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 االستحالة السرية،

 واسترداد الوعي السرائري املستيكي

 

واالسـتحالة   السـرية  تعليقاً على مقالنا عن االستحالة–رسالة األخ ديفيد 
تبعث شجوناً قدمية يف القلب. حنن ال ننكـر أن للحـواس اخلمـس دوراً     -اجلوهرية

عطاهللا يردد دائماً بأن أساسياً معرفياً يف حياتنا اإلنسانية. كان أستاذنا الدكتور وهيب 
نقطة البدء ليست دائماً فلسفية. ونقطة البدء هي بقاء شكل وطعم اخلبز واخلمر بعـد  
التقديس، وهذه حقيقة تدركها احلواس بالنظر والذوق معاً. لعل اجليل املعاصر لنـا مل  
يدرك التسليم الكنسي والليتورجي؛ ألن إقامة هذا العـدد الكـبري مـن األسـاقفة     

سـنة،   ٥٠وسة دون تسليم من شيوخ الكنيسة ال يقل ما قضوه يف الرهبنة عن والقسا
 كان هو السبب املباشر يف ضعف احلياة الليتورجية.

د أن جن -كما ورد يف صلوات القسمة–إذا عدنا إىل التسليم الليتورجي نفسه  
 منا احلقيقة الكنسية التالية:صالة قسمة القداس الغريغوري تسلِّ

أيها املسيح ضابط الكل خملص الكنيسة. أيها الكلمة الناطق  "مبارك أنت
واإلنسان املنظور. الذي من قبل جتسدك غري املدرك أعددت لنا خبزاً مسائياً 

واملقدس يف كل شيء  ou muct/rionاملقدس، هذا السري  كجسد
(دائماً). ومزجت لنا كأساً من كرمة حقيقية اليت هي جنبك اإلهلي غري 

هذا الذي بعد أن أسلمت الروح، فاض لنا منه دم وماء، هذان الدنس. 
 الصائران طهراً لكل العامل".

 ويف ذات التسليم تقول صالة قسمة يا محل اهللا: 
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"من كأس دمك نشرب. أعطنا مذاقة روحية لنذوق أسرارك احمليية (لنستطعم 
 مذاقة أسرارك الروحية)؛ لكي بذوق جسد (حلمك) نؤهل لذوق نعمتك.

ؤهل حلالوة حمبتك. وهبت لنا أن نأكل حلمك عالنيةً. أهلنا نوبشرب دمك 
لالحتاد بك خفيةً ... وهبت لنا أن نشرب من كأس دمك ظاهراً. أهلنا أن 

 منتزج بطهارتك سراً ...".

املعاصر لنا أن هناك قصة  خلف هذه الصلوات، رمبا اختفى عن إدراك القارئ 
قدمية عن "انفتاح العيون". حدثت أوالً بعد األكل من شجرة معرفة اخلري والشـر، إذ  

، وكان هذا )٧: ٣يذكر سفر التكوين: "انفتحت أعينهما وعرفا أما عريانان" (تك 
 هو أحد جوانب املعرفة اليت اختلط فيها اخلري والشر، وانفتح إدراك آدم وحواء معه إىل

هي يف لقاء رب احلياة  -وهلا بقية هامة-حقيقة الوجود بدون شركة. لكن بقية القصة 
بعد القيامة مع تلميذي عمواس، إذ يذكر القديس لوقا أن الرب "اتكأ معهما. أخـذ  

: ٢٤خبزاً وبارك وكسر وناوهلما، فانفتحت أعينهما وعرفاه مث اختفى عنهما" (لـو  
اليت للمخلص إدراك التلميذين، وانفـتح اإلدراك،   فقد ملست قوة احلياة .)٣١ - ٣٠

 والحظ عزيزي القارئ قوة التعبري، إذ أن انفتاح العيون جاء بعد الكسر والتناول.

إذا عدنا إىل الصلوات الليتورجية يف قداسي غريغوريوس وكريلس، وجـدنا   
 إشارة ذات داللة عن "املذاق"، وبالتحديد التناول، هي:

 * ذوق النعمة 

 حالوة حمبة الرب * 

 * االحتاد اخلفي أو السري 

 * االمتزاج بطهارة الرب، أو باحلري، قداسته سراً 

فما حيدث للحواس بعد املعمودية، هو ذلك االنفتاح الـذي ينالـه الكيـان     
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اإلنساين يف سر مسحة املريون اإلهلي، وهو رشم العينني والفم واألنف واليدين، وقبل 
أو رشم احلواس هو بداية تقديس احلواس لكي تنـال بقـوة   ختم فذلك رشم الرأس. 

االرتفاع إىل معرفة أعظم بكثري من املعرفة اليت تأيت عن طريـق   ،وعمل الروح القدس
. وعندما يسخر أحد األخوة اإلجنيليني من رشومات املريون، ويدعي أنه يأخذ احلواس

هو الواهـب والعـاطي بشـكل    الروح القدس مباشرةً من اهللا، فنحن ال ننكر أن اهللا 
 ؛مباشر، ولكن الذي غاب عن الوعي هو أن العطية هي لتقديس احلواس اجلسـدانية 

ألن الروح القدس يعمل يف القلب ويف كل أعضاء اجلسد، وإلَّا ما معىن عبارة رسـول  
: ٦كـور   ١املسيح بولس بأن اجلسد هو هيكل الروح القدس الساكن فينا؟ (راجع 

١٩.( 

 لقدس يف انفتاح العيننيعمل الروح ا

يف معجزات الرب، وهي شـفاء املولـود   كثرية  سبق تلك العطية إرهاصات 
ميذ قبل صعود الرب "ارفعوا عيـونكم"  التالوما بعده)، ويف خدمة  ٦: ٩أعمى (يو 

)، ورد البصر إىل شاول، بل حىت يف إقامـة  ٣٥: ٤احلصاد يف احلقول (يو  الكي ترو
) ٨: ١١والعيون اليت ال ترى عمـل اهللا (رو   .)٤٠: ٩(أع طابيثا، إذ فتحت عينيها 

. لكن استنارة اإلنسان يطلبها رسـول  )١٠: ١١صاحبها اإلدراك (رو  دقَفَ هي عيونٌ
لكي يعطيكم إله ربنا يسوع املسيح أبو اد روح احلكمـة  الرب إىل كنيسة أفسس "
و رجاء دعوته وما هو غـىن  ريةً عيون أذهانكم لتعلموا ما هتنواإلعالن يف معرفته، مس

جمد مرياثه يف القديسني وما هي عظمة قدرته الفائقة حنونا حنن املؤمنني حسب عمـل  
شدة قوته الذي عمله يف املسيح إذ أقامه من األموات وأجلسه عن ميينه يف السماويات 

فالنور اإلهلي يشرق مبعرفة جديدة جداً "ألن اهللا الـذي   ).٢٠ - ١٧: ١١(أف  "...
شرق نور من ظلمة هو الذي أشرق يف قلوبنا إلنارة معرفة جمد اهللا يف وجـه  ال أن يق

 ).٦: ٤كور ٢يسوع املسيح" (

 والسؤال اهلام، هو ما هي عالقة رؤية العينني بالقلب؟ 
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انشطار املعرفة يف اإلنسان يعود أصالً إىل اخللقة السـاقطة، ولكـن فـداء     

وتقديس اإلدراك هو أحد مكونات اخللقة اجلديدة، ولذلك، ال بد وأن يشرق "نـور  
معرفة جمد اهللا يف وجه يسوع املسيح". هذا اإلشراق حيول الرؤيا املنظورة إىل إدراك ما 

اليت أفسدت احلياة الروحية يف التعليم جيب أن هو غري منظور. ولكي نترك العموميات 
 نقدم مراحل تدرج املعرفة اإلنسانية غري املنقسمة:

 يف القلـب   * الوجه العابس الغاضب هو مالمح منظورة، ولكن ما هو خفي
يدركه اإلنسان دون شرح وبال حاجة إىل جتاوز املنظور؛ ألن ما هو منظـور   ،والعقل

أو القلبية.بداللته العقلية  معروف 

* اجلمال ال حيتاج إىل برهان يثبت وجود؛ ألنه ظاهر، ومع أننا قد خنتلـف   
تعيـد   مسحة سرية"على أشكال اجلمال وأنواعه، إلَّا أن إنكاره مستحيل متاماً ألن فيه 

إلينا نسمات الفردوس"، فهو، أي اجلمال يقود اإلنسان إىل ما هو غري منظـور مثـل   
ود أيضاً إىل حتريك الغرائز، ولكن هذه ليسـت مسـئولية   قياإلعجاب والفرح، وقد 

اجلمال، بل ما اختزنه القلب والذاكرة من ذكريات وخربات قدمية ختتلف من إنسـان  
 .إىل آخر

* ما هو منظور ليس فقط منظور، بل حيمل دالالت داخلية تدركها احلـواس   
 ز األندية ...إخلأوالً ويفهمها العقل مثل إشارات املرور يف الشوارع أو رمو

ما حدث مع تلميذي عمواس له خلفية، وهي أن كالمها عرفا الرب مـن  إن  
، وهناك مالمح غابت مـن  كسر اخلبز والتناول من اخلبز؛ ألن يسوع احلي كسر اخلبز

السرد نفسه، ولكنها معروفة، فقد رأى التلميذان جروح اليدين ومسعا كلمات الشكر 
ملمارسة اليهودية القدمية السابقة على مـيالد رب اـد   اليت تسبق كسر اخلبز، وهي ا

يسوع، ولكن األهم هو ما يسجله لوقا بأن القلب كان "ملتهباً"، فقد اشـتعل بنـور   
ونار الروح القدس، فأدرك كالمها أن ذلك الشخص الذي "أُمسكت أعينـهما عـن   

رية وعدم ق احلعينني هنا هو تعبري عن انغالمعرفته" هو الرب يسوع نفسه. وإمساك ال
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قا بشارة النساء بالقيامة، وكان املـوت املرعـب علـى    اليقني، إذ أن كالمها مل يصد
الصليب لرجلٍ كان هو حمط الرجاء بأنه جاء لكي "يفدي إسـرائيل" مـن حكـم    
الرومان، ولكنه مات ومل تقم الثورة املسلحة اليت كان كالمها يتوقعاـا. هـذا هـو    

ر الذايت الذي حدد خدمة املسيح بشكل سياسـي مثـل داود   "انغالق العينني"، الفك
  ومششون والقضاة السابقني، ولذلك عندما مل تتم هذه اخلدمة بالشكل املطلوب، فَقَـد
اإلدراك رؤية الرب الذي تظاهر بأنه ذاهب إىل قرية أبعد، ولكن حلول مساء اليـوم  

ديين وأخالقي كان يلتـزم  ألزمهما بتقدمي واجب الضيافة ألن هذا الواجب هو واجب 
به أي يهودي يف زمان الرب يسوع. على أن انفتاح العيون، سبقه التعليم من موسـى  
واملزامري واألنبياء. هنا جند أصول الليتورجية يف شكلها البدائي القدمي: التعليم، مث السر 

مـن  الكنسي، أي قداس املوعوظني مث قداس املؤمنني؛ ألن ذلك مل ينشأ من فراغ، بل 
 اختبارات اآلباء الرسل.

هل غاب من الوعي املعاصر أن يسوع ربنا هو الذي يعطي جسده 
 ودمه؟

أرجو أن تكون إجابة السؤال واضحة جداً، وهي أن التسليم الليتورجي يقول  
إن يسوع املسيح هو الكاهن الوحيد واألوحد الذي منه تنال الكنيسة هذه اخلدمة، هو 

م ويعطي، وقد سجل لنا القداس الغريغوري بشكل ويقسالذي يشكر ويبارك ويقدس 
 أوضح هذه احلقيقية.

 اً" روحياً، رمبـا ميكـن   إذا عدنا إىل احلواس اخلمس، وأدركنا أن لدينا "حس
وصفه باحلاسة السادسة، كان أستاذنا د. وهيب عطاهللا يسـميه بــ "احلـدس، أو    

Intuition.هو أحد جوانب االستنارة الروحية ،" 

، وكلنا لديه هـذا  و"احلدس" هو إدراك فوري ال دخل للحواس اخلمس فيه 
"احلدس" عندما يشرق نور معرفة أشياء كثرية كانت غامضة، وأمـور رأيناهـا ومل   
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نفهمها يف وقتها مثل استنارة القلب يف فهم كلمات الوحي، قال عنـها األب مـىت   
 ذات مسـتوى معرفـة اآلبـاء    املسكني إن فهم أقوال الرسل فهماً صحيحاً جيعلنا يف

الرسل؛ ألن الروح القدس هو نفسه الذي يعمل يف كل أعضاء اجلسد الواحد، جسـد  
 املسيح الكنيسة.

حسب التسليم الليتورجي، يقدم لنا رب اد جسده ودمه، وحسب اخلـربة   
اإلنسانية العادية، كل طعام نأكله مع صديق أو حبيب ينال بعداً شخصـياً. وعنـدما   

م لنا شخص له مكانة كبرية يف قلوبنا، ولو قطعة خبز أو ملعقة سكر، فإننا نأخذها يقد
بورعٍ وحمبة، وأحيانا خبشية مقدسة؛ ألن مع التقدمي، تستعلَن احملبة واأللفة والشـركة،  
وال تبحث احلواس يف حجم أو حىت طعم ما يقدم لنا ألن احملبة والشركة تطغى على ما 

مس، إذ ندرك بـ "احلدس"، تلك اإللفة والرقة واحلنان اليت متـأل  هو حتت احلواس اخل
 القلب.

 من هذا الواقع احلي اإلنساين، ندرك ملاذا حترص صالة استدعاء الروح القدس 
 :على أن حتتوي على هذه الطلبات

 ل روحك القدوس علينا،ح"نسجد لك مبسرة صالحك. لي

 وعلى هذه القرابني

 ويطهرها

 وينقلها

 ويظهرها

  euouabقدساً 

 لقديسيك".



٧ 
 
قبل حلول الروح القدس على القرابني، حيل على املؤمنني. والتطهري هنا هو ما  

تشرحه الكلمات التالية، هو النقل من اخللقة األوىل القدمية، وهو ما سبق اآلباء مثـل  
كريلس األورشليمي، وغريه (راجع املقالة السابقة)، وأكدوا عليه بأن اخلبـز مل يعـد   

ر عنه الصالة بزاً بسيطاً أو عادياً مثل أي خبز، ولكن األهم هو االستعالن، الذي تعبخ
، فـالقرابني هـي قـدس    ، والكلمات التالية موجزة وكثيفة جـداً بكلمة "يظهرها"

قوة وعمل روح التقديس، أي قداسة الروح القدس الواحدة الـيت ال   اللقديسني؛ أل
 ١٢كـور  ١تنقسم، وإمنا يتعدد عملها، فال انقسام يف الروح؛ ألنه الروح الواحـد ( 

كله)، رغم تعدد األعمال وتوزيع العطايا واملواهب. فذلك التقديس الذي أُعطي لنا، 
اء اجلسد يتفاعل بشكل سري يدركه والذي نالته العيون يف أختام املريون وسائر أعض

 كل واحد منا حسب حمبته وحسب احتماله ومنوه.

 الرؤيا السرائرية

اإلميان هو دعوة ألن حنيا ليس حسب املعارف احلسية، ولذلك كانت نقطـة   
يف السطور األوىل من هذه الدراسة املختصرة، هي تلك املتعلقة حذرنا منها البداية اليت 

. على أن اإلدراك و"احلـس" الروحـي ال   كالنظر والذوق يف اإلدراكبتحكم احلواس 
، وهذا واضح يف األمور اليومية مثل القراءة أو الكتابة أو قيـادة  يرفض احلواس مطلقاً

السيارات اليت حتتاج إىل جانب احلواس، إىل تقدير عقلي للمسافة والسرعة واكتشاف 
ا نقف عند احلروف والكلمات، بـل  لَّأأ، عندما نقراعتدنا مقاصد السائقني. كما أننا 

 تتحول تلك احلروف والكلمات إىل معاين.

كتب مقاتلو "داعش" على منازل املسيحيني يف املناطق اليت سيطروا عليها يف 
العراق حرف الـ "نون"، فصارت الـ "ن" تعين نصراين، وصار احلرف داالً علـى  

 العداء.

كي للتناول؛ ألننا "نتغذى بـاللوغوس  ولذلك جيب أن نستعيد اجلانب املستي 
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الذي يعطي جسده احلقيقي"، وقد غابت فكرة "طعام اخللود"، رغـم وجودهـا يف   
بل سـجل بعضـها خـوالجي     -ليس دائماً- األحلان القدمية اليت الزال بعضها يرتل

 :القمص عبد املسيح املسعودي، وحفظت صالة الشكر بعد تناول األسرار املعىن القدمي

نشكرك يا أبانا القدوس خالق الكل ورازق اجلميع الذي أعطانا هذا الطعام "
 املقدس غري املائت السري (الحظ أن العبارات التالية تسلِّم لنا معىن الفداء)

 الذي فتح لنا طريق الدخول اليت للحياة. -

 الذي أرانا طريق الصعود إىل السموات" (القداس الغريغوري). -

 ر بعد التناول يف القداس الكريلسي:وتضيف صالة الشك 

 "ألنك فيما حنن مطروحون حلكم املوت ومغموسون يف حفرة خطايانا

 أنعمت علينا باحلرية -

 أعطيتنا من هذا الطعام غري املائت السمائي -

 أظهرت لنا مجيع هذا السر املخفي". -

 األسرار غري املائتة السمائية اإلهلية

السمائي الذي نأخذه. فنحن ال نأكل طعاماً من مثـار  هذه هي أوصاف اخلبز  
. وإذا كان "نقلَ" ودخل ملكوت السموات وصار طعاماً إهلياًالطعام الذي األرض، بل 

لدينا احلس الروحي بأن املسيح يسوع الكاهن العظيم هو الذي يوزع علينا جسـده  
ـ  ن أيضـاً"، فـإن   ودمه "يا الذي أعطى تالميذه القديسني يف ذلك الزمان أعطنا حن

ندرك أن الرب يعطي ذاته ويقدم  ااإلحساس الروحي الذي يعطيه الروح القدس جيعلن
 لنا حسب عبارة الشهيد أغناطيوس األنطاكي "طعام اخللود وترياق عدم املوت".
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لقد فُصلت القيامة عن اإلفخارستيا، رغم أن الترتيب الليتورجي الـذي فيـه   
أو املائـدة (ال فـرق    يه وبه أيضاً الرب عند املذبحنستدعي الروح القدس، والذي ف

الهويت باملرة بني اللفظني)؛ ألن الرب يقول: "أنا هو خبز احلياة"، وبعـدها: "اخلبـز   
الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العامل"، بل هو ليس خبزاً عادياً، بل 

ن السماء. إن اكل أحد مـن  الحظ دقة إجنيل يوحنا: "أنا هو اخلبز احلي الذي نزل م
هذا اخلبز حييا إىل األبد واخلبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العامل" 

). واخلبز احلي ال خيتلف عن استعالن يسوع "أنا هو القيامة واحلياة" (يـو  ٥١: ٦(يو 
٢٦: ١١.( 

ـ  ترك يف حنن نقابل الرب يسوع املسيح األقنوم الثاين يف الليتورجية لكي نش
مبوتك يا رب نبشر وبقيامتك  حياته، يف قوة قيامته وشركة آالمه: "آمني. آمني. آمني.

اسـتدعاء الـروح    ،. يسبق هذا االعتـراف "املقدسة وصعودك إىل السموات نعترف
القدس؛ ألننا دخلنا جمال الشركة اإلهلية اليت ال تقوم على إدراك حسي من احلواس، بل 

 .إدراك حسي من االستنارة

ابعة واليت تعمل للخلق األول الذي الزالت قوتـه  نطبعاً، ال ميكن للحواس ال
أن تفهم وتستوعب السر حسب إدراك النظر والذوق، ولكن خلـف النظـر    ،وعمله

يوجد احلضور اإلهلي لعمانوئيل خادم وموزع األسرار. وخلف حاسة الـذوق جنـد   
ام خلود "يعطى عنـا خالصـاً   العطش إىل حمبة الرب اليت جتعلنا نذوق السرائر كطع

 وغفراناً للخطايا وحياةً أبدية ملن يتناول منه".

 ملاذا نرفض االستحالة اجلوهرية؟

يبدو أن املقالة األوىل مل تكن واضحة بدرجة كافية، ولكن بعد تقدمي التسليم 
، فإن التعبري "حتت أعراض اخلبـز واخلمـر" معنـاه    الكنسي الذي حفظته الليتورجية

احلقيقي هو خضوع السر اإلهلي الفائق للحواس اخلمس، وبالتايل نسيان حىت احلاسـة  
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املتأخر جداً هو تنـازل   Definitionالسادسة أو احلدس. وخضوع السر هلذا التعريف 
 كبري عن تراثنا املستيكي؛ ألن:

 طعام اخللود -

 ائتةاألسرار غري امل -

 ياة األبديةواهبة احل -

 غفران اخلطايا -

 مرياث امللكوت -

وعندما يقول القداس الغريغوري: "الذي أرانا طريق الصعود إىل السموات"، 
)، عند ذلك جيب أن ٦: ٢فإننا مع رسول الرب: "أجلسنا معه يف السماويات" (أف 

حلواس وترتفـع إىل  نتمسك مبا هو مسائي، حيث ال جوهر وال عرض، وحيث تستنري ا
ما هو مسائي يف املسيح، وليس مبحاولة قتل احلواس، بل بتجلي احلواس بنور الـرب؛  
ألن استنارة العني تفتح اإلدراك لترى "اخللقة اجلديدة" اليت ال زمن فيها وال مسـافات  
وال موت، بل احلياة األبدية اليت أعطاها لنا اآلب يف ابنه يسوع املسيح، حيـاة غـري   

ة؛ ألن "النعمة غري خملوقة"، وألن الرب أخذ اجلسد املخلوق وجعله "جسد جمده" خملوق
بـالروح   Mystical. وألن حتولنا يبدأ هنا، ودخولنا الرؤية املستيكية )٢١: ٣(فيليب 

القدس ال يقمع احلواس، بل يسمو ا إىل ما هو أعلى "إن كنتم قد قمتم مع املسـيح  
الس عن ميني اهللا. اهتموا مبا فوق ال مبا علـى األرض"  فاطلبوا ما فوق حيث املسيح ج

. وما وقعت فيه الكتب الغربية من مأزق عقلي حتـاول جتـاوزه يف   )٢ - ١: ٣(كو 
يف أعظم جملد ظهـر   Vagagginiكتابات كاثوليكية لعلماء كبار مثل األب كربيانو 

صفحة هو بال شـك   ٩٩٦يف  Theological Dimension of the Liturgyحىت اآلن 
 عمل عظيم فاق كل ما كتبه علماء الكنيسة األرثوذكسية يف زماننا.
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 هل تريد أن تدخل اخللقة اجلديدة؟

 نعم. كيف؟

اخلع آدم القدمي عبد احلواس، وألبس اإلنسان اجلديد ألن يسوع رب احليـاة  
 ما هو مسائي فائق. يف انتظارك حياول معك بالرفق وبالنور اإلهلي أن يرفع اإلدراك إىل

 دكتور     

 جورج حبيب بباوي    


