؛  ١٣٣(يف خمطوطات اخلوالجيَّات أرقام 

يف اخلوالجي القبطي الذي طبعه يف روما يف القرن  الطُّوخيومل يورده . أنبا مقار
يف النَّص اليونـاين للقُـدَّاس املرقسـي، حبسـب خمطـوط       ومل يرد .عشر السَّابع

  .  F. Kacmarcik Codexكسمارسك 
 .Eورد هذا املرد يف النَّص اليوناين للقُدَّاس الباسيلي، الذي نشره رونودوت  -٤٨



٧٠٧  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

، م١٩٠٢ سنة فكان بعد تدوينه يف اخلوالجي املطبوع ،اتقُدَّاسال يف كلِّ
  .اُألخرىحيث سادت املمارسة اليت تشري إليه، وتوارت 

إنسـان عـن    ، فيعين أن يكف كـلُّ “ننصت”: ا قول الشمَّاسأمَّ
االهتمامات الباطلة، وأن يرفع عيين عقله إىل الشَّاروبيم املمتلئني أعينـاً،  

 بأنَّ ،إشعياء أخربنا ألنَّ. ل مىت مسعوا هذا النِّداء السَّماويوأن يصرخ الكُ
لكي تسـمع   ،رهةوعندئذ جيب أن تصمت الكنيسة ُب. »هذا نادى ذاك«

: ائم قـائلني سـبيح الـدَّ  وتشترك معهم بالتَّ ،اروبيمتسبيح الشَّعقلياً 
  .“... قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس”

ننصت ”: هذا املرد هكذا ،عشر الرَّابعوقد ورد يف خوالجي من القرن 
  .)٤٩(“سبِّح معهمح، وحنن أيضاً ُنمائيَّة تسبِّالقوَّات السَّ. بسكون ومعرفة

  )الكريلُّسي(املرقسي  قُدَّاسمقدِّمة األنافورا يف ال
 ،“الرَّب مع مجيعكم” :هذه الصَّالة اليت تبدأ باحلوار اللِّيتورجي إنَّ

الباسيلي،  قُدَّاسهي قصرية يف ال ،وتنتهي قبل التَّسبحة الشَّاروبيميَّة مباشرة
 قُـدَّاس طويلـة جـداً يف ال   ولكنَّهاالغريغوري،  قُدَّاسوأطول نوعاً يف ال

هذه الصَّالة إىل  َقلَفَ ،من األواشي كبٌري دٌداملرقسي، بعد أن أُضيف إليها ع
  .البعض ين عن بعضهماني متباعَدنصفَ

يتخلَّلها  -ويف نصفها األوَّل  –املرقسي  قُدَّاسفمقدِّمة األنافورا يف ال
                                                                                                                                                     

Renaudot (Cf. PG, 31, 1636C(  كما ورد أيضاً يف خمطوط خوالجي رقـم ،)١٣٤ 
  .ات الكنيسة اليونانيَّةقُدَّاسوهو معروف أيضاً يف . مبكتبة دير القدِّيس أنبا مقار )طقس

Cf. O.H.E. Burmester, The Greek Kirugmata, … op. cit., p. 375. 

  ٨٢، ٨١معاين رشم الصَّليب، مرجع سابق، ص  -٤٩



٧٠٨  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

وإىل ”:، و“أيها اجللوس قفـوا ”: الثَّالث مردَّات السَّابق ذكرها، وهي
  . “ننصت”:، و“الشَّرق انظروا

أنت هو الذي خلق اإلنسان كصـورتك  ... ”: وفيها يقول الكاهن
 ،ك الوحيدابُن ،ك احلقيقينوُر. األشياء حبكمتك وكشبهك، وخلقت كلَّ

 ،لـه َباملسيح، هذا الذي مـن قِ  يسوُع ،نا كلِّنانا وإهلنا وخملِّصنا وملكُربُّ
ملساوي غري الثَّالوث املقدَّس ا ،مع الرُّوح القُُدس ،قرِّب لك معهوُن رنشكُ

  .“وهذه اخلدمة غري الدَّمويَّة ،املفترق، هذه الذَّبيحة النَّاطقة
 مثَّيف اجملمـرة،  وهنا يرشم الكاهن ُدرج الُبخور، ويضع يد خبـور  

أي هـذه  ( هـذه الـيت  ”: الً الصَّالةيأخذ اجملمرة بيده، ويقول مكمِّ
  .“األمم قرِّهبا لك مجيعُت) موَّيةاطقة، وهذه اخلدمة غري الدَّالنَّ الذَّبيحة

مث يرشم باجملمرة على القرابني املوضوعة على املذبح من الشَّـرق إىل  
من مشارق الشَّـمس إىل  ”: وهو يقول ،منيومن الشَّمال إىل الَي ،الغرب

  .“منيمغارهبا، ومن الشَّمال إىل الَي
 ياربُّ امسك عظيٌم ألنَّ”: ويقول ،مث يرفع الُبخور فوق التَّقدمات

وصـعيدة   ،المسك القدُّوس قدَّم خبوٌرُي ،مكان مجيع األمم، ويف كلِّ يف
quci`a –  ربانطاهرة، وعلى هذه الذَّبيحة وهذا القُ - أي ذبيحة“.  

أيها اجللوس قفـوا، وإىل  ”: مرد الشمَّاس ،وهنا كان يأيت مباشرة
، “ارحـم  ياربُّ”: ولكن بدالً منه أتى مرد الشَّعب. “الشَّرق انظروا

كمِّـل  قبـل أن يُ  ،مخس عشرة أوشـيَّة  ،صلِّي الكاهن بعده مباشرةلُي
ألنك أنت هو اهللا الذي فوق ”: قائالً ،الكاهن تكملة مقدِّمة األنافورا

 ،ىاسم ُيسمَّ سيادة، وكلِّ قوَّة، وكلِّ لطان، وكلُِّس وكلِّ ،رئاسة كلِّ
 حيث يأيت يف هناية هـذه  .“...بل ويف اآليت  ،يف هذا الدَّهر فقطليس 



٧٠٩  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

  .التَّسبحة الشَّاروبيميَّة ،الصَّالة
  : املرقسي قُدَّاسوفيما يلي توضيح للتَّسلسل الذي ينتهجه ال

  ).أو باحلري السَّالم(السَّالمة  )١(: أواشي
  .املرضى )٢(
  .املسافرين )٣(
  .مياه النَّهر، أو الزُّروع، أو أهوية السَّماء )٤(
  .امللك )٥(

  ).وهو مبثابة أوشيَّة الرَّاقدين(والتَّرحيم اجملمع 
  .القرابني )٦(
  .البطريرك )٧(
  .األساقفة )٨(
  .األرثوذكسيِّنيبقيَّة  )٩(
  .املوضع )١٠(
  .الطّلبةالقيام واملشاركني يف  )١١(
  .الذين أمرونا أن نذكرهم )١٢(

  .اسجدوا هللا خبوف ورعدة: يقول الشمَّاس
 اذكـر يـاربُّ  ”: وبدايتها. وهي تقال سراً. (اخلدمي )١٣(

  ).“...نفسي الضَّعيفة الشَّقيَّة 
  .االجتماعات )١٤(

  .أيها اجللوس قفوا: يقول الشمَّاس
ويرد الشَّعب علـى  . “املربوطنيحل ”: اليت بدايتها( الطّلبة

  ).“ارحم ياربُّ”بع منها ُر كلِّ
  .وإىل الشَّرق انظروا: يقول الشمَّاس



٧١٠  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

 وكـلِّ  ،رئاسة الذي فوق كلِّ ،ألنك أنت هو اهللا”: يقول الكاهن
اسـم   سـيادة، وكـلِّ   قوَّة، وكلِّ لطان، وكلُِّس

... ليس يف هذا الدَّهر فقط، بل ويف اآليت  ،ُيسمَّى
قدِّسك، اقبل تقديسنا منَّا حنـن  من ُي لكن مع كلِّ
  .“حك معهم قائلني، إذ نسبِّأيضاً ياربُّ

  .ننصت: يقول الشمَّاس
  اخل... الصَّباؤوت  ربُّ ،قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس: يقول الشَّعب

املرقسي  قُدَّاساليت أُحلقت على ال ،هذا الكَّم الكبري من األواشي إنَّ
ني، هذه املقدِّمة اليت هـي يف  قد َشطََر مقدِّمة األنافورا إىل نصفَ ،يف بدايته

صـالة   -هـا  ستيَّا كلِّبل مضمون صالة اإلفخار -مضموهنا األساسي 
إذا  -وهذه األواشي اخلمس عشرة . مقدَّمة هللا بابنه يسوع املسيح ،ُشكر

هي أحـد    –مبثابة أوشيَّة خاصة باملنتقلني  مهااجملمع والتَّرحيم  اعتربنا أنَّ
علـى يـد    ،املرقسـي  قُدَّاسأهم اإلضافات اليت حلقت مبقدِّمة أنافورا ال

  .)م٤٤٤-٤١٢(الكبري  كريلُّسالقدِّيس 

منـهما   فقد أبقى كلٌّ ،ا القدِّيَسني باسيليوس وغريغوريوسقُدَّاسا أمَّ
، النِّهايةعلى مقدِّمة اللِّيتورجيَّا متماسكة، حيث تأيت األواشي فيهما قرب 

وهو التَّطوُّر الذي حلق . أي بعد حلول الرُّوح القُُدس علينا وعلى القرابني
  .يف غضون القرن الرَّابع امليالدي ،عموماًات قُدَّاسمبكان األواشي يف ال

القدِّيس سرابيون اخلاصـة   قُدَّاسيف  Litanyالتَّوسليَّة  الطَِّلبات بل إنَّ
هي إضافات حلقت بالنَّص األصلي  ،ومقدِّمي القرابني ،باألحياء واملنتقلني

بعـد   – اُألخرىكما حدث يف كثري من الكنائس  –لصالة اإلفخارستيَّا 
  .ستدعاء، وذلك قبل هناية القرن الرَّابع امليالديصالة اال



٧١١  مقدِّمة األنافورا أو صالة الشُّكر الكُربى

ـ  الطَِّلباتهي إدخال  ،لقد كانت الرَّغبة العامة يف الكنائس ليَّة التَّوسُّ
Litany بعد استحالة القرابني إىل جسـد املسـيح    ،اإلفخارستيَّا صالة يف

قوَّهتا وفعاليتها من الذَّبيحة املوضـوعة   الطَِّلباتلتنال هذه  ،نيودمه الكرَمي
  .على املذبح

يف غضون القرن  ،قد ظهرت أوالً يف كنيسة أورشليم ،وهذه الرَّغبة
وهو مـا  . الثَّالث امليالدي، حيث متَّت فيها فعالً هذه املمارسة اللِّيتورجيَّة

 كريلُّـس يف عظات القدِّيس  ،جند تفسريه الرُّوحي واللِّيتورجي بعد ذلك
  .)٥٠(م٣٤٨ سنةوبالتَّحديد  ،)م٣٨٦-٣١٥(األورشليمي 

مل يكن هذا التَّطوُّر قد طـال ليتورجيَّـة    ،ولكن حىت ذلك الوقت
فلقد تبنَّت كنيسة اإلسكندريَّة مفهوماً آخـر،  . القدِّيس سرابيون املصريَّة

واخلمـر   اخلُبـز  استقته من نصوص صلواهتا اللِّيتورجيَّة الـيت تـرى أنَّ  
قُدسات سبق وضعها أمام الـرَّب علـى   ” مها ،ني على املذبحاملوضوَع
ويف نصـفها األوَّل   –املرقسي  قُدَّاسففي مقدِّمة أنافورا ال. )٥١(“املذبح
يف مجيـع   ،ياربُّ امسك عظيٌم ألنَّ”: يقول النَّص اللِّيتورجي –حديد بالتَّ

 وبعـد صـالة  . “وهذا القُربان quci`a الذَّبيحةوعلى هذه ... األمم 
ـ امأل هـذه  ... ”: يقول ،“أجيوس”الكاهن  : أي( quci`a عيدةالصَّ
 القـدُّوس حبلول روحك  ،لكَبمن ِق اليتبالربكة  لك ياربُّ اليت) الذَّبيحة
ـ قرابينك هذه املكرَّمـة  ”: ويقول أيضاً بصيغة املاضي. “عليها ابق السَّ

أنـت الـذي   ”: وأيضاً. “...وهذه الكأس  ،اخلُبز، هذا وضعها أمامك
  . “...ا لك يا أبانا القدُّوس ممَّ ،أمام جمدك القدُّوس قرابينك وضعنا

                                                                            
50- Gregory Dix, Dom, op. cit., p. 171. 

51- Ibid., p. 171. 



٧١٢  اجلزء الثَّاين –القُدَّاس اإلهلي سرُّ ملكوت اهللا 

ترمي إىل طقس تقدمي احلََمل الـذي حفظتـه    ،ها إشاراتفهذه كلُّ
طقساً سرائرياً كامالً، فُقدت أصوله األوىل من الكنـائس   ،كنيسة مصر

ـ  الطَِّلباتولذلك فقد أُحلقت . اُألخرى يف ليتورجيَّـة   Litanyليَّة التَّوسُّ
وقبـل التَّسـبحة    ،يف مقدِّمة الصَّـالة اإلفخارسـتيَّة   ،القدِّيس مرقس
 أُسـقُف القدِّيس سـرابيون   قُدَّاساألواشي يف  كما جند أنَّ. الشَّاروبيميَّة

  .األنافورا أي قبل أن تبدأ مقدِّمة ،تأيت فيه يف البداية ،متويس يف القرن الرَّابع

. كامـل  هو اختالٌف ،هذه األواشي أمرِ اختالف الكنائس يف وإنَّ
يف مقدِّمة الصَّالة  Litanyليَّة التَّوسُّ الطَِّلباتقد أحلقت هذه  ،فكنيسة روما
من أجـل   الطّلبةولكن بعد التَّسبحة الشَّاروبيميَّة، باستثناء  ،اإلفخارستيَّة

 -الرَّهـا   –إديسَّـا   ويف كنيسـة . قُدَّاساملنتقلني، واليت أُحلقت بنهاية ال
وهكذا مل يكن هناك اتفـاق   .قبل التَّقديس مباشرة الطَِّلبات أُحلقت هذه

  . عام خبصوصها بني خمتلف الكنائس

ما مييِّز التَّقليد اإلسكندري عن التَّقليد األنطـاكي يف   فإنَّ ،وعموماً
 تأيت يف ،ذي التَّقليد اإلسكندري قُدَّاساألواشي يف ال هو أنَّ ،هذه اجلزئيَّة

يف  ولكنَّها. سرابيونالقدِّيس  قُدَّاساملرقسي، و قُدَّاسكما يف الالبداية، 
ني الباسيلي قُدَّاَسكما يف ال النِّهاية،تأيت يف  ،التَّقليد األنطاكي يذ قُدَّاسال

  .نيوالغريغوري القبطيَّ


