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  كلمة الناشر

  
دي والطقسي الذي اختزنته كنيستنا القبطية اكتشاف الغىن العقي إىل دف هذه الدراسة  

وهي أول دراسة تشرح معاين رشم الصليب يف الطقوس الكنسية ال سيما . العريقة طوال تارخيها
 رسامة الشماس والقس – اإلهلي القداس – مسحة املرضى – املريون – املعمودية –طقوس األسرار 

  .واإلكليل
  معت هذه الدراسة من املصادر اآلوقد جنشر بعد بائية والطقسية القبطية والعربية اليت مل ت

على خمطوطات وخوالجيات وكتب طقسية متناثرة يف املتحف الربيطاين وحواِشوأغلبها شروح ، 
  . ومكتبات األديرة القبطية يف وادي النطرون وغريها، ومكتبة الفاتيكان،واملكتبة األهلية بباريس

 عشرة أعوام، وال تزال هناك معلومات أخرى مل تنشر استغرق مجع هذه املعلومات قرابة  
 وقداسة أصالةولكن يف الوقت احلاضر تلقي هذه الدراسة املزيد من الضوء على . سوف جييء وقتها

واليت تقدم لنا خربة روحانية  األرثوذكسية وعمق طقوس الكنيسة القبطية الضاربة جبذورها يف العقيدة
  .خاصة

من تعب يف الكتابة والنشر ومينحنا روح حنميا لكي نبين حياة روحية  الصاحل يعوض كل إهلنا  
اليت تسلمناها من اآلباء والرسل ومن ربنا يسوع املسيح  األرثوذكسية  عقيدتناأساس على أرثوذكسية

  . كل احلواجز اليت متنعنا من االقتراب من اآلب السماويأزالنفسه الذي صلب عنا ومبوته 
  

  الطبعة األوىل          
  م١٩٨٤ 



 

  
  
  
  
  
  
  

  القسم األول



 ٨

  الفصل األول
  مقدمة تارخيية

 إىل  والفضل يعود،متتد هذه الدراسة من العهد اجلديد حىت القرن الثاين عشر ورمبا بعد ذلك  
شخصني مها جامع هذه الدراسة الذي قد يكون القس الراهب مسعان بن كليل الذي وضع امسه على 

. جلامعة مسعان بن كليل" كتاب حكمة اآلباء املصريني: "التايلمقدمة املخطوط الذي حيمل العنوان 
األول وهو . ا الكتاب كتابني آخرينذوالشخص الثاين هو صاحب املخطوطة نفسه الذي مجع مع ه

 ما يعرف أو باألعشابوهو أكرب موسوعة يف عالج األمراض " اإلنطاكيتذكرة داود "كتاب 
الذي يستخدم بدوره يف عالج األمراض ومقاومة " املزامريدالل "والثاين هو كتاب . بالطب العريب

وقد حرص صاحب الكتاب على وضع هذه الكتب يف جملد واحد وضع . اخل... التعاويذ والسحر 
 ، وقد ورد امسه يف اية كتاب تذكرة داود،"القس األجمد عبد املسيح بن سليمان الفيومي ":عليه امسه

  .بعت يف النص واكتفى الناسخ بوضع اخلامتة التقليدية اليت طُ،وترك الكتاب الثالث بدون تاريخ

  أمهية هذه الدراسة
  يوقد سبقه . ع لطقوس الكنيسة القبطيةعد كتاب حكمة اآلباء املصريني أول شرح موس

املنسوب للقديس " رئاسة الكهنوت"تارخيياً شرح الطقوس الشرقية ورمبا السريانية يف كتاب 
 اليت شرح فيها الطقوس بشكل األورشليميي، مث حماضرات القديس كريلس ريوباغديونيسوس األ
 مث الشرح املطول للعامل ثيئودوريت من آباء الكنيسة . القداس– املريون –املعمودية : موجز ال سيما

بعد ذلك شرح القداس جييء و. ن شرح الطقوس السريانية يف القرن اخلامس وهو أهم م،املشرقية
  . العربأسقف وجرجس  كيفابارملوسى 

 تركنا املصادر السريانية اليت تعرض فيضاً ضخماً من شرح الطقوس ملؤلفني متعاقبني من وإذا  
 يف تاريخ الطقس القبطي نفسه الذي ال  هائلةًدان والنساطرة، فإننا نواجه فجوةًل والكاألرثوذكس

 األقباط اكتفوا نيلك ألن املؤلف وذ؛ بل رمبا كان األقدم قاطبة،يقل يف قدمه عن الطقوس السريانية
 الدين وحتصيل أصولجمموع " اسحق بن العسال أبو مثل موسوعة ،بتدوين الطقوس دون شرحها

"  اخلدمةإيضاحمصباح الظلمة يف " الربكات ابن كرب أبونشر بعد، وموسوعة القس اليت مل ت" اليقني
ب مسري خليل نفس اجلزء يف القاهرة ونشر األ،شرت جامعة باريس اجلزء األول من الكتاباليت ن.  



 ٩

  األمهية الالهوتية والطقسية هلذه الدراسة
 على هذا اخليط الدقيق الذي أمسك به من صِرز الكتاب على عالمة الصليب، وحركَّ :أوالً

ولعل . بدأ باملعمودية وكافة الطقوس واألسرار الكنسية حىت رسامة القس والشماس. طرفيه بكل دقة
 وما يعطيه الكتاب هو أكثر بكثري اإلهلي،م يف هذه الدراسة هو رشم الصليب يف القداس أهم ما يقد

  .مما هو معروف لدينا حىت اآلن
 – املريون –املعمودية : ربط الشرح العقيدي والطقسي بني األسرار مجيعاً ال سيما :ثانياً
 وهو ما كنا ، األسرار الثالثة، وبذلك ابرز الوحدة الروحية والعقائدية والطقسية هلذهاإلفخارستيا

ولعل أهم نقاط هذا اجلزء بالذات كيف يربط رشم الصليب كطقس واحد هذه . معرفته إىل حنتاج
  . وحدة طقسية رائعةيف الثالثة معاً األسرار

 ، كلهااألسرار واليت ترافقنا خبتم ،برز لنا حياة املسيح السرية اليت نأخذها يف األسرارأ :ثالثاً
 وبشكل خاص عمل ، وكيف تدخل حياة املسيح سر الثالوث القدوس يف حياتنا،صليب رشم الأي

  .اآلب باالبن يف الروح القدس
 يف عدم فصل اإلمياننه يسري على خطوات اآلباء الرسل ومعلمي على أ الكتاب أكَّد :رابعاً

 دِلص الذي وخلِّفامل.  هو اخلالص نفسه واحد واعتبار الصليب والقيامة حدثٌ،الصليب عن القيامة
 تعبري عقيدي يف أدقهذا نراه بكل وضوح يف . من عذراء هو ذاته الذي مات، وهو ذاته الذي قام

هذا هو اجلسد احمليي الذي البنك  "أنصالة االعتراف األخرية، عندما يرفع الكاهن الصينية معلناً 
 عنا وأسلمه...  بيالطس أمامسن واعترف االعتراف احل...  من سيدتنا والدة اإلله أخذه.. الوحيد 

 :ر عنها العقيدة الواضحةفقوة احلياة النابعة من هذا اجلسد احمليي تعب". اخل.. على خشبة الصليب 
 فاملسيح الواحد هو الذي جيمع قوة ،"وجعله واحداً مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري"

 لنا يف عطىمة طقسية واحدة وهي رشم الصليب ي وبعال،الصليب والقيامة يف شخصه غري املنقسم
  .كل األسرار والطقوس



 ١٠

  الفصل الثاين
  رشم الصليب كمركز للحياة الروحية والطقوس

  
 ؛ بل هو أسهل هذه الطقوس، ما يقوم به املسيحي من طقوسأعمقطقس رشم الصليب هو   

.  وقبل بدء أي عمل، كاننماوأي ، يرشم الصليب مىت شاءأنويستطيع . ألنه يف متناول يد اإلنسان
واال ال يتسع هنا القتباس نصوص آباء الكنيسة اجلامعة اليت متتد من العصر الرسويل حىت القرن 

 كمركز  هو قائموإمنا ، ليس قاصراً على العبادة الفردية الرشمأنَّولكن الثابت . اخلامس امليالدي
 سر املسيح ال سيما صلوات األسرار إعالن دةإعا لكل املمارسات الطقسية اليت حترص على أساسي
  . وبشكل خاص صلوات القداس اإلهلي،كلها

 يوضع رشم الصليب حيث ، الكنيسةإنسان إىل أيورشم الصليب يبدأ منذ حلظة دخول   
 وبعد ذلك تزداد الرشومات يف التعميد حىت تنتهي ، على قبوله كموعوظ يف الكنيسةعلى جبهته داللةً
  . رمشا٣٦ًون الـ برشومات املري

رشم بواسطة خدام الكنيسة منذ حلظة  هو يوإمنا ،قبل التعميد ال ميارس املوعوظ رشم نفسه
 باإلميانعترف يكون قد ا أن وبعد ذلك يبدأ يف رشم ذاته بيده بعد ،قبوله حىت رمشه بدهن املريون

م الصليب حياة املؤمن بعد وهكذا يرافق رش. ونال ختم احلياة والروح القدس يف املعمودية واملريون
 ورمشه باملريون يف رحلته الروحية ال سيما مائدة الرب وتوبته واعترافه وزواجه ،خروجه من املاء

  .وصلواته ورسامته لدرجات الكهنوت إن نال هذه النعمة الفائقة
 أننا فمن الواضح ،فإذا كان رشم الصليب يتغلغل ذا الشكل يف كل الطقوس والصلوات  

. ن هذه املعاين مرتبطة باملناسبات الطقسية وبالصلوات نفسهاأو. د يف معاين رشم الصليبتعد أمام
 أثناءوهكذا ال يكون معىن رشم الصليب يف بداية الصالة هو ذاته كرشم الصليب على اخلبز واخلمر 

  .احدة احلركة الطقسية هي حركة وأناستدعاء الروح القدس لتقديس اخلبز واخلمر يف القداس مع 

  واإلفخارستيااملعمودية واملريون أسرار رشم الصليب والوحدة بني 
الذي يغرس فينا القدرة على رشم الصليب هو سر املعمودية، وقبل ذلك ننال حنن هذه   
 إنَّيقول الكتاب عن ضرورة رشم الصليب بعد املعمودية .  كموعوظني بواسطة اخلداماإلهليةالعالمة 

 مع بِل املسيحي صإنَّ: : ويشرح هذا بقوله." فيهأُودعتالذخرية اليت "ال املسيحي يبدأ يف استعم
ِتاملسيح يف املعمودية، وخاالحتاد السري بربنا يسوع املسيح  إىل  بالروح القدس باملريون، ويتقدمم

لب وقام من بني األموات وأودع جسده ودمه للكنيسة املقدسةالذي ص".  



 ١١

بداية .  درجة من درجات الصفاء العقيدي والروحيأعلى  إىلهنا تصل الرؤيا الروحية
 ، تتم بعالمة الصليباإلهليةالشركة  إىل  وقمة االرتفاع،دخولنا الكنيسة تتم بعالمة الصليب

وهكذا نتدرج من خلع اإلنسان العتيق يف . وباالشتراك املباشر يف الصليب والقيامة جبسد الرب ودمه
 وحنن نقترب من كل هذا .اجللوس عند مائدة الرب يف القداس إىل ،يننوال رتبة التب إىل ،املعمودية

ل لالحتاد بسر الصليب الكنيسة اجلامعة لكي نؤه إىل ل وننضمبقوة الصليب السرية اليت ا نقِب
.  جسده ودمهأي ، فإننا ننال املسيح نفسه، يف السر ايدأما. والقيامة يف املعمودية وبقوة املريون

 احلياة القدمية إفراغيف املعمودية يتم  ":شرح كتاب حكمة اآلباء املصريني هذه احلقيقةهكذا ي
 فإننا ننال ، برشم الصليب يف املريون السماويأما. بالصليب وغسلها وبعث حياة ربنا يسوع املسيح

اآلب  إىل  ألنه هو الذي يقودنا؛املصاحلة مع الروح القدس بواسطة الكاهن العظيم ربنا يسوع املسيح
كة له الروح القدس لشرومىت مت جتديد اإلنسان وصار جديداً باملسيح يسوع، يؤه. بالروح القدس

 ألن ربنا يسوع املسيح يتوسط ككاهن لدى اآلب لننال التبين يف املعمودية ومرياث القديسني؛
  ".ا لكي ننال املسيح فإن الروح القدس الذي تصاحلنا معه يتوسط لن، يف السر ايدأما .واملريون

 واستمرار عمل الوسيط ، ليس سوى استمراراً لدعوتنا للتبيناإلهليوهكذا يكون القداس   
 كما عمل الوسيط ربنا يسوع املسيح اإلفخارستيااملعزي الروح القدس لكي نقبل املسيح سرياً يف 
  .لكي نقبل الروح القدس سرياً يف املعمودية واملريون

وارشم الصليب ختم ذو أبعاد ثالثةحد   
 ختم هي كلمة أو كلمة رشم أن وهي ، والهوتيةً وتارخييةً لغويةًتراث اآلباء حقيقةًيؤكد لنا   

  :واحدة تعين ثالثة أمور هامة
 ،هته اخلطية بالسقوطهذا اخلتم شو.  صورة اهللاأي ، جتديد اخلتم القدمي الذي نلناهإعادة -١
فهو اخلتم األصلي الذي كان اإلنسانُ.عاد من جديد يف املعموديةولكنه ي لق على  قد ناله عندما خ

  . الروح القدس يف اخلليقة األوىلبِه وعندما و،مثال االبن الكلمة
سكب فينا من  ألنه حياة املسيح اليت تأعظم بكثري من اخلتم األول؛ واخلتم اجلديد -٢

  .سكب بالروح القدسذه احلياة ته.  من احلياة القدميةاإلنسانغ  يفرأناملعمودية بعد 
٣-م عمل املسيح لكي ال نفقد  واخلتم اجلديد هو الشركة يف الروح القدس اليت تدع

له لنا القديس باسيليوس وهو األمر الواضح الذي يسج. ه اخلتم بالكسل وال يتشو،اخلالص باخلطيئة
 أُدينت إذا وفقط ، يف يوم الدينونةإالَّكتسليم رسويل بأن الروح القدس ال يفارق النفس اإلنسانية 

  .)١(النفس
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 ١٢

 هنا قوة ووه.  يف كياننا ومغروساً فينا وال يمحىوهكذا ننال اخلتم اجلديد لكي يكون قوةً  
كىن الروح القدس فيناالصليب والقيامة وجتديد س .ختمثالثة خيتم بواسطة اآلب أبعاٍد و ذ واحد 

  .واالبن والروح القدس



 ١٣

  لثالفصل الثا
  اخلتم والرشم عند اآلباء

  
 –الشائعة يف الشرق كله، هي كلمة سريانية، وهي ترمجة للكلمة اليونانية " رشم"كلمة   
كريلس القديس يقول .  املعموديةأمساءوكلمة ختم هي أصالً أحد . Sophragis" ختم"القبطية 

وموت اخلطايا، وامليالد  فداء األسرى، ومغفرة الذنوب، إا ،ما أعظم املعمودية ":األورشليمي
  .)٣٦٠: ٣٣لد جم("  املقدس الذي ال يمحىواخلتم ، وثوب النور،اجلديد للنفس

 اخلطية، وإبادةاملعمودية هي الشركة يف اللوغوس،  ":غريغوريوس النيسيالقديس يقول و  
احلياة ، وختم اهللا، ومفتاح امللكوت، ثوب عدم الفساد، محيم امليالد اجلديد إىل ومركبة حتملنا

  .)٣٦١: ٣٦جملد (" األبدية
 ،"اخلتم"فاالسم القدمي جداً الذي نراه يف كتب التعميد ال سيما كتاب كنيستنا القبطية هو 

 السابقة اليت نقلناها من عند اآلباء هي بعينها اليت نراها يف  واألوصافاألمساء إنبل ، Sophragisأو 
باس غري اللُ. محيم امليالد اجلديد ":ذه الصلواتدم ه وهو دليل على أمهية وِق،الصلوات القبطية

  .)٣٥صلوات تقديس ماء املعمودية ص (" لة نورانيةح. خامت مسيحك. النور. الفاسد
 ألننا يف الواقع نلبس املسيح ؛"باس غري الفاسداللُ" هنا يظهر مع اسم آخر وهو "اخلتم"واسم   
املسيح مصلوباً نلبس  أي ، نلبسهأنناعين وهذا ي). ٢٧: ٣غالطية ( تعبري الرسول بولس يف حسب

 ألننا نعانق ؛ نلبسه سرياً، الصليب نفسههو إالَّ ولذلك يضع هذا اخلتم الذي ليس .وحياً من األموات
  .)١١ - ٤: ٦رو (، ونقوم معه يف املعمودية ندفن معهو ،موت املسيح

رة اهللا اليت  وهي صوأخرى، ومن حقيقة ، من الصليب"اخلتم"فاملعمودية أخذت اسم 
يؤكد القديس باسيليوس . تشرق من جديد بقوة الصليب احملييتعود ف ولكنها ،هت تشوأوضاعت 
 نرشم بعالمة الصليب أنمنا منه تعلَّ" التسليم غري املكتوب الذي مبوجبه أو هذا هو التقليد أنالكبري 

  .)١("الذين يثقون بربنا يسوع املسيح ويطلبون اخلالص يف املعمودية

  :امساً للمعمودية "اخلتم "مناألسباب التارخيية والالهوتية اليت جعلت 
، فما الذي جعل هذا االسم يصبح االسم املميز "اخلتم" كان اسم عالمة الصليب هو إذا  

  للمعمودية؟
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 ١٤

وكان .  حسب التسليم اليهودي نفسهاإلميانكان اخلتان اليهودي هو عالمة وختم  :أوالً
 ال سيما يهود الشتات الذين عرفهم الرسول بولس ،كافة األوساط اليهوديةهذا االسم شائعاً يف 

ت املعمودية وعندما جاء العهد اجلديد، حلَّ. )١(١١: ٤له لنا يف رومية خذ هذا االسم وسجنهم أوع
وبه ختنتم ختاناً غري مصنوع  ":يقول الرسول بولس. اإلميانحمل اخلتان، وصارت املعمودية هي ختم 

. )١٢- ١١: ٢وسي كول(" ، خبتان املسيح، مدفونني معه يف املعموديةاإلنسانيةلع جسم اخلطايا بيد، خب
ولكن  ":يقول الرسول" لإلميانكختم "ت حمل اخلتان وعندما يكتب الرسول عن املعمودية اليت حلَّ

لقدس يف ن الروح ا عربووأعطىيضاً ح وقد مسحنا هو اهللا الذي ختمنا أتنا معكم يف املسيالذي يثب
 وذات مدلول ،املسيح إىل  تنتمي ظاهرةً يكون عالمةًوأنفاخلتم البد . )٢٢- ٢١: ١ ركو٢(" قلوبنا

 واخلتم غري املصنوع بيد ؟وهل كان هذا اخلتم شيئاً آخر غري الصليب. روحي متصل باملوت والقيامة
  .)٢(سهو ختان املسيح الذي خيتمه الروح القد

 أصابعنا والزلنا نسمي ما نضعه يف ، عامةً ممارسةً كان بلاً، شائعاألختامكان استعمال  :ثانياً
استعمال  إىل أشاروحىت الرسول بولس نفسه ". ختم"صالً ، واملقصود به أ"خامت"يف اخلطوبة والزواج 

ن يستعمل شيئاً كان يضع عليه ختمه كعالمة وكل م. )٢: ٩كو ١( يف كالمه عن صحة رسوليته .اخلتم
ك (أصبع كل مسيحي ختم  يكون يف أن يف كتاب املريب أكليمنضسذ القديس ك حبللملكية، ولذل

وكان اجليش الروماين يضع عالمة وشم اجلندية . وكانت األغنام ختتم لكي حتفظ ملالكها. )١١ق : ٣
  .وكانت هذه املمارسة من أهم ممارسات اجليش الروماين.  اخلدمة العسكريةأمتواعلى الذين 

   والروحي للختماجلانب الطقسي
خدمة  إىل كانت عالمة الصليب اليت توضع على جبهة املوعوظني هي عالمة االنضمام :أوالً
 على ع على قطعان الغنم داللةًكية اليت توض عالمة امللْأاشرحها بعض اآلباء على قد و. اجليش اإلهلي

 يتعرف أن ففي قدرة املوعوظ ،قطيع املسيح، وطاملا كان حيمل عالمة االنضمام إىل انضمام املوعوظ
  .أيضاً  ولكي مييزه الراعي الصاحل،على الراعي الصاحل

اقتربوا وخذوا اخلتم السري لكي يتعرف عليكم الراعي  ":يقول القديس كريلس األورشليمي
ويقول . )٣٧٢: ٣٣(" ، ولكي تقفوا على ميينهسسبوا ضمن قطيع املسيح املقدالصاحل والسيد، ولكي حتُ

ىل اخلتم الذي سوف إ و،عالمة الصليب إىل  اخلرافأيها أسرعوا" القديس غريغوريوس النيسي يضاًأ
  .)٤١٧: ٤٦(" صكم من شقائكمخيلِّ
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 ١٥

 فاخلتم كما يقول القديس ،عالمة محاية وأمان نابع من ملكية املسيح للقطيع :ثانياً
  .)٣٦٤: ٣٦(" ضمان البقاء وعالمة ملكية: "زيـزينـغريغوريوس الن
 كانت تستخدم وإمنا ، لقبول املوعوظالمة الصليب قاصرة على الدهن فقطومل تكن ع :اًثالث

ل آخر مراحل التعميد بعد  يف الرشومات اخلاصة بدهن املريون واليت كانت تشكِّأساسيبشكل 
ت مِشنتم نفوسكم باخلتم، ور حصإذا ":ويقول القديس غريغوريوس النيسي. اخلروج من املاء

بالروح القدس، فماذا سيحدث لكم؟ يف هذه احلياة ميكنكم ) املريون( بالزيت سادكموأجنفوسكم 
 الغنم أما يستويل عليها سارق خبدعة، أنختم وال ميكن  الغنم ت ألنَّ؛ تنالوا ضمان وسالمة احلياةأن

 يف هذه ؟وماذا بعد ذلك.  ألن يسرقها أي سارقرضةً فإا ع،تم وال حتمل عالمة صاحبهااليت مل ختُ
 حترمون من معونة اهللا اليت سوف يعطيكم أناحلياة األخرى سوف متوتون يف سالم دون خوف من 

  .)٣٧٧: ٣٦جملد (" إياها يف ساعة املوت
 عن اإلهلية ما مييز املعمودية املقدسة هو ما تذكره األسفار إنَّ أهم"يقول ديدميوس الضرير 

صورتكم  إىل عيدكمن، فالروح القدس خيتمكم ويوحدة جوهر وعمل الروح القدس مع اآلب واالب
 وال ميكن متييزها عن ،تم هي غنيمة سهلة للذئاب ألا بال معونة من اخلتمفاخلراف اليت ال ختُ. األوىل

  .)٧١٧: ٣٩(" فسها ال تعرف الراعي الصاحل وال يعرفها الراعي الصاحل ألا هي ن،غريها من القطيع

  :األمهية الروحية للختم
 ، باملعىن الشائع يف عامل اليوم"عالمة" الفقرات السابقة ال تتكلم عن أنَّ شديد بدو بوضوٍحي  

صورته  إىل  اإلنسان على التجديد وردهذه العالقة قائمةٌ.  كيانيةً هي يف الواقع تشرح عالقةًوإمنا
أعادته املعمودية  والذي ، اجلديد املصلوب مع املسيحاإلنسانفاخلتم هو مالمح . األوىل قبل السقوط

النفس اليت مل تستنري ومل  ": لذلك يقول القديس غريغوريوس النيسي.الشركة يف اهللا إىل واملريون
 وكيف حيدث . املالئكة سوف حتملها بعد انفصاهلا عن اجلسدأنَّتتزين بنعمة امليالد اجلديد ال اعتقد 

  .)٤٢٤: ٤٦جملد ("  حتمل العالمة امللكيةهذا وهي ال
كما يوشم اجلندي بوشم اجلندية، كذلك يوضع ختم الروح القدس على  ":ذهيب الفمويقول 

فالعالقة الكيانية بني أقانيم الثالوث هي اليت جتعل عمل الثالوث عمالً نابعاً من . )٤١٨: ٦١(" املؤمن
باالبن يف الروح القدسعطىاآلب ي .  

 ولكن اخلتم هو ،قدس الذي خيتم هو الروح الأنويف هذه النصوص نرى بكل وضوح   
مضاء إ مبثابة وهذا ما جيعل عالمة الصليب ،مالمح املسيح ومالمح املسيح املصلوب بشكل خاص

 اإلنسانيةب الطبيعة وه ويف هذا التوقيع ت،ع به اآلب واالبن والروح القدسالثالوث الذي يوقِّ
  . فيها الروح القدسرخذَّ املسيح ويإنسانيةالساقطة، 



 ١٦

 الذي أناجلديدة القاهرة املوت هي السبب يف عبارات اآلباء السابقة اليت تؤكد والطبيعة   
 ، فقط ظاهرةً طقسيةًفالرشم ليس عالمةً.  يوشم النفس واجلسد هو االبن والروح القدسأويرشم 

كل واحد منكم  ": للموعوظنياألورشليمييقول القديس كريلس .  كياين داخلي حتوٍلمنا عالمةُإو
م نفسه أمام اهللا حبضور جيش املالئكة الذي ال حيصى، وعند ذلك يوشم الروح القدس  ويقديأيت

  .)٤٢٨: ٣٣جملد (" جيعلكم ضمن جيش العظيمنفوسكم و
 ، الساقطلإلنسانوهكذا بسبب انتصار املسيح يف معركته على الصليب ينتقل هذا االنتصار   

ويظاهرٍةب له بعالمٍةوه ول،ل كيانه الداخلي حتو أن األورشليمير القديس كريلس ذلك يتصو 
 لكل جندي من جنودي احلق أعطيبعد معركيت على الصليب سوف  ":املسيح يقول لكل مسيحي

  .)٧٣٦: ٣٣جملد (" ى جبهته اخلتم امللوكي حيمل علأنيف 



 ١٧

  الفصل الرابع
  كيف نشأت عالمة الصليب يف التاريخ

  
حي؟ وكيف حتول الصليب من حدث مت على كيف نشأت عالمة الصليب يف التاريخ املسي  

 يف  بارزةًالزمنا؟ وملاذا حتتل هذه العالمة مكانةً ت وطقسيٍة روحيٍةعالمٍة إىل أورشليماجللجثة يف 
  الطقوس الكنسية شرقاً وغرباً؟

العالقة الليتورجية اليت تربط املسيح  إىل  بالعودةإالَّ عليها اإلجابةكل هذه األسئلة ال ميكن 
 ، نشترك يف شيء ذايت وخاص بهأن شيء آخر أيفقد وهبنا املسيح قبل .  جسدهأعضاءمنني باملؤ

 يدور البحث أنجيب " املسيح"وهكذا يف االسم نفسه ". املسيح"منها أتى اسم اليت و" املسحة"وهو 
  :تنييساسل هنا مالحظتني أ نسجأنولكن قبل هذه النقطة يلزمنا . التارخيي

 فالصليب ، ولذلك.علن يف األسرارية ليست سوى حياة املسيح نفسه اليت تن الليتورج إ:أوالً
 ، ويدأصابعنه ليس جمرد حركة إ .هلي قوي إز يف الليتورجية كسٍريرب -كأحد دعائم اخلالص  -
  .ي سر موتنا ودفننا وقيامتنا مع املسيحأ ، هذه احلركة تلمس السروإمنا

سر موت املسيح يصبح  ولذلك ،العالمات الطقسيةالسر الكنسي ال ميكن فصله عن  :ثانياً
 تعبرياً عن العمق الروحي إالَّكون العالمة الظاهرة ليست ، وت عندما نرمشهأيدينامرياثاً لنا منسك به يف 

  .الغين الذي يربطنا باملسيح

  :رشم به أي ن،"حنمل الصليب"
  ؟)٢٧: ١٤ا ، لوق٣٨: ١٠مىت ( نأخذ الصليب أو حنمله أن جيب أنناما معىن   

 بل ،هو ليس جمرد القبول فقط )١( Λαµβανειν أخذ الصليب أن هي األساسيةاحلقيقة 
 فآخر حروف ،٤: ٩حزقيال  إىل هذه احلقيقة يكمن خلفها تقليد كنسي قدمي يعود. احلصول عليه

 وكان عالمة عبادة يهوه رب X والذي كان يكتب Tau العربانية القدمية هو حرف التاء األجبدية
 إىل  عدناوإذا.  توضع هذه العالمة على اجلبهةأن وهناك يف العهد القدمي طلب اهللا من النيب .اجلنود

" ختم اهللا احلي" العالمة اليت توضع على اجلبهة هي أنالتفسري املسيحي للنبوة يف سفر الرؤيا وجدنا 
ن الذين وهؤالء هم املختار. )٣ - ٢: ٧رؤيا (" عبيد اهللا على جباهم"ه الذي حيمله املالئكة لكي خيتموا ب

هذا االسم . )١: ١٤رؤيا (" أبيه مكتوباً على جباهموهلم اسم "يقفون مع احلمل على جبل صهيون 
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 ١٨

 أن وبالتايل كان من الضروري )٤: ٢٢رؤيا (السم اخلاص باالبن يهوه اخلاص باآلب يهوه هو ذاته ا
 هو أول حرف يف اسم املسيح X ربي الع حرف التاءأنيكتشف الذين ميارسون الطقس املسيحي 

Χριστος  والذي أقامه خملصاً ورباً ،٧ – ٦: ٤٥حسب نبوة املزمور فهو يهوه الذي مسحه يهوه 
  .وفادياً

  : على سفر حزقيال٩نوس يف عظته يورجيوحسب شهادة العالمة أ  
التاء آخر  إاوعندما سئل ثالثة من اليهود عن معىن عالمة التاء يف حزقيال، أجاب األول "

 أول إا والثاين قال .اإلنسان وتعين كمال الفضائل اليت حيوزها ، العربانيةاألجبديةحروف 
أما الثالث . وتعين ضرورة التمسك بالناموس) التوراة أو الناموس(حرف من اسم توراة 

يت عالمة الصليب ال إىل  نبويةإشارة وإا ، يف شكل الصليبإاالذي صار مسيحياً فقد قال 
  .(Selecta in EZ, 9 PG 13: 800) ."يرمشها املسيحيون على جباههم

 أورجيينوسيضاً جريوم يف شرح حزقيال حيث يقتبس نفس التفسري من العالمة راجع أ  
  :ويضيف مؤكداً

" رشم على اجلبهة بشكل دائمعالمة الصليب اليت ت "(Commin EZ III, 

9PL25:88).  

 وحسب شهادة العالمة .روف يف الطقوس القدميةورشم اجلبهة بعالمة الصليب مع
  :أورجيينوس

يرشم املسيحي هذه العالمة يف بداية كل عمل ال سيما الصالة وعند قراءة األسفار "
  ).نفس املرجع السابق" (املقدسة

التاء حرف و أ ،تاو Tau فإن العالمة ،اجلانب اليهودي القدمي السابق للمسيحية إىل  عدناوإذا  
ن هذه العالمة هي عالمة محاية واثبات أ و.لك ليهوه رب اجلنودن حيمل هذه العالمة هو ِم مأنتعين 

 ليس عالمة امللكية ، وهكذا حنن حنمل.(The Expos. Greek. NT. Vol 5:397)ملكية شيء هللا 
  .يضاًوإمنا حنمل االسم أ ،فقط

 من  ببينيِتأ ال متنع،  وللجنوبأعِط، للشمال أقول"اجلديد عن الشعب شعياء يقول النيب أ  
على صوريت (وصنعته ) من جديد(ن دعي بامسه ودي خلقته بكل م. بعيد وبنايت من أقصى األرض

 :١٤ارميا (دعى باسم الرب فالشعب سي. ) مع التفسري اليهودي القدمي املوضوع بني األقواس٧ -  ٦: ٤٣()" ومثايل

رنا باسم الرب يسوع سنا وترب اغتسلنا وتقدنناأويشرح الرسول بولس هذه احلقيقة مؤكداً . )٩
أع ( الذين للمسيح أو ،املمسوحنيأي  Χριστιανοςوهذا ما جعلنا ندعى . )١١: ٦كو ١(إهلنا وبروح 

عي و د، أو مسيحينيأ ،سحاءكما يقول كل اآلباء م -باملسحة  -  وهكذا صرنا )١٨: ٢٦، ٢٦: ١١
 وهو الذي ، صرنا منلك هذا االسمأي .)١٢: ٩راجع أيضاً عاموس  – ٧: ٢يعقوب (" االسم احلسن"علينا 
مييناز.  



 ١٩

  :نكتفي بفقرة من القديس كريلس األورشليميهنا و
مثال صورة صبحتم على فأ). ٢٧: ٣غالطية ("  اعتمدمت يف املسيح ولبستم املسيحأنكمها "

) ٥: ١أف ( بالتبين اءأبنألن اهللا الذي اختارنا ألن نكون ). ٢٩: ٨رو (املسيح ابن اهللا 
أصبحتم شركاء املسيح  أنكمومبا ). ٢١: ٣فيليب (صورة جسد املسيح ايد جعلنا على 

مز " (سحائيال متسوا م" وعنكم قال اهللا ،"سحاءم"نتم مدعوون حبق أ ف،)١٤: ٣عب (
حذر من ولكن أ.. الروح القدس ) رشم( ختم سحاء بتلقيكم مأصبحتم إنكم). ١٥: ١٠٤
 بعد استدعاء الروح القدس اإلفخارستيا خبز أنألنه كما .  دهناًإالَّ الدهن ليس أنن  نظأن

 صار جسد املسيح، كذلك هذا الدهن املقدس، مل يعد بعد وإمنامل يعد خبزاً عادياً، 
 ،نه عطاء املسيحأ ،االستدعاء، دهناً بسيطاً عادياً وال دهناً ميكن استعماله يف احلياة اليومية

سحت رمزياً على جبينك ذا الدهن م.  حبضور الروح القدس ماحناً الهوتهأصبحوقد 
س نفسك بالروح القدس  تتقد،سح فيه جسدك املنظور ويف الوقت الذي مي.وسائر حواسك
عتقوا من وصمة العار اليت كان حيملها يف كل والً على اجلبني لتأسحتم لقد م. الرب احمليي

 - ولكي تعكسوا بوجهكم املكشوف ) ١٠ - ٧: ٣تكوين (ي ن اإلنسان األول العاصمكا
عيتم  قبلتم هذه املسحة املقدسة دإذانتم أو). ١٥: ٢كو ٢( جمد الرب -كأنه مرآة 

 وهي الثالثة على ٢١عظة ..." ( شرعية هذه التسمية أيدمسيحيني، وميالدكم الثاين 
  ).٥، ٣، ١األسرار فقرة 

  :حنن هيكل اهللا
، فهي هيكل اهللا احلي  على الكنيسة ككلأُطلق هذا االسم أنل اهللا، ومع املسيحي هو هيك  

 هذه احلقائق أن إالَّ Organic حقائق عضوية أمام أنناومع . ، الذي يسكنه الروح القدس)١٦: ٣كو ١(
هي سر Mystery ال ميكن فصل حقائقه عن بعضها، وهذه احلقائق جتعل لكلمة هيكل مدلول 

  :وجودي حقيقي

  :أوالً
وتعبري القديس . )١٩: ٢يوحنا ( وهكذا مسى املسيح جسده دعي جسد املسيح هيكل الالهوت،

.  الشرح الالهويت الواضح هلذا التعبريإالَّليس " ملء الالهوت جسدياً"بولس الرسول عن حلول 
  القديس كريلس الكبري يفأبيناوطبعاً الناسوت هو هيكل الالهوت، وهو التعبري الذي نراه عند 

وحلول الالهوت يف هيكل الناسوت هو البديل الطقسي والالهويت . املقاالت اخلمس ضد نسطور
فاهللا صار يرى ويظهر ويعلن يف ناسوت ابنه ربنا يسوع املسيح الذي ال . للهيكل يف العهد القدمي

  .يضاًأ اآلب والروح القدس وإمنايعلن الهوته فقط، 



 ٢٠

  :ثانياً
 وهي وحدة اجلسد الواحد ووحدة ، بني املسيح والكنيسةOrganicوبسبب الوحدة العضوية   
 خلف هذه أساسيةوهنا نرى ثالثة مبادئ . عيت اجلماعة املسيحية هيكل اهللا، دباألعضاءالرأس 
  :التسمية

 –مبعىن خاص  - يضاً أ الكنيسة جسد املسيح احلي ووجوده املنظور يف العامل، ولكنها - أ  
. د ما كان هذا احللول ممكناًد، ولوال التجسلوث القدوس بسبب التجساملكان الذي حيل فيه الثاهي 
وحنن نتبعه . )١٨: ١كولوسي (يه، فالرأس هو البداية  ملء الالهوت يف التجسد، لكي منأل حنن ف حلَّدفق

 :٣، ٢٣: ١أف (" نتم مملؤون فيهأو"أل فيه، ألنه هو مألنا بالهوته وحنن منُ. كما تتبع األعضاء الرأس

  .)١( ننال هذه النعمة أن أمكننا االمتالء مصدره الرأس، وبسبب وساطة الرأس ،هنا. )١٩
، وبالتايل )٢(سح حنن فيه وبه  هو أوالً لكي منُحِس لقد م. وحنن هيكل اهللا بسبب املسحة- ب  

نت معمودية املسيح ناسوته، لكي يتم تدشني اإلنسانية كلها فيه وبهدش .عينا وبسبب هذه املسحة د
حنن هيكل اهللا، متاماً كما دشالبشر ،ولكن يف العهد اجلديد. عي هيكل اهللان هيكل العهد القدمي ود 

  .بدل األحجار واخلشب
 وما ينطبق على اجلماعة املسيحية كلها ينطبق على كل فرد على حدة، حسب تعليم -ج  

 اجلسد من أعضاءو ما جيعل كل الرسول بولس، فاجلسد الواحد هو يف الواقع من طبيعة واحدة، وه
  .)٢٧ - ١٢: ١٢كو ١( جيعل الكل اجلسد الواحد  وهو ما، واحٍدنوٍع

  :هذه احلقائق الواضحة تعطينا يف النهاية هذه الصورة الواضحة  
لقد جتسصبح حنن هيكل اهللاد االبن الكلمة، وصار هيكل الالهوت لكي ن.ِس ومبالروح ح 

 ثالثة أعطتنا املسحة هي اليت أن نرى أنوهنا علينا ". سحاءم"بح حنن  وصار املسيح لكي نص،القدس
  :أساسيةعطايا 

  .ي يف مسحة املسيحأ ،الشركة يف الروح القدس -١
  .اإلفخارستيا يف األسرار ال سيما أخذناهقنومي الذي  الشركة يف عطايا االحتاد األ-٢
  . نكون هيكل اهللا احلي الذي حيل فيه اسم اهللا أن-٣

                                                 
  .الفرق بني املسيح واملؤمنني:  هذه الدراسة بعنوانراجع امللحق الوارد يف )1(
راجع دراستنا ملاذا أعتمد يسوع؟ وقد نِشرت هذه الدراسة كجزء مقتطع من اجلزء األول من رسالة الدكتوراه املنشور على املوقع  )2(

Coptology . comيةاخلليقة اجلديدة يف املسيح يسوع حبسب الهوت وطقس الكنيسة القبط:  بعنوان. 



 ٢١

  نياألولالكنيسة  عند آباء االسميكل وحلول اهل
ى سماملُ" غناطيوس الشهيدأ"أي شخصية  ،تواجهنا الشخصية الفذة البارزة يف تاريخ الكنيسة  

"حسب االسم اليوناين القدمي "الالبس الالهوت" أو ،"ح باهللاملتوش Theophoros .غناطيوس الذي أو
ر عن التسليم الرسويل الذي  كان يعبوإمنامتع ذه العطية، محل هذا االسم مل يكن وحده هو الذي يت

" نه موثقاً ألجل االسمإ ":اإلنطاكي أغناطيوسيقول . "حامل الالهوت"نه أ يعلن أغناطيوسجعل 
املسيحي هو كل من "و. )١: ٧أفسس : املرجع السابق( "ولكنه حيمل االسم"، )١: ٣، ٢: ١رسالته إىل أفسس (

مساً وإذا قبل املسيحي ا". )١: ١٠الرسالة إىل مغنيسيا ( " املمسوح بالروح القدسأي ، من اهللاتسمى باسٍم
حجارة هيكل "ون هم واملسيحي. )املرجع السابق( " فليس املسيحي على عالقة باهللا، غري هذا االسماًآخر

 هذه حبلُفوق  إىل هم وشد،فعوا كحجارة برافعة هي الصليب وقد ر، لبناء اهللاأُعدت اهللا اليت
 ألم هيكل ؛ حيملون اهللا، مثلما حيمل اهليكل اسم اهللاإم". )١: ٩سس فأ( " الروح القدسأي ،الرافعة

  .)١: ٩فسس أ( "اإلفخارستيا ال سيما بسبب التناول من ،اهللا، الذي يسكنه املسيح
تقول يف  وأغناطيوس،ر عنها وثيقة معاصرة لزمن هذه النظرة الدقيقة للحياة املسيحية تعب

: ١٠الديداكي (" ته يسكن يف قلوبنا اآلب القدوس ألجل امسك القدوس الذي جعلأيهانشكرك  ":صالٍة

أن حيل  أردتشيلوه حيث "وهنا يتم قول النيب يف العهد القدمي حيث يصبح كل مسيحي هو . )٣ -  ٢
راعي (الترمجة احلرفية ب  يلبسه حسأوفاملسيحي حيمل اسم اهللا، . )٧: ٤٣، حزقيال ١٢: ٧ارميا (" امسي

هذه احلقيقة . هو الشخص -كما نرى يف هذه املصادر  - وطبعاً هنا االسم . )٥ و١٤: ٩هرماس 
  .)٣: ٥ل يوئي(يسجلها لنا الكتاب املقدس بوضوح 

  : داللة االسم من الناحية الالهوتية ويقولأورجيينوسوهكذا يشرح العالمة 
"فإذا ، خاصة بالشخص الذي حيمل هذا االسمص وجيمع ويعلن حقائق ذاتيةاالسم يلخ 
تغي٤٩٤: ١١، جملد ٤٠مقالة عن الصالة فصل " (ر امسهرت صفات هذا الشخص تغي.(  

 ، اسم املسيحاإلنسان حيمل أن التعميد باسم يسوع املسيح هو يف الواقع أنوهكذا نفهم 
  .ن يكون ممسوحاً بالروح القدسأو

  :يقول القديس باسيليوس
 كله، فهو يعلن لنا اهللا اآلب الذي مسحه، واالبن الذي تقبل اإلميانسيح هو اسم امل"

 كتاب الروح القدس – ٢٨ : ١٢راجع فصل " (املسحة، والروح القدس الذي هو املسحة
  ).٩٧ – ٩٦ص 

  .)٣ -  ١: ١٢كو ١(" يسوع الرب: "يسوع قائالً ينطق الروح القدس اسم أنوما أعظم 



 ٢٢

  ملحق
  املؤمننيالفرق بني املسيح و

  
  . واحتاد الالهوت بالناسوت يف التجسد،ز بني حلول الالهوت فينا كنعمة منيأنجيب   
 مثل عدم املوت ، يعطي عطايا حمددة لإلنسانيةنه حلولٌأ أي ،حلول النعمة هو حلول نوعيف

ء الالهوت د هو احتاد أقنوم االبن الكلمة بكل ملأو التبين، ولكن احتاد الالهوت بالناسوت يف التجس
ا حلول النعمة فهو على قدر مأ.  باالبن املتجسد خاص وهو وضع،بناسوته املأخوذ من العذراء مرمي

 فهو حلول مطلق ،ا حلول ملء الالهوت يف التجسدمأ. اإلنسانيةحاجة وعلى قدر استيعاب الطبيعة 
  .وتام واحتاد حقيقي ال تنطبق علينا خواصه باملرة

 وصار من ، هذه النقطة مع اهلرطقة النسطوريةالسكندريريلس وقد ناقش القديس ك
 وشركة الالهوت يف ناسوت املسيح هي ، تعبريات نسطور عن حلول الالهوت يف املسيحأنالواضح 

ويف ضوء املقاالت اخلمس ضد .  خاصة بنا حنن البشروإمنا ،عبارات ال ختص املسيح يسوع ربنا
  :املؤمنني به على هذا النحوز بني املسيح و منيأننسطور ميكن 

  :من جهة مركز الشخصية: أوالً
مركز شخصية أنهذا يعين .  فقد تنازل واحتد بالناسوت،قنوم الكلمة واالبند األعندما جتس 

 مركز شخصية  فإنَّ، يف حالتنا حننأما. حد بالناسوتد هو الهوت الكلمة االبن املت املتجساألقنوم
  .اإلنسانيةز للنفس  املميإلنسايناكل مسيحي هو العقل 

  :من جهة مصدر األفعال: ثانياً
د، وحنن مركز شخصيتنا هو العقل  كان الالهوت هو مركز شخصية االبن املتجسإذا
 إهلية د هي تصرفاٍت الكلمة املتجسوأفعال كل تصرفات أن صار من الواضح اإلنسانية، واإلرادة
 وعمل هو نابع من ٍف فكل تصر،ا يف حالتنا حننأم. حد بالناسوت نابعة من الالهوت املتإنسانية

وهنا تسند .  اليت قد تنال نعمة يف بعض األحيان بسبب حلول الالهوت فينااإلنسانيةالعقل واإلرادة 
  .اًهليإ  عمالًإنساين عمل أي وال يصبح اإلنسانيةَ،  اإلرادةَ اإلهليةٌالنعمةُ

ف  تصرأو فاحلالة األوىل هي حالة فعل : وحلول النعمةاألقنومي وهنا يربز الفرق بني االحتاد
يكون  واإلهلية،عان بالنعمة  قد يإنساينف  تصرأواحلالة الثانية هي حالة فعل بينما  .نسانياًإهلي يتم إ

  .حسب قدرة اإلنسان واستعداده الروحيذلك 



 ٢٣

ني عينني للمولود األعمى،  خيلق من الطأناستطاع االبن الكلمة فقد  ، على ذلكوكمثاٍل
هذه بالطبع قدرة ذاتية نابعة من االحتاد . نسانيةإ وبوسيلة ، من اللوغوس صادٍرهلٍيإ ومت هذا كعمٍل

  .األقنومي
؛ رغم وجود النعمةاإلنسانية، تتم معجزة مثل هذه باإلرادة أن فال ميكن ،ا يف حالتنا حننأم 
 ، تتم املعجزات بالصالة،ويف حالتنا.  من اهللا خمتاٍرٍن معيعدٍد على املعجزات ل متنح القدرةَألن النعمةَ

 ال ينتمي اإلنسانيةيضاً متمايزاً عن اإلرادة ظل أ وي،ويظل عمل املعجزة قاصراً على النعمة اليت فينا
  . العكسوإمنا ، وال يقع حتت سيطرا، وال ينبع منهاإليها،

  :من جهة مصدر احلياة: ثالثاً
 ال يزول بسبب  وهو فرق، بني االبن اخلالق والبشر خليقته بيننا هو فرققهكذا يظل الفر

 إهلية االبن املتجسد فهي أفعالا كل مأ،  تاٍمبشرية بشكٍلفهي  أفعالنا،وهكذا كل . حلول النعمة فينا
  .اإلنسان وتتم بالناسوت حسب احتياجات خالص ، الكلمةاألقنوم صادرة من إنسانية –

 كقول ،ه بناسوت املسيح يف اد حنن نتشب،و سري ال ميكن حتديده فلسفياًوهكذا على حن
 هو "جسد جمده" وطبعاً .)٢١: ٣يف (" صورة جسد جمده"سيكون على  جسد قيامتنا إنالرسول بولس 

ا حنن  أم. وينبوٍع ويبقى هو متفوقاً كرأٍس، فهي متتلئ منهأجسادنا،ا  أم.اجلسد الذي فيه ملء اد
اجلسد "ويظل جسد االبن الكلمة هو .  نابعة منه بسبب االحتادأو قنوات صغرية صادرة إالَّلسنا ف

 إىل  فتظل كما هي حتتاجأجسادنا،ا مأ .، وهذه صفة خاصة به بسبب االحتادالواهب احلياة" احمليي
ق الضخم بني االحتاد هنا يربز الفر.  بل تنال هي احلياة من املسيح، وال ب احلياة ألحد،نعمة القيامة
ا يف مأ .قنومه وجسده بسبب االحتاد بني أ صار جسده مصدر حياٍة،ففي حالة املسيح. والنعمة
 وال ،صبح صفة ذاتية فيه تأن يأخذها من النعمة دون ،احلياة إىل  فينا حمتاجاً فقد ظل اجلسد،حالتنا
  . يعطيهاأنميلك 

  :من جهة نوع الوحدة: رابعاً
هحنن نتشبد كآدم الثاين باالبن الكلمة املتجس،عه علينا الرب يف التدبري وما خيصنا هو ما وز، 

 عالقة وحدة أي ،ولكننا ال ندخل شركاء يف عالقة االبن باآلب. ي نعمة التبين ونعمة عدم املوتأ
 األساسيق  ولكن الفر،ه ذه الوحدة على قدر ما تعطينا النعمةحنن نتشب. اجلوهر اخلاصة بالثالوث

ي أ ، بني ما هو طبيعي هو فرق، وحدة جوهر الثالوثأي ، واألصل، وحدة املؤمننيأي ،بني الصورة
 وال متلك القدرات الطبيعية .ي وحدة املؤمنني اليت ختلقها النعمةأ ، وما هو ممنوح،وحدة اجلوهر

 فهي ،ا املخلوقاتمأ ، ألن الوحدة هي صفة الالهوت وحده؛ نوعأي تقيم وحدة من أن اإلنسانية
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أ . وفاعلية الفكر، وبقدرات اإلرادة،حد بالقانون الطبيعيتتفهي عكس ،ا وحدة جوهر الثالوثم 
عان  وال ت، وال تنمو، ومل تنبع بل كانت منذ األزل،قانيم ألا أزلية مل حتدث باتفاق األ؛ذلك متاماً
" إخوة كثريينالبكر بني "نه إ قيل عن املسيح إذاوهكذا .  بل تظل يف وحدا غري املتغرية،من النعمة

 ألن هذا يفوق احتمال الطبيعة أننا نصبح مثله يف كل شيء؛ ال نفهم من هذا فإننا ،)١٩: ٨رومية (
  .اإلنسانية وهو جتديد الطبيعة ، حمدد واضحإطار يف إالَّ ومل تسمح به النعمة اإلنسانية،

 فهو ،دت به يف املسيح رأس اخلالصى النحو الذي جتد علاإلنسانيةوهكذا يتم جتديد الطبيعة 
 وال يتألق ، املصدرأو ومع ذلك يلمع نور واء التجديد يف املسيح كما يلمع املنبع ،الباكورة والرأس

  .ر ألنه حيفظ لنفسه مجال البكورية الذي ال يتغي؛ مثلهحدأ
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  الفصل اخلامس
  كيف جتعلنا طقوس البيعة مسيحيني

  )تاب حكمة اآلباء املصرينيمقدمة ك(
  

  "واعلم يا منك كنت غريباً عن اهللا بسبب أ ،شركة ملكوت ربنا يسوع املسيح إىل عيتن د
انية الغريبة عن اهللا وعن وهذا ما جيعل جحدك لكل احلياة واألفكار الرب. والدتك خارج فردوس اهللا

دت عن ومىت جتر). جرن املعمودية ( هو أمر واجب قبل التغطيس يف مياه األردن،حياة عدم املوت
واحتادك مبوت املسيح ، فيك احلس الروحاين القدمي الذي خيلقه فيك الروح القدسهذه احلياة ودب 
نك أ ويكون ، وتنال اسم املسيحي، مساوي هو املريونٍندهن مثل هيكل اهللا بدهنك تإ ف،ربنا وبصليبه

 ألنك اهللا؛ إىل  ترفع عيين قلبكأناملسحة السمائية  ونوالك ،من بعد خروجك من مياه املعمودية
 وروحاً ، لك من املاء والروحقِل بل قلباً جديداً خ،تصري هيكل اهللا احلي ال من حجارة وخشب

يكلك وتصونه نت حتفظ هأ ف،لما تقول اسم ربنا يسوع املسيحوكُ. جديداً مستنرياً بسكن الالهوت
على اسم ربنا يسوع املسيح لكي تنادي اسم اخلالص وحتيا )١(بصاليات  اإلب اآلباُءولذلك رت 

فالروح القدس ينادي ضمريك ألن تطلب رب اخلالص ربنا .  اليت صارت فيكاإلهليةنفسك بقوته 
 ألن الرشم هو قوة املعمودية اخلفية ؛ك يديك لكي ترشم ذاتك بعالمة الصليب وحير،يسوع املسيح

  . لكي تنال معونة السر الكامن فيكإليهاد يدك والذخرية الكامنة فيك واليت مت
 ال  حيةً جديدةًن بذرةً يتكوإمنا ألن جسدك ؛عيت ألن تكون هيكل اهللانك دأيضاً أواعلم   

 وبسبب اشتراكك يف اجلسد احمليي الذي تأخذه من ،يقوى عليها املوت بسبب املعمودية واملريون
 ألن ربنا يسوع املسيح قد ؛س عتبات اجلحيم بال خوف تدوأن وهو الذي جيعلك قادراً على ،املذبح

ت عِض اليت واإلهلية متسك باملسحة إمنا ،وهكذا كل مرة ترشم ذاتك. مها وتركها بال قوةداسها وحطَّ
ن أو ،ن تتكلم بكالم اهللا الصاحل كرائحة خبور صادرة من جوفك أمرك أ ويكون،ستكعليك وقد

 إنسانفأي .  ألنك بيعة اهللا احلي وهيكله املقدس؛ املذبحأمام واقف وأنتتتصرف كما تتصرف 
 أفكار أو أقوالفال تدخلك .  تكون يف القول ويف الفعل ويف الفكر اجلواين الذي يف قلبكأنجيب 
بل ليكن قلبك الداخلي مملوء من حكمة اآلباء وحسن تصرفهم،انيةبر  .ذبائح محد تم قبل وبعد قد

 ليس كله ، ويف هيكل اهللا. ألا خريات اهللا؛ الرديء واجليد من األطعمةرٍح وتأكل بف،تناول الطعام

                                                 
 .راجع التسبحة حيث توجد إبصالية هي مبثابة دعاء السم ربنا يسوع يف كل أيام األسبوع )1(
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 ألن اهلدوء حيفظ للجسد عفته ؛ وهكذا ليكن اختيارك بكل هدوء. بل حجارة وخشب،ذهب وفضة
  . كان يرافقه هدوء الفكرإنويلجم اللسان متاماً 

 حرارة الروح أي ،مرتك قلبك وجمأي ، ليكن مذحبك مستعداً،ن صرت هيكل اهللا يا موأنت  
 فهي اليت يراها املؤمنون وغري ،ن ذاتك بأيقونة احلكمة وزي،القدس وخبور احلمد واألقوال احلسنة

ي حواسك ، أن يراقبه واجعل على السور م، سور الصوم حول هيكل حياتكوأقم. نياملؤمن
 ال سيما تراتيل ومزامري ،اء ما تشإليها وأضف ،"ريب يسوع املسيح يا ":ويف كل ساعة قل. الداخلية
  ." طريق حكمة اآلباء احلسين العبادةأول أدركت ألنك مىت فعلت ذلك ؛داود



 

  
  
  
  
  
  
  

  القسم الثاين
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  الفصل األول
  مقدمة عامة عن طقس رشم الصليب

  )الفصل األول من كتاب حكمة اآلباء املصريني(
  

 ،ت الشيطاندح جأنا بعد أم. اهللا للشيطان وبعيداً عن إناًءنك قبل املعمودية كنت واعلم أ  
مرياث امللكوت السماوي باسم  إىل عيت ود،غت بالصبغة الروحانيةِب وص،وغطست يف مياه املعمودية

، تصري هيكل اهللا نك منذ حلظة نوالك نعمة التبين الروحاين وخروجك من املاءإ ف،الثالوث القدوس
  :على ثالثة وجوه

  :الوجه األول
  .سحت يف املعمودية وباملريون املقدسل اسم املسيح ألنك منك حتمأهو   

  :الوجه الثاين
  دك ":دعى مسيحياً منذ اللحظة اليت يقول فيها الكاهنأنك تيا فالن باسم اآلب واالبن أُعم 

وهكذا يصري امسك من بعد املعمودية . "آمني" :شبني يقولأو اإل ،وأنت" والروح القدس اإلله الواحد
  . املمسوح بالروح القدسأي ، وهو االسم اجلديد،مسيحياً

  :الوجه الثالث
 إهلك وتنطق باسم الرب ، وهذا جيعلك حتيا بالروح القدس،نك تصري هيكالً للروح القدسأ  

  . وال يفارق هذا قلبك حىت يوم الدينونة،اآلب واالبن والروح القدس

  :شرح رشم الصليب
ن يضع يده على وكل م. ي الصليبأ ، االعتقاد من رأسوكل هذه األسرار الفائقة نابعةٌ  

 ،هن السماويني عليه بدمِش وهو بذاته الذي ر،هن املوعوظني به بدمِش يلمس أول موضع رإمناجبهته 
 ولذلك حيمل ختم البنوة والذي منه كل ،والرأس هو الذي ينحدر من اآلب. ي مسحة املريونأ

وهو سبب ،ذكر أوالًاألبناء يولدون ي عالمة الفداء كقول وضع على الرأس أوالًختم التبين الذي ي ،
  ).١٣: ١أف (بولس 

ب ِل وص،مياه املعمودية إىل  معترفاً بأنه نزل،"واالبن" :أسفل يقول إىل  نقل يده اليمىنوإذا  
 ك وف،مث يضع يده على كتفه الشمال معترفاً بأنه جحد الشيطان وكل قواته املرذولة. مع ربنا له اد
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والروح " :الكتف األمين عندما يقول إىل مث ينقل يده. ممالعهد القدمي معه بعدم السلوك يف خطايا اُأل
 بل هو جالس مع الرب ، ألنه واقف منذ حلظة خروجه من جرن املعمودية عن ميني اآلب؛"القدس

 معه يف سناأجل" وكقول بولس ،"الرب عن مييين ولذلك ال أتقلقل"عن ميني اآلب كقول املزمور 
  . البيعة املقدسةأي" املواضع السماوية

ويف . وبعض املؤمنني يف الصعيد يرمشون ذوام بعالمة الصليب باإلام والبعض بالسبابة  
وليس لدينا تسليم خاص . ويف اإلسكندرية يرمشون بكل أصابع اليد. مصر باإلام والسبابة والوسطى

 ، قوة رشم الصليب ليست بعدد أصابع اليدأن يدركوا أنون  وال يصعب على الذين يؤمن،ذا األمر
النقاوة  إىل ك النفسمنا بالنية الداخلية وبقوة الروح القدس اليت حترإ و،وال تعمل بكثرا أو بقلتها

ِهبسبب موت وقيامة ربنا اليت وت لنا يف املعموديةب.  

  :الصليب هو جوهر اإلميان
 هو الصليب ، رأس كل األسرار واالعتقادات والطقوسأنتحقق عندما تتفرس يف بناء البيعة ت  

سيح هو عالمة امللك امل. فهو رأس الديانة النصرانية وسراج األرثوذكسية.  بهاملقدس الذي الكل كائن
 الكنيسة ،ط واملفاصل اليت جتمع كل األعضاء يف اجلسد الواحدبوهو الر.  الكنيسةأي ،رأس اجلسد
  .األبد إىل ن يأكل منها حييا م، عدة مثراتأعطت احلياة اليت وهو شجرة. املقدسة

  لكل األشياء من قبل ومن بعد دخولنا مياه التقديس ب اآلباء الرسل عالمة الصليب كرأٍسرت 
 ومسحة الروح القدس قائلني مع كل ،ألن قبولنا هو بالصليب الذي نلبسه يف املعمودية. يف األردن

ن يرشم الصليب وكل م. )٢٠: ٢غال ("  يفَّ بل املسيح حي،فلست حياً بعدلبت مع املسيح ص ":رشم
هو كل مِفن دنحياً فيه ومات وقام مع املسيح، فصار املسيح .  
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الصليِبرشم ،  
احلياة اجلديدةوأساس  ، وأصل األسرار،تم املعموديةوهو خ  

  
 مع الرب قد بِل الذي ص ألنب هو جوهر األمانة ورأس االعتقاد؛وإذا كان رشم الصلي  

 فينا، وهو حي"  بل املسيح،لست أنا احلي ":ن بولسيحي صليبه، وقوة قيامته كما يقول أمري السلِّسِبلَ
نه قبل املوت على الصليب مل يكن أوأعلم . ده الطاهر وموته وقيامته جتسِلبقد صار كذلك من ِق

خذها من والدة اإلله مرمي أ تلك العجينة املعتمدة اليت فقد سكن يف. ي ساكناً يف طبيعتناأ ،الرب فينا
عدم الفساد  إىل  وجعلها مخرية احلياة اجلديدة عندما أقامها،رها باالحتاد الشريفالعذراء، وطه

  .ب وادخلها يف حضرة اآل،بالقيامة
به تنال . ي جرن املعمودية املقدسة تنال هذا مجيعهأ ،ن تغطس يف مياه األردننت يا موأ

أعرفه وقوة قيامته  ": وهو ما حققه الرسول بقوله،االحتاد باآلب وبالروح القدس وتنال قوة قيامته
 لكي ال تقوى ؛ننا ننال قوة القيامة قبل شركة اآلالمإوقد ذكر معلمنا ذهيب الفم ". وشركة آالمه
 وصار الرب ، التعميد الصليب يفتسِبفإن كنت قد لَ.  ونفقد رجاء احلياة اجلديدة،علينا قوة األمل

يضاً ينقل من مسحته ، فهو أالقائم من األموات ساكناً فيك باحلياة اجلديدة اليت وهبها لك بالتعميد
  .املقدسة األردنية ويعطيها لك

  :شرح رشم الصليب يف سر املعمودية
فأتى  ، قبل قبوله يف شركة البيعة اجلامعة الرسولية كان غريباً عن اهللانسانَأن اإلواعلم   

الكاهن العظيم ربنا يسوع املسيح وحلَم؛حد بصورته اجلديدة صورته الساقطة وجعله يتغ  ألنه يفر
 أي ميلها ،زع عنها صك العبوديةـبليس، وينإ أي ،الصورة اآلدمية األوىل من شكل العبودية القدمي

 وهناك ، جرن املعمودية أي،مياه التقديس إىل مث بعد ذلك يأخذها. للخطية وأشواقها لعصيان اهللا
 اليت قهرت املوت اإلنسانية يأخذ من طبيعته ةً ونقيوبعد أن تصري يةً. يغسلها من كل أوساخها
مث يأخذ من مياه التقديس ويعطي هلا .  يف مياه التقديسلإلنسان ويعطي ،وقامت وشدخت الشيطان

وهذا هو . البن والروح القدس باسم اآلب وا ممهوروهو صك. صك التبين عوضاً عن صك السقوط
قانيم ألكي يعطي له كل أقنوم من . سه ثالث مرات الكاهن يرفع املعتمد من املاء ويغطِّأنالسبب يف 

  .الثالوث مرياث التبين
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 إىل مه يأخذه املسيح ويسلِّ،ومن بعد خروجه من مياه التقديس ونواله جمد احلميم اجلديد
 اجلديدة خبتم ووشم الروح القدس أعضائهفريمشه الكاهن على  ،م وديعةًن يسلِّ كم،الروح القدس

  .ويكون بذلك اإلناء الطاهر املقدس للثالوث القدوس. بسبب وساطة ربنا يسوع املسيح
ِلومن بعد خروجه من املاء ودهنه باملريون يكون قد صوختم ، مع املسيح يف املعموديةب 

ري باملسيح املصلوب والقائم من بني االحتاد السهذا  إىل وها هو يعود. الروح القدس باملريون
يداألموات يف السوهكذا يتم الغرس اجلديد، ويتم التجديد. ر ا .وهكذا نتدرمن خلع اإلنسان ج 

وحنن نقترب من كل . اجللوس عند مائدة الرب والتناول إىل ،نوال رتبة التبين إىل ،العتيق يف املعمودية
هذا بقوة الصليب السا ن الكنيسة اجلامعة إىل قبل وننضمرية اليت .ل لكي نلبس وبعد ذلك نؤه

م هذا باملريونالصليب يف املعمودية ويتدع .يد أمفإنناا يف السر ااحلياةَغُ ننال املسيح نفسه الذي يفر  
  . فينا الساقطةَاآلدميةَ

مع الروح القدس الذي كان فينا وفارقنا ننا ننال املصاحلة إ ف،رشم باملريون السماويوعندما ن
 إىل  ألنه هو الذي يقودنا؛ويتم هذا كله بواسطة الكاهن العظيم ربنا يسوع املسيح. بسبب السقوط
 وإمنا ألن االبن محل يف ذاته صورتنا ، فهو الذي دعانا،ليس ألننا غرباء عن اآلب. اآلب والروح
 ومل ينفصل عنه عندما ، مع اآلب ألنه هو واحد؛ناسوتهاآلب من خالل  إىل  بنا فهو يأيتاإلنسانية،

وغرس الطبيعة ،ومىت مت جتديد اإلنسان وصريورته جديداً باملسيح يسوع. وبعد ذلك يغسلنا. دجتس 
ل للشركة مع الروح القدس  لكي يؤه؛مسح باملريون مسحة الروح اإلهلي ي،القاهرة للموت فيه
  .ومرياث القديسني

ده وصليبه وموته وقيامته عمل عمودية هي وساطة ربنا يسوع املسيح الذي بتجسن املأواعلم 
 وهناك يظهر أمام وجه اآلب ،األعايل إىل اخلالص الواحد، وألنه محل صورتنا اإلنسانية وصعد ا

وخيتم . ألجلنا، فهناك يقف الكاهن العظيم لدى اآلب ويتشفع بناسوته لكي ننال حنن التبين بالصليب
ذ  املاء يكمل الكاهن العظيم عمله إوحاملا خنرج من.  بنفسه علينا هذا اخلتم بوساطته وكهنوتههنالكا

وبعد ذلك نلبس املالبس البيضاء ونشترك مع املؤمنني .  فيعود يسكن فينا،يسكب علينا الروح القدس
يف القدوكما.لنا الروح القدس الذي تصاحلنا معه ألن ننال املسيحاس لكي يؤه أه لنوال لنا املسيح 

لنا الروح القدس ألن ننال املسيحالروح يف املعمودية واملريون، يؤه،لنا االبن  ويف كل ذلك يؤه
 ونبدأ ذلك النداء بقوة السر الذي يصري فينا مثل ، أي اآلب السماوي،والروح ألن ندعو اهللا باآلب

  .ذخرية مساوية ال تضمحل تالزمنا بالصالة الربانية
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  :سحة املوعوظنيم
هن  كنيسة اهللا برشم الصليب بد،نك تنال ختم القبول يف الكنيسة اجلامعة املقدسةأوعلم   
رشم مصاحلة واحد . وبدون الصليب ال تتم املصاحلة.  ألنك تتصاحل مع اهللا مبوت ابنه؛املوعوظني

ها لنوال احلميملُعلى اجلبهة ينري النفس ويؤه .ستحالف من بعد جحد رشم بزيت االوبعد ذلك ت
رشم من جديد على جبهتك لكي تكون مرعباً للشياطني وت.  مساوية شريعةٌ ألن الصليب؛الشيطان

 أي عضو اإلرادة ،رشم على يديك مث ت. ويكون فكرك غري ميال للشر األول،الذين جحدم
 ذاقت من الطعام  ألا هي اليت؛وبعض الكهنة يرمشون على احلنجرة.  اليت مالت للسقوطاإلنسانية
ي الكالم وخطايا اللسان أ ،ن كل خطية مرتبطة باحلنجرةأ واعلم . الشجرة القدميةأي ،املمنوع
اإلنسانيةلإلرادةيضاً شريعة أويكون . فالصليب يكون شريعة كالم املوعوظ. ق األطعمةوتذو .  

 ولتغرس ،الشيطان أعمالدهنك بدهن الفرح املضاد لكل أ ":يضاً قائالًأويدهن قلبه وظهره 
ونفس هذا الزيت يسكبه يف الوقت ". يف شجرة الزيتون احللوة املقدسة الكنيسة اجلامعة الرسولية

 كيف  وإالَّ، ألن املاء يأخذ نفس العطية اليت يأخذها املوعوظ؛املالئم يف مياه املعمودية بثالثة رشوم
يضاً ولنفس السبب أ. ية احلياة اجلديدةتصري طبيعته جديدة باملاء احلي الذي يعطيه الروح القدس عط

ولكنه .  معمودية باملاء والروح القدسإا اإلهلييسكب من زيت املريون قبل التعميد لكي يتم القول 
 وسوف تنال ، سوف يعمل يف املياهإمنا الروح القدس أنيسكب املريون بعالمة الصليب مؤكداً 

 واحتاد الرب بصليبه ل قوة الصليب احمليي،ب ومن ِق، عطية التبين بالروح القدساإلنسانيةالطبيعة 
  . واحد ألن عمل الثالوث هو عملٌ؛وقيامته بفعل الروح القدس

 ابنه الوحيد مبارك.  اهللا أبو ربنا يسوع املسيحمبارك: "يقول الكاهن وهو يسكب املريون
 ألن ؛ل مرة وهو يسكب املريون ويرشم صليباً يف ك."ي الروح القدس املعزمبارك. ربنا يسوع املسيح

  . والفعل أي رشم الصليب هو فعل واحد، والقوة هي قوة واحدة،العطية هي عطية واحدة
  :مسحة املريون

  وقد قسستة أقسام إىل لماء البيعة جسد اإلنسانم ع:  

  :القسم األول
.  صلبانوهذه ترشم بثمانية.  والعيننيواألذنني والفم األنف أي احلواس وأعضاءالرأس   

 بالذات وهي األعضاء ألن النعمة حتل على هذه ؛"مسحة نعمة الروح القدس: "ويقول الكاهن
  .ومنها يتكون جسد القيامة. التجديد إىل احملتاجة
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  :القسم الثاين
مسحة عربون ملكوت : "ويقول الكاهن.  صلبانأربعة :القلب والبطن والظهر والصلب  
  .ولذلك هي تنال العربون. جدد بل تت،م بشكلها احلايل ال تقواألعضاء ألن هذه ؛"السموات

  :القسم الثالث
ويكون ألا خلقت يف اليوم .  ستة صلبان:الكتف األمين والذراع األمين والكف األمين  

شيء  إىل  لكي ال متتد ميينه اإلنسانَر البيعةُذكِّوت. السادس وسقطت بالعمل يف الساعة السادسة
  ." آمني،دهن شركة احلياة األبدية: "ولذلك يقول الكاهن. تطلب احلياة الباقية بل ،رديء بعد التعميد

  :القسم الرابع
ر الكتف األيسر والذراع األيسر والكف األيسر مثل اليمىن، وعلة االبتداء باليمني هو تذكُّ  

ستة  ولذلك يأخذ ، وال مييز اليمن عن الشمال شيء،"رب بالقوة ميينك يا"قوة الرب كقول النيب 
وبسبب قوة التعزية والنعمة .  العاملة باحلركةاألعضاء عشر صليباً يف اثناويكون اموع . صلبان

 ألن اإلنسان ؛"مسحة مقدسة للمسيح وخامت ال ينحل ":يقول الكاهن وهو يدهن اجلانب الشمايل
  .وينال ختم احلياة اجلديدة الذي ال تقوى عليه قوة. اهللا إىل يسعى بكليته

  :خلامس والسادسالقسم ا
  والذي يقوم جديداً يف اليوم األخري،الكمال إىل جل اليمىن عضو اإلرادة والسعيوهو الر ، 
وحيصكمال نعمة الروح القدس : "ويقول الكاهن. ها املريون بستة صلبان مثل القسم السابق ذكرهن

احلياة ووقوفه على  إىل نساناإللت بتجديد اإلرادة وسعي ويقول هذا ألن النعمة كم". اإلميانودرع 
  .قدميه يف البيعة للصالة والشركة يف األسرار

وكما ابتدأ .  كلها حىت القدم وتنال ستة رشوماتويكمل الكاهن الرشم بالرجل اليسرى
 يكمل الرشم بذات اسم ، احلواسوأعضاءباسم اآلب واالبن والروح القدس وهو يرشم الرأس 

وهكذا تكمل ". فالن بدهن مقدس باسم اآلب واالبن والروح القدس يا أدهنك: "الثالوث قائالً
الرشومات ومجيعها ستة وثالثون رمشاً مثال الرشومات على اجلسد املقدس والدم الكرمي يف القداس 

  .اإلهلي ألنه جسد حقيقي ودم حقيقي كرمي لربنا يسوع املسيح

  ؟"رب ارحم يا" :ملاذا نرشم الصليب عندما نقول
 أن نرشم الصليب قبل الصالة ويف آخرها، وعندما نا البيعةُماملعمودية واملريون تسلِّومن بعد   

واب  أوكإ" : أو عندما نشترك مع القوات السماوية قائلني،"كريياليصون ":نطلب الرمحة ضارعني
  . ويف متجيد الثالوث ذوكصابتري،")قدوس(
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  ويف تقديس األسرار ،"السالم جلميعكم" : فيزاد عليهم رمشهم للشعب عند قوهلم،ا الكهنةأم 
  . وكل أمور البيعة األخرى، ومسحة املرضى،وعقد األكاليل

 ألن ؛اساتوال جتوز طلبة سواها يف القد. رب أرحم وجوهر األمانة هو كريياليصون يا  
 بالتقوى والتعقل والعفاف ونعيش واإلمث ننكر الفجور أن إىل رمحة اهللا خملصنا قد ظهرت ودعتنا

كرت الرمحة ينما ذُ، أو يف البيعة فأرشم ذاتك أيت سواء يف موضعكوكلما صلَّ. )١٢ -  ١١: ٢تيطس (
 أي ،ف عليك وغسلك من عار اخلطية ودنس املوت يف احلميم الثاين ألن اهللا تراحم وتعطَّاإلهلية؛

له الروحي الدائم والذي أغتسل تصري له عالمة اغتسا. املعمودية املقدسة الكائنة بالصليب وبالقيامة
فقد فاضت . الرمحة اليت نال عربوا يف املعمودية إىل هي دعاء اآلب واالبن والروح القدس مشتاقاً

رتناآالم املسيح خملصنا بالرمحة وطه.رب  مرة يا٤١ نصرخ أنبون  وهو الذي جعل اآلباء الرسل يرت 
الذي جبلداته : "أشعياءخلطية، كما قال  ألن فيها شفاء القلب من القساوة واحلس من مرارة اارحم؛
 قد جِلد ألجلنا ونبع منه ر الشفاء والرمحة، فهو صخرة ن كان الربفإ. )٢٤: ٢بط ١(" شفيتم

ِرخالصنا اليت ضبشم ذواتنا بعالمة من أجل ذلك صارت جلداته مناسبة ر.  ففاض منها ماء احلياةت
 كقول البس الصليب بولس )٣٦: ٨رو ( كل النهار مات ألننا عندما نجلد ونالرمحة واخلالص؛

  االفتخار والكربياء ال يكمل إالَّأي ، شفاء الطبيعة اإلنسانية من املرض القدميأن نعلم ،الرسول
 واملرض العضال ،رين الدواء الشايفمن أجل ذلك نرشم ذواتنا بالصليب متذكِّ. بأتعاب اجلسد وصلبه

  .لننجو من اهلالك
ن ذوام باحلق هم الشهداء الظافرون السعيدة حيام، هؤالء باجللد وتقطيع والذين يرمشو  

ومل .  من اهللا ورمحةً بل حسبوا املوت واآلالم نعمةً،األعضاء قد صاروا كاملني أنقياء من حمبة اجلسد
  . مبالزمة رمشه بالنية الداخلية واحتضانه شريعة حليامإالَّز هؤالء بالصليب ايد يفُ

 كريياليصون )١( وعند القول الثالث اإلهلية الرمحة ترِكنك ترشم ذاتك كلما ذُأ إذن حتقق  
  .ارشم ذاتك ألن الرمحة أعلنت من قبل اآلب واالبن والروح القدس

فكيف ترشم ذاتك بعجلة أو تتهاون وتنسى احلميم، ويضيع عليك مثار موتك وقيامتك مع   
  .املسيح يف املعمودية املقدسة

  :الصليب عند قولنا قدوسشرح رشم 
فقد صاحلنا الرب مع .  فهو ترتيب حكيم وقدمي،" أي قدوس،واب أوكإ: "أما عند قولنا  

 إىل  فيقيم يف السقوط،الكاروبيم املتقلد سيف نار حلراسة طريق شجرة احلياة حىت ال يأكل منها آدم
" قدوس ":مام املذبح وقولنا وأصبح وقوفنا أ،وهكذا مبوت الرب عنا تصاحلنا مع السمائيني. األبد

                                                 
 .وعليه يتم الرشم عندما تقول لثالث مرة يا رب أرحم. يا رب أرحم. يا رب أرحم. القول الثالث هو يا رب أرحم )1(
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 وخملصنا يسوع وإهلنا واملعصية األوىل عندما جاء ربنا ،سنا من الشرور السالفة ألننا تقد؛نرشم ذواتنا
ِلاملسيح وووأنار لنا طريق شجرة ، أي البيعة اجلامعة، ففتح لنا باب الفردوس اجلديد، ومات وقامد 

 وصار عالمة خالص لكل الذين ، من املوت حياةًيد فأفرخفقد غرس الصليب ا. متهاحلياة بنور قيا
  .يأكلون منها

 ومبجيء ربنا يسوع املسيح كشفت لنا األسرار ،وكانت شجرة احلياة كائنة قبل معصية آدم  
عت من حضن اآلب وهو معه ومل فقد كان الرب االبن الوحيد هو شجرة احلياة اليت تفر. القدمية
ي آدم عقلياً، فكان نور الكلمة يغذِّ. )٣ - ١: ١يو (اة الذي شهد عنه يوحنا احليوكان يثمر نور . يزل

 فدخله بالظلمة وساد عليه ،املوت إىل صخ وش،ولكنه عندما سقط وتعربس عقله. فيحيا بذلك النور
 ليكون مثل اخلالق إليها وسعى ، من ذاته ال من نور الكلمةاإللوهة ألنه طلب ؛ وطاش صوابه،بالفساد

 ليست يف ذات  احلياةَأند لكي يعلمه ولكن الرب املتحنن جاء وجتس.  يناهلا كعطيةأن ينتظر أنن دو
 صار من ،وملا مات على الصليب وبذل ذاته.  احلكمةمن طاش عقله وعِد وال يناهلا كل م،املخلوقات

 إىل ن ال نعودوحن. جديد شجرة احلياة العقلية واحلقيقية عوض الشجرة األوىل يف الفردوس القدمي
 الصاحل املتحنن ا الربأم.  ألنه كان كايناً على األرض اليت أمثرت الشوك واحلسك؛ذلك الفردوس

.  أي الكنيسة اجلامعة،ليه مضاعفاً كل بركات الفردوس القدميإ  أقام فردوسه العقلي ورد،بكل أحد
 أي ، أنه منع نفسه من أن يأكل منهافإذا كان الرب هو نفسه شجرة احلياة اليت كانت تنري آدم إالَّ

  . فصار غريباً وعبداً للشيطان، فسقط وفقد جمد البنوة وشرف البقاء يف نور احلياة،ينال نورها

  :رشم الصليب وموت املسيح وقيامته
وجاء الرب وشفاه من .  فطغت عليه أكثر، صار يطيع أهواء جسده،ا أسره الشيطانوملَّ  

  .صوم وبطرد الشياطنيأهواء اجلسد بالتجسد وبال
  نور اجلحيم حاملةً إىل  فقد انفصلت نفسه عن جسده ونزلت،ا عندما مات على الصليبأم 

فلما رآه الذين يف األصفاد والظلمة . الالهوت الذي سكن فيها واحتد ا منذ أن حبلت به العذراء
ومل .  بهإميانه فصرخ معلناً ،لقدمي ألنه نور شجرة احلياة ا؛اجلوانية وعاينوا النور الذي فيه وعرفه آدم

 ؛ فقد أضاءت نفسه بنور الالهوت الذي فيهاا الربأم. نه سوف يرى حبيبه يف اجلحيميكن يدري أ
.  به قائمةًبإلوهيته  فقد كانت نفسه متحدةً،ا سيدنا وربنا أم.ألن النفس ال تضيء بذاا وال فيها نور

  .الق وليس أمام أحد األموات من بين آدموملا رآه الشيطان أدرك أنه أمام اخل
وقد سجد هؤالء ملا . والذين عاينوا النور سجدوا له حسب بشارة آدم لبنيه املأسورين معه

مث أن .  معهم يف الظلمة دون أن يكون مظلماً مثلهمعاينوا سجود آدم وملا أدركوا اء الذي حلَّ
كشف على الفور عالمات الصليب اليت محلها يف ، الظالمبانقضاءر آدم ونسله الرب الصاحل ملا بش 
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ت يف عِب وصارت هذه عالمة الصليب اليت طُ، ألنه أراهم نفسه حياً فائزاً باملوت دايساً عليهنفسه؛
 انطبقت عالمات الصليب اليت يف نفسه على ،حدت جبسده يف القيامة واتهس وملا عادت نفْ.نفسه

 ، أي بنور الالهوت، وأضاء اجلسد بذات نور النفس،سامري أي جراحات امل،تلك اليت يف جسده
  .نساناً مثلنا بال فساد وبال موت فخافوا منه وارتعبواإ ألم شاهدوه ؛فصار مرعباً للشياطني

  :الصليب شجرة احلياة
وملا أضاءت عالمات الصليب يف النفس واجلسد بنور الالهوت وصارت تلمع بربق الالهوت   

 فقد نقل عدم ،ا الربأم.  أصابت الشياطني احلسرة واخلذالن،حدون بهيف الذين يتالذي يطبعه الرب 
س احلميم لكل  فقد قد، بالقيامة واحملبة اليت من اآلب للبشريةيت واحلياة الدامية ال،الفساد الذي باالحتاد

فصار . مودية يوحنا عليه يف مع وأنار املسحة اليت تؤخذ منه بنور الروح القدس الذي حلَّ،ن يؤمنم
 وينتقل من رب احلياة يسوع ،الروح القدس يشتاق للسكىن يف كل الذين يقبلون ختم املعمودية

  .ن يغسلهم من الدنس كلهأ ويغرس فيهم برق الالهوت املخيف من بعد ،املائتني إىل املسيح
 تعد تعربس عقل  واخلطية مل،عِف ألن اللوم القدمي قد ر؛ن رمحة ربنا جعلتنا قديسنيأوحتقق 

وشجرة احلياة تتألق دامياً بعالمات الصليب والقيامة ومتتد فروعها يف كل . اإلنسان وتعدمه التمييز
حون ا الذين يأكلون من مثرة شجرة احلياة يسبأم. الرب يف سر احلميم وسر القربان إىل الذين يأتون

ون عالمة احلياة واملصاحلة وعالمة دخوهلم  وعلى الفور يرمش، مع الشاروبيم"واب أوكإ" : قائلنيالرب
  .الفردوس العقلي ومشاركتهم الشاروبيم يف تقديس الثالوث الفائق

  :الصليب ومتجيد الثالوث
 ألن الثالوث ؛ ونرشم عالمة الصليب"ذوكصابتري"وهكذا نتقدم بدون خوف عند قولنا   
. ح القدس ختمها فينا بقوته احمليية والرو، واالبن وهبنا خدمة املصاحلة، فاآلب تصاحل معنا،غلب

 برشم الصليب ايد الذي به ندخل نك حيأدرك  وت،فأرفع عقلك لكي تعاين هذه األسرار الفايقة
  .)٤: ٤غال (" ا أيها اآلبأب ":املواضع السماوية صارخني بالروح القدس إىل بثقة

ا سبب أم. إليه جيذبنا الصليب  ألننا ال خناطب اآلب إذا مل؛وكل قول أو صالة تبدأ بالصليب
  . ألننا يف الفردوس العقلي الذي فيه نرى اآلب واالبن والروح القدس؛متجيد الثالوث بالصليب

  أسرار  إىل اسات ونرشم عالمة الصليب لكي نرتفعوننادي بعضنا بعضاً يف التسبيح والقد
 فهو الطريق اخلاص ،ة هي الصليبوهذه السع. ملكوت ربنا يسوع املسيح إىل امللكوت ونعرب بسعٍة

  .اجلديد الذي كرسه ربنا يسوع املسيح مبوته وقيامته
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  "السالم جلميعكم: "ملاذا يرشم الكاهن الشعب عندما يقول
م السالم  وهو ال يقد،"السالم جلميعكم ":وأعلم وحتقق من أن الكاهن يرشم الشعب قائالً  

 أي امللك املبارك القدوس الذي ،الذي يعطي السالمىل  إمن عنده، وإمنا برشم الصليب يرفع عقوهلم
ويصافح ضيوفه .  يف وليمته الكهنوتية وامللوكيةوهو حاضر. بعد قيامته احمليية" السالم جلميعكم ":قال

 ألنه ؛ الذي حيمله الكاهنم أي الصليب املكر،عشائه عندما ميد هلم صوجلان ملكه إىل واملدعوين
  . له املائدةب أمامه ويرت الطريقعديسري أمام امللك لي و،خادم امللك العظيم
 لكن الواهب هو ربنا يسوع الذي وصفه الكاهن املدرك لألسرار ،م هو الكاهنواملتكلِّ

 :وهم يقولون بصوت أرضي. ِهم لنا الصليب بيد كاهِن فهو الذي يقد،"السالم"العظيمة بولص بأنه 
إيلَّ يا تعالوا  " :ع السالم هو امللك السمائي الذي بصوته اإلهلي يقول لكن الذي يوز،"يريين باسيإ"

  ". وأنا أمحلها عنكم فتنالون التعزية، واحلاملني األثقالمجيع التعاىب
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  الفصل الثاين
  رشم الصليب ومسحة املرضى

  
  م وعجزهم وخوفهم من املوتأمفهؤالء ،ا الذين يسقطون يف األمراض بسبب سوء حيا 

 ومىت كشفوا هؤالء لشيوخ الكهنة أمراضهم احلقيقية ،بون باملرض لشفاء النفس من الشهوةناً يؤدأحيا
البيعة ويشترك الشعب كله يف الصالة لكي يقيم الرب هؤالء الساقطني بالطلبة والصوم  إىل يأتون م

ن ذات  ويرمشو،وبعد ذلك يرمشوم بزيت مسحة املرضى اإلهلي على جباههم. وتضرع الكهنة
 هلم اء العطية احلياة وترد إىل  ألن قوة الروح اليت ختمتهم هي اليت تعيدهم؛موضع ختم املريون

ولكن .  فهو ختم ملكويت قائم بقوة ربنا يسوع امللك، أي ختم املريون الذي ال يزول مطلقاً،األوىل
  . من جديد فهو يشع،حةا باملس أم، بسبب السقطاتنماء ذلك اخلتم الذي حيرق الشياطني كَ
 وهي اليت فيها تصدر أفعال الشر ، ألن فيها اللسان والنطق؛ويرشم أيضاً موضع احلنجرة

ولد فيها األفكار اخلفية اليت تصبح جهرانية بالنميمة والسعايةوت .م العداوة والوقيعةِحواحلنجرة ر، 
  فال يتكلم إالَّ،" لسانه بالكمالالرجل الكامل هو من يلجم ":وليس عبثاً أن قال القديس يعقوب

 وجيعل كلمات ، ويزيل مرارة السعاية، ويقضي على الشكاية، قلوب الناسبكالم احملبة الذي يرطِّ
  .اًالعتاب بلسم

  ا رشم اليدين اليسرىأم،ها  وأعلم أي. فهو على ذات موضع الرشم باملريون،مىن وبعدها الي
 ورشم اليد . ومرات تصفها بالقوة،تدعو اليد باإلرادةما هللا كثرياً س اافاحلبيب أن األسفار اإلهلية أن

 فهو طلب شفاء قوة اإلنسان لكي يعود ،مىنا رشم اليد الي أم،اليسرى هو طلب شفاء اإلرادة اخلفية
  .صحيحاً معافاً وبال أمراض

 املريض أن وإمنا قد استلمنا من اآلباء ،وال يتم رشم اجلسد كله كما يفعل بعض اخلارجني  
وهو الرأس واحلنجرة واليدين ،اإلنسان اخلفي غري الظاهر إىل دهن على املواضع اجلسدانية اليت تشريي 

وهو الذي أقام مواهب الشفاء . ا حىت يوم الدينونة ألن الروح القدس يسكن فينا بال افتراق عن؛فقط
  .يس والشفاء فينا يف هيكل مستعد دامي التقدإقامتهللنفس واجلسد حىت تكون 
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  رشم الصليب يف سر الزجية

  
 جلُ ألنه ختم امللك الذي جيعل الر؛وعلى كل أحوال االعتقاد والطقوس يلزم رشم الصليب  

م عربون حمبته على باب البيعة قبل عقد األكاليليقد،حياته للكنيسة قبل أيم الرب صليبه  مثلما قد 
 وأخذها ، عجينة اإلنسانية من العذراء القديسة مرميلَِبنا قد قَوإن كان رب. حد ا بالروح القدس يتأن

إالَّ،ها لتكون إقامته الالهوتية فيناوأعد يف أحشاء ب أن يكون فينا بالروح القدس الذي حلَّ أنه رت 
واعتمد من يوحنا املعمدان لكي حيل عليه الروح القدس .  وجعله جسده املقدس،البتول والدة اإلله

 ، باملشورة النجسةد العطيةَ آدم األول الذي بعد أن أخذ النفخة اإلهلية بدوض فيأخذه ِع،ألجلنا
 لَِبلذلك قَ. ط عليه الفساد واملوت فمات وتسلَّ،ي الروح القدس، أورفض ما أعطاه له االبن الوحيد

قدس الذي  ألنه يعطي هلا الروح ال؛ الروح القدس يف املعمودية لكي يكمل زواجه بالكنيسةالرب
ألن الذي مات معه يقوم .  الصليبأي ،ل عربون الزجية األبدية تقبأنسبق وأخذه يف األردن بعد 

 الكلمة الذي  االبنأقنوم وهو ما جيعل الرب خيلع على الكنيسة ثوب الروح القدس الذي يهبه ،معه
عطيه اآلن لنا من قبل ولكنه ي. هو مع الروح القدس يف جوهر واحد ومساواة مع اآلب منذ االبتداء

كىن الالهوت فينا عطية  احتاده بالناسوت جعل سأنوأعلم . احتاده بالناسوت الذي احتد به ألجلنا
 ويرتفع من وطي ، ألن الذي يسكن فيه الروح يصري بسبب هذه العطية ابناً هللا اآلبإهلية؛مساوية 
  . معه منذ األزلهو من جوهر اآلب وكاين.  البننيأيرتبة األحرار  إىل العبيد

  لها حنن فباإلرادة والعطية نصري على مثاله صورةًأم  .م اآلباء أن ال يتم عقد إكليل ولذلك حت
م اآلباء أن يعطي الرجل امرأته صليباً تلبسه على باب وحت. ده بني مؤمنني بالرب ومبوته وجتسإالَّ

ل بالروح وهو الذي سوف يكم. الكنيسة الذي صار بني الرب واإلهلي العقد إعالنالبيعة ألجل 
 وبرشم الصليب املبارك الذي يكشف عن الطبيعة اجلديدة اليت تتحد بالصليب بطبيعة مماثلة ،القدس
  وصار جديداً بكامله ال يتصل إالَّ،فالذي اعتمد يف مياه جرن األردن.  أي طبيعة الرجل واملرأة،هلا

 كقول بولس الرسول الذي اإلهلية بالكلمة واستنارجلديد  أي الذي اغتسل يف مياه احلميم ا،بنظريه
 الكنيسة إكليل إىل  وملا جاء، به مبوته عنهالالقتران بدعوة الرب للكنيسة اإلهليشرح خدمة الزواج 

ممجدة " فصارت ،وبعدما غسلها خلع عليها الروح القدس. )٢٥: ٥أفسس (سها وغسلها حبميم املياه قد
لقد غسلها حبميم املياه . )٢٧: ٥أفسس (" وخة اخلطية الفاسدة وال شبه فساد وال شيخ،ال دنس فيها
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 الروح أي ،)١٥: ٤٧حزقيال (أفاض ر املياه احلي وأخذ من محيمه و. الذي اجتازه هو أمام يوحنا
  . فعاشت من بعد املوت،القدس على اإلنسانية

 أي ،كىن املسيح والبيعة يكون حاله من املرأة وسكناه معها مثل سأنوهكذا على الرجل 
وهذا يتحقق ملن جيعل الصليب شجرة احلياة أمامه ويأكل منها على . وحدة بال انقسام وال مشاقة

  . هو وعروسته، وباحلياة اجلديدة اآلتية من الربأي ، فيقوي جسده وروحه،الدوام
 ،" القدسالرب جيعلكما واحداً بقوة صليبه احمليي وبعطية الروح ":وعندما يقول الكاهن

 ألنه ؛ وال خيلعه حىت بالنياح،بديإكليل اء دامي أفالذي يالزم ذلك تدوم له نعمة الزجية ويلبس 
ل جسده ن حتووم.  بل مبجد،يصبح عذراء املسيح بالتحرر من اجلسد ويدخل الفردوس بال خسارة

  .رح الفردوس الكاين باالحتاد أي زوجته املختارة من اهللا ينال ف،خدمة الكنيسة اليت اقتناها إىل ونفسه
  ا تكون عذراء بدورها مثل أم النور املكرمة اليت أخذت ،ا املرأة اليت تالزم سر الكنيسةأمفإ 

  . بل والدة الروح للحياة، وولدت القديسني والشهداء ال والدة اجلسدأحشاها،االبن الكلمة يف 
 فلن تقوى علينا قوات ، أي الصليب، بناموس اهللا مرتبطةً)١(لذلك قيل إذا كانت نفوسنا  
  . فتتسلط علينا قوات الظلمة، ابتعدنا عن اهللا، عن الصليبابتعدنا وإذا .الظلمة

م ذاتك كيف تسبح بالصليب يف جلة غىن اهللا  ختلص علِّأنوأنت أيها اإلنسان الذي تريد 
 ،يم الذي هو الدهر احلاضر ودامياً أبسط يديك على مثال الصليب لتعرب البحر العظ،وحكمته الفايقة

 فهي صادرة من الذين يفسدون ،ا الشكوك املانعة من السباحةأم. شاطئ احلكمة أي اهللا إىل فتخرج
سوا  ألن الذين فيها قد تقد؛ وهي ليست من الكنيسة،حيام بعدم اإلميان والزنا والنميمة وحمبة الفضة

  . حكمته ومن قوته فصاروا أنقياء منوامتلئوابالصليب ولبسوه فصار شريعة حيام 
ألجل نقاوا وألجل جوهرها ف ، تتم برشم الصليبواألكاليلمالك فإذا كان عقد األ  

اللطيف واملقدس يف كل شيء وألجل احلياة اجلديدة اليت تأخذ قوا من االحتاد املقدس الذي أكمله 
  .الرب بصليبه وموته عن الكنيسة وهو سعي الرجل واملرأة

 االبن البكر فالن باسم اآلب واالبن والروح أمالكنعقد عقد  ":ا يقول الكاهنوعندم  
 ؛ من األمواتوالذي يؤمن بالثالوث هو بكر.  وهي صيغة التعميد وكلمات األمانة املقدسة،"القدس

ومن مات مع املسيح حيسب أهالً . طهارة الزجية الروحانية إىل لألنه محل ختم املعمودية الذي يؤه
 األمالك يقال عقد أنب اآلباء ولذلك رت.  ألنه مبوته عن ذاته حيب امرأته مثال الكنيسة؛ الزجيةليلإلك

وبعد .  ألن اآلب أرسل ابنه الوحيدأمالك االبن البكر املبارك؛باسم اآلب ضابط الكل نعقد عقد 
يسة قبلت املسيح رباً  ألن الكن؛ االبن الوحيدباسم االبنة املباركة البكر أمالكذلك يقول نعقد عقد 

                                                 
من يوم اجلمعة، وأضافات رمبا كانت مأخوذة من األصل املطول جزء من عظة القديس أثناسيوس اليت تقرأ يف الساعة احلادية عشر  )1(

 .الذي أختصر يف كتاب البصخة
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رأة باسم الروح القدس  الرجل على املأمالك ويعود ويكرر الكالم السابق مؤكداً عقد ،وخملصاً
وهكذا بدعوة اهللا اآلب وجميء االبن الوحيد .  ألن الرب وهب الكنيسة الروح املعزيالبارقليط؛

  . الروحانيةوعطية الروح القدس يتم اختيار الرجل واملرأة للخدر املقدس للزجية
  فهو رشم ،"باسم اآلب واالبن والروح القدس ":ا رشم الصليب األول عند قول الكاهنأم 
 ألن الذين نالوا صبغة احلميم اجلديد إمنا هم الذين يعقدون عقد ؛ النابع من احلميم املقدساإلميان

  ).اجلامعة( يف البيعة املقدسة القاثوليقية أمالكهم
 ، ألن ربنا يسوع املسيح وهب حياته للكنيسة؛"باسم االبن الوحيد ":والرشم الثاين بالصليب

 مث يف دعوة املسيح ،وهو ما جيعل الرجل يذكر أوالً ألن حسن االختيار يظهر يف خلق الرجل أوالً
  .عرسه إىل ربنا الكنيسة
إمنا  فهو ألن الروح ،"باسم الروح القدس املعزي البارقليط ":ا يف رشم الصليب عند قولهأم

ِهوللكنيسة من ِقب ل الذبيح األعظم ربنا يسوع املسيحب.  
باسم اآلب ضابط " عن اًعوض" مبارك اآلب ضابط الكل ":وبعض اآلباء استحسن أن يقول

 ألننا ؛وال خالف األرثوذكسية  وهذا يوافق األمانة، وهي على ذكر رشم احلمل يف القداس،"الكل
  . واحداالعتقادفجوهر "  اآلبمبارك" أو ،"باسم اآلب"سواء قلنا 
  فهو ، والصليب الثاين. فهو ثبات قوة املعمودية املقدسة للرجل واملرأة،ا الصليب األولأم 

 فهو قبول الزوجة أن تلتزم بعطية ، وأما الصليب الثالث.شريعة الزجية اليت يلتزم ا الرجل أمام زوجته
  .الصليب بقوة الروح القدس

  . ألن هذا ال يوافق أمر الصليب يف الصبغة؛فال تكن صاحب قلبني  
 مت عقد األمالك باسم الثالوث احمليي، فكيف وأنت نلت به احلياة الدائمة ال تتكلم مع وإذا  

  ؟امرأتك باحلق كوريثة وشريكة يف ذات النعمة الواحدة
ن جحد نعمة وتكون كم. ال تغش بلسانك وال بقلبك لئال تقف عرياناً يف اليوم األخري  
حاً الرب خالقك وفاديك، يشهد عليك صليبك سبوإن مل تصنع الصالح م). عقد الزواج(األمالك 

  .الذي به عقد أمالكك بأنك مل تكن مستقيماً مع امرأة عهدك

  :األكاليل تعقد أيام اآلحاد
م عقد يف أيا وعلى جرى العادة ت، اليت تتبعها بعد أياماإلكليلومىت مت عقد األمالك فإن صالة   

 ألنه يوم اجتماع شعب املسيح بفرح القيامة ؛وهذه عادة مرعية وقدمية وصلتنا من اآلباء. اآلحاد فقط
 ويقام القداس وتطلب الربكة وهدوء العمر ونقاوة احلياة لكل أحد ال سيما ،وباحلياة اجلديدة

  .للعروسني
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  :اإلكليلالرشم بزيت الزيتون ومعىن مسحة 
س أثناء صلوات قدالذي ي) زيت الزيتون(م بالزيت الساذج  ويرشاإلكليلويعقد الكاهن   
رتبة  إىل  اإلنسان ورد، وهي جتديد النفس واجلسد،مسحة ملوكية ناهلا امللوك والبطاركة. اإلكليل

 ،"أقمته على أعمال يديك وكل شيء أخضعته حتت قدميك ": وا يتم قول املزموراالحندار،آدم قبل 
  .سابق سريته وتصري له هذه عالمة حياة وقضاء على الفساد إىل فهو يعود بالنعمة

 قوة احلياة وجيدده الروح القدس باملسحة إليهويرشم الكاهن اجلبهة أوالً لكي تعود   
وبالصليب مؤكداً أن الروح الذي سبق وختمه يف املريون هو الذي يعطيه االحتاد امللوكي مع عروسته 

 بل يعرق بصرب على احتمال ، فال يعرق للباطل،ة الزجيةهبة وعطية وبرك - بفرٍح –لكي ينال 
 بل تعطيه قوة وثبات باإلرادة ،يل القوت سبيالً لزعزعة احتادمهاص وال يصري حت،املكاره واملصاعب

ا إذا  أم.ثبات النية الداخلية إىل  فهو يشري،وعندما يرشم اليد اليسرى. اخلفية اليت يهبها الروح القدس
  .وهب يف االحتاد فهو يعطي هلما القوة الروحية اليت ت،يمىن الأيديهمارشم 

  :رشم الصليب والروح القدس
برشم الصليب يعمل الروح القدس ليس ألن صليب ربنا يسوع املسيح بال فعل بدون الروح   

كه يف اد والربوبية ي حيث جيد الروح عالمة شروإمنا ،أو أن الروح القدس بال قوة بدون الصليب
وألن .  فهناك يستريح ويسكن ويفعل مهما كانت نقائص الطبيعة البشرية، أي االبن الوحيد،هرواجلو

له واحد والوسيط واحد بني إألن  ":االبن الوحيد صار الوسيط بني اهللا والبشر كقول بولص الرسول
ل ختم ب وهكذا يصري من ِق،" عن اجلميعارةًاهللا والناس يسوع املسيح الذي هو من الناس وصار كفَّ

 ألن الصليب احمليي هو عالمة احلياة ؛الوسيط ربنا يسوع املسيح االستحقاق لفعل الروح القدس
ِجاحلقيقية اليت وا متت جتديد خلقتنا ،ت يف ربنا يسوعد احلياة الدامية باحلميم  إىل وإعادتنا واليت

ا عثار آدم ودنس املوتالثاين الذي نزع عن.  
 ولذلك ،يوم الدينونة حسب تعليم اآلباء إىل ن فينا منذ يوم احلميموصار الروح القدس يسك

ويصري ختماً للحياة اآلتية من فوق ،علناً سر والدتنا اجلديدةالسبب يصري كل شيء بالصليب م 
ا عطية اآلب وسرفايق ال يعرفه إالَّوالذي به ندرك أ م أنواعلم . ر وبلغ احملبة اليت من الثالوثن مته 

صورة ابنه  إىل  البارقليط الروح القدس لكي ينقلناأحضانه فريسل من ،ب يرى عالمة وحيده فينااآل
ده  ويشع ببهاء جمده وباحلياة اآلدمية اجلديدة اليت صارت منه بتجس،يضاً يف اآلبالوحيد املستقر أ

  .وباحتاده بالبشرية وبقيامته من األموات



 ٤٣

  :رشم األكاليل بعالمة الصليب
 يرشم الكاهن األكاليل سبع مرات سائالً ،وبعد رشم الرجل واملرأة بزيت املسحة امللوكية  

هذه العطايا السبع . من اهللا عطايا احلياة اجلديدة السبعة بقوة الصليب املبارك وعمل الروح القدس
 –العدل  الفضيلة و– التهليل والبهجة – الفرح واملسرة – الربكة واخلالص –اد والكرامة : هي

  . ألما زوجني فتصري النعمة مضاعفة)١(وهي تقال زوجني.  العزاء والثبات–احلكمة والفهم 
  ومن بعد . ت املختارين للزجية يف وحدانية الروح واجلسدوالروح القدس يعطي كل هذا ويثب

 األكاليلون  ألن الذين يلبس؛ من اخلارجني ونصيبه مع اهلراطقةإمنا ،هذا يصري كل من حيتقر الزجية
لون  إمنا ينالون االحتاد الدامي مبجد وكرامة ويؤه،بقوة الصليب احمليي وبعالمته وفعل الروح القدس

للخالص ويسطعون ببهاء النعمة اليت سوف تشع يف اليوم املخوف عندما نقوم ببهاء وكرامة 
  .السماويني

  :الربكة األخرية
اآلب يكللهما باد  ":لوث القدوس قائالًولذلك خيتم برشم واحد بالصليب سائالً الثا  
وبعض كهنة الصعيد يرمشون العريس ". سهما والروح القدس يقد، واالبن الوحيد يباركهما،والكرامة

 ، ألن ذكر الثالوث وفعله إمنا يعلنه رشم الصليب ثالث دفوع؛ وهذا أفضل،وعروسته ثالث مرات
 واالبن ميأله من اإلكليل، فاآلب يضع ،الروح القدسوهو اخلتم الواحد الذي يرمشه اآلب واالبن و

  . والروح القدس من التقديس، والعمل واحد خبتم واحد،الربكة
 ويبارك العريس بصوجلان ربنا يسوع املسيح ،وبعد التسبحة يقول الكاهن التحاليل الثالثة  
الذي بارك آدم ونوح  ": ويعضده بربكة اخلليقة احلسنة ويرمشه رمشاً خاصاً قائالً، الصليب، أيامللك

 اإلله ويعضد العروس برشم خاص سائالً هلا بركة حواء وسارة ورفقة ووالدة ...." وموسى وإبراهيم
 تثمر كما أمثرت شجرة أن فهو يطلب هلا ، مجيعاً اليت ولدت لنا عمانوئيل والدة عجيبة فائقةأمنا

  .الصليب وأنبعت حياة صاحلة ونسالً للربكة

  :الة األكليلالتناول بعد ص
 يضع يديه عليهما وميسك العروس بيده اليمىن والعريس اإلهلية يناوهلما يف األسرار أنوبعد   

على هذا الرسم وهذه الرتبة اختذ اآلباء املؤمنون زوجة واحدة بطهارة  ": ويقول هلما،واقف أمامه
  . يا ملك السالمPouro ويرد الشعب قائلني ،"قلب

                                                 
  . الربكة واخلالص، وهذا جيعل العطية مضاعفة–نفهم من كالم املؤلف أن العطية تقال اثنني اثنني أي اد والكرامة  )1(



 ٤٤

  الفصل الثالث
  إلهليالقداس ا

  )١(اإلهليرشم الصليب وهو اء االبن الوحيد يف القداس 
  

  :القداس إىل املعمودية واملريون سر دخولنا
  اؤه يف املعمودية املقدسة واملسحة السماوية،ا نلبس الصليبملا كنونصري ، أي قوته و 

ب  البيعة السماوية نتقر فإننا نقيم على هذا احلال يف،كاينني يف الفردوس السماوي الذي هو بيعة اهللا
  .يضاًأمن األسرار الفايقة بقوة صليب ربنا يسوع الذي هو قيامته 

 هو وإمنا فيه الالهوت، حلَّ -كما قال نسطور  -وأعلم أن املصلوب مل يكن إنساناً مثلنا 
له  أحياه باالحتاد السري األقنومي الذي جع، الذي ملا مات جسد بشريته،االبن واهب احلياة للكل

ن آمن بهيبيد املوت ويسلب اهلاوية وحييي كل م.  

  :الصليب والقيامة قوة حياة
  إمنا ، كل كالم أو قول عن الصليبأن جيد اإلهليةن يتمهر يف األسفار وأعلم وحتقق أن م 

هكذا أحب اهللا البشرية حىت أسلم ابنه  ": الطاهر يوحنااإلجنيلي وقول .يتضمن احلياة وليس املوت
 االبن الوحيد قد أن فهو ال يعين ،"ن يؤمن به، بل تكون له احلياة الداميةكي ال يهلك كل مالوحيد ل
 أي ،ت عالمتهارِك ذُ،ت القيامةرِك وكلما ذُ،ت القيامةرِك املوت ذُرِكلما ذُ كُوإمنا ،مات فقط

 وكيف ننجو ، به فكيف تصري لنا احلياة الدامية،ولو كان االبن الوحيد قد مات فقط. الصليب احمليي
  .من اهلالك
ألن سيدنا وربنا الذي ملس نعش ابن األرملة؛ر يف أقوال الرسل األطهار ومعلمي البيعةمته ، 

ح عيين املولود  وفت، األرملةابن إذ أقام ،وببصقة فمه وبطرف عباءته قد فعل كل هذه املعجزات احمليية
اهلاوية ويظل هناك أسرياً  إىل  يرقد يف القرب وينحدر ال يكون مثل املاييتني، وشفى نازفة الدم،األعمى

  .على رجاء احلياة

                                                 
  ."اخل... رشم الصليب وهو اء "العنوان األصلي الرأس الرابع  )1(



 ٤٥

  :مات تعين أيضاً قام
 ،لبنه مات وصإذا قيل إ وكما سبق وشرحنا يف الرأس الثالث أن ربنا ،ومن ذلك كله  

ول بولص عتمد يؤكد لنا أنه فعالً قام بالقرينة الظاهرة يف ق م ثابتفالقول الذي يسبقه أو يليه هو قولٌ
 وإمنا ،موت املسيح فقط إىل موته أو إىل ، فاحلال أنه مل ينتِه"مع املسيح صلبت ":أمري كهنة األسرار

لب مع املسيح قام وحي يف حياة جديدة ليست  الذي صأن وهو يعين ،"لست أنا احلي بل املسيح"
لبنا ا صفإن كن. لصنا أي الرب من السماء يسوع املسيح خم، بل من آدم اآليت،آتية من آدم السابق

 وهي أساس كافة ، فإننا ندرك هذه احلياة يف املعمودية،معه ونصري أيضاً ببهاء جمد قيامته كقول بولص
 فهي سر احتاد املسيحي بربنا يسوع املسيح املصلوب على ،االعتقاد والطقوس يف الكنيسة اجلامعة

  .الصليب واملدفون يف القرب والقائم من بني األموات

  :سح ألننا هيكل اهللامنُ
سح مبسحة املريون تكريساً وتقديساً ليس  منُ،ولذلك فإننا بعد أن ننال احلياة اجلديدة منه وفيه  

 أي هيكل اهللا احلي الذي هو ناسوت ربنا ، بل مثل ذلك اجلديد،مثل ذلك الذي كان يف العتيقة
 هو أوالً بكراً حِس فقد م،أسومن أجل أنه الر. يسوع أساس وحجر الزاوية يف الكنيسة اجلامعة

سح حنن مسحة عدم  ومن أجل ذلك أيضاً منُ،متقدماً يف كل شيء يف املسحة والصليب والقيامة
 فتلك من أخشاب وجلود وقماش ومحلها الشعب معه يف ،الفساد ليس مثل خيمة موسى يف العتيقة

ها من الطبيعة اجلديدة اليت سبق فأعد و، فبيت اهللا احلي وحجارته احلية كقول بطرس،ا حنن أم،الربية
  .اهللا اآلب يف ابنه يسوع املسيح الذي قام من األموات وقهر فساد آدم وجنسه

  :املسحة للروح واجلسد
 صار لنا عربون التقديس بعالمة الصليب احمليي ،وكما أننا احتدنا به يف صليبه وموته وقيامته  

  .أرواحنا موضعاً يف أجسادنا و٣٦بالروح القدس على 
 حتمله الروح يف الداخل ختماً ال يذهب وال ميكن أن إمناوالرشم الذي يصري على اجلسد   
 وذا اخلتم وحده يعمل الروح القدس لكي ،حياة دامية نبعت من ربنا له اد إىل  بل حيفظنا،ينحل
ييح السماوي ربنا يسوع املس)١(نمي مالمح احلياة اجلديدة أي صورة اخلنت ظهر وي.  

  :املسيح مسح قبل موته ألنه وحده املستحق
 وظفر ذه العطية الفايقة ، ومسحه للموت والقيامة، عليه يف األردنفالروح القدس حلَّ  
 وصارت كاينة فيه ألجلنا حنن الذين فقدنا الروح بسبب معصية آدم األول وصار غريباً عنا ،السماوية

                                                 
ومع ذلك يظل املعىن كما هو ال يتغري ألن املؤلف يؤكد أن الصليب " صورة اخلتم السماوي لربنا يسوع املسيح"يف نسخة أخرى  )1(

  .هو اء االبن الوحيد وعالمته



 ٤٦

ه إلينا وسكبه بالصليب أي احلياة اجلديدة املستحقة واملستعدة  ولكن مبوته احمليي أعاد،وحنن غرباء عنه
 ، سوى الغالب وحده)١(ومل يوجد أحد يفك ختوم السفر يف اجلليان. هلذه النعمة اليت هي من اهللا

وأيضاً مل يوجد أحد مستحقاً ألن ينال الروح القدس يف جسم بشريته سوى آدم اجلديد املولود 
  .عذراءبالروح القدس ومن مرمي ال

  :املسيح هو هيكل اهللا احلي الذي فيه حل ملء الالهوت
 ، أي جسده احمليي،فتحقق أنه مبيالده من والدة اإلله القديسة مرمي نصب خيمة العهد اجلديد  

 بل ، وصار هو هيكل اهللا احلي الذي مل يظهر فيه الالهوتاإلهلية،فصارت منه وحده تنبع العطايا 
 ، صار الالهوت فينا،سحنا وصرنا هيكل اهللاوملا م. ول معلمنا بولصد به كل امللء حسب قاحتَّ

 ولكننا صرنا على مثال ، ألنه وحده األقنوم الكاين مع اآلب منذ األزل؛ليس كمثل املخلص
ا أن الالهوت وأم. بشريته كما كنا على مثال أول البشر آدم األول الذي فقد مرياثه السماوي

  . ويرفضه اهلراطقة اجلاحدون للنعمة اإلهلية،لكنيسة اجلامعةم به ا فهو ما تعلِّ،فينا
  :ملاذا نبدأ كل قول وفعل بإسم الثالوث

 فهو يبدأ بصيغة ، إذا بدأ نصراين حديثه أو شرع يف عمل أي شيء،ومن أجل كل هذا  
م  ألنه نال صبغة احلياة اجلديدة يف سر احلمي؛"باسم اآلب واالبن والروح القدس" أي )٢(التعميد

 وألنه حي باالبن والروح ، وصار له عهد والتصاق باملسيح وبالروح القدس،اجلديد واملسحة املقدسة
 بل بقوة ودالة ،ليس بقوة النطق اآلدمية. )٦: ٤غالطية (" ا الذي هو اآلبيا أب ":ينادي اآلب قائالً له

الكاينة فيه واليت أتت من  وقبل أي قول أو فعل يظهر النصراين احلياة ،ويف كل مرة. الروح القدس
  .الثالوث عندما يرشم ذاته بعالمة الصليب احمليي

                                                 
 .سفر الرؤيا )1(
قوة التعميد فيه ويطرح ذاته يف نصراين ال يرشم ذاته وال يعمل مرضاة الثالوث يبطل "جاء يف حاشية على كتاب املعلم والتلميذ  )2(

 ".احلكم



 ٤٧

  
  "يف تقدمة احلمل"رشم الصليب 

  
  فالكاهن يرشم الصعيدة والكأس عدة ، ال سيما القداس،ا يف الطقوس الكنسية األخرىأم 
مرات مية تظل جديدة دامياً ال وأعلم يا هذا أن العط. وهبعلناً يف كل رشم عن العطية اإلهلية اليت ت
  .د هو اإلنسان الذي يتجدوإمنا إهلية، ألا ؛ وال يتغري جوهرها،تصاب

  :النعمة غري املخلوقة
ا وال فعلها ها كانت املعمودية واملسحة والصعيدة كاينة منذ الرسل األطهار ال يتغري جوهروملَّ  

 ، احلياة وأرضية ترابية تتبدل من يوم آلخر فإن هذه ال تكون أموراً جسدانية عدمية،يف النفس واجلسد
 ال يكون خملوقاً ، وما هو كاين ودامي ال يتبدل.مها لرسله األطهاروإمنا هي كما أعطاها لنا الرب وسلَّ

 وإمنا هو من اهللا الذي وهب كل األشياء يف ابنه يسوع ،وال ترابياً وال من هذه البشرية العدمية احلياة
  . وله قد خلقت،ل املصنوعاتاملسيح ربنا الذي به ك

  :شرح الرشومات الثالث
باسم اآلب واالبن  ":وعندما يرشم الكاهن خبز الصعيدة عند وضعه على املذبح قايالً  

 والروح ، وابنه يسوع املسيح ربنا،م بعد ذلك الربكة لآلب ضابط الكل فهو يقد،"والروح القدس
 وهو .)باسم اآلب واالبن والروح القدس(األمانة ثالث رشومات تقال بعد صيغة ". القدس املعزي

 وبأن سر التبين الذي من ،"باسم اآلب واالبن والروح القدس ":خيرب املؤمنني بدعوم السماوية قايالً
 جديداً سر التبين يف أعطانا مبارك اآلب ضابط الكل الذي :اآلب هو الذي يباركون اآلب عليه قائلني

 ومن رباطات العدو الشرير الذي جحدوه ، من املوت هي فكاكوالربكةُ. ةالصعيدة الناطقة الروحاني
مبارك االبن  ": ويقول بعدها،وليمة االبن السماوية إىل والكاهن يدعوهم معلناً دعوم. يف املعمودية

الذي خلع عليهم مالبس الوليمة وجعلهم أهالً حلضور العرس السماوي " الوحيد يسوع املسيح ربنا
ال دينونة  ":مون له الربكة دون خوف من الدينونة حسب قولس بولصوالكل يقد. اإلهليس أي القدا

 يف ناموس وإمنا ،اآلن على الذين هم حسب يسوع املسيح سالكني ليس يف أهواء اجلسد وفرائضه
  ".احلياة الروحانية اآلتية من الروح القدس
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  فإننا نعترف بأن الباركليت الذي نلناه ،تا عند قولنا مبارك الروح القدس املعزي الباركليأم 
  .)١( هو الذي سيعلن لنا سر جسد الرب ودمهاغتسالنابعد 

  :شرح مرد الشماس
  واحد هو االبن . واحد هو اآلب القدوس ":ي الشعب الكاين يف البيعة قايالًوالشماس يعز
 ألن ؛ي الشعبويعز. )٢(" دسات للقديسنيالقُ"مثل قوله بعد " واحد هو الروح القدس. القدوس

سهم ومينحهم  عندما يقد)٣( وهو يستريح يف قديسيه ،القدوس وحده هو اآلب واالبن والروح القدس
ن نبوات أ و،ويعلن الشماس أن الرب افتقد األمم. من ذاته قداسة فايقة جتعلهم يتعزون بالسماويات

 إىل  ألن رمحته علينا وحق الرب يدوم؛يا مجيع األمم باركوا الرب ":األنبياء قد كملت بقوله للشعب
 وفاض علينا من إلينا،العال وافتقدنا من األمم عندما أرسل ابنه الوحيد   لقد أنار علينا من."األبد

هذا هو اليوم الذي صنعه  ":)٤(ولذلك يرد الشعب مرتالً يف أيام اآلحاد النبوة الداودية . الروح القدس
ومع أن . وم اجلديد الذي أشرق لنا بنور احلياة هو موت ابنه وقيامته فالي، أي يوم قيامة الرب،"الرب

 الذي أن أن الذين ينظرون هذا السر يعلمون رشم الصليب هو على الصعيدة وليس على الشعب، إالَّ
 هو ما سبق ونالوه يف املعمودية واملريون سر موت الرب وقيامته ،يتم يف اهليكل على جسد ودم ربنا

  .ملعزيوحلول الروح ا

  :شرح اد لآلب واالبن والروح القدس
اد لآلب واالبن  ":وبعد ذلك يعترف الشعب مبا نالوه من عطايا بقوهلم الذكصولوجية  

ن ترشم ذاتك بعالمة وأنت يا م. ويرمشون ذوام دفعة واحدة ال ثالث دفعات" والروح القدس
احلياة  إىل  ومن املوت،النور إىل قلت من الظالم أنت بذاتك قد انت،الصليب احمليي عند تقدمي الصعيدة

 والذي بدونه ، فهو مشس الرب الذي أنار حياتنا،يف يوم اخلليقة اجلديدة اليت أشرقت من الرب بقيامته
  .نظل يف املوت وظالم وقساوة ناموس العتيقة

و  ألن الذي منحها لك ه؛ وأقبل األسرار اإلهلية بال مراياه، وخوفأرشم ذاتك بورٍع
ده على رمحته بصليب ابنه الوحيدالثالوث القدوس الذي متج،ت حقه وهو الذي به ثب،ت علينا  وقوي

األبد أمامه الذي أعده لنا بصليب ابنه الوحيد  إىل  ألن عصياننا استدعى حتننه وهو احلق الدامي؛رمحته
  .الذي صار ختم احلياة بالروح القدس

                                                 
  ".ويظهره قدساً لقديسيك"راجع صالة استدعاء الروح القدس يف القداس الباسيلي  )1(
  .بعد القسمة )2(
 ".القدوس املستريح يف قديسيه"راجع صالة االستعداد  )3(
 .نسبة إىل داود النيب )4(
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  :رشم بعد تقدمة احلمل
 ويرشم رمشاً واحداً معلناً قبول اهللا للشعب بعد اعترافهم ،"السالم جلميعكم ":هنيقول الكا  

 أي ، ألن الوحدة الروحية قامية بالسالم؛"يضاًأولروحك "وجياوبه الشعب . بقبول الدعوة السماوية
  .)١(ربنا يسوع املسيح وصليبه

  :رشم أثناء صالة الشكر
لكي تبطل عالمة " وعن ساير شعبك ":الكاهنيقول ) صالة الشكر(وعند تالوة الشبهموت   

 ولكن أفعاهلم تظل يف ،كاينني يف الكنيسة) الشياطني(الصليب احمليي أفعال الشياطني، ليس ألم 
هؤالء يزرعون الشقاق يف الكنيسة.ستالنفوس اليت تدن ،سون احملبة األخوية ال سيما بالنميمة ويدن. 

 حيفظوا ثوب أنىل إ و،اليقظة الروحية إىل عياً إياهممن أجل ذلك يرشم الكاهن الشعب دا
  .معموديتهم غري دنس

  :وعن هذه املائدة
 حيضر معه اخلالفات أنويرشم الكاهن املذبح مؤكداً أن الواقف أمام املذبح ال ميكنه   

ومن يزمع أن يأكل من الصعيدة بعد تقديسها برشم الصليب . األرضية وأفعال األرواح النجسة
 إذا كان قد تاب وعاد واحتد  القدس ليس له قبول وال استحقاق هلذه الربكة السماوية إالَّوبالروح

 املائدة طاهرة يف كل شيء ولكن ألننا حنن الذين نضع أنوأعلم . بالصليب وتصاحل مع غريه
.  احمليي بالوحدة والسالم وألفة احملبة اليت يصنعها الصليب فال تكون هذه الصعيدة مقبولة إالَّ،الصعيدة

 صارت الكنيسة كلها جسداً واحداً ،ح بالسهر على هذه النيةوإذا لبس كل نصراين صليبه بالنية وتسلَّ
  .بال خصومات

  :حاشية
مؤامرة الناس األشرار وقيام األعداء اخلفيني والظاهرين أنزعها عنا  ":إذا مسعت الكاهن يقول  

 ولو كان األمر ، ال طهارة األسرار،من أجل طهارتنا نصلي أننا املبارك أيها فأعلم ،"وعن هذه املائدة
ِشمن أجل طهارة األسرار ما كانت قد رمفهي طاهرة وال تقدر الشياطني أن تدنسها، يف األولت ، 

 ال نعود نرى على املائدة خبز احلياة النازل من السماء إبليس حنن عندما نتدنس بأفعال املضاد وإمنا
م الكاهن املائدة لكي تستنري عيون الشعب كله ويعلم أنه سوف يشترك  ولذلك يرش،الواهب احلياة

  .يف طهارة الصليب وقوة القيامة بالتمسك بوصية احلياة أي احملبة

                                                 
ولروحك "وال يرشم الشعب على الكاهن عالمة الصليب عندما يقول ) ١٣ق (ورد يف خوالجي األنبا بطرس أسقف بابليون  )1(

ألن املؤمن يرشم ذاته بالصليب من حيث أنه قد نال هذا يف املعمودية واملريون وال يرشم غريه ألن رشم الغري هو نوال قوة " أيضاً
  .الصليب يف سر الكهنوت
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  :رشومات أوشية التقدمة
يرشم الكاهن خبز الصعيدة والكأس ثالث دفعات وهو يصلي لالبن الوحيد ربنا يسوع   

 وبركة اخلبز ،"باركهما ": يرشم رمشاً واحداً قايالً)١(ومهأن يظهر أقن وعندما يسأله .حمب البشر
 ألن الذي مينح الربكة هو االبن ؛واخلمر بعالمة الصليب احمليي تقوم مقام كل الصلوات ولو طالت

م الربكة باسم الوحيدة  ألن االبن هو الذي يقد؛ذكر هنا وهو ال ي،والرشم األول هو لآلب. الوحيد
 وال ، ألنه يف األزمنة القدمية كان املوعوظون يف الكنايس؛هذا الرشم يقال سراً و.الواحدة الكنيسة

 يقبلها من ، أي الصليب، ذبيحة الربكةلَِبوكما أن اآلب قَ. جيب ذكر هذه األسرار العالية أمامهم
  . االبن الوحيد رئيس الكهنةوباستدعاءالكنيسة بقوة وعالمة الصليب 

س القرابني يف العلية  والرشم الثاين هو لالبن الذي قد،"قدسهما ": ثانية قايالًمث يرشم دفعةً
ا على  أي خيصصها حلياته اليت بذهلا عن،س الصعيدة ولذلك هو الذي يقد،قبل آالمه الطوعية

  .الصليب
ر القرابني أي مينحها  ألنه هو الذي يطه؛والرشم الثالث حسب ما هو ظاهر للروح القدس

  . تلك اليت وضعها يف األحشاء البتولية،يدطهارة االبن الوح
ن يصبح هذا أ فهو ،ا الطهارة اليت يعطيها الروح القدس أم. الطهارة أنواع وأقسامأنوأعلم 

 ،مة لالبنومع أن األوشية كلها مقد. اخلبز البسيط الذي هو من مثار األرض خبز احلياة ويصري مساوياً
 أن  إالَّ، الذي يطهر وينقل ما يف الصينية وما يف الكأس وهو، وهو الذي يقدس،فهو الذي يبارك

ومن حيث ان رئيس الكهنة هو ربنا يسوع املسيح .ه سرياً لآلب واالبن والروح القدسالكالم موج 
، فهو الذي يقوم كاهناً لدى )٣( عن حياة البشرية)٢(ٍم كحمل وهو الذي سبق فجعل حياته تقد،ذاته
م وخيدم هو االبن ل ذلك تقال هذه األوشية حىت تدرك الكنيسة أن الذي يقد ومن أج،األبد إىل اآلب

  .الوحيد بواسطة خدامه كهنة الكنيسة

  :رشومات حتليل اخلدام
  تأمل يف هذا الترتيب احلكيم الذي عليه شاآلباء الذين إميانوألننا على . دت البيعة املقدسةي 

موها للذين خدموا الكنيسة من آباء وهم بدورهم سلَّ ،سية األرثوذكمهم األمانةعاينوا الرب وسلَّ
 فإن الكاهن يرشم شريكه يف اخلدمة، القس والشماس واخلدام والشعب مث ذاته ،وشهداء ومعترفني

  ورأس البيعة يف الديار املصرية مار، والكنيسة اجلامعة،ل من الثالوثمخسة رشومات سائالً اِحل

                                                 
تعين أصالً " وجه"، أي أظهر شخصك والثابت لغوياً أن "أظهر اقنومك "هي بذاا" أظهر وجهك"حسب الترمجة العربية القدمية  )1(

 .أقنوم كما أن أقنوم تعين أيضاً وجه
 .تعكس هذه الكلمات صلوات األوشية )2(
  .تعين بشكل أساسي البشرية ولذلك الترمجة صحيحة متاماً" العامل" )3(
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ذاته برشم الصليب  إىل  ويشري،سي وبطريرك وأسقف الزمان األرثوذكاإلميان وشهود ،مرقس
  .اخلامس

ولذلك ، أن الذي جيمع الكل يف احلياة الواحدة هو الصليبع طغمات الكنيسة إالَّومع تنو 
ويرشم شريكه ألما . )١( لشريكه اخلدمي وهو يفعل ذلك بإميان صحيح وليس مبراياه،يطلب التحليل

منا هو إفالذي أقامه يف البيعة كاهناً .  ذكرهء يف درجة الكهنوت كما سيجيتقلدا قوة الصليب احمليي
والكاهن يذكر شريكه يف اخلدمة . الكاهن احلقيقي يسوع املسيح ربنا الذي قام على رتبة ملكيصاداق

ه ف وبعد ذلك يرشم الشماس الذي حيمل الصليب على كت.إن الذي يقرما من املذبح هو الصليب
 وبعد ذلك يرشم ،، ويرشم الشعب)٣()كلريوساإل( مث يرشم باقي اخلدام )٢(يسوع املسيحكمثال لربنا 

 وهم صليب الواحد الوحيد الذي يعطي للكل بالتساوي ،واجلميع رمشاً واحداً يف مخسة صلبان. ذاته
 بر" ألنه لنا ؛ وهو جسد واحد،جسده الكنيسة إىل  ألننا مبوته وقيامته مت انضمامنا؛ واحدةًحياةً
 وبرشم الصليب يشترك الكل أعضاء اجلسد .كقول بولص"  واحدة معموديةٌ، واحدميانٌإ ،واحد

  .وذا يصري حتليل الكل من جهة الصليب وصحة األمانة الواحدة. الواحد يف طلب املغفرة من اآلب

  :الطواف حول املذبح بالبشارة والصليب
يف وسط "الجتماع وكان اهللا حقاً يف العتيقة كانت احمللة تضرب خيامها حول خيمة ا  
أي يف وسطنا، صارت " سكن فينا"د ربنا يسوع املسيح الذي ا صارت النعمة بتجس وملَّ،"شعبه

 وهي ليست ، ألا حدود البيعة؛حول املذبح" السالمة واآلباء واالجتماعات ":األواشي اليت تقال
م الذي وضعه اآلباء الرسل، فصارت هذه خمنا هي احلدود والتإ و،حدوداً منظورة لعيين اجلسد

 ويتم الطواف حول . على حضور الرب يف وسط الكنيسةالصلوات تقال بالطواف حول املذبح داللةً
 لكي ؛ ألنه عندما حيمله اخلدام ويتهللون ويصرخون طالبني سالمة الكنيسة؛املذبح أوالً خببز التقدمة

 فهي ،مات األواشي هي أعمدة حياة شركة الكنيسةوأعلم وحتقق من أن كل. بابتهاجيتناول الكل 
.  ومنو شعب اهللا ألوف ألوف وربوات ربواتباستقامة، وتفسري كلمة احلق ،تقوم بالسالمة السماوية
 . ما صار فيها مذبح، ولوال موته على الصليب. ما صار يف الكنيسة هيكلٌ،ولوال جتسده من العذراء

  . بل نصري مثل جمامع اليهود، وال صار لنا بيعةٌ، ما حل الروح القدس،ولوال قيامته
 لنصري حنن هيكله املختار الذي يقام ،ده من العذراءهيكل قدسه بتجس إىل هو الذي أتى بنا

وصعائد الربكة اليت هي حياة الشعب واليت حتثنا عليها أوشية ،"الذبائح الناطقة"رفع عليه فيه املذبح وت 

                                                 
  .نفاق أو رياء )1(
 .ه الشماساإلشارة هنا إىل البطرشيل الذي يلبس )2(
 –االكلريوس كلمة تستخدم لإلشارة إىل كل خدام الكنيسة ولعل املقصود هنا الدرجات الصغرى اليت تبدأ مبساعد الشماس  )3(

  .راجع هذه الرتب يف القداس الغريغوري. اخل..  املرتل –القارئ 
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رة والصليب حيملهما مشاسان أو مشاس واحد ويقف رافعاً اإلجنيل بيده  والطواف بالبشا.االجتماعات
ون من أجل سالمها بقوة كلمة اهللا وبسر  على أم حيرسون البيعة اليت يصلُّومعه الصليب الكبري داللةً

ر  وهي كلمات التعليم اليت تبش)١(زل الكاهن ويقولون طاي شوريـ وبعد ذلك ين،الصليب ايد
  . وهو سبب محلهم البشارة والصليب، ربنا يسوع املسيحأي إبراهيم،عتيقة، وجميء نسل بنهاية ال

  :رشم الصليب يف قدوس اهللا
 فإم ينتصبون )٢(اإلجنيل أي كلمات التعليم اليت يتقبلها املؤمنون من ، هذا مجيعهلَمومىت كَ  

ويف كل مرة يقولون . ه وصعودهده وموته وقيامت ربنا يسوع املسيح وجتسبإلوهيةمجيعاً لالعتراف 
هلنا القوي واحلي الذي ، فهو إ الوحيداالبنيرمشون الصليب عالمة التقديس الذي نالوه من " أجيوس"

ولذلك خيتمون أجيوس بذكصولوجية الثالوث شاكرين اآلب واالبن والروح ،د ومات وقامجتس 
ورشم . مة اإلجنيل الذي به يبشرونلهم لسماع كل وهو ما يؤه،القدس على نعمة احلياة الدامية

  . مع السماويني يف تقديس احلمل ابن اهللا وشركةٌ، باإلمياناعترافالصليب هنا 

  :رشم الصليب قبل وبعد قراءة اإلجنيل
 يقف الشعب كله بسكوت تام لكي يسمع صوت ابن اهللا احلي الذي اإلجنيلوعند قراءة   

مبارك اآليت باسم  ": وعندما يصرخ يقول، البشارةخيرج أمامه الكاهن بالشورية والشماس حامالً
".  املقدساإلجنيلرب الفصل من   بارك يا.د فلنسبح الرب ألنه باد قد متج،له القواتإالرب 

 برشم اإلجنيلوهم بذلك يستقبلون ". رب اد لك يا ":والشعب يصرخ قائالً وهو يرشم الصليب
  . وعالمة شريعة احلياة ألنه ختم احلمل احلي ابن اهللا؛الصليب

  ترتيبوصنعةٌ، حكيم تقنةٌ مألن ما ذاع من سر االبن ؛ بعالمة الصليبىشر أن نقبل الب 
وهو بذاته الذي دعانا ألن منوت عن خطايانا،االوحيد هو موته احمليي عن ،صلب معه كقول  وأن ن

 دخلنا البيعة عندما لبسناه يف  فهو الذي به،وإذا كان الصليب ختم االبن الوحيد. بولص الرسول
وهو الذي به نقبل . سحنا به على أعضاء جسدنا يف مسحة اهللا املريون الناري وم،املعمودية املقدسة

مل أعزم على شيء آخر سوى أن أعرف عندكم يسوع املسيح  ":كلمات البشارة كقول بولص
قتين اإلفراز وال نفهم معىن كلمات  فإننا إن مل نقبل البشارة بالصليب ال ن،" مصلوباًإياهوالذي 
 وإمنا يبشرنا باألمور ، ألنه ال خيربنا بأمور جسدانية أرضية ترضي القلب املخدوع باللذةاإلجنيل؛

                                                 
أما سبب قولنا طاي شوري "جي قدمي النص التايل وجاء يف خوال. وهو اللحن اخلاص بالعذراء قبل قراءة البولس" امرة الذهب" )1(

قبل قراءة البولس فهو ظاهر ألن مواعيد الربكة إلبراهيم ولنسله أي الذين ولدوا روحياً كمثال اسحق هم الذين يسمعون كلمة الكرازة 
 ".ويعرفون اية العتيقة مبجيء ربنا وجتسده

  .نكسارإشارة واضحة إىل الكاثوليكون واالبركسيس والس )2(



 ٥٣

 ويعتقنا من عدم اإلفراز عندما نصلب أهواء اجلسد ،السماوية اليت تصري كاينة أمامنا يف أسرار البيعة
  .أفهامنا فنرى السماويات وأجمادهامع شهواته لكي يفتح الروح القدس عيون 

رب ويرشم ذاته مؤكداً على أنه باملوت الذي قبلوه يف  وكما يقول الشعب اد لك يا  
 شرى يعيشون دون تفريط يف هذا الزمان احلاضر نايلني مسرة الب،املعمودية والذي يصري كايناً فيهم

فاً بأنه يقبل آالم وصليب االبن الوحيد  يرشم ذاته مثل الشعب معتراإلجنيلوالذي يقرأ . بالصليب
 :شرى يقول يفرغ من تالوة البأنوبعد  .." وإهلناله القوات ربنا مبارك اآليت باسم الرب إ: "قائالً

 ، ألنه قد انقضى مساع كلمة احلياة بالتالوة؛ ويرشم الصليب بورٍع،"األبد آمني إىل اد إلهلنا"
  .اينة أمامنا يف سر الصليب ايدوبدأت آالم املسيح وقيامته تكون ك

  :اإلجنيلواشي بعد رشم الصليب يف األ
 : فإنه يرشم الشعب مبثال الصليب قايالً،"شليل"وأعلم أنه قبل أي أوشية ومىت قال الكاهن   

 ،"وعن كل شعبك ":ومىت قال. طالباً اليقظة واالنتباه لكي ينالوا قوة االنتباه للصالة..." السالم "
 ورشم . فهو الذي يرشم عوض الكاهن، وإذا كان األسقف حاضراً،هن الشعب بالصليبيرشم الكا

عم على الكنيسة ن ألننا يف أوشية اآلباء نطلب من اآلب السماوي أن ي؛الصليب هنا ضروري والزم
 ولذلك فإن الشعب الذي يصلي من أجل هذا ،ام امللتهبني باحملبة والتقوىد وأن ميألها باخلُ،بالسالم

األمر يعرف أنه يتمم بنيان جسد ربنا يسوع املسيح الكنيسة إذا صلى ألجل آبائه وطلب أن متتلئ 
وعن كل  ":ا عند قولهأم.  ألن هذا ينشر قوة ربنا ويذيع البشرى حلياة الفاقدين احلياة؛الكنيسة
ى البيعة  ألن املسيح مات على الصليب واشتر؛ فالترتيب احلكيم أن يرشم بعالمة الصليب،"شعبك

احترزوا ألنفسكم وجلميع الرعية اليت أقامكم اهللا عليها أساقفة لترعوا كنيسة اهللا  ":بدمه كقول بولص
 فهو ، وعندما يرمشه اخلدمي الكاهن أو األسقف، فهو الذي اقتىن بدمه هذا الشعب،"اليت اقتناها بدمه
 إذا صارت له  لن تكون مقبولة إالَّن صالتهإ و،ي عن هؤالء الذين اقتناهم الرب بدمهيعرف أنه يصلِّ

 واحملبة لكي يقتدي هو بسيده الذي مات عن اً،واخلشية من أن يفقد أحد. خشية وحمبة قطيع الرب
  .شعبه

  :رشم الصليب يف أوشية االجتماعات
 : يرشم الشعب رمشاً واحداً عند قوله،"رب اجتماعاتنا باركها أذكر يا ":وعند قوله  

 أي ،"ألنكم جتتمعون مع قوة ربنا يسوع املسيح ":هو قول الرسول بولصوسبب ذلك ". باركها"
 بل ،"أرض السكوت" إىل  فهو مل ينحدر مثل املوتى،بقوة غلبته للموت اليت ظهرت على الصليب

يف يدي " نكس رأسه وأسلم الروح" وملا كمل كل شيء ،"قد أكمل ":صرخ بصوت عظيم قائالً
  ".ديك استودع روحييف ي ":اآلب الضابط الكل كقوله
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وأعلم . ر اإلنسان من آالمه الداخلية ومن سوء قلبهوحتقق يا هذا أن كل هذا صار لكي يتطه
 ألنه مل ميت مثل آدم األول  طهارته؛أنه بفضيلة موته احمليي صار لنا أن جنتمع يف البيعة لكي ننال من

 وهي القوة األقنومية اليت ،ة أقنومه وإمنا مات بطهارة وقداس،ميتة املعزول من اهللا ورافض وصاياه
وكل خاطئ معزول عن قوة .  يصبح كال شيءأنأوجبت على اخلطية أن تزول وعلى املوت والفساد 

 فهو اجتماع ميت مبيت مثله ال خترج ، ولذلك حىت إذا اجتمع بغريه،احلياة اليت من اهللا بسبب عصيانه
أرض  إىل حونك وال الذين ينحدرونوتى ال يسبألن امل ": وهو قول املزمور،منه طهارة وال حياة

ر آدم وحواء باخلالص ومها يف سالسل عبودية ا ربنا فقد أحيا اجلنس البشري وبشأم". السكوت
إذا  ": قال عن هذه احلياة وألنه أض جنسنا األثيم وأعطاه حياةً، وحتت حصاره يف اجلحيمإبليس

 ألنه جيمع الكل حتت ؛وهو يف وسطنا حنن شعبه". ن يف وسطهم فأنا أكو،اجتمع اثنني أو ثالثة بامسي
جناحيه أي الصليب الذي عندما بسط يديه الطاهرتني مجع اليهود واألمم يف جسده الواحد ومد يديه 

" باركها"ولذلك يرشم الشعب قائالً عن اجتماعات البيعة .  وخلق مصاحلة عظيمة مساوية،لالثنني
بل أفعاله ، ألنه هو يصري معزوالً من ِق)١(شاقرة واالحتاد وتوبة املُبقوة صليبك لكي تصري للطها

 ألنه ينشر غوايات األرواح النجسة بني ؛ ال سيما النميمة واخلبث والكالم البطال،السمجة الردية
شاقني، نطلب طهارة شاق وكل املُلكن من أجل ذلك املُ.  وبه يعثر الضعفاء ويسقطون،املؤمنني

فاض علينا بالروح ولوال طهارة االبن الوحيد اليت ت. تكون ذبيحتنا مقبولة لدى اهللاجتماعاتنا لكي 
 ولكننا به جنتمع وبه حنيا وبقوة ، يف الكنيسةاجتماعات ملا كانت لنا ،القدس بسبب صليبه وقيامته

  .صليبه نتطهر
قاً وغرباً  أي شر،اجلهات األربعة على مثال الصليب إىل ويرفع الكاهن البخور فوق املذبح  

والبخور هو حياة ...". بيوت صالة بيوت طهارة بيوت بركة  ":اهللا اآلب إىل ومشاالً وجنوباً ضارعاً
حتد ا ألنه عندما ؛االبن غري الفاسدة اليت صارت رائحتها عطرة وتقدم على املذبح هللا اآلب

ة احلياة وعدم  ال سيما فضيل، ظهرت كل فضائل الالهوت،الالهوت بالناسوت وصار معه واحداً
وملا .  وأظهرت احنالل سالسل الشيطان وضعفه وعدم قوته، وأقامت املوتى،املوت وعدم الفساد

إىل ن يطلب عن البشرصارت قوة املعاند كال شيء عندما أبطلها الرب ببسط يديه على الصليب كم 
 فصار املذبح هو قلب ،ا بقوة احلياة والدم الذي سكبه عنوإمنا ،اآلب ال بقوة اللفظ وحسن صناعته
  طيبةً ومن أجل ذلك يرفع الكاهن حياة االبن الوحيد رائحةً)٢(اجلماعة وحوله تقام بيوت املؤمنني

 وهو يذكر بيوت املؤمنني يف الشرق والغرب والشمال واجلنوب ، هللا اآلب على مثال الصليبذكيةً
ضارعاً أن جيعلها املسيحوبركٍة طهارٍة بيوت رفع منها  لتس اآلتني بعدنا أي ذبائح الصالة حىت يتقد

                                                 
 .املشاق أي املنشق ومجعها املشاقني أي املنشقني )1(
  .البيوت حول الكنائس ظاهرة معروفة يف كل بالد املشرق )2(
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 اجلامعة )١(ريث املواعيد السماوية ويسكن يف البيعة املقدسةلأوالدنا ونسلنا الذي اختاره املسيح 
  .الرسولية
  أي ، الكنيسة)٢(م أنه يطوف حول ختُوكل مرة يطوف فيها الكاهن حول املذبح إمنا يعلم 

والشعب ". أورشليم قائمة مثل مدينة بيوا مثل حلقة ":ملزمورليعرف بيوت الشعب اليت قال عنها ا
نه هو بذاته الذي يأيت أ و،ن هو كاهنه وخادم أسرار اهللايرى ذلك ويعرف من الطواف حول املذبح م
 :علناً اجتماع الكنيسة ماإلهليوقد قال خملصنا بصوته . لكي جيمع شعب املسيح حول مائدة الرب

 ولكن مىت ماتت . فهي تبقى وحيدة،تإن مل تقع حبة احلنطة يف األرض ومتُاحلق احلق أقول لكم "
 وكان خيربنا بذلك عن الكنيسة اليت صارت مثراً كثرياً فائضاً بقوة ورمحة ربنا ،" كثريفهي تأيت بثمٍر

فجلب لآلب أوالداً كثريين محلهم عندما أحتد بالناسوت وصار  ،االيت فاضت منه مبوته احمليي عن
سه بنعمة التبين ن يدعوه ويقد فصار حميياً يهب احلياة لكل م، ناسوتهاإلهلية فأخصب بقوته ،داًواح

  . وهؤالء جيمعهم سر الصليب ايد أي موت الرب وقيامته،يف محيم املاء والروح

  :التبخري حنو الغرب
 : قائالًويلتفت الكاهن حنن الغرب ويعطي البخور ثالث مرات للكهنة والشمامسة والشعب  

 وهنا يرفع رائحة حياة ربنا معلناً أا تنمو بفضل نقاوة ..."وأما شعبك فليكن بالربكة ألوف ألوف "
 وهي اليت جتعل الشعب يثمر ألوف ،االبن الوحيد رائحة احلياة الوحيدة الذكية املقبولة لدى اهللا اآلب

لء الكنيسة اجلامعة إمنا هو من حياة  وم. وإمنا بالربكة،ألوف وربوات ربوات ليس بالعدد كقوة األمم
 املقدسة بالنعمة والرأفات وحمبة إرادتكيصنعون  ": ولذلك خيتم هذه األوشية قائالً،ربنا يسوع املسيح

  .وذه القوة تنمو الكنيسة وتصري حبة احلنطة ذات مثر كثري". البشر اللوايت ألبنك الوحيد

                                                 
 .السكىن يف البيعة كما هو واضح البقاء يف اإلميان واالستمرار يف احلياة املسيحية )1(
 .حدود )2(
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  اإلميانقانون 
  

  : الرسويلاإلميانحكمة 
رب  يا.  حبكمة اهللاأنصتوا"عد ذلك ميسك الشماس الصليب املكرم ويرفعه منادياً الشعب وب  
 ويظل واقفاً مكانه حىت ينتهي الشعب من تالوة ،..." واحد لٍهإرب ارحم باحلقيقة نؤمن ب  يا،ارحم

 هلية،إ وإمنا هي حكمة ، ألن حكمة أقواهلا ليست حكمة بشرية تعلنها أقوال بشرية؛)اإلميانقانون (
  . حمبة اهللا يف صليب ابنه يسوع املسيحإعالنوحسب 
  فهو تضرع لكي مينع الرب برمحته عدم استقامة القلب اليت جتعل ،"رب ارحم يا" :ا قولهأم 

وهو لذلك يرفع الصليب حىت ال . الذين يقولون األمانة إمنا يقولوا من أفواههم فقط ال من قلوم
يتشبأشعياء قال عنهم  باليهود الذينه أحد:" وقال ."ا قلبه فبعيد عينهذا الشعب يكرمين بشفتيه أم 
 فهو يرفع الصليب مثال .ر يف التقوى ومل يتمه، ألن شعب العتيقة كان ماهراً يف التالوة؛ هذاأشعياء

لننال الشفاء بتالوة .  وكل من كان ينظرها كان ينال الشفاء،احلية النحاسية اليت رفعها موسى
  .وبعالمة احلكمة واحلياة اليت لربنا يسوع املسيح أي الصليب املكرم) اإلميانقانون (حة لألمانة صحي

  :األمانة وعالمة الصليب
  ن أنت ماهر وحكيم بنعمة الروح القدس أنك على كل األحوال ال تدرك قوة كلمات وأعلم يا م

  .ري كائنة أمام عينيك يف كل حنياألمانة إدراكاً صحيحاً إن مل تسكن حكمة الصليب يف ضمريك وتص
العامل  إىل وحكمة الصليب هي هذه أن حتب الرب ألنه أحبك أوالً وأرسل وحيده احملبوب

ر وال تسخط مثل الضعفاء ألن احلكمة السماوية ال تدم.  فأظهر به احملبة واحلكمة،ربنا يسوع املسيح
.  ألن هلا القوة احلقيقية أي قوة احلياة؛رفق بل تبين وتشفي وتقيم الساقط وترد الضال وتت،واحلاقدين

 إىل  بربنا يسوع املسيح الذي أرسله اآلباإلميان إىل  ألا تدعونا؛وكلمات األمانة تشهد على هذا
االعامل ومات عن،وقضى على فخاخ الشيطان، أي آدم ونسله، الضال وأحىي امليت فرد .  

تقول أن أمام عينيك مة الصليب مرفوعةًن تسمع كلمات األمانة وترى عالفأحذر يا م 
 ومن أدوية احلكمة اليت تترفق ألا تعرف أين الطريق ، من قوة احملبةكلمات األمانة وقلبك خاٍل

نه إ فهو ربنا يسوع املسيح الذي قال عنه الرسول بولص ،ا احلكمةوأم. إليهاملستقيم ودي الناس 
 وأمسك ،دها كلما تصاعدت أمواج احلكمة الزائفة ورد ولذلك أحفظ كلمات األمانة،"حكمة اهللا"

  .بعالمة رجاء احلياة أي صليب ربنا يسوع املسيح
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  صالة الصلح

  
 بلَه بالوايل الروماين الذي ص ليس ألنه يتشب،وعندما يتلو الشعب األمانة يغسل الكاهن يديه  

د  ويرد.علناً براءته وهو منافقغسل يديه، م فباألتقياءه  وإمنا ألن الوايل بيالطس هو الذي تشب،ربنا
 وهو يطلب نقاوة نفسه ،.." أكثر من الثلج  تغسلين فأبيض،رتنضح علي بزوفاك فأطه ":قول املزامري

ك النفس لكي تطلب النقاوة من  ألن االغتسال حيروإمنا ، فهو عدمي احلياة،ليس ألن املاء يعطي النقاوة
  . النفس واجلسد منذ املعموديةالروح القدس الكائن يف

علناً ضرورة االحتاد  وهو يفعل ذلك مثل كل مرة م،"يريين باسيإ: "ويرشم الشعب يف قوله  
  .بقلب واحد من أجل القبلة الرسولية

  :املصاحلة وعالمة الصليب
ومىت بدأ الكاهن صالة الصلح يقف الشماس أمام الكاهن ويرفع عالمة الصليب املكرم   
 غري سالم ربنا اً آخراًراً الشعب أن ال يقبل سالمحمذِّ..." صلوا من أجل السالمة الكاملة " :قائالً

ويرفع .  وأقامه من املوت مبوته احمليي، وتراءف على جنسنا الساقط،ايسوع املسيح الذي مات عن
  . خدمتهبقوٍة) الشماس(ص  ألنه خيلِّ؛عالمة الصليب بقوة ال بتكاسل

١( قدميشرح(:  
 . عارياً من الفردوسدِر ألنه مثل آدم الذي طُ؛ي صالة الصلح ويديه عاريتانلكاهن يصلِّوا  

ألنه قد اكتسى بالنعمة وصار أهالً للوقوف أمام ربنا ؛ فيضع اللفائف على يديه،ا بعد الصلحأم 
  .يسوع املسيح بسبب موته وقيامته

  :القبلة السماوية
  وأضيء علينا ، اليوم يا سيدنا املسيحإليناتعال  ":ل يف البيعة القول الرسويلوحنن نرت 

راجع خوالجي املسعودي (" أرسل علينا النعمة العظيمة هذه اليت لروحك القدوس املعزي. بالهوتك العايل

                                                 
ف على اليدين أثناء الصالة بعد الصلح، أن الكاهن يستر يديه معلناً أن وعلة وضع اللفائ: ورد أيضاً يف خوالجي األنبا بطرس )1(

اليدين الطاهرتني احملييتني مها يدي ربنا يسوع املسيح، وأن نعمته اإلهلية هي اليت ختدم اآلب، وهو ما يستوجب وضع اللفائف على يديه 
 االبن الوحيد رئيس الكهنة احلقيقي والذي له وحده الكهنوت حىت ال تظهر يدي الكاهن أمام اهللا اآلب، وإمنا الذي يعطي النعمة هو

  ".أننا بال كفاءة خندم هذا العهد األفضل"الذي لنا حنن أيضاً، وهكذا يتم قول الرسول 
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 وتكون نعمة ، بعضنا بقبلة مساويةلُبقَ وهكذا بقوة صليب ربنا احمليي وقيامته ن،)٣٠٩ -  ٣٠٨ص 
 بعضنا بقوة الروح لُبقَ فن،ن العداوة القدمية قد أمثرت فينا حبكمة الصليب احمليياملعمودية واالغتسال م

٢٧ - ٢٦: ١٤راجع يوحنا (السماوي للتالميذ ي الذي قال عنه ربنا يسوع املسيح إنه حيمل السالم املعز(، 
 حىت متضرعاً ألجل الشعب" إخل....  رب ارحم يا ":ولذلك يصرخ الشماس وهو رافعاً الصليب

  . حقيقيٍة ومبحبٍة، طاهٍربلة السماوية بقلٍبيقبل على القُ

قدميشرح :  
 وحيمل اخلتم أوالً لكي يربهن للشعب على أن ،ويرفع الكاهن ومعه الشماس االبروسفارين  

حرج احلجر عن باب القربالرب قام حقاً ود،ا املالئكة وأنبعثت احلياة اجلديدة اليت صارت تبش ر .
 ،ا الترتيب هي أن قيامة ربنا يسوع املسيح هي اليت أظهرت حياته من بعد موته على الصليبوعلة هذ
ولكي نبشرمساويٍةبلٍةلني بعضنا بعضاً بقُ بعضنا البعض بقيامته مقب  .تسليمإىل  سريةٌ وإشارةٌ، حكيم 

  .الشعب تعلن له حضور ربنا احمليي وحياته الغالبة
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  الفصل الرابع
   أو قداس املؤمننياألنافورا

  
 ويرفعها ويرشم الشعب رمشاً واحد مبثال الصليب ،يأخذ الكاهن اللفافة اليت على الصينية  
  .الرب مع مجيعكم: قائالً

  ولذلك يكشف القربانة،داًوهو قد صار معنا متجس .فهو ألن ،ا علة رشم الصليب أم 
والرب مع . ألجلنا وحياً يف هذا السر السمائي وأننا سوف نعاينه مصلوباً ، بيننابِلص قد صاملخلِّ

 اسم  آخر حتت السموات قد أعطي للناس به ينبغي أن خنلص إالَّسماصاً وليس مجيعنا رأساً لنا وخملِّ
داًيسوع املسيح ربنا الذي معنا متجس.  

  :ارفعوا قلوبكم
ادهم معه يف سر ويرشم اخلدام عن ميينه بعد رشم الشعب سائالً أن يساعدوه بالطلبة باحت  

إلينا ألنه هو الذي أتى إليه؛وحنن نرفع قلوبنا . ن يف هذه الصلواتعلَموت املسيح وقيامته املزمع أن ي، 
والرب الغافر اخلطايا . ن يدعوهلقاء م إىل ن يسرع ويكون هذا كم،وهذا هو سبب رشم الصليب

ا حنن فلنكن معه باألمانة  وأم، معنا لكي يكونإبراهيموالذنوب هو الذي دعانا وأمسك بنا حنن نسل 
  . أي الصليب ايد، ولتكن قلوبنا عند الرب بعالمة قبولنا األبدي،املقدسة

  :فلنشكر الرب
 واالبن الذي أقامه ،ويرشم الكاهن ذاته بعالمة الصليب شاكراً اآلب الذي أرسل وحيده  
ذي أقامه بشريعة الصليب وأفاض عليه  والروح القدس ال، ودعاه ألن حيمل معه الصليب،هلذه النعمة
١(رة الثانيةالنعمة املرب(.  

م من هذا الرشم كيف تشكر ربنا يسوع املسيح ن ختدم األسرار السمائية تعلَّوأنت يا م
وأعلم أنك ترشم الشعب .  املقدسوجعلك أهالً ألن تقف أمام مذحبه ،الذي أفاض عليك هذه النعمة

 وآخر ، يساعدوك بالطلبةأن داعياً إياهم إخوتك وتطلب صلوات ،وسطهمداً أن الرب يف أوالً مؤكِّ
ألن الرب دعاك خلدمة مذحبه ؛م الشكر للرب على كل هذاالكل أنت الذي صرت كاهناً تقد 

 ؛والشكر برشم الصليب. ن ال يشكر يكون قد نسى تطهري خطاياه السالفة كقول بولص وم.املقدس

                                                 
 ملن يقام حسب التعليم السائد يف الشرق وعند اآلباء، الكهنوت هو النعمة الثانية بعد النعمة األوىل أي املعمودية، وذه النعمة يصري )1(

 .كاهناً عطية خدمة األسرار
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والشعب جييب . إليهمنوت موت اخلطاة إن ظلت األمانة يف قلوبنا ورجعنا ألنه عهد الرب معنا إننا ال 
  . يوحنا الرائي)١( وهي كلمات جوليان:"مستحق وعادل ":على هذه األقوال بقوله

 وأي سفر كان هذا؟ إنه سفر . ختوم السفرل ربنا يسوع املسيح هو الذي فكمفاحلَ  
 ولكن ،كقول بولص الرسول" لى العامل كله يف العصيانمغلقاً ع" أي ، الذي كان خمتوماً)٢(اخلليقة
 أي يعلن أسرار اخلالص ،وصار مستحقاً أن يفتح ختوم السفر ، بدمه الطاهرواشترانا حِبل ذُماحلَ

 ختوم السفر بعالمة الصليب احمليي الذي أعلن أن الذي خلقه الرب ومات هو بذاته  وفك،اإلهلي
ولذلك السبب عندما . ده الطاهر من العذراء القديسة مرميه من قبل جتسد الرب وجيدإليهالذي سيأيت 

 ،)٥: ٥رؤيا ( بلَ األسد الذي غَرأى يوحنا كيف أن األختام السبعة مل يقدر أحد أن يفك ختومها إالَّ
م ه قد وألن،بلَ ألنه غَ؛لٌم وح فهو بذاته أسد،)٦: ٥رؤيا (" حلمل القائم كأنه مذبوحا"وأنه هو بذاته 
"  وعادلٌمستحق" :علن قائلني مع السمائينيل ألن سر خالصنا سوف يرتولذلك ن. ذاته محالً لآلب

 اليت سقطت يف آدم، ونالت حياةً جديدةً بآدم األخري،  وهكذا تظهر لنا أسرار اخلليقة)٩: ٥راجع رؤيا (
  .أي ربنا يسوع املسيح الذي جدد كل شيء

  :مستحق وعادل
 ، مع السمائيني نرى أننا قد صرنا معهم واحداً يف التسبيح" وعادلٌمستحق" :ذلكوبقولنا 

 ، الشيطان)٣( يدركه غري املؤمنني ألن بصريم قد طمرهاأنننا أمام املذبح السمائي الذي ال ميكن إو
 ومنظره  غري مدركني أن هيئة العامل تزول، يقينيةاألمور الظاهرة على أا أمور إىل فجعلهم يتطلعون

  .احلسن باطل ألنه غري دائم
  علنت بقولناا أن أسرار اخلليقة قد أُأم:" ألننا نعترف بالثالوث احمليي اخلالق ؛" وعادلٌمستحق 

ر كافة اخلليقةلكل األشياء واملدب.  
فألنه أبدعنا من العدم؛"مستحق" :ا قولناأم ،السيادة فهو مستحق .  
ألنه ؛ فأظهر عدله اإلهلي،أظهر عدله بدعوتنا حنن اخلطاة للتوبة فألنه ؛"عادل ":ا قولناأم 
  . ومل يسمح الكنا، جديدةًمنحنا حياةً

                                                 
  .جوليان كلمة حمرفة عن السريانية وتعين رؤيا )1(
مع أن سفر اخلليقة هو سفر التكوين حسب التسمية القدمية الشائعة منذ زمن العالمة أورجيينوس إالَّ أن املعىن الظاهر هنا ليس سفر  )2(

 .التكوين وإمنا ما خيص اخلليقة
 .ورمبا طمسها )3(
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قدميشرح :  
 ألن هذا ؛يرشم الشعب رمشاً واحداً بعالمة الصليب" الرب مع مجيعكم ":وعند قول اخلدمي  

  .ألبدي لنا صار الصليب عهد حمبته ا،هو عهد وميثاق الرب معنا أنه ملا مات وقام
رفعوا قلوبكمأ ":ا عند قولهأم"،دون يف خدمة الرب  فهو يرشم اخلدام قائالً هلم إننا متجن

  .بعالمة الصليب
 ، ألن الرب أقامه بعصا الصليب لكي يرعى شعبه؛يرشم ذاته" فلنشكر الرب ":وعند قوله

  .)١(الصليب املكرم أي ،وهنا يذكر الكاهن أن الرب أقامه للخدمة بشريعة احلياة اجلديدة

  :أسرار اخللق واخلالص
ننا نقف أمام أسرار  وأمام الصعيدة السماوية، ندرك أ،وحنن القيام أمام املذبح السمائي  

 وكذلك الظافرين السعداء اآلباء ، ألن السماويني حاضرين معنا بكل رتبهم املقدسةاخلليقة كلها؛
 ألننا ننال معهم ؛لوا بدونناوكل األبرار الذين مل يكم ،البطاركة واألنبياء والرسل القديسني والشهداء

 فقد ظهر أن ،" وعادلٌمستحق ": لقولنا ثاٍنوذلك أيضاً سبب.  والنجاةمن الثالوث القدوس احلياةَ
اخللِقسر لَ أكمهد ربنا يسوع بدعوتنا للخالص من املوت ومن الشيطان عدو جنسنا جتس.  

ا  باحلقيقة يف القرب ملَّاستراح ولكنه ، استراح الرب من عمل يديها فرغت اخلليقة األوىلوملَّ
 يف القرب منتظراً انبعاثه املضيء لكي دقَ ر، باآلالم كل ما حتتاجهلَا أكم وملَّ،فرغت اخلليقة اجلديدة

أي يوم قيامته الذي أشرقت فيه احلياة اجلديدة بقوة ، راحتنا األبدييبدد ظلمة املوت وينري سبت 
  .القيامة من األموات

 ألا كيف نالت الراحة احلقيقية وهي حتت ؛وهكذا مل تكتمل أيام اخلليقة بالسبت األول
 أي ، يعاقب باملوتٍب بالروح واحلق وهي ال تزال حتت مؤد وكيف تعبد الرب؟قيود املوت
اة اجلديدة اليت أشرقت  ألننا بدأنا نعاين مشس احلي؛ فقد صارت لنا راحة مساوية،ا اآلن أم؟الناموس
وملا كان إبراهيم .  أي هيكل البيعة، وألننا نقف يف املواضع السماوية الكاينة على األرض،بالقيامة

فأقاموا مواضع مقدسة لعبادته، هكذا أقام هو املذبح السماوي ،واسحق واآلباء قد شاهدوا الرب 
  .موضع رؤيته قائماً من بني األموات

 ومتام ، فلنعلم أننا أمام كمال اخلليقة،)أي يوم األحد(ذبح يف يوم الرب فإذا وقفنا أمام امل  
 مع السماويني ال تعود ظلمة هذا اشتركنااملوضع السماوي لكي إذا  إىل حياا بالقيامة، ولنسرع

  .الدهر حتجب عنا مشس احلياة اجلديدة أي القيامة احمليية
                                                 

وارشم الشعب أوالً مث اخلدام وبعد ذلك ارشم ذاتك آخر الكل متذكراً أنك تقف خلدمة العبيد "ورد يف خوالجي األنبا بطرس  )1(
  ".رفقائك وأنه ال جيوز لك أن تسبق غريك حىت يف الرشومات، مع إا نصيبك، ولكن من يؤخر ذاته ينال هدوء وسالم االتضاع
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  :الرب الكاين يف كل حني
أيها الرب الكاين يف كل  ": يصلي الكاهن قايالً،ا مستحق وعادلوبعد الرشومات وقولن  
 بابنه مث يذكر بعد ذلك كيف خلق اآلب ،"األبد إىل  وامللك،له احلق الكاين قبل كل الدهورإ .حني

 اآلب  الكِلكِل وتكون هذه الصالة مثل وثيقة ملوكية تظهر أن م.يسوع املسيح ربنا كل األشياء
هذا هو . ر اخلليقة وأتى ا من العدم والروح القدس هو مدب،يسوع املسيح ربنابنه ا و،ضابط الكل

 ألنه إله ؛" كل حنيكاين"وهو . الصك امللوكي الذي يثبت لنا سبب وقوفنا أمام املذبح السماوي
  .احلق، وهو أمام املذبح يظهر ذاته كخالق الكل وخملص الكل بيسوع املسيح ربنا

  :تسبحة السمائيني
 يصرخ ،لك كل األشياء احلقيقي بأن اآلب مباإلقرار والكاهن ميسك ،بعد ذكر اخلليقةو  

 أو مير ،اوحنن قيام على أقدامنا ولكن لئال يدرك التعب أحد من". أيها اجللوس قفوا ":الشماس قايالً
ل جة  وأن ننا، يطلب الشماس أن تقف عقولنا ال أقدامنا،السجس إىل  أو يعود،التهاون على قلبه

حيث صار " الشرق إىل انظروا ":ويعود الشماس يقول لنا. االنتباه الروحي ال الوقوف اجلسداين
 وحنن عندما ،صة يف املعمودية املقدسةاعترافنا باملسيح اإلله وبكل نواميسه احمليية وشريعة حياته املخلِّ

الشرق معترفني  إىل  من الغربلناوحتو) جرن املعمودية(مياه احلميم واألردن املقدس  إىل أقبلنا
  . أشرقت لنا احلياة اجلديدة بقيامة ربنا يسوع املسيحباإلميان،

الشرق قبل تسبحة الشاروبيم لكي إذا استعدنا كرامتنا  إىل بت الكنيسة أن ننظروقد رت
إىل قبلباملعمودية، ن الشرق إىل أنظروا ": قول الشماسأنوأعلم . نيالتسبيح بعزة البنني وشكر املفدي "
مشس احلياة يسوع املسيح  إىل  بل ننظرأمامنا،ن  كمإليه ال ننظر وأننا ،الفردوس إىل يعين أننا عدنا

  .ربنا الذي أشرق لنا باحلياة عدمية الفساد

  :ننصت
 فلنكف عن كل ،هذه الرؤية الروحانية إىل هذا اجلبل املقدس الذي يرفعنا إىل ومىت وصلنا  

  .ة ولنسمع صوت الشاروبيماالهتمامات اجلسداني

قدميشرح :  
  فهو يعين أن يكُ،ا قول الشماس ننصتأم وأن يرفع ، الباطلةاالهتمامات كل إنسان عن ف 
 ألن أشعياء ؛ وأن يصرخ الكل مىت مسعوا هذا النداء السماوي،الشاروبيم املمتلئون أعيناً إىل عيين عقله
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 لكي تسمع عقلياً تسبيح رهةًن تصمت الكنيسة ب جيب أ وعندئٍذ،"هذا نادى ذاك"أخربنا بأن 
  ."قدوس قدوس قدوس" : وتشترك معهم بالتسبيح الدائم قائلني،الشاروبيم

  :نص طقسي قدمي
  :ورد يف خوالجي من القرن الرابع عشر مرد الشماس  
  ". وحنن أيضاً فلنسبح معهم صارخني،حالقوات السماوية تسب. ننصت بسكوت ومعرفة"  

  :مةمالحظة ها
 أنشودتني من أمجل األناشيد الكنيسة ٣١٩ ، ص٣١٨ ذكر خوالجي املسعودي ص  

 والنشيد األول يصف . من زمان اآلباءوأما ،وكالمها باللغة اليونانية مما يؤكد أما من اإلسكندرية
  :ر وحدة الكنيسة اجلامعةبكلمات قليلة ِس

 املالئكة صارخني وقائلني قدوس قدوس املائدة نبارك اهللا مع املالئكة ورؤساء إىل تعالوا"
مع الشاروبيم نرسل التسبيح . اد لآلب واالبن والروح القدس. رب هللويا قدوس أنت يا

  ..".اآلن وكل أوان واىل دهر الدهور . رب هللويا قائلني قدوس قدوس قدوس أنت يا

تصاحلت مع اخلليقة  أي البشر اليت ، هو مركز الكون أو قلب اخلليقة اجلديدة،وهنا املذبح
  .اإلفخارستياالسماوية واجتمعت حول 

  :قدوس
 ويأخذ اللفافة اليت على يده اليمىن ،يضع الكاهن اللفافة اليت على يده اليسرى على املذبح  

 ويف كل صليب ،ويأخذ اللفافة اليت على الكأس ويرشم ا ثالث صلبان. ويضعها على يده اليسرى
والثاين على ميني املذبح . الشرق ويرشم ذاته إىل اًل يكون متجهويف الرشم األو. Agiocيقول 

  .الغرب ويرشم الشعب يف املرات الثالث مبثال الصليب إىل  والثالث يتجه.ويرشم اخلدام

  :الشرح الطقسي
 يأخذ اللفافة اليت على الكأس معلناً بذلك أن التقديس صار عند عرش "قدوس"وعند قوله   

 لنا املصاحلة والتقديس مع اآلب تبه و فائقةًا ذبيحةً عنمداملسيح الذي قُالنعمة بدم ربنا يسوع 
  .والروح القدس ومع القوات السمائية

  :الرشم األول
س الكاهن قبل أن  إذ يتقد، ألنه يكون مثاالً ملا حدث يف خدمة العتيقة؛يرشم الكاهن ذاته  
ا هذا فهو  أم،اً وحسب قوة التقديس الناموسيةا ذاك فكان يتقدس خارجيأم. األقداس إىل يدخل
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 صرنا قادرين بسبب ، وهي ختم التقديس الذي عندما أخذنا قوته، بعالمة الصليب داخلٍيبتقديٍس
  ."قدوس" :قوة الصليب احمليي أن نقول

  :الرشم الثاين
 عالمة  ينالون من يد شريكهم، وموثقون ذه اخلدمة،ام مساعدون يف الصعيدةدوألن اخلُ  
 مظُ ألن مقام اإلنسان مهما ع؛ فليس يف الرشم كبري أو صغري،عطيت عالمة الصليبومىت أُ. الصليب
أو صغوهكذا يصري الرشم بقوة الصليب . قوة الصليب شيئاً وال ينقص منها شيئاً إىل  ال يضيفر

  ."قدوس" : والكل حول املذبح يقول،احمليي لكي تنال النفس قوة حياة ال تذبل

  :الرشم الثالث
 ألنه حيثما يقال ؛ فكل واحد يرشم ذاته أيضاً،الغرب لكي يرشم الشعب إىل وعندما يلتفت  

 ألن التقديس بواسطة صليب ربنا هو الذي ؛ فإن الكل يرشم ذاته، ولو يف صالة منفردة"قدوس"
  .يعلن لنا احلياة اجلديدة الفائقة

  وعالمة خالص لكل الذين ينالون ، يف البيعةقد القداسة بني الذينوهكذا يصري الصليب ع 
 الصليب هو شجرة احلياة الكائنة يف الفردوس اليت أمثرت لنا طعام احلياة أنوكما . صبغة احلميم

يضاً الذي منه نبعت مياه احلياة الواهبة الغفران لكل أ فهو ،الباقية أي جسد ودم ربنا يسوع املسيح
  .العامل

قدميشرح :  
  ؛ فهو ترتيب قدمي رسويل،سبحة السماويني قبل بشارة خلق اإلنسانا قولنا تأمح  ألننا نسب

والكاهن الشريك . الرب القدوس مع رتب املالئكة عندما نصلي معترفني باإلميان بأنه هو خالق الكل
 حول املذبح حامالً الشورية معلناً أن حياة ربنا يسوع املسيح الذكية هي اليت  واحدةًيدور دورةً

.  منشدين نشيد الغلبة والظفر واحٍد ووهبتنا االشتراك مع السمائيني يف تسبيٍح،بعت التسبيحأن
رتبتنا  إىل نا ألن جميء ربنا يسوع املسيح أعاد إلينا التقديس ورد؛ويسبق هذا قولنا بسقوط اإلنسان

 أننا نقف أمام املذبح  فالسبب الظاهر هو،ا قولنا بعد ذلك بسقوط اإلنسان أم.األوىل اليت سقطنا منها
 إىل  وكيف عدنا، ونعرف من التقديس املثلث أين كانت مكانتنا قبل طرد آدم من الفردوس،السمائي

د ربنا يسوع املسيح وظهوره احملييالفردوس بواسطة جتس.  
 لكي تعرف أا سوف ؛ للفكر واملشيئةاليسرى هو ذيب إىل وتغيري اللفائف من اليد اليمىن  
  .التقديس وتنال االنتباه من حركة اليدين حىت ال تقوم بالتقديس والرشم بدون انتباهإىل  تتقدم
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وأعلم أيها الكاهن أنك تأخذ اللفافة اليت على الكأس  ":وقد ورد يف خوالجي األنبا بطرس  
فافة نك تأخذ اللأ و،لترشم ا ذاتك أوالً موقناً بذلك أنك خادم العهد اجلديد بدم ربنا يسوع املسيح

منا سلطان هذه الكأس هو دم ربنا يسوع إ و، ألنه ليس لك سلطان على هذه الكأس؛وترشم ذاتك
 ، ألم مشاركون لك يف خدمة هذا السر؛ من اخلدامإخوتكوبعد ذلك ترشم . املسيح وصليبه احمليي

ألن  ؛ ويتم رشم اخلدام قبل الشعب وهو ترتيب ضروري.مث الشعب الذين من أجلهم تقام اخلدمة
خام السر يتقدسون أوالً وبعد ذلك الشعبد.("  

جتسسد وتأن:  
 مث ،ا على صورة اهللا ووجودنا يف الفردوسنتلقَ وهو ِخ،وخيربنا الكاهن ببشارة اإلجنيل  

دنا منه وجميء األنبياءسقوطنا وطر.  
أخربنا الكاهن ومىت . األرثوذكسية) اإلميان(هذا هو األساس الرسويل ودعائم بنيان األمانة   
 بل يبشرنا مبجيء الكلمة االبن الوحيد وظهوره احمليي يف ، فهو ال يقف عند هذا اخلرب، األنبياءمبجيء

  .اجلسد من والدة اإلله القديسة مرمي

  :د املتجساالبنالبخور رائحة حياة 
  حياٍةحةُ معلناً كيف ظهرت رائ"سد وتأنجتس" :ويضع البخور باملستري يف الشورية قائالً  

م رائحة املسيح الذكية ن تشوأنت يا م.  أي الفساد الذي ورثناه عن آدم،طردت رائحة املوت القدمي
  .علنت ألن احلياة ظهرت وبشارة اخلالص أُ؛الواهبة احلياة أدفع قلبك بالشكر واحلمد

  :ووضع لنا هذا السر العظيم
 مث ظهوره الثاين للدينونة يصرخ ،حملييت البشارة باخلرب عن جميء الرب وظهوره الَمومىت كَ  

  ".الرمحة تفتخر على احلكم يف الدينونة"الشعب طالباً رمحة الرب متهلالً ألن 
 ويترك اللفافتني من يديه على املذبح ،الكأس إىل  مث بعد ذلك،اخلبز إىل ويشري الكاهن بيديه  
مرة ثالث مرات وهو يشريويبخووضع لنا هذا السر العظيم الذي : "ئالًالصعيدة قا إىل ر يديه على ا
  .صعاد جسده باخلبز واخلمر حسب وصيته املقدسةإ و،علناً ظهوره باجلسد من والدة اإللهم" للتقوى

؛ا ثالث مراتأمد بثالثة أفعال ثابتة فألن ربنا يسوع املسيح أظهر أنه جتس:  
  . هو ميالده من العذراء:والفعل األول
  .موته هو :والفعل الثاين
  . هو قيامته:والفعل الثالث

  .وهذه أفعال اخلالص الثالثة اليت ب احلياة للذين يطلبوا
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أموخملصنا يسوع املسيح قد ظَوإهلنا ، فألن سيدنا ربنا يسوع؛ يديه على البخورا وضع هرت 
م هذا السر  والكاهن يضع يديه على البخور لكي يعلن أنه خيد. مساوي خبوٍرحياته النقية رائحةَ

  . بل ربنا يسوع املسيح الذي يعطي النقاوة لكي من يطلب، وأنه ليس هو سبب احلياة،الفائق
 ولكي يفهم الشعب أن نور احلياة قد ،ويوقد الشمامسة وسائر اخلدام مشوعاً كثرية لإلنارة  
  .أشرق

كَوشر:  
معلناً أن الشكر بعالمة  ،"ركَوش ":وعندما ميسك الكاهن اخلبز يرشم صليباً واحداً ويقول  

 ولدى مسيحه يسوع املسيح ربنا احلمل الذي بال ،الصليب هو الشكر الكامل املقبول لدى اآلب
ظهر  وي،رتوضاً عن الكلمات مهما كثُ يقوم ِع الصليِبمشور.  والروح القدس البارقليط،عيب

م حياته على  قد، اآلبركَا ش ألنه ملَّ؛كة بني اآلب وابنه يسوع املسيحدرلنا العالقة غري املُ
 لآلب على هذا الرسم  القربانَم الكنيسةُوتقد.  وعاجزةً وبذلك صارت الكلمات ممنوعةً،الصليب
 ويصبح ،وضاً عن الكلمات ويكون الصليب ِع، بصليب ابنه يسوع املسيح ألا تشكر اآلب؛واملثال

  .ختم الشكر والتسبيح

  :وباركه
 : كقول الرب،والربكة هي زيادة العطايا وقبوهلا جماناً". وباركه ":اً قائالًويرشم صليباً ثاني  

 ، شيئاً من املال ولو كثر عوضاً عن موته ومل يدفع أحد، جماناً مات على الصليب طوعاً."جماناً أخذمت"
كقول معلمنا يوحنا، وصار مثل حبة احلنطة اليت سقطت يف التراب وماتت،ابل هو جاء ومات عن  ،

 هو ختم الربكة الذي يوضع على اخلبز ولذلك صار الصليب. تكاثرت وأتت بربكة أي زيادة األمثار
  .ليصري متكاثراً بقوة ربنا وموته وقيامته

 صار جسده احمليي هو خبز احلياة السمائية ،م ربنا يسوع املسيح ذاته على الصليبا قدوملَّ
 وملا جعل ذاته طعاماً أخربنا ذه ،داألقنوم الكلمة املتجسالذي يتكاثر بقوة احلياة الذاتية اليت يف 

وكان اخلبز الذي أكله الشعب يف العتيقة ". أنا هو خبز احلياة الذي نزل من السماء ":احلقيقة بقوله
ا أم. ن أكله ماتل م كما أن كُ، ألنه غري دائم؛ عندما دخلوا أرض كنعانانتهىالذي " املن"هو 

 ؛وهكذا تصري قوة احلياة اليت فيه والنابعة منه متكاثرة. األبد إىل ن يأكله حييال م فإن كُ،الكلمة احمليي
وملا صار ربنا خبزاً مسائياً صارت البيعة تطلبه يف .  وتشفي املرضى، وتغفر اخلطايا،ألا حتيي املوتى

  .أي وقت تشاء حسب استعدادها
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سهوقد:  
بل وهكذا من ِق. مالك وختصيصإ والتقديس هو .الثاً يرشم صليباً ث،"وقدسه ":وعند قوله  

 :اإلهلي ويتم قول الرب ، لآلب الضابط الكل مقدسةًصليب ربنا يسوع املسيح يصري اخلبز صعيدةً
"س ذايتمن أجلهم أقد".فصار الصليب ختم التقديس الذي يوضع ،س ذاته بذبيحة نفسه وقد قد 

وهكذا حيل الروح على . سيح حبلول الروح القدس عليهعلى اخلبز لكي يصري جسد ربنا يسوع امل
  .اخلبز الذي يوضع عليه ختم الرب لكي يرتاح الروح على مسة وعالمة وختم احملبة

وبعض األقوام يف الصعيد يرمشون ذوام بعالمة الصليب عند تالوة الكاهن لكلمات تقديس   
حداً مع الرب، وألم اعتمدوا ملوته ودفنوا حيسبون ذوام وا -بسبب التقوى  -  ألم ؛اخلبز واخلمر

  . مقبولةً حيةًبون ذوام بعالمة الصليب ذبيحةً فهم يقر،معه يف املعمودية

  :الكأس
  ويردد نفس ، ويرمشه بيده بعالمة الصليب مثل اخلبز، بالكأسوبعد ذلك ميسك الكاهن 
  . وال دم بدون اجلسد، من اجلسدعب ن ألن الدم؛ مث على الدم،والصلوات على اجلسد أوالً. الكلمات

قدميشرح :  
  وحيرك الكاهنمعلناً أنه بالصليب مت توزيع دم ربنا يف ، نفسه على مثال الصليب الكأس 

  .)١(أرجاء املسكونة األربعة

                                                 
ومير الكاهن بطرف أصبعه على حافة الكأس؛ ألن دم العهد كان يرش مستديراً على غطاء تابوت " بطرس ورد يف خوالجي األنبا )1(

  ".ولكنه اآلن ال يسكب وإمنا يعطى لكي ينال منه اخلطاة للحياة) العهد(الرمحة 
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  استدعاء الروح القدس

  
 السر ر ألن الذي دبلوات استدعاء الروح القدس ساجداً؛وعند سجوده يقول بعد ذلك ص  

ويطلب الكاهن وهو مطامن رأسه . وأسس العهد هو املسيح الذي يرسل روحه القدوس على القرابني
وهذا  ": فليقف منحنياً قائالً،وإذا وقف. يأسفل منتظراً الروح املعز إىل وساجداً عند املذبح ووجهه
ويرشم الصليب . سيح وينحين أمام امللك ورئيس الكهنة يسوع امل،"اخلبز جيعله جسداً مقدساً له

 ،س إمنا هو الرب يسوع املسيح ألن الذي يقد؛" وخملصنا يسوع املسيحوإهلناربنا  ":ثالث دفوع قائالً
  . بالهوته جيتذب الكاهن الروح القدس الذي حيل معلناً أن يسوع املسيح هو الربوباالعتراف
وثالثة ،ثة على اخلبز ثال: فهو ست رشومات،ا رشم الصليب عند استدعاء الروح القدسأم 
.  ألن اجلسد هو بالدم كما أن الدم هو باجلسد؛والرشومات متساوية يف املعىن والعدد. على الكأس

فالسر الفائق الذي ال ميكن النطق به يتم تقديسه . فهي سرية ال جيوز فيها الكالم،ا الرشوماتأم 
  .سرياً

  :رشومات التقديس
والرشم الثاين لالبن الذي أعطانا .  فهو الينبوع،ابنه الوحيدوالرشم األول لآلب الذي وهبنا   

وعدم ذكر أقانيم الثالوث هو ترتيب .  والرشم الثالث للروح القدس الذي أعلن وأظهر هذا السر.ذاته
 وال هي ،ليس بكثرة الكالم) اجلامعة( فصعيدة الكنيسة القاثوليقية ، ألنه تسليم رسويل؛شائع عندنا
لنا  واشترانا وغسحِب الذي ذُاالبن ألن ؛وختم الصليب هو ختم الثالوث. الوث األقدس بالثتقوم إالَّ

يضاً الذي تكون جسده يف أحشاء العذراء بالروح القدس، وهو سر أ وهو ، اآلبابنبدمه هو 
وحيثما صارت ثالثة صلبان متتالية ...  الوحيد االبناستدعاء الروح القدس لكي يهبنا جسد ودم 

  . صرحية للثالوثشارةإفهي 

  :استحقاق التناول
ز بالروح القدس أن  واالستحقاق هو أن ميي.ويطلب الكاهن أن يستحق الكل تناول األسرار  

والذين يفرزون أنفسهم بدون معرفة من التناول بدعوى عدم .  يسوع املسيحإهلناهذا هو جسد ودم 
ي ال يرغبون يف تناول الدواء حىت ينالوا  هؤالء مثل املرضى الذ، بسبب نقائص وضعفاتاالستحقاق

 وكربياء اخلطية الذي جيعل ، احلس الروحيانعدامهذا مرض . الشفاء وبعد ذلك يشربون من الدواء
شفي ذاتهاإلنسان ال يرغب يف الشفاء ظناً منه أنه ي.  
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  أمالروح  فاإلميان الذي يزرعه ويسقيه ، أن هذا هو جسد ودم خالصناز اإلنسانُا إذا مي
  . من اهللاالستحقاقوهذا هو السبب يف طلب . القدس يأخذ األسرار للحياة

  :األواشي
راجع خوالجي ( الروح القدس استدعاءوبعض الكهنة يستحسن أن يضع لفافتني على يديه بعد   

ري  ألن النعمة اإلهلية سترت ع؛، ألنه على جرى عادة كهنة الصعيد يغطون أياديهم)٣٤٣  صياملسعود
وحنن نقبل األسرار السمائية غري املائتة بعد شفاعة .  وجعلت الكاهن يقف شفيعاً أمام الرب،مآد

هذه الطلبات . وتوسل كثري من أجل سالمة البيعة واآلباء الروحانيني واملياه والزروع وخيتم بالقرابني
ألسرار وال حيفظ ختوم  اهلرطوقي واملنشق واملنافق الذي يقبل اهي ختوم اخلالص اليت ال يتعداها إالَّ

  .البيعة

  :امع
 من سيدتنا ابتداًء أننا نذكر اآلباء مجيعاً واعلم ،والصالة عن الراقدين هي خامتة الطلبات  
 وهم ، على مائدة الرب يف أورشليم السماوية وجلوس، ألم مجيعاً شركاء احلياة اجلديدة؛والدة اإلله

م قد سبق هلم اإلحتاد  أ إالَّ،م ال يتناولون مثلناأمبعىن وإن كانوا ال يشتركوا معنا يف الذبيحة 
 فصاروا أحياء لألبد وأعضاء ال يقوى املوت على فصلها من جسد ربنا ،بالثالوث يف سر املعمودية

  . أي الكنيسة اجلامعة،يسوع املسيح
 ألم ؛انة ومن أجل أرثوذكسية التعليم الذي حرسوه بأم،كر هؤالء مجيعاً للقدوة احلسنةوِذ  
وسرية عذبة حسنة،ن وأحباء اهللاو صاحلشهود .  

ار املقبول هو جسد ودم ربنا  والتذك،"إننا نشترك يف تذكار القديسني" :ولكننا نقول أيضاً
 وقد ، أي ربنا يسوع، وإمنا بالسر ايد الذي يظهر فيه رأس اجلسد، ألنه ليس بالكالم نتذكريسوع؛

ضموات والذين على األرض إليه كل الذين يف السم.فهم السعداء الظافرين،ا الذين يف السموات أم . 
فهم الذين قُ،ا الذين على األرضأم دموهكذا تصري احلياة اجلديدة اليت جتمع الكل .  عنهم القرابنيت

 يف  أحياء ألم شهود؛)ضرورية(يف وحدة سر الكنيسة هي اليت جتعل تذكار اآلباء والراقدين واجبة 
.." هؤالء الذين بصلوام وطلبام  ":هذا جيعل الكاهن بعد تذكار اآلباء يقول. أورشليم السماوية

  . وهو سبب الطلبة،نعمة ربنا يسوع املسيح إىل  والكل حمتاجاً،إذ يصري الكل واحداً هنا

  :البخور بعد امع
ة أي العذراء اليت ولدت اهللا د ربنا يسوع املسيح بامره سر تدبري وجتسننا نشبأوكما   

 يف اضطجعن  ونذكرهم كم، هكذا نضع خبوراً تقدمة وصعيدة ذكية عن الراقدين،الكلمة باجلسد
 وهذا هو سر وضع ، ونال رائحة احلياة أي ربنا يسوع املسيح،أحضان والدة اإلله القديسة مرمي
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 ونطلب الرمحة بثقة ، يسوع املسيحالبخور أثناء الترحيم لكي نتشجع حبياة عدم الفساد اليت لربنا
ومىت عاينت نفوسنا عدم .  بل تكون لنا شجاعة احلياة اجلديدة، فال نرهب املوت،وتتقوى قلوبنا

الفساد الذي ناله اآلباء والشهداء وكيف صاروا واحداً مع والدة اإلله يف حياة عدم الفساد اليت تشع 
 فال تغلبنا التجارب وال تنال ، ننال هبة أمانة وقوة،إلحتاد ربنا يسوع واليت صارت فيه باإلوهيةمن نار 

  .من رجاءنا يف يسوع املسيح سيدنا

قدميشرح :  
 فهو بشارة القيامة وعدم الفساد اليت ناهلا املتنيحون يف ، علة وضع البخور يف الترحيمأما  

ر عدم الفساد نابعة من م هللا رائحة خبو والكل يقد،ذكر يف الترحيم ألن الكل ي؛أحضان القديسني
ن امرة هي إ وكقولنا يف أحلان البيعة ، وهو الذي تشري إليه امرة،إحتاد الالهوت بناسوت ربنا

 فهو عالمة ،ا البخور أم، بالناسوت أي الفحماحتد والنار هي أقنوم ربنا يسوع الذي ،والدة اإلله
  .اإلحتاد الفائق الذي مأل املسكونة برائحة احلياة

س ووضع لنا هذا السر العظيم الذي د وتأنجتس ":مىت وضعنا البخور يف امرة عند قولناو
ونظهر رائحة عدم املوت .. كقول الرسول بولص " الراقدين يف يسوع"ر بقيامة  فإننا نبش،"للتقوى

 يكون لنا من أجل ذلك ال. حتادهم باحلياة الظافرة بالبخور الذكي املختار الذي يوضع يف امرةاو
نوح،شتياقات روحانية لذلك املوضع السماوي سائلني الرب أن ينعم علينا ، بل ا وال أحزان، وال هم

  .أن نكمل حياتنا بسالم لكي نناله يف اية سعينا

  :السالم جلميعكم بال رشم
وبعد أن يكمل الكاهن بشارة القيامة واء ملكوت ربنا يسوع املسيح هذا الذي ترفعنا   

 ابنكيف كل شيء كرمي ومبارك مع ربنا يسوع املسيح  ": وعند قول الكاهن،معاينته إىل سراراأل
 ألن ؛"السالم جلميعكم ": فإنه ال يرشم الشعب بل خيضع مطامن رأسه قائالً،"احلبيب والروح القدس

واقف  وخضوع الكاهن برأسه يعين إنه هو اخلادم ال،رئيس الكهنة ربنا يسوع هو الذي يرشم الشعب
  . وإنه هو الذي خيرب بالسالم من عند إله السالم ربنا يسوع املسيح،يف حضرة امللك العظيم



 ٧١

  الفصل اخلامس
  )١(تقدمة القسمة

-١-  

  :مقدمة تارخيية
 ، وهي من أصعب األجزاء اليت نراها يف الطقس، يف الطقس القبطي بارزةًحتتل القسمة مكانةً  
صادر القدميةركت بدون شروحات يف أغلب املوقد ت .حتقيق إىل  فهو يف حاجة،ا الشرح نفسهأم. 

 نرجو أن يرسل لنا الرب أشخاصاً مثل القمص ،ولعلنا هنا بعد أن نسجل ما وصلنا يف املصادر القدمية
لكي حيقق علمياً وتارخيياً ما هو موجود يف آالف اخلوالجيات املنتشرة املسعودي عبد املسيح صليب 
إضافات  إىل أن هذا اجلزء بالذات حيتاج إىل ولذلك ننبه القارئ. ربى املكتباتيف أرجاء العامل وك

  . ما يبدو أصيالً وله عالقة باحلس الروحي القبطي ومل نسجل هنا إالَّ،ومراجعة

  :املصادر التارخيية السريانية
قبطية  وما وصلنا من املصادر ال،مل تسجل لنا املصادر القبطية شيئاً عن طقس القسمة ومعناه  

  .العربية قد يكون ترتيباً قدمياً ضاع أصله القبطي ووصلتنا الترمجة العربية فقط
القرن  إىل باملقارنة مبا جاء يف املصادر السريانية اليت تعود -من الناحية التارخيية البحتة ميكننا   

  .اسأن نفهم الكثري عن هذا اجلزء الدقيق والصعب يف القد -الرابع وما بعده 
 العظة السادسة –رشم الدم واجلسد وردت يف مواعظ ثيودوريت املصيصي  إىل  إشارةأول  

 ثيودوريت ارتقاء قبل م٣٩٢عام  إىل  وتعود هذه العظة–عشر وهي أيضاً العظة الثانية عن القداس 
  .األسقفية
 إىل  وبعدها مباشرة يأخذ اخلبز املقدس بيديه وينظر،ويقول الكاهن هذه الصلوات دوء"  

وبينما يكسر اخلبز .  ويقدم صالة شكر على هذه العطية العظمى ويكسر اخلبز،السماء إىل وقف
لتكن نعمة ربنا يسوع املسيح  ":يصلي من أجل الشعب لكي حتل عليهم نعمة اهللا وخيتم بقوله

وباخلبز يعمل عالمة الصليب على الدم وبالدم على  .وجياوبه الشعب بالكلمات املناسبة". معكم
 ال سيما يف ، واحدأما إالَّ عنصرين أمانه على الرغم من أدمها معاً لكي يعلن للكل ز، مث يوحاخلب

                                                 
 القسمة اليت تظهر يف مجيع احتفظنا بالعنوان كما جاء يف خوالجي املسعودي ومل نستبدل هذه الكلمة بالكلمة األخرى مقدمة )1(

ومع أننا وجدنا أن . وتقدمة القسمة أقرب إىل املعىن؛ ألن التقدمي هو تقريب وذبح وإصعاد وليس جمرد بداية. الطبعات احلديثة
ساخ األصل اإلشارات والنصوص الطقسية اخلاصة بالكاهن والشماس قد ترمجت إىل اللغة العربية ابتداًء من القرن الثاين عشر مث أمهل الن

  .القبطي، فضاع ومل يبق لدينا إال الترمجة العربية، لكن من الثابت إننا عند القسمة نقترب من جزء هام ال يكفي أن يوصف باملقدمة
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القوة ومها لذكرى املوت واآلالم اليت حدثت جلسد ربنا عندما سفك دمه على الصليب من أجل 
  .الكل

 وألن ،د واحأما فإنه ذه العالمة يعلن ،وعندما يرشم الكاهن عالمة الصليب عليهما
مع دمه، وحيثما يوجد اجلسد يوجد الدم أيضاًاجلسد البشري هو واحد ".  

 نضع اخلبز واخلمر على أن يتفق مع التعليم الصحيح نه أمرإ: "وبعد ذلك يقول ثيودوريت
 يف  واحدأما مث يرمشهما لكي يؤكد ،ما حدث قبل املوت والقيامة إىل  بذلكرين نشأ و،املذبح

 ولذلك السبب . جسد ودم ربنا الذي سفكأما أي ، خيصان األقنوم الواحد الذي تأملاوأمالقوة، 
يقساية األنافورا اخلبز ويوح ده بالدم عند رمشهما بعالمة الصليبم الكاهن بعد .ب وبعد ذلك يقر

  ." واحدوأما جازا اآلالم أماالدم من اجلسد لكي يعلن 
 وكما كان ،ا الشرح يتفق مع الطقس القبطي كما منارسه هذأنوهنا يبدو من الواضح 

 يلقى اخلبز احمليي يف الكأس أنوالعادة  ":ويكمل ثيودوريت شرحه ويقول". ميارس يف القرن الرابع
 يعطيان ذات النعمة لكل من يتناول وأما ، يف القوة واحدوأما ، غري منفصلنيأمالكي يوضح 

 وهو ذكرى يسوع املسيح ربنا الذي ظهر ، من أجل هدف واحدإالَّ اخلبز م الكاهنوال يقس. منهما
  ).Mingana ترمجة ١٠٠ – ٩٩ الترمجة االجنليزية ص ٥٥٧مواعظ ثيودوريت النص السرياين ص (.." حياً بعد قيامته 

سباديقون يف الكأس هو وضع قدمي حسب و أن الرشم بالدم واجلسد ووضع األوهكذا يبد  
 عالمة الصليب هي اليت تعلن وحدة اجلسد أنوالنقطة اجلديرة باالعتبار هي .  السريانيةشهادة املصادر

  .والدم
) م٨٤٥(وبعد ذلك يظهر يف كتاب تاريخ الكنيسة السريانية للمؤرخ السرياين التلمحري   

 وغريه من علماء الكنيسة السريانية حول الصيغة ،)م٧٩٠(قصة اجلدل بني البطريرك جرجس 
 رشم أننه يؤكد أ نا هنا إالَّ اخلاصة بالرشم قبل التناول، وهذا اجلدل وإن كان ال خيصالالهوتية

راجع طقس  (إنطاكية يف الشرق وجزء جوهري من طقس اجلسد بالدم والدم باجلسد معروف
تفسري القداس حبسب طقس الكنيسة السريانية : "الكنيسة السريانية وشرحه عند األب اسحق ساكا

كلرييكية إ –الباسيلي القداس شرح يضاً أراجع ). ١٩٨ -  ٩٤ ص ١٩٦٣بغداد " ةاألرثوذكسي
رجس أسقف العرب جلجورج حبيب اجلزء األخري شرح القداس اإلهلي .  د– م١٩٨٢القاهرة 

  .، وهذا الكتاب منشور على هذا املوقعوموسى باركيفا وكالمها من علماء الكنيسة السريانية
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  العربية القبطية يف املصادر استقرما 

  

  :احلواشي على خوالجي األنبا بطرس أسقف بابليون
 الروح القدس يصبح رشم اجلسد والدم منهما وما أي بدون استخدام رشم استدعاءوبعد   
 اجلسد  ...األسرار اإلهلية غري املائتة ":وعند قوله. رشم اجلسد بالدم والدم باجلسد يوإمنا ،الصليب
 ؛ فهو يأخذ من الدم ويرشم به اجلسد رمشاً كامالً من أعلى ومن أسفل،.."كرمي  والدم ال ...املقدس

  . فقام وبه آثار الصليب عهد حمبته األزلية، باجلسد املصلوبواحتدتألن نفسه اإلنسانية عادت 
  بت الكنيسة ذلك ملقاومة أبوليناريوس لتعليم الرسل بوجود نفس عاقلة إنسانية يف وقد رت
 واحتدت أي القوة والظفر وعادت ،النفس محلت بشكل غري مرئي عالمات الصليبهذه . املسيح

 ألن ؛ ولذلك يرشم اجلسد بالدم رمشاً واحداً، عالمات الصليب-  مرئيبشكٍل - باجلسد الذي حيمل 
 وألن دمه أي قوة حياة النفس إمنا. دمه نبع من جسده وفاض من رأسه وقدميه ويديه وجنبه املطعون

  . ولذلك قام حياً بسبب االحتاد،دقنوم الكلمة املتجس اجلسد ومن االحتاد بأهو نابع من
علناً كمال  أي عالمة احلياة والنطق الذي نطق به م،والصليب هو عالمة نفسه اإلنسانية

 عن  وفديةً هبةًهس أي صارت نفْ،"كملقد أُ: " صرخ قائالًهسفَ نظَفَ رأسه ولَضفَوعندما خ. حمبته
وهكذا يصري تكميل القربان املقدس برشم .  عن أجسادنانا، كما صار جسده قرباناً وفديةًنفوس

  عن جسده إالَّانفصلت هس وهذا أول رشم من الذبيحة وا، معلناً الكاهن بذلك أن نفْ،اجلسد بالدم
 ما حياةًوهكذا صار لكل منهما رغم انفصاهل. أن الهوته مل ينفصل مطلقاً ال من نفسه وال من جسده

يرشم الكاهن اجلسد ومن أجل هذا األمر .  من أقنوم الكلمة بسبب االحتاد وحسب تعليم اآلباءنابعةً
  .نه جسد حي وحمييأ و،حتاد النفس باجلسدبالدم معلناً ا

  هكذا محل ، جبسده وقامواحتدت كما أن نفسه عادت ،علناًمث يرشم بعد ذلك الدم باجلسد م 
احدة جسده النفس املت السماء عينها ليظهر أمام اآلب إىل به ودخل.  

 ألن املسيح محل ؛ ويرشم باجلسد والدم رمشاً واحداً،"دسات للقديسنيالقُ" :ويقول الكاهن  
مث يأخذ اجلسد . قدس األقداس إىل  ودخل بذبيحة ذاته،ناسوته وفتح لنا طريق األقداس

حتاد النفس باجلسد ل اب ألن من ِق؛رمشاً واحداًويبله بالدم ويرشم به اجلسد الطاهر ) سباديقوناأل(
سباديقون انفصال، وبعد أن يرشم اجلسد باألوحياة عدم املوت يصري بعد ذلك الرشم ما معاً بدون 

  .والدم منهما وما واحداً) األسباديقون( ويكون الرشم باجلسد باألسباديقون،يرشم الدم 
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ع  يوز واحدٍة ألن الرب بذبيحٍة؛ل كل املؤمنني يف الكأس حىت يتناواألسباديقونويترك   
ومن مث صارت العادة أن ال يتناول الكاهن . جسده ودمه الواحد على املؤمنني ليصري الكل واحداً

 ألن احلمل ؛ فيوضع مقلوباًاألسباديقونا أم.  حىت توزيع األسرار وبعد تناول الشعب كلهاألسباديقون
ويوضع مقلوباً . به من ذحبهقلب على ظهره لكي يتمكن الكاهن الذي يقر يف العتيقة كان يحِبإذا ذُ

  . فاض منه دم حياة لكل العاملحِبألنه محل اهللا الذي عندما ذُ

  : املكنيالبنالقربانة وتقسيم جسد ربنا يسوع املسيح 
امعة،  مثال الكنيسة اجلي القربانة هأن املكني البن" احلاوي"تذكر حاشية مضافة على كتاب   

وباقي ) االثىن عشر صليب يف القربانة(وحوله الرسل االثىن عشر ) األسباديقون(فالرب يف وسطها 
وعند قوله  ": وعن تقسيم اجلسد تقول احلاشية نفسها.القربانة هم املؤمنون يف كل مكان وزمان

مهوقس،؛أسفل إىل م القربانة من أعلى يقسرق رأس  ويفْ،د ألن ربنا يسوع نزل من السماء وجتس
ل بعد ذلك يف صالة القسمة دون أن يفصل من  ويكم، فيصري على مثال اجلنني،القربانة وأسفلها

  ". فتصري على تسعة أجزاء أي كمال احلياة بالصليب والقيامة،اخللف باقي التقسيم

  :تقسيم اجلسد يف الطقس احلبشي
 سنة من حياة املسيح ٣٣ صليباً متثل ٣٣ يوجد يف القربانة اإلثيوبية الكنيسة استعمالحسب   

رز ا يف أركان املسكونة  صلبان هي البشائر األربعة اليت تشهد حلياة املسيح اليت ك٤ُويضاف إليها 
  . صليب٤٠ بالثالوث ليصبح جمموع الصلبان اإلميان صلبان أي ٣األربعة ويضاف أيضاً 

 ،أسفل إىل أنه أوالً من أعلىد على  املعاصرة تقسيم اجلساإلثيوبيةوتشرح الكتب الطقسية   
 فهي متثل حياة ،ا باقي الصلبانأم". مهأخذ خبزاً وقس ":ده عند قول الكاهن وجتساالبنأي نزول 

 األساسية االتفاق ولعل نقطة .صعوده وجلوسه عن ميني اآلب إىل املسيح وبشارته يف اجلليل واليهودية
أخذ خبزاً  ":القديسة مرمي عند قول الكاهن وحلوله يف أحشاء االبند هي أن جتس ...مهوقس."  

  .وهنا نرى أن الطقس يؤكد إن اإلفخارستيا هي جسد ودم حقيقي ليسوع املسيح ربنا  

  :كتاب حكمة اآلباء املصريني
ن يأكلين م"جسد ربنا يسوع املسيح ودمه الطاهر مها ينبوع حياة أبدية كقول ربنا له اد   
 كيف كدِرر يف األقوال اإلهلية ي أن كل من يتمهواعلم" وأنا أقيمه من األموات"اً  وأيض."حييا يب

يكون ربنا كائناً يف هذا السر الفائق الذي ال يباإلميانك إالَّدر  .د من العذراء والدة وألنه جاء وجتس
ربنا عندما ) الشيخ(اإلله يأخذ الكاهن القربانة ويضعها على يده اليسرى مثلما محل مسعان الكاهن 
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 لكي ؛"وشكر ":أوالً عند قوله.  مث يرشم ثالثة صلبان،اهليكل لكي يباركه بيده اليمىن إىل جيء به
وثانياً عند قوله. حبياته وموته احمليياالبنمه يكون ختم الصليب هو الشكر السري لآلب الذي قد : 

وثالثاً .  احلياة الواهب احلياة للبشرية ألن الذي بارك جسده هو أقنوم الكلمة وجعله خبز؛"وباركه"
 ،ع جسد ربنا يف أرجاء املسكونة هو الصليب احمليي ألن الذي وزاً؛يرشم صليب" مهوقس ":عند قوله

 )١( مث يكمل التقسيم فيظهر الرأس والذنب، يفصلهاأنأسفل بدون  إىل رق القربانة من أعلىويفْ
 ا علة تقسيم اجلسدأم.  أحشاء البتول والدة اإلله القديسة مرميد يفنه جاء من السماء وجتسأداً مؤكِّ
 ، فهو ألن ما صنعه الرب يف علية صهيون كان قبل موته وقيامته،مه عند قوله وقس الثلث والثلثنيإىل

ما بعد حلول  إىل  وترك الباقي بدون تقسيم الثلث، إىلوهكذا يعلن الكاهن هذا السر بقسمة القربانة
 فهو ،ا باقي السر أم.د ويف العلية يف صهيون السر قد تأسس بالتجس ثلث ألن؛قدسالروح ال

اكتمال السر عند القسمة،  إىل رمبا اإلشارة هنا( وهو ما يعلنه لنا الروح القدس ،بالصليب والقيامة
قدس  اجلسد بال قسمة حىت يأيت الروح ال ثلثيوهكذا يظل).  الروح القدساستدعاءوالقسمة تتم بعد 

 فيعلن لنا الروح القدس أن هذا باحلقيقة هو جسد ربنا يسوع املسيح ،وحىت خنرب مبوت الرب وبقيامته
 بعد حلول البارقليط لكي نفهم بالروح القدس حقيقة ع إالَّم وال يوزومن أجل هذا ال يقس. احمليي

  .هذا السر الفائق
  ٢(م بدون فصلواجلسد يقس(نؤمن برب واحد  ":ال ينقسم كقولنا  ألن املسيح يسوع واحد

 على  اجلسدع الكاهن يوز،وبعد أن يتم تقسيم اجلسد على شكل ومثال الصليب". يسوع املسيح
م كسر عندما تقد فت، بل يأخذ اجلوهرة املناسبة ويعطيها للمتناولةً، صغرياًسرر كُكس فال ي،املتناولني
 وهو يعطي لكي ، حيث أننا نشترك يف املسيح الواحد،لروحي لثبات املعىن ااستحسانهذا . للمتناول

فإن توزيع اجلسد يعطى بعد رشم عالمة ،وعلى جري عادة الكثريين. ا مرياثه ونصيبه الذي خيصهمن 
 ويضع املتناول يده اليسرى على صدره ويده اليمىن فوقها وهو حيمل فيها اللفافة حىت ال ،الصليب

 صالة القسمة هي صالة توزيع أنوأعلم أيضاً . األرض بسبب اإلمهالتسقط جوهرة من اجلسد على 
  .عطى مرياثاً لكل املتناولني ولكنه ي، ال ينقسم واحد ألن املسيح؛ وهو املعىن الغالب،النصيب واملرياث

                                                 
نشر اخلوالجي كله مركز الدراسات الشرقية . الذنب أي القدمني وقد وردت هذه الكلمة نفسها يف خوالجي البابا غربيال اخلامس )1(

  . املوسكي–الفرنسيسكان لآلباء 
ورد يف خوالجي آخر ويقسم اجلسد بدون فصل ألن ربنا يسوع املسيح عندما مات انفصلت نفسه عن جسده ولكن الهوته مل  )2(

والثلث ألنه مات بعد العشاء والثلثني ألنه قيام يف اليوم الثالث بعد أن نزل إىل اجلحيم فيكون إعالن . ينفصل عن نفسه وال عن جسده
  .لسر بتقسيم اجلسد دون فصل وتقسيمه إىل ثلث وثلثنيا



 ٧٦

  الفصل السادس
   وهو خادم مجيع األسرار،سر الكهنوت

  
تب السامية اليت  يقامون هلذه الرإمنا ،س أي األسقف والقس والشما، خدام األسرارأنواعلم   

  .وضع اليد والشرطونية يف الكهنوت إىل تبدأ بقص شعر الشماس القارئ
يف ) الشماسية(وأول درجات اخلدمة هي القارئ الذي يقام مع غريه من درجات التشمسة   

ا األسقف أم. تهم ألنه يقام خلدمة املؤمنني فقط ويسهر على رعاي؛قداس املؤمنني وبعد صالة الصلح
  . ألنه يقام لرعاية املوعوظني واملؤمنني؛بركسيسفيقام بعد اإل

 يقص شعره من فوق جبهته األسقف فإن ،موه له الذين قددِهت تزكية القارئ وشئرومىت قُ  
مث من  ، بل حيرث للرب فقط، ومن خلف ألنه ال يعود يضع يده على أي حمراث،لزوال جمد العامل

نه يدير اخلد األيسر كقول  وفوق الصدغ الشمال أل،هانات والتحقرياليمني لتقبل اإلفوق الصدغ 
ويكمل بذلك رشم الصليب ودعاء الثالوث القدوس . الرب ويصري عامالً بالقول اإلهلي الذي يقرأه

  .خدمته إىل الذي دعاه
ألنه يقام  ؛ يرشم ثالث مرات على جبهته بدون وضع يدوإمنا ،بوذياكونوال يقص شعر اإلي  

 ألنه خيدم معه ؛رشيدياكونويدعوه األ. خلدمة البيت وحراسة األواين واالهتمام حبسن ومجال البيعة
 يقول مثل أندون   آمني،بوذياكون لبيعة اهللا املقدسةإي" فالن"لرشم األول قائالً للشعب بعد ا

تب رشم كل رس وي ألنه هو الذي يكرباألسقف؛ ألن هذه الكلمة خاصة ؛"ندعوك"األسقف 
  .الكهنوت

 ألنه خيدم بيت الثالوث وحيرس األسرار ؛ويرشم أوالً باسم اآلب واالبن والروح القدس
  .اإلهلية

  . ألنه يقام خلدمة أسراره؛ويرشم رمشاً ثانياً باسم االبن الوحيد
  .والرشم الثالث للروح القدس الذي يفيض عليه نعمة اخلدمة

:  وهياإلهلية ذات الكلمات اليت تقال عند رفع الصعيدة قائالً) البطرشيل(ويلبسه البالريا 
 للكنيسة اً وبنيانسالمةً.  المسك القدوس أيها اآلب واالبن والروح القدس املساويوإكراماًجمداً 
 يتذكر عند رفع أن اإلهلي هذه الكلمات يف القداس اإليبوذياكوننه مىت مسع أويكون . املقدسة

  .البالريا لكي ينال هذه اخلدمة املقدسةالصعيدة والقربان كيف لبس 



 ٧٧

  :إقامة الذياكون
  يناديه من فوق املذبح األرشيدياكونا الذياكون الذي يبدأ أول درجات الكهنوت وخيدم أم 

 ألن صالة الشعب هي اليت تؤكد عزمهم على قبول خدمة ؛ يشترك يف الصالةأنطالباً من الشعب 
أيها : " وهي أول صالة لوضع اليد للشرطونية قائالً،د عليه الياألسقفوبعد ذلك يضع . دياكونيته

س واحلكمة والقوة كما  من الروح القدأمأله...  ضابط الكل احلقيقي غري الكاذب اإللهالسيد الرب 
 ويوجه نظر املدعو ."ه بأوجاع املسيحسطفانوس أول الشمامسة ورأس الشهداء املتشبمألت عبدك أ
قسمنا  ": قائالًاألسقف ويدعوه . ألنه يتقلد خدمته برشم الصليب؛سطفانوسأبه التشب إىل للشرطونية

 األرثوذكسية يف كنيسة اهللا(...)  أو الشهيد  (...)فالن مشاساً على املذبح الطاهر الذي للقديس
. باسم اآلب واالبن الروح القدس" : وذه الكلمات يناديه قائالً...."الكائنة باملدينة أو الكورة 

 شركته اً مث يكرر الكالم معلن،نه يقام بواسطة الثالوث القدوسأرمشاً واحداً على جبهته معلناً . "آمني
ندعوك يا فالن يف بيعة اهللا آمني باسم االبن الوحيد ربنا  ": بقولهاألسقفيف اخلدمة الرسولية مع 

ملرة األوىل يقيمه الثالوث  ألنه يف ا؛ويرمشه مرتني. "باسم الروح القدس البارقليط آمني. يسوع املسيح
 ألنه أقيم يف أول ؛ ويرمشه على جبهته. أي باسم اآلب واالبن الروح القدس،وهي مثال صيغة التعميد

 وهنا عند ذكر اسم املذبح والبيعة )١(درجات الكهنوت ليخدم املذبح السمائي الذي يقع يف قسمته
مث يضع . "قدس الفاعل يف الكهنوتباسم االبن الوحيد رئيس الكهنة وباسم الروح ال"يرمشه 

 ألن األوراريون هو عالمة ؛"جمداً وإكراماً للثالوث القدوس" ويقول ،األوراريون على كتفه الشمال
وهكذا " كنيسة اهللا..  للواحدة الوحيدة املقدسة اجلامعة الرسولية اًسالماً وبنيان"اخلدمة ويكمل قوله 

ه الشمال طوال أيام خدمته تشبهاً باملسيح له اد الذي يتقدم ويأخذ األوراريون وحيمله على كتف
  .محل الصليب وهو خارج من دار الوالية على كتفه الشمال

  :إقامة القس
 األرشيدياكون فليقسم ويناديه وإالَّ ، رسامته قساًاألسقف يكمل اً ذياكونمِسوإذا كان قد قُ  

طقس القسيسية ويبارك  إىل  الشماسيةنه ينتقل من طقسأ معلناً بندائه األسقفمن بعد صالة 
 وبعد ، ميتلئ من روح احلكمةأن ويصلي طالباً ، عليه مث يضع يده اليمىن لكي يقام للخدمةاألسقف

ويرمشه باسم اآلب واالبن . "ندعوك يف كنيسة اهللا املقدسة قسيساً: "األسقف يطلب له ذلك يقول أن
اركه باسم الروح القدس ثالثة رشومات من بعد  ويب، ويعضده باسم االبن الوحيد،والروح القدس

  .وضع اليد

                                                 
  .الذي يكون من نصيبه )1(



 ٧٨

  والرشم الثالث . والرشم الثاين إقامة بسلطان الصليب.ا الرشم األول فهو دعوة اخلدمةوأم 
ويكون قائماً لدى اآلب بوساطة االبن وبعمل الروح القدس الذي . يتأييد بالروح القدس املعز

  . يف اإلنسان الداخلييؤازره
  رشومات الصليب يف سر الكهنوتت مت

   رب ناسخ هذه السطور الطاهرةذكر عبدك اخلاطئ ياأ
 ويرزقه مرياث أتعابهوكل من يقرأ فليقل جيبنيوت ألجل صاحب الكتاب لكي يعوضه الرب عن كل 

  . بقوة الصليب احمليي لربنا يسوع املسيحأقدامنا ويشدخ الشيطان حتت ،امللكوت
 .آمني




