
 

 

 

 

 اقتراحات لتوزیع التناول في الظروف الخاصة

Communion in Extraordinary Circumstances 

 

 

 

 

— 

 مایو ٢٠٢٠

 القمص أبرام سلیمان

frsleman@CopticChurch.net 

 

 

 

 

 



 

 3مقدمة

 6الثبات على العقیدة مع تطور الطقس

 8تناول الجسد والدم معا

 11تناول األسرار المقدسة في الید

 14قدسیة األسرار

 17ختاما

 

  

2 



 مقدمة

وبعد المتداعیة، الظروف لتواكب بالمجتمع الیومیة الحیاة في تغییر یحدث االستثنائیة الظروف ظل               في

لبعض التغییرات بعض تعمل أن للكنیسة یمكن المنوال هذا وعلى علیه. ما إلى شيء كل یعود األزمة                   انتهاء

المقدسة األسرار وجوهر باهللا اإلیمان مع یتعارض ال بما وذلك الكنسي، التاریخ في حدث كما                 الطقوس

  وفاعلیتها.

اآلباء وكتابات المقدس الكتاب فكر ضوء في - الموضوع هذا بشأن - االقتراحات من كثیر                 بدراسة

في التناول لتوزیع الالئقة alternative methods االستثنائیة الطرق بعض توجد المقدس، والتقلید              األولین،

  الظروف االستثنائیة.

أسقف أو مطران الجلیل الحبر نیافة أو البابا قداسة رأي إذا حالة في الطرق هذه من أي أتباع                    ویمكن

  اإلیبارشیة أن أي من هذه الطرق مناسبة لظروف الكنیسة المحلیة.

المقدس، الكتاب ضوء في التناول لتوزیع المقترحة الطرق بهذه المرتبطة األمور بعض أوضح أن                أود

في تساعد لعلها بخصوصها، األسئلة لبعض وإجابة األرثوذكسیة، الكنیسة في المقدس والتقلید األباء               وأقوال

 اتخاذ القرار المناسب.

 تطور الطقوس:

الطقوس أن االعتبار في نضع أن یجب التناول، لتوزیع االستثنائیة الطرق نبحث أن وقبل البدایة،                 في

  عموما قابلة للتطور بحسب الظروف والعصر، وهذا ماحدث لطقوس كثیرة على مر تاریخ الكنیسة.

الحدیثة بالتكنولوجیا لالستفادة المقدس المیرون تحضیر طریقة في تطور حدث الحاضر عصرنا              في

  وتوفیر الوقت، في حبریة قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني، أدام الرب حیاته.

عدم على للحفاظ الرأس انحناء مجرد المقدسة" "القبلة عن التعبیر یكون أن الكنائس طلبت األیام                 هذه

الیدین بتالمس لیكون كثیرة عصور من تطورها سبق قد كان المقدسة القبلة طریقة أن العلم مع األیدي،                   تالمس

  بدال من قبلة الفم.
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والدم الجسد ُتقدِّم كانت الرسل اآلباء أیام في األولى الكنیسة أن ینكر أحد ال لألفخارستیا،                 بالنسبة

كورنثوس رسالة وفي المقدسة األناجیل في ورد ما حسب جًدا واضح وهذا المسیح، السید فعل كما                  منفصلین

 األولى (1كورنثوس 27-23:11).

قربانة باستخدام واحدة كنیسة في الواحدة اللیتورجیا طقس تتبع الكنیسة ظلت الكنسي، التاریخ بدایة                في

  واحدة وكأس واحدة، وأسقف واحد یرأس یخدم للسر، حینما سمحت الظروف بإتمام السر بهذه الطریقة.

المسیح یمثل وحده األسقف یعد ولم اللیتورجیات، وتعددت والمذابح الكنائس كثرت ذلك، بعد               ولكن

بعد وفیما أخرى. بطقوس یقومون كما الخدمة بهذه یقومون كثیرون كهنة هناك صار بل السر، یخدم                  الذي

 اشترك الشمامسة مع الكهنة في بعض الطقوس مثل مناولة الدم الكریم.

یوزعون كانوا وقته في الشمامسة أن إلى أشار المیالدي الثاني القرن في الشهید یوستینوس دفاع                 في

.  األفخارستیا على الشعب لیتناولوا منه ویأخذونه معهم للغائبین سواء المرضى أو المسافرین
1

أیام أثناء البیوت في للشعب لیقدموها العلمانیین مع المقدسة األسرار یرسلون كانوا أنهم ذلك من                 األكثر

زمن في أنطاكیة أسقف فابیوس إلى خطابه في م] 264] اإلسكندري دیونیسیوس القدیس لنا ویذكر                 االضطهاد.

وذلك ومجففة، بالدم مغموسة الجسد من جوهرة هیئة على لصبي األفخارستیا لقمة أعطى قًسا أن                 االضطهاد

.  لمناولة عجوز على فراش الموت
2

اهتمامهم كان بل األولین، الكنیسة آلباء األول االهتمام هي ودمه الرب جسد تناول طریقة تكن                 لم

المتبادلة االشتیاقات و األفخارستیا، نعمة عظمة معرفة وأیضا ودمه، الرب جسد لتناول االستعداد هو                األساسي

 بین اهللا واإلنسان لالتحاد معا (نشید االنشاد 6 : 3، نشید األنشاد 7 : 10)، یوحنا 6 : 56).

الرب ودم جسد مع الحقیقیة الشركة وهو السر بجوهر باإلیمان االحتفاظ مع ولكن الطقس، تطور                 لقد

  یسوع،  كما جاء في قول القدیس بولس الرسول:

  یوستینوس الشهید من القرن الثاني، الدفاع األول 165
2 ANF, vol. 6, Dionysius the Great, Epistle to Fabius Bishop of Antioch: 11, p. 101. 
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َشِرَكَة ُهَو َأَلْیَس َنْكِسُرُه الَِّذي اْلُخْبُز اْلَمِسیِح؟ َدِم َشِرَكَة ِهَي َأَلْیَسْت ُنَباِرُكَها الَِّتي اْلَبَرَكِة                "َكْأُس

  َجَسِد اْلَمِسیِح؟ (1 كورنثوس 10: 16).

أن نعتبر ذلك ومع المفرد، بلفظ واحدة" "كأس و واحد" "خبز عن َكَتَب بولس القدیس أن هنا                   ونالحظ

 الخبز الواحد والجسد الواحد هما معا شركة في جسد المسیح الواحد.

ألنها واحد" "جسد أنها الكنیسة وحدانیة سر إلى الرسول بولس القدیس أشار األصحاح نفس                في

جسده أي الحي"، المسیح "جسد هو - اآلیة نهایة في - یقصده الذي الواحد الخبز الواحد". "الخبز في                    تشترك

  اإللهي ودمه الكریم (1 كورنثوس 10: 17).

) ُیْحِیي" وَح الرُّ َوَلِكنَّ َیْقُتُل اْلَحْرَف "َألنَّ الحرف خدام ولیس الجدید، العهد خدام المسیح في صرنا                  لقد

  2 كورنثوس 3: 6).

اإلیمان یجب ذلك قبل ولكن الئقة، صورة بأحسن األسرار تقدیم طریقة یكون أن الواجب من                 حًقا

 بجوهر السر،  واستعداد القلب الالئق به.

یقبل لم ولكنه المسیح، السید نظر في خاطًئا شیًئا - الفریسیون علیها اعتاد التي - الكؤوس نظافة تكن                    لم

 تمسك الفریسیون بحرفیة طقس تنظیف الكؤوس دون االهتمام بتنظیف القلب (مرقس 7: 8-6).

جماعیة وخدمة عبادة هي بل التناول، وطریقة لحظة مجرد فقط لیست األفخارستیا أخرى جهة                من

على ودمه بجسده الحاضر المسیح یسوع الرب شخص خالل من اآلب هللا الخدیم الكاهن مع الشعب                  یقدمها

حیاتهم في تستمر ولكن اإلفخارستیا، سر من المؤمنین بتناول والخدمة العبادة هذه وتكمل المقدس،                المذبح

  الجدیدة في المسیح.

 الثبات على العقیدة مع تطور الطقس

المسیح، السید أعلنها الذي المبادئ على تستند المقدسة األسرار توزیع في استثنائیة بطریقة               التوصیة

 قال لهم:
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َربُّ ُهَو اِإلْنَساِن اْبَن َفِإنَّ اَألْبِرَیاِء!، َعَلى َحَكْمُتْم َلَما َذِبیَحًة َال َرْحَمًة ُأِریُد ِإنِّي ُهَو: َما َعِلْمُتْم                   "َلْو

ْبِت َأْیضًا " (متى 12 : 7).  السَّ

َأِبَیاَثاَر َأیَّاِم ِفي اهللاَِّ َبْیَت َدَخَل َكْیَف َمَعُه َوالَِّذیَن ُهَو َوَجاَع اْحَتاَج ِحیَن َداُوُد َفَعَلُه َما َقطُّ َقَرْأُتْم                    "َأَما

  َرِئیِس اْلَكَهَنِة َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي َال َیِحلُّ َأْكُلُه إالَّ ِلْلَكَهَنِة َوَأْعَطى الَِّذیَن َكاُنوا َمَعُه َأْیضًا؟.

َربُّ ُهَو اِإلْنَساِن اْبُن ِإذًا ْبِت. السَّ َألْجِل اِإلْنَساُن َال اِإلْنَساِن َألْجِل ُجِعَل ِإنََّما ْبُت السَّ َلُهُم: َقاَل                  ُثمَّ

ْبِت َأْیضًا" (مرقس 2 : 28-25).   السَّ

أن سبق كما الطقس، لخدمة اإلنسان ولیس اإلنسان، لخدمة هو الطقس إن القول یمكن ذلك على                  بناء

 شرح ذلك أبینا الحبیب قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني، وكثیر من األحبار األجالء المطارنة واألساقفة.

1) الرسول بولس القدیس قول حسب الظروف، كل في الجمیع مع برفق التعامل تقتضي الحانیة                 األبوة

  تسالونیكي 2 : 7-8،  كورنثوس 9 : 22).

أن البد بل وعقیدتها، الكنیسة إیمان عن التنازل األحوال من حال بأي تعني ال الحانیة األبوة هذه                   لكن

یكون أن على ،(3 : 1 (یهوذا ِلْلِقدِّیِسیَن" ًة َمرَّ اْلُمَسلَِّم و"اِإلیَماِن ،(10 : 1 (غالطیة اهللا وصایا حدود في                     تكون

 "ُكلُّ َشْيٍء ِبِلَیاَقٍة َوِبَحَسِب َتْرِتیٍب" (1 كورنثوس 14 : 40).

بالعقیدة مساس هو لیس التناول لتوزیع بدیلة طریقة اقتراح أن التنبیه یلزم األمور، تختلط ال حتى                  لكن

- ودمه یسوع الرب جسد باعتباره السر بجوهر اإلیمان بین وتعالیمنا أذهاننا في التمییز یجب إذ                  واإلیمان،

  اللذین للحیاة األبدیة - وبین الطریقة التي ُیقدَّم بها السر.

فقد السر تناول طریقة لكن األبدیة، الحیاة ونوال الخطایا لغفران هو ودمه الرب جسد أن نؤمن أننا                   مع

السر بها نتناول التي الطریقة حسب والموت، والمرض الضعف إلى تؤدي قد أو األبدیة الحیاة إلى                  تؤدي

  المقدس، حسب تعلیم القدیس بولس الرسول في (1 كورنثوس 11: 30-29).

وهي ἀναξὶως الیوناني األصل في وهي استحقاق"، "بدون عبارة وردت النص هذا              في

من كثیر في باإلنجلیزیة ترجمته في وجاءت "یأكل"، ἐσθὶητε الفعل لتصف Adverb حال               ظرف
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هي الدقیقة الترجمة تكون وبذلك ،"in unworthy manner" وأیًضا "unworthly" بتعبیر             الترجمات

 "بطریقة ال تلیق بتناول األسرار المقدسة".

مع والمصالحة والتوبة السر بجوهر اإلیمان ذلك في بما الحیاة سر لتناول بشري دور هناك أنه                  أي

 األخرین وأیًضا طریقة تناول األسرار المقدسة.

على الموضوعین األقدسین یسوع الرب ودم جسد خالل من اآلب اهللا مع شركة هي                األفخارستیا

  المذبح المقدس، وهي أعظم بكثیر من مجرد طریقة أداء الطقس.

یتذوقون األبدي اهللا ملكوت عربون في الیوم یعیشون الذین هم - الحرف خدام ولیس - الروح                  خدام

والحق بالروح له الساجدین طالب ألب .(6 : 3 كورنثوس 2) واإلفخارستیا اللیتورجیا خالل من األبدیة                  الحیاة

  (یوحنا 4 : 24-23).
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 تناول الجسد والدم معا

كان قریب وقت وحتى للمرضى، معا والدم الجسد مناولة للكاهن تسمح األرثوذكسیة القبطیة               الكنیسة

منع تم أن إلى فقط، للمرضى ولیس الكنیسة، شعب لكل الدم مع اإللهي الجسد یقدمون المسنین الكهنة                   بعض

  هذه الطریقة للتناول لعدم وجود ضرورة تقتضي ذلك في حینه.

هذه كل في فقط. الدم من المرضى من وبعض الرضع األطفال مناولة یتم هذا وقتنا حتى أنه                   كما

 الحاالت، لیس هناك أي شك في أنهم یتناولون جسد المسیح الحي بغض النظر عن طریقة تناولهم.

آمین بالحقیقة هو هذا إلهنا لعمانوئیل الذي والدم "الجسد یقول: بالدم مصبوغا الجسد الكاهن ناول 3               وإذا

. 

یسوع الرب مناسبة. بطریقة منفصلین الكریم والدم المقدس الجسد توزیع على اعتراض أي یوجد                ال

كورنثوس 1) كورنثوس إلى الرسول بولس القدیس رسالة وفي المقدسة األناجیل في مثبت كما هذا                 فعل

 11:23-27). ولكن هل معنى هذا أنه من الخطأ تقدیم الجسد المقدس والدم الكریم معا؟

خاص جدید بمفهوم ولكن القدیم، العهد في الفصح عشاء طقس حسب والخمر الخبز یسوع الرب                 قدم

دمي". هو "هذه وقال الخمر وقدم جسدي"، هو "هذا وقال الخبز قدم المسیح .(29-26:26 (متى اهللا                  بملكوت

 ولكن جوهریا الجسد والدم متحدان في المسیح.

في جدید احتفال هو بل بالفصح، حرفیا احتفاال هو لیس - القدس الروح حلول منذ - األخیر                   العشاء

 ملكوت اآلب  (متى 29:28)، و "عشاء عرس الحمل" (رؤیا 9:19).

هدفه كان بل القدیم، العهد طقوس تنفیذ مجرد هدفه یكن ولم والخمر، الخبز المسیح السید قدم                  حینما

قول حسب اهللا ملكوت في للدخول األفخارستیا سر في ودمه جسده خالل من للمؤمنین، اإللهیة حیاته                  تقدیم

2) " اَألَبِديِّ اْلَمِسیِح َیُسوَع َوُمَخلِِّصَنا َربَِّنا َمَلُكوِت ِإَلى ُدُخوٌل ِبِسَعٍة َلُكْم ُیَقدَُّم َهَكَذا "َأنَُّه الرسول بطرس                  القدیس

  بطرس 1 : 11).

  الخوالجي المقدس. جمع وترتیب القمص عبد المسیح صلیب المسعودي البرموسي - دیر السیدة العذراء البراموسئ3
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تماما مطابقة تكن لم ولكنها المسیح، السید لذبیحة رمزا كانت القدیم العهد ذبائح أن ننتبه أن أیضا                   یجب

العهد ذبائح كأحد المسیح ذبیحة نقدم أننا أبدا یعني ال منفصلین الكریم والدم المقدس الجسد تقدیم المسیح.                   لذبیحة

  القدیم التي ینفصل دمها عن لحمها عند ذبحها.

ولكنه بالجسد مات أنه وحقا ،(14 : 9 (عبرانیین َعْیٍب" ِبَال ِهللاَِّ َنْفَسُه َقدََّم َأَزِليٍّ "ِبُروٍح المسیح                   السید

واحدة لحظة ناسوته یفارق لم "الهوته األرثوذكسي: االیمان وحسب .(45 : 15 كورنثوس 1) ُمْحِییًا"                 "ُروحًا

  وال طرفة عین."

القدیم العهد ذبائح مثل - وانتهت ماتت كذبیحة المسیح ذبیحة الكنیسة ُتقدِّم ال األفخارستیا، سر                 في

الدم نرى ال الجوهر وفي ،(6 :5 (رؤیا الرؤیا سفر في ورد كما مذبوح"، كأنه قائم "حمل هو بل -                      الحیوانیة

  منفصًال عن الجسد في سفر الرؤیا.

الحي المسیح جسد هي األفخارستیا ،(11 : 17 (الویین الدَِّم" ِفي ِهَي اْلَجَسِد "َنْفَس ألن الحیاة هو                   الدم

اآلن ولكنه مات المسیح .(25 :7 (عبرانیین اآلب حین كل فینا یشفع حي اآلن ألنه مًعا، ودمه جسده هي                     أي

  حي إلى أبد اآلبدین (رؤیا 1 : 18).

على ونزوله تجسده نتذكر بل یسوع، الرب موت فقط نتذكر ال األفخارستیا، لیتورجیا صلوات                في

 األرض وموته وقیامته وصعوده إلى السموات وجلوسه عن یمین اآلب ومجیئه الثاني اآلتي من السموات.

َراِفیِم السَّ ِمَن َواِحٌد ِإَليَّ "َطاَر وقال: األفخارستیا، سر لممارسة نبویة صورة النبي إشعیاء رأى                لقد

َوُكفَِّر ِإْثُمَك َفاْنُتِزَع َشَفَتْیَك ْت َمسَّ َقْد َهِذِه "ِإنَّ َوَقاَل: َفِمي ِبَها َوَمسَّ اْلَمْذَبِح َعَلى ِمْن ِبِمْلَقٍط َأَخَذَها َقْد َجْمَرٌة                     َوِبَیِدِه

المقدس جسده أي الحي، المسیح جسد هي المقدسة" "الجمرة هذه أن شك وال .(7-6 :6 (إشعیاء َخِطیَِّتَك"                   َعْن

 ودمه الكریم معا.

والكأس، الصینیة في منفصلین الظاهر في كانا لو حتى ودمه الرب جسد بین جوهرًیا الفصل یمكن                  ال

 وسواء تم تقدیمها للمتناولین منفصلین أو معا.

  یقول الكاهن الخدیم في القسمة السریانیة:
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إذ جسدِه. من نفسُه وإنفصلت بالصلیب وإْنَحنَى وُذِبَح بالجسد، اهللا كلمُة تألََّم بالحقیقِة               "هكذا

 الهوتُه لم ینفِصل قْط ال من نفسِه وال من جسدِه…

منقسم وغیر االتحاد، بعد من مفترق وغیر عمانوئیل هو واحد القبر. من قام الثالث الیوم                 وفي

  إلى طبیعتین،

 هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد".

الجزء بغمس الكاهن یقوم المقدسة األسرار لتوزیع السابق األخیر االعتراف وقبل القسمة صالة               وبعد

نفس في الكاهن ویقول اإللهي، الجسد به یخضب ثم الكأس، في [االسبادیقون] المقدس القربان في                 األوسط

  الوقت:

حقیقي ودم جسد وكریم مقدس آمین. إلهنا ابن المسیح لیسوع حقیقي كریم ودم مقدس                "جسد

  لیسوع المسیح ابن إلهنا آمین. جسد ودم عمانوئیل إلهنا هذا هو بالحقیقة آمین".

دمه عن منفصًال لیس الكلمة اهللا ابن جسد أن كامل بوضوح تثبت اللیتورجیة والصلوات الطقوس                 هذه

أو منفصلین والدم الجسد ناولنا لو وحتى الكأس، وفي الصینیة في - ظاهرًیا - منفصالن كانا لو حتى                    جوهرًیا،

 معا بأي طریقة مقبولة. هذا الفصل ظاهري ولكن جوهرًیا هو جسد المسیح الواحد الحي.
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 تناول األسرار المقدسة في الید

أعطاها "First Communion األولى "المناولة أن تكشف األخیر، العشاء حول اإلنجیلیة             النصوص

ید إلى ید من المكسور الخبز تبادل جرى األرجح وعلى التالمیذ، على إیاها موزًعا الخبز بكسر یسوع                   الرب

 (متى 26 : 28-26).

الكنائس في ُمتَّبًعة كانت التي جذورها لها in hand الید في المقدسة األسرار تناول                طریقة

السریانیة الكنیسة تمارسها التي الطریقة نفس وهي ، عشر الخامس القرن قبل حتى األولى               األرثوذكسیة
4

.  األرثوذكسیة الشقیقة هذه األیام
5

ید على اإللهي بالدم مخضًبا المقدس الجسد تقدیم في - بها نوصي والتي - المقترحة الطریقة                  تتلخص

كفه على الیمنى كفه واضًعا یدیه یمد وهو الكاهن، أمام كامل بخشوع المتناول یتقدم الحالة هذه في                   المتناول.

المتناول، ید على الكریم بالدم ًبا ُمخضَّ المقدس الجسد بوضع الكاهن ویقوم صلیب)، شكل (على                الیسرى

  ویتناولها بحرص أمام الكاهن.

في المقدس الجسد تناول بشأن التعلیم بنفس ُیعلِّمون كانوا الذین األولین اآلباء من لكثیر كتابات                 توجد

عظاته من والعشرین الثالث مقاله في م] 386 - 313] األورشلیمي كیرلس القدیس تعالیم في ثابت وهذا                   الید.

شكل على تحتها الیسرى تكون بینما الیمنى یدهم كف على الرب جسد یتقبلوا بأن یعلمهم كان فقد                   للموعوظین،

.   صلیب، لتكون أیدیهم "كالعرش المستعد لقبول الملك" (األسرار٥: ٢١)
6

سنة كتبها التي السابعة مقالته في الید في التناول إلى السریاني Aphrahat الحكیم أفراهاط األب                 أشار

.   336-337 م عن قصة لعازر المسكین
7

المسیح السید لجراحات رمز هي المسكین لعازر جراحات أن - مقاله في - أفراهاط األب اعتبر                  وقد

 الذي یتناولونه على أیدیهم في خشوع وورع وحب.

4 Febe Aramanious, Coptic Orthodox Communion in the age of COVID- 19, Quoted from Byzantine 
Communion Spoons: A Review of the Evidence.  

  بیان صادر عن بطریركیة أنطاكیة وسائر المشرق للسریان األرثوذكس حول فیروس كورونا - دمشق 10 أذار 52020
   القمص تادرس یعقوب ملطي، القدیس كیرلس األورشلیمي، ط٢، ٢٩٥.6
 أفراهاط، المقالة السابعة، مقطع 7.21
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سؤال على رده في الید في التناول إلى م] 373- 303] السریاني أفرام مار القدیس أشار                  وأیًضا،

.  سلیمان "من جمع الریح في راحتیه؟" (أمثال 30: 4)
8

للموعوظین عظاته في الید على المقدس السر تقدیم طریقة على استند فقد الذهب فم یوحنا القدیس                  أما

خطابه في وقال المسیح. جسد بلمس تقدست أن بعد بها أخوتهم یضرون وال أیدیهم استخدام في یدققون                   حتى

تؤذوا [ال إخوتكم من أًیا تضرب تدعوها وال الرب]، [جسد یدكم تمسكه فیما "فكروا الموعوظین: إلى                  الثاني

بل تمسك، من فقط یدكم ولیس الید]. على المقدس الجسد [بوضع سامیة بعطیة ُكرمت أنها بما أخوتكم]؛                   بها

 فمكم ایًضا ینال عطایا السماء [جسد الرب ودمه]."
9

نالها التي الكرامة عظمة وعن اندهاشه عن م] 523 - 404] السروجي یعقوب مار القدیس                 ویعبِّر

تراه موضعه، سمو في الناریون منه یحترق الذي "ذاك ویقول: أیدیهم على الرب جسد یحملوا بأن                  المؤمنون

یستطیعون [ال مكانه موضع من تقترب ال النورانیین] [المالئكة الزهیة المراتب والخمر. الخبز في المائدة                 على

جسد یحملون التراب من [المخلوقین بأیدیهم یحملونه التراب أبناء وهوذا اهللا]، عرش موضع إلى                االقتراب

 الرب على أیدیهم]."
10

الید: على المقدس الجسد بتناول التعلیم نفس یعلِّم (523) المنبجي فیلوكسینوس مار القدیس               وكان

الضابط ونحتضن ُیذاق ال الذي ونشرب المأكول غیر ونأكل الملموس غیر ونلمس المنظور، غیر نشاهد                 "نحن

 الكل ونقبل غیر المحدود."
11

الصالة وهذه یده، على المقدس الجسد تناوله بعد المتناول یقولها صالة أیًضا فیلوكسینوس مار                وكتب

  محفوظة بمخطوٍط في المتحف البریطاني، ویقول:

الذي الحي للجسد واسجد وجهك، على یدیك وضع انحن الجسد، وأخذت یدیك بسطت               "وإذا

في المتجسد الحي اإلله أیها أحملك له: قل علیه، نظرك یستقر وعندما معه، وتكلَّم به،                 تمسك

  الخبز.

  أناشید في اإلیمان 10: 814
 
9 PG 49: 223 

  المیمر 42، سطر 104 - 10105
   الرسالة العقیدیة إلى الرهبان، ج1، ترجمة روجیه أخرس، ص 11.48
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في جمرة في نفسك حددت لقد عالم. یضبطه ال من یا العوالم، إله یا [یدي] راحتي في                   أحضنك

وقبولك منك لالقتراب أهلتني وكما األرض. تراب بقبضته یمسح الذي السید أنت جسدي،               كف

طعم جسدك بطعام وأذوق بقداسة، آكلك أن یارب أهًال اجعلني كذلك یدي، في               واحتضانك

 الحیاة." 
12

ممارسة أثناء بیدیه یتناول المؤمن كان االضطهاد أثناء أنه الكبیر باسیلیوس القدیس أشار               وأیًضا

.   التناول. وَذَكَر ذلك في رسالته رقم ٩٣ الموجهة إلى النبالء ُحكام قیصریة
13

ُتقدِّم أیًضا ولكنها الید، على المقدس الجسد تناول طریقة فقط تثبت ال وغیرهم اآلباء هؤالء                 أقوال

الحیاة في السر هذا وقوة الید، على یتناولونه الذي المسیح بجسد االتحاد معنى عن التأثیر بالغ روحًیا                   تعلیًما

 الجدیدة في المسیح.

كمن الرب جسد یتناولون كانوا إذ الكثیرین، ووعي ذاكرة من وغیرها المعاني هذه من كثیر تاهت                  لقد

  له عادة، ولم یعطوا ألنفسهم فرصة التأمل والتمجید هللا من أجل هذا السر العظیم.

الجسد المتناولین یرى حینما األمور، هذه كل في للتأمل أكثر فرصة تعطي الید في التناول                 ممارسة

  المقدس موضوعا على أیدیهم یتناولونه في شكر وتمجید اهللا على محبته العظیمة.

في النشید عروس مشاعر مثل تكون - یدها على المسیح جسد تتقبل وهي - المرهفة النفس                  مشاعر

ِبي" َحِبَلْت َمْن َوُحْجَرَة ُأمِّي َبْیَت َأْدَخْلُتُه َحتَّى َأْرِخِه َوَلْم َفَأْمَسْكُتُه َنْفِسي ُتِحبُُّه َمْن "َوَجْدُت عریسها: مع                   اتحادها

 (نشید االنشاد 3 : 4).

 قدسیة األسرار

الرب جسد یلمسوا أن فقط للكهنة ومسموح یأیدیهم، الرب جسد لمس مستحقین غیر أنهم البعض                 یعتقد

 یسوع.

12 London (British Museum), Add 17,125, f. 78r (IXe-XE s.); Add 14,529, f. 16va-17rb VIIe-VIIIe s 
13 NPNF, 2nd series, vol. 8, 179.  
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هم - الخاص بالمفهوم - الكهنة للمؤمنین. العام والكهنوت الخاص بالمعنى الكهنوت بین نمیز أن                 یجب

یسوع المسیح في - اآلب اهللا نعمة یقدمون الذین وهم ،(1 : 4 كورنثوس 1) اِهللا" َسَراِئِر َوُوَكَالِء اْلَمِسیِح                     "ُخدَّاِم

 -  للمؤمنین من خالل األسرار المقدسة، كما قال الرب في (لوقا 12 : 42).

- هللا وتسبیحهم العقلیة عبادتهم في - أجسادهم یقدمون أنهم بمعنى كهنة هم عامة بصفة المؤمنین أما                   

 كذبیحة  هللا على مذابح قلوبهم، كما قال القدیس بولس الرسول في (رومیة 12 : 1، عبرانیین 13 : 15).

األخیر العشاء ففي والمؤمنین. الكهنة بین فرق یوجد ال ولمسه، ودمه الرب جسد قبول طریقة جهة                  من

یتناولون هم وبینما الطریقة، بنفس منه لیتناولوا لتالمیذه أعطاهم ثم الكأس من وشرب الخبز من الرب                  أكل

 فاجأهم بقوله: "هذا هو جسدي"، و"هذا هو دمي".

وال ودمه الرب جسد تناول یستحق أحد فال االستحقاق، جهة من والمؤمنین الكهنة بین أیضا فرق                  ال

قبل استحقاقه بعدم یعترفون والمؤمنون الكهنة استحقاق. أجل من ولیس إلهیة كنعمة نتناوله ولكننا لمسه،                 حتى

 التناول، كما هو وارد في طقس القداس اإللهي.

"َأْخَلى اهللا صورة في وهو إذ األزلي، اهللا لكلمة المذهل االتضاع في للتأمل فرصة الید في الجسد                   تناول

الجمیع، یلمسه لكي الجمیع متناول في وصار .(7 : 2 (فیلبي النَّاِس" ِشْبِه ِفي َصاِئرًا َعْبٍد، ُصوَرَة آِخذًا                    َنْفَسُه،

 وینالوا الشفاء، و یكرزون بهذه األخبار السارة (متى 14 : 36، لوقا 6 : 19، 1 یوحنا 1 : 2-1).

أنفسنا نحرم - به لنتحد نتناوله و بأیدینا نلمسه حتى السماء من نزل أنه - اهللا ابن اتضاع نقبل ال كنا                       أن

53 : 6 (یوحنا ِفیُكْم" َحَیاٌة َلُكْم َفَلْیَس َدَمُه َوَتْشَرُبوا اِإلْنَساِن اْبِن َجَسَد َتْأُكُلوا َلْم "ِإْن معه: األبدیة الحیاة شركة                     من

( 

 : 13 (یوحنا أیضا لیغسلها بل - تالمیذه أرجل لیلمس فقط لیس - انحنى اهللا ابن اتضاع عظمة أجل                     من

من حرمانه إلى سیؤدي كان ویغسلها، رجلیه المسیح یلمس أن مستحق غیر أنه بطرس اعتقد وعندما .(10-3                 

َقِد َنِصیٌب…الَِّذي َمِعي َلَك َفَلْیَس َأْغِسُلَك َال ُكْنُت "ِإْن یسوع: الرب له قال الملكوت. في المسیح مع                   نصیبه

 اْغَتَسَل َلْیَس َلُه َحاَجٌة ِإالَّ ِإَلى َغْسِل ِرْجَلْیِه َبْل ُهَو َطاِهٌر ُكلُُّه. َوَأْنُتْم َطاِهُروَن " (یوحنا 13 : 10-8).
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وكل السر بمهابة الشعور یفقدون المتناولین یجعل الید في التناول أن البعض یقول أخري ناحیة                 ومن

مع اذا الحال هو فما صحیحا، هذا كان لو ولكن المقدسة. واألواني المذبح مثل الكنیسة في األخرى                   المقدسات

 الكهنة الذین یتناولون بأیدیهم في كل القداسات؟!

1) َتْرِتیٍب" َوِبَحَسِب "ِبِلَیاَقٍة الكنیسة في شيء كل یكون أن وألجل الرسل، واآلباء الرب وصایا                 حسب

و الكنیسة في والشمامسة الكهنة بخدمة الخاصة والترتیبات الطقوس الكنیسة وضعت (40 : 14                كورنثوس

َكَناِئِس َجِمیِع ِفي َكَما َسَالٍم ِإَلُه َبْل َتْشِویٍش ِإَلَه َلْیَس "اَهللا "ألن ذلك، على المحافظة ویجب والمذبح.                   الهیكل

 اْلِقدِّیِسیَن" (1 كورنثوس 14 : 33).

لمس أو الهیكل لدخول مستحقون غیر - والشمامسة الكهنة غیر من - المؤمنین أن هذا معنى لیس                    لكن

القدیس عنها قال التي القدیم العهد فرائض ناموس ورجعنا سقطنا قد نكون وإال المقدسة، األواني أو                  المذبح

 معلمنا بولس الرسول في (كولوسي 2 : 23-21).

ِإَلى ِبالدُُّخوِل ِثَقٌة " لهم - الكهنوتیة رتبهم عن النظر بغض - قدیسین المدعوین جمیع أن الواقع                   في

 «اَألْقَداِس» ِبَدِم َیُسوَع" (عبرانیین 10 : 19)، ولهم "َجَراَءٌة َوُقُدوٌم ِبِإیَماِنِه َعْن ِثَقٍة" (افسس 3 : 13-11).

بقیة تحرم الكنیسة یجعل ال والدم الرب لجسد تمییزهم وعدم المقدسة باألسرار البعض استهانة أن                 كما

 المؤمنین من بركة االتحاد بجسد المسیح، وبركة لمسه في أیدیهم إذا رأت الكنیسة ضرورة التناول في الید.

الرب یمنع لم هذا ولكن ودمه، الرب جسد ممیزین غیر استحقاق بغیر البعض تناول عدم من                  بالرغم

عدم بسبب الكثیرین وموت مرض األمر بلغ وإن حتى للجمیع، مذهل اتضاع في حبه تقدیم مواصلة                  عن

أمانة عدم ومع .(30-29 : 11 كورنثوس 1) في بوضوح الرسول بولس القدیس شرحه ما وهذا                  استحقاقهم.

 البعض یظل اهللا أمینا (رومیة 3 : 4-3).
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 ختاما

واألدوات التناول توزیع طریقة أما یتزعزع، ال الذي األبدي الملكوت ولیمة هي              األفخارستیا

وهذه األبدي، الملكوت إلى یصل حتى ودمه الرب جسد عطیة لتناول اإلنسان تخدم أدوات هي                 المستخدمة

  األدوات قابلة للتطور حسب الظروف.

بولس قول حسب الیوم، أمامنا الظاهرة الحسیة األمور كل رؤیتنا من سیختفي األبدي الملكوت                في

 الرسول:

غیر بصورة باإلیمان اهللا نرى [اآلن ِلَوْجٍه َوْجهًا ِحیَنِئٍذ َلِكْن ُلْغٍز ِفي ِمْرآٍة ِفي اآلَن َنْنُظُر                  "ِإنََّنا

  واضحة، ولكننا سنرا على حقیقته وجها لوجه].

جزئیا، وأموره اهللا نعرف [اآلن ُعِرْفُت َكَما َسَأْعِرُف ِحیَنِئٍذ َلِكْن اْلَمْعِرَفِة َبْعَض َأْعِرُف               اآلَن

 ولكن حینئذ سنعرفه كما یعرفنا هو تماما]" (1 كورنثوس 13 : 12).

ألننا اآلن، باإلیمان نمارسه ما جوهر في وسنعیش به، نؤمن ما حقیقة سنكتشف األبدي الملكوت                 في

شجرة من سنأكل و ،(4 : 3 (رؤیا بیض ثیاب في معه وسنمشي ،(2 :3 یوحنا 1) هو كما سنراه و مثله                        سنكون

.(9 : 19 (رؤیا اْلَحَمِل" ُعْرِس َعَشاِء ِإَلى ِلْلَمْدُعوِّیَن "ُطوَبى .(7 : 2 (رؤیا اهللا فردوس وسط في التي                     الحیاة

 امین.
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