السالم االحتفالي لعيد القيامة بحسب طقس كنيسة المشرق
ُرتبة ّ
األب إسحاق أدونيه تمرس
ونجدها في أغلب ليتورجيات الكنائس
السالم
المميزة والمهمة َ
ّ
االحتفالية لعيد القيامة ،من ُ
ُرتبة ّ
الرتَب َ
الرسولية .ما سنحاول إيضاحه عن هذه ال ُرتبة بحسب ليتورجية كنيسة المشرق ،سيكون بصورة موجزة وموضوعية.

للب ّنية الطقسية
السالم حسب النصوص
ّ
فصل ُ
سنتَّبع ُ
الكتابية ،في كال ال َعهدين .مع َعرض ُم ّ
البعد الكتابي لكلمة ّ
جية مع
السالم بحسب كتاب الحوذ ار
السالم بحسب ّ
النصوص الليتور ّ
الطقسي .والمعاني الليتورجية ل ُرتبة ّ
ل ُرتبة ّ
ّ
الالهوتية لهذه ال ُرتبة.
الخالصة
رَبطها ُببعدها الكتابي .وبيان ُ
ّ

السالم حسب النصوص الكتابية:
أوالًُ :
البعد الكتابي لكلمة ّ

السالم أو الُقبلة
مرة ،و(ّ )86
السالم في العهد القديم (ّ )239
أما ُقبلة ّ
مرة في العهد الجديدّ .
لمة ّ
تَرد ك َ
المقدسة فترد في هذه النصوص الكتابية بعهديه تسعة ( )9مرات( :مثل ،6:27نش ،2:1لو/48:22 ،45:7
ُ

روم1 ،16:16قور2 ،20:16قور1 ،12:13تس1 ،26:5بط.)14:5

المستخدم في ليتورجية اإلفخارستيا .ومن خالل دراسة النصوص
السالم الكتابي هو أساس ّ
إ ّن ّ
السالم ُ
أن
السالم ُيمكن اكتشاف ُ
السالم في الليتورجية المسيحيةّ .
النقطة الجوهرية التي نبع منها ّ
الكتابية والخاصة بُقبلة ّ
منتشر في الكنيسة األولى ،وبعض المفسرين يرون في الُقبلة ّإنها
ا
السالم أو القبلة المقدسة) كانت
مفهوم (قبلة ّ
كانت في األصل عادة يهودية ثم تناقلتها الكنيسة األولى .1وبحسب قول باركلى" :بالتأكيد لم تكن قبلة مختلطة
بين الرجال والسيدات ،بل كانت بين رجل ورجل ،وبين امرأة وامرأة .وأحيانا لم تكن تعطى على الشفاه بل على

السالم ُيوضح باركلى مبينا ّانه" :عندما تحولت االجتماعات
األيدي" .وأما عن سبب ُفقدان أو تغير هذه القبلة أو ّ
الصغيرة إلى اجتماعات كبيرة وعندما أصبحت الغرف الصغيرة كنائس كبيرة ضاعت األلفة والمودة ،وضاعت معها

السالم بحد ذاته ،وهي تقليد ليتورجي عريق وعميق في الجماعة
السالم" .يبدو من هذا ّ
السالم هي ّ
أن قبلة ّ
قبلة ّ
المسيحية أيضا ،على سبيل المثال تَسليم َرّبنا ومخّلصنا يسوع المسيح بالُقبَلة.
اليهودية ومنها إلى
ّ
ّ
السالم ،إنها أعظم حالة إنسانية تدل على التّواصل والوحدة واأللفة
من المعاني
السالم وبُقبلة ّ
الخاصة ب ّ
ّ

السالم وتقبيل الواحد لآلخر دليل على
وعبارة ضيافية (أي متعلقة بالضيافة) في الثقافة الشرقية .والمصالحة تبدأ ب ّ
الخاص بمعنى
السالم هي ضمن اإلطار
نسانية جديدة .واإلطار
المغفرة والتسامح وبداية لعالقة إ ّ
ّ
الكتابي لُقبَلة ّ
ّ
محبة  .Agapeوينبغي التميز ما بين الكلمات التالية philia :و erosو .Agapeالتي غالبا ما تترجم في
اَل ّ
الحب.
العربية بالمحبة أو ُ

1الدكتور وليم باركلي ،تفسير العهد الجديد-المجلد الثالث ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،القاهرة ،1991 ،الصفحة .394
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السالم
ثاني ًاُ :
البعد الليتورجي لُقبَلة ّ

سالم ُبذاته ،يبقى من النقاط الجوهرية في ليتورجية اإلفخارستيا الشرقية ،ومنها كنيسة
سالم ُأوُال ّ
قُبلُةُال ّ

السالم
المشرق .وإلى يومنا هذا نجد ّ
السالم تجري بنفس المعنى والصورة"ُ :ي َحي الكاهن المؤمنين قائالّ :
أن ُرتبة ّ
صعد أحد
وم َع روحك .فيضع الكاهن َيدهُ ُ
معكمُ ،
اليمنى على التقادم ثم يضعها على المذبحَ ،في َ
فيجيبونَ :م َع َك َ

السالم .ثم يلتفت الشماس نحو الشعب
ٌ
شماس َدرجات اَلمذبح (ُقدس القداس) ويلثم المذبح ويد الكاهن وينال منهما ّ

السالم مع
السالم أوال للشمامسة اآلخرين ،ثم يتبادل ّ
السالم ب ُح ّب المسيح .وعند نزوله ُيعطي ّ
قائال :أخوتي ،تبادلوا ّ
يقبل الشخص
أحد المؤمنين في الهيكل ،ويتبادله المؤمنون بينهم ،واضعا كل واحد كفيه في كفي اآلخر ،بعد ذلك ّ
السالم من المذبح إلى الكاهن ،ثم إلى الشمامسة وأخي ار إلى المؤمنين" .2في هذه اللحظة التي
يديه .وهكذا ينحدر ّ

السالم هو سالم اسكاتولوجي شمولي كوني،
السالم ُيق أر سف ار األحياء والموتى ،إشارة إلى ّ
أن ّ
يتبادل فيها المؤمنون ّ
ّ
ّ
ألننا سنكون في لحظة مقدسة ُمتصالحين مع بعضنا
السالم قبل بداية ُرتبة التقديسّ ،
اآلن وإلى األبدَ .
ويتُم تبادل ّ
عه أبناءا له.
وم ُ
البعض ومع هللا األب الذي صالحنا بأبنه الوحيد وجعلنا به َ

السالم:
البنية
ّ
ثالث ًاُ :
الطقسية لُرتبة ّ
ܛܟܣܐ ܕܚܘܓܝܐ 3ܕܫܠܡܐ ܕܩܝܡܬܐ
السالم االحتفالي لعيد القيامة
ُرتبة ّ

تحضيرات لل ُرتبة :عند بزوغ الفجر يدخلون الكهنة والشمامسة بمالبس موقرة ومزينة والئقة .وإذا ،تم
حضور أساقفة عدة أو أسقف واحد ،يرتدون الحلة الطقسية .ويدخلون قدس األقداس ،مع الصليب

واإلنجيل وأغصان الزيتون(أوشعنه) والمبخرة والشموع.

 .1البداية :الصالة الربية( .كما تقال في األعياد).

تعبر عن االحتفال بعيد القيامة
ضَ
عضد يا ربنا وإلهنا َ
 .2الصالة الكهنوتية اإلفتتاحية" :أُ ُ
عفنا" .والتي ّ
الماراني ،وتمجيد قيامة األبن الحبيب.

الكهنوتية االفتتاحية ُيترتلون مزَ "150 :سّبحوا هللاَ في ُقدسه َسّبحوه في َجَلد ع َّزيه " .ثم
الصالة
ّ
 .3بعد ّ
الشعوب" .ومع كل جملة من
ُيضاف إليه مزَ "116 :سّبحي َّ
ميع ّ
األمم وْا َ
مدحيه يا َج َ
الر َّب يا َج َ
ميع َ

ܲ

ܩܝܡܬܗ ܲ
ܠܟܐ ܡܫܝ ܵܚܐ ܲ
ܕܡ ܵ
المزمور تقال هذه الردة ܲ
ܢܙ ܲܝܚ ܠ ܵ
ܒܗܠ ܸܠܘ ܵܝܗ :نحتفل بقيامة مسيح الملك
ُ

.4

بهّللويا.

َ
ܲ
ܲ
̈
ܲ
ܲ
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܘܢ ܼܛܪ
ܨܠܝ ܼܒܵܟ̣ܼ .
ܘܩܝܸܡ ̇ ܹܲܥܕܬ ̣ܟ ܼܒ ܼ
ܒܟܠ ܸܦܢܝ ܵܢܼ .
الصالة ̇الكهنوتيةܼ ̇ :ܐܫܪܐ ܲ ܼܫܝܢܵܟ ̣ ̇ ܲ ܼ
ܲ ̈
ܘܕܝ ܼܬܵܐ
ܘܐܝܩܵܪܵܐ ܼ
ܘܬ ܵ ܼ
ܣܩܘܢ ܵܠܟ ̣ ܸܬܫܒܘܚܬܵܐ ܼ
ܒܛܝܒ ܼܘ ܼܬ ܵ ̣ܟܼ .ܕ ܼܒ ܼ ܵܓܘܵܗ ܼܢ ܼ
ܼܝܠ ܹܕܝܗ ܲ ܼ

2المطران جاك إسحق ،القداس الكلداني-دراسة طقسية تحليلية ،منشورات دار نجم المشرق ،الطبعة الثانية ،بغداد.2008 ،
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ܲ 3ܚܓܝܼ –ܚܘ ܵ
ظم .احتفل عيدا .احتشد .اجتمع .فرح .رقص.
ܓ ܵܝܐ بمعنى :دار في البيعة بزياح .ع ّ
2

ܸ
وقوم بيعتك بصليبك،
ܒܟܠ ܸܥܕ ܵܢ ܡܵܪܵܐ ܼ
ܘܣ ܼܓܕܬܵܐܼ .
ܕܟܠّ ( .
احل أمنك في كل األنحاءّ ،
واحفظ بنيها بنعمتك ،لكي يرفعوا لك فيها المجد والوقار والشكر والسجود).
 .5ويبدؤون ترتيل هذه التراتيل الطقسية ( ܲ
ܥܘ ̈ܢ ܵܝ ܵܬܐ ܵܗܠܝܢ) .وهم في قدس األقداس.
.6

ܡܗܘܢ ܨܠܝܒܵܐ ܘ ܹܐ ܲ
(ܘܢܵܦ̇ܩܝܢ ܡܢ ܲܡܕܒ̇ܚ ܵܐܲ :ܟܕ ܐܝܬ ܲܥ ܲ
ܢܓܠܝ ܲܘܢ ܲ
ܲ
ܘܫܪܟܵܐ.
ܘ
ܼ
ܼ ܼ ܼ
ܼܼ
ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ
ܼ ܼ ̈ܵ ܼ ܼ
ܲ
ܲ
̇
̇
ܕܡ ܼܕܒܚ ܵܐ ܟܡܵܐ ܕܨ ܵ ܹܒܝܢ).
ܩܕ ܵܡ ܼܬ ܵ
ܪܥܐ ܼ
ܡܪܝܢ ܼ
ܘܐ ܵ ܼ
ܫܘܪܝܹܐ ܼ

وفي ختام هذه التراتيل يخرجون من قدس األقداس وهم حاملين ،الصليب واإلنجيل وأغصان الزيتون

̈ܵ

(أوشعنه) والمبخرة والشموع .ويرتلون (ܫܘܪܝܐ 4ܕܨܘ ܵ
ܪܬܐ 5أي بدايات الصورة) .أمام باب قدس األقداس،

كيفما يرغبون.

ܵ

 .7ܫܘ ̈ܪܝܐ ܕܨܘ ܵ
ܪܬܐ .تتكون من سبعة صور كتابية وتتبعها ترتيلة بنفس المعنى الكتابي لآلية.

السير البطيء من أمام باب قدس األقداس إلى هيكل الكنيسة وهم
 .8في نهاية هذه التراتيل يبدأون في ّ
حاملين ،الصليب واإلنجيل وأغصان الزيتون (أوشعنه) والمبخرة والشموع .ويخرجون إلى (بيت الصالة)6
في فناء الكنيسة.

 .9ثم تُضاف إلى هذه التراتيل "األلحان المساعدة" ،7ثم المجدلة.
 .10صالة الكاهنܲ ُ:ܠ ܲ
ܡܕܒܪ ܵ ܼ ܵ
بانية فقط.
ܢܘ ܼܬܟ ܡܵܪܝ :وهي خاصة باألعياد الر ّ
ܼ ܼ
القانونܵ " :ܩ ܲ
الكثيرة!"
.11
ܢܘ ܵܢܐ ."8ترتيل مزمورَّ "97
الج ُزُر َ
ولتفرح ُ
الر ُّب َمَل َك فلتَبتَهج األَرض َ
التسبحة :ܬܸܫܒ ܲܘ ܵ
ܚܬܐ .تُقال هنا تسبحة خاصة وقصيرة.
.12

.13

المناداة :وتُقال من قبل شماسين بصوت مسموع.

.14

صالة كهنوتية :مزدوجة وهي عادة ما تُقال من قبل األسقف -إذا كان حاض ار.

ُ
ܲ
̇
ܲ
̈
ܲ
ܫܡܝ ܵܥܐ.
ܪܙܝܢ ܠܵܗ ܬ ܹܪܝܢ ܼ
ܡܫܡܫ ܵ ܹܡܐ ܒܩܵܠܵܐ ܼ
ܟܵܪܘ ܼܙܘ ܼܬܵܐܼ .ܡ ܼܟ ܼ

ܲ
ܲ ܵ ܲ ܵ ܲ ܵܲ
ܘܐܠ ܲܵܗܢ ܕ ܸܢܬ ܲܒ ܲܣܡ ܲ
ܐܘ ܹܬܗ ܼܲܕܫ ܵܠܡܵܟ.
ܢܝ
ܒܗ
ܢ
ܪ
ܨܠܘ ܼܬܐܼ .ܐܫܘܐ ܼܠܢ ܡ ܼ
ܼ
ܲ ܼ ܼ̈ ܼ ܼ ܼ
ܼ ܼܲ
ܚܒ ̇
ܲ
ܲ
ܕܐ ܼܟ ܸܪܙܘ ܼܡ ܼܠ ܹ
ܐܟܐ.
ܼ ܼ
ܪܬܵܗ .ܫ ܵܠܡܵܟ ܡܵܪܝ ܗܵܘ ܼ

السالم بحب المسيح" ثالثة مرات.
.15
ويهتفون الشمامسة جميعهم بصوت واحد ومسموع" :تبادلوا ّ
السالم مع بعضهم البعض .حيث يلثمون الصليب واإلنجيل .والذي يتبادر في
ومن ثم يتبادل الجمع ّ
عليك.
(فلتحل)
المجيء يقول :قيامة ربنا .والواقف في مكانه ُيجيب :القيامة والحياة والتجدد
َ
ّ

4نص إنجيلي يسبق أبياتا من الشعر الكنسي خالل طواف أو الزياح.
5آية كتابية ،مستقاة عادة من العهد الجديد ،تسبق الترتيلة.

6يوجد عن يمين الساحة إيوانا مسقفا يسمى "بيت الصالة" يستخدم إلقامة صالتي الصباح والمساء والقسم األول من القداس ،أي ُرتبة

كالم هللا خالل فترة الصيف الحارة ،أي منذ عشية عيد الصعود حتى األحد األول من زمن تقديس الكنيسة .ولها ابعاد الهوتية أخرى
لن نتطرق لها لموضوعية الموضوع.

7مجموعات من األبيات الشعرية ،يختارون مجموعة ترتل في ختام جلسة الصالة.
ًّ 8
ردة ترافق آيات المزمور .وامتد معنى (قانونا) ليشمل المزمور وردته.
3

ܲ
ܘܐܵܡܪܝܢ ܣܘܓܝܬܵܐ ܗ ܵ ܹܕܐܲ :ܒܙܩܝܦܘܬܵܐ ܲ
ܦܝܪܵܐ.
ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ
ܼ ܼ ܼܼ ܼ
ܒܢܝܫܵܐ ܼܫ ܼ
ܘܫܪܼ :

.16
.17

ترتل في هذه األثناء ترتيلة "بصلبه" .هنا يدخل الجمع إلى داخل الكنيسة أي الهيكل.

ثم يق أر "التعليم الكنسي الخاص بعيد القيامة"ܲ .
ܵ
ܢܘܬ ܵܐ
ܦ
ܠ
ܡ
ܼ
ܼ
ُ

̈
̈
ܘܥ ܹܢ ̇ܝܢ ܐ ܵ ܹܡܝܢ ܒܟ ܲ
ܲ .18
ܵ
ܵ
ܠܗܘܢ ܼܲܬܪ ܹܥܐ.
ܐ.
ܬ
ܟ
ܪ
ܵ
ܒܘ ܼ
ܼ
ܦܩܝܢ ܗ ܵ ܹܠܝܢ ܼ
ܘܡ ܼ
ܼ
ُ

ثم تُرتل البركات من قبل الكاهن ،وفي نهاية كل بركة ٌيجيب الجمع بآمين( .الخاتمة).

السالم:
رابعاً :المعاني الليتورجية لنصوص ُرتبة ّ

السالم) ،على الحدث الفصحي لربنا يسوع المسيح ،بمعنى أدق إ ّن النصوص
السالم أو (ُقبَلة ّ
ترتكز ُرتبة ّ
المستخدمة في هذه ال ُرتبة تنطلق من حدث دخول يسوع المسيح إلى أورشليم مرو ار بآالمه وصلبه وموته
ّ
الليتورجية ُ
ومعظم النصوص تؤكد على ذلك .لذا ،سنوجز
وقيامته .خارج هذا المحور األساسي ال يمكن فهم ُرتبة ّ
السالمُ .
السالم بالنقاط التالية:
أهم المعاني الليتورجية التي تنص عليها نصوص ُرتبة ّ

 .1الصلوات الكهنوتية :تحتوي ال ُرتبة على أربعة صلوات كهنوتية:
الصالة األولى وهي اإلفتتاحية :تُجسد المعنى األصيل لصيغة الصلوات المشرقية ،ألنها تبدأ بصيغة
ّ
الصالة المستخدمة في القداس اإللهي" ،اعضد يا ربنا وإلهنا ضعفنا" .وتمتاز بمعنى احتفالي (عيد) ،وعيد
ماراني (أي أنه أحد األعياد الربية)( ،عيد القيامة).

الصالة الثانية :وهي صالة تسبق (العونيثا) ،هذه الصالة نفسها المستخدمة في سابوع الصليب ،تُقال
حل
قبل (الشورايا) في صالة المساء أليام اآلحاد .ومعناها مرتبط بالصليبّ ،
تأسست ،وبه ّ
ألن الكنيسة به ّ
األمان في ربوع العالم.

الصالة الثالثة :وهي صالة خاصة مرتبطة باألعياد المارانية فقط ،وتُقال قبل (الشورايا) في صالة المساء.

ومعناها مرتبط بالتدبير اإللهي ،واألعياد المارانية هي أعياد التدبير اإللهي بشخص يسوع المسيح محور

التدبير.

السالم واألمان ،الذي ُبشر به من قبل المالئكة.
الصالة الرابعة :وهي صالة مزدوجة ،تعبر عن معنى ّ
وبه حل زمن الفرح ،بمعنى عيد القيامة.
 .2المزامير :مز َ " :150سّبحوا هللاَ في ُقدسه َسّبحوه في َجَلد ع ّزه " .معاني المزمور تتفق مع االحتفال
الليتورجي ،وبداية الليتورجية تكون من قدس األقداس التي هي ُقدسه .والطابع االحتفالي واضح في استخدام

اآلالت الموسيقية ،والتي كانت تُستخدم في األعياد والمناسبات القومية أيضا .والمعنى الشمولي والكوني
ألن القيامة تعبر عن خلق جديد.
لحدث الخلق يتحدد في اآلية  2عن سبب التسبيحّ ،
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الشعوب" .هو امتداد لمزمور
ثم ُيضاف إليه مز َ " :116سّبحي َّ
ميع ّ
األمم وْا َ
مدحيه يا َج َ
الر َّب يا َج َ
ميع َ
 150بعالقته الشمولية والكونية من ناحية األُمم والشعوب ،وبروز رحمة هللا لكل الشعوب ،لكن نوّد أن
أن النص السرياني ُيعبر عن الرحمة بـ "النعمة".
نوضح ّ
البعد اإلسكاتولوجي هو مركز هذا المزمور،
مزَّ " :97
الج ُزُر َ
الكثيرة!"ُ .
ولتفرح ُ
الر ُّب َمَل َك فلتَبتَهج األَرض َ

المنتصر هو هللا واألبرار ،واألبرار بتمسكهم بإيمانهم حتى النهاية .والفرح سيكون بخالص عظيم لمدينة

صهيون .والكل مرتبط بالمخلص الذي خّلصنا وحقق الخالص النهائي اآلن وإلى األبد.

 .3التراتيل المرّتلة في هذه الُرتبة:
الترتيلة األولى :وهي عبارة عن أبيات شعرية قصيرة جدا ،تتغنى بكل األعياد المارانية والتدبير

الخالصي وذكرى اآلباء والقديسين ،والشهداء مثل اسطفانوس .ومن ثم سنجد أبيات أخرى تخص الصليب
ووصف عملية الصلب ومفاعيل الصليب ،ومن ثم أبيات عن القيامة والمجد ،وباعتبار موت مخلصنا هو

لخالص وتقديس كنيسته .وتُرّتل كل هذه التراتيل في ُقدس األقداس.
الترتيلة الثانيةܼ :ܫܘ ̈ܵܪܝܐ ܕܨܘ ܵ
ܪܬܐ .تتكون من سبعة صور كتابية وتتبعها ترتيلة بنفس المعنى

الكتابي لآلية .النص األول :هو من سفر اشعيا النبي  ،2-1:60لكن مع تغير طفيف في النص وهو:

أن كلمة (الشعوب) تم استبدالها بكلمة (صالبيه) .والفكرة واضحة جدا ،فبهاء أورشليم سيكون بهاء الكنيسة
ّ

(بمفهومها الجامعي) .النص الثاني :اشعيا  .5-3:60النص الثالث :يو .35-33:19النص الرابع:
يو .42-41:19النص الخامس :يو .18-16:19النص السادس :يون17:1ب2-أ .10 ،النص السابع:

دا24:9أ25-ج26 ،أ و ب .هذه النصوص الكتابية التي تُعبر عن اكتمال النبوءات الخاصة بيسوع
المسيح من قبل األنبياء اشعيا ويونان ودانيال .والتراتيل التي تتبع هذه اآليات هي تفسير لمعنى النص
الكتابي .وتكتمل هذه التراتيل بتراتيل أخرى ،التي تقتصر في المعنى الليتورجي على شرح عملية الصلب

ومعنى الصليب .وهي في إطار النص الكتابي إذا ما قورن معنى الترتيلة بالنص الكتابي .هذه األبيات

الشعرية تعتبر من النقاط الجوهرية التي تخص المفهوم الالهوت لمعنى الصليب في كنيسة المشرق ،وهي
في إطار الوحي اإللهي الشمولي والكوني لحضور هللا مع اإلنسان في كل مراحل حياته األرضية .وتُضاف
"تراتيل األلحان المساعدة" ،9ومن ثم ترتيلة المجدلة ،التي تخص بمجد القيامة ،وحقيقة القيامة واإليمان

بها ،وظهور يسوع لتالميذه ومن ثم قصة توما وإص ارره على رؤية يسوع المسيح شخصيا.
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المقدسة.
السالم أو ُقبلة ّ
المناداة :تُعتبر هذه المناداة القمة الالهوتية في تفسير ومعرفة ُرتبة ّ
السالم أو الُقبلة ُ
ففيها سنجد أصالة الهوتية مشرقية وبأبعاد كتابية وليتورجية ُمعاصرة .فالطلبات التي تحتويها المناداة تنص

السالم المسيحي الحقيقي الذي ينبع من القيامة ،والقيامة بمفهومها الكوني الشمولي (الروحانيين
على مفهوم ّ
9مجموعات من األبيات الشعرية ،يختارون منها مجموعة ترتل في ختام جلسة الصالة أي ܡܘܬܒܐ.
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السالم اإلسكاتولوجي الذي تحقق اآلن .والتركيز على شخصية يسوع المسيح
والجسديين) وفي إطار ّ
السالم
للسالم ،به تم تحقيق الخلق أي بمعنى خلق عالم جديد يسوده ّ
باعتباره الينبوع والمصدر الوحيد ّ

السالم ترافقه الُقبالت "ܢܘ ̈ܫ ܵܩ ܵܬܐ ̈ܪܚܝ ܵܡ ܵܬܐ-ܢܘ ̈ܫ ܵܩ ܵܬܐ
أن النصوص الليتورجية تنص على ّ
الدائم .بما ّ
أن ّ
ܕܝ ܵܫ ܵ
̈ܪܚܝ ܵܡ ܵܬܐ ܲ
ܘܩ ̈
السالم أو الُقبلة المقدسة بحسب بولس الرسول ،هما مفهوم أو
بلة
ق
و
الم
الس
فإذا
ܼ.
"
ܐ
ܬ
ُ
ّ
ّ

السالم في الليتورجية المشرقية.
طريقة واحدة في فهم ُرتبة ّ

السالم ،وهي
السالم :من خالل ُ
السالم وكيفية تبادل ّ
الب ّنية الليتورجية سنصل إلى مرحلة تبادل ّ
 .5تبادل ّ
ق
السالم .ففي هذه اللحظة
وم ّ
عبر جدا عن حقيقة ّ
موضحة أعاله .لكن سنتطر إلى وصف ليتورجي عريق ُ
السالم .وهنا تُرتل ترتيلة جميلة جدا وهي
السالم بتقبيل الصليب واإلنجيل ومن ثم تبادل ّ
يتبادل الجميع ّ
السالم إلى داخل
السالم يدخل الجمع من باحة الكنيسة التي فيها يكون تبادل ّ
ترتيلة (بصلبه) .وبعد تبادل ّ

إن معاني ترتيلة "بصلبه" تتركز بمفهومها
فناء الكنيسة إذا صح التعبير (الفردوس الجديد) .بمعنى أدقّ ،
السالم.
الالهوتي العميق على ّ
المصالحة الذي حّققه لنا األبن (جنس آدم) ،وبنفس هذا الجنس ُحقق ّ
سر ُ
السالم والتصالح وبه رجع جنس آدم إلى أصله الفردوسي .أي
والصليب بذاته أُعتبر عالمة الخالص و ّ
أننا تصالحنا مع هللا األب ومن خالل إبنه الوحيد ،وأدخلنا إلى فردوسه الدائم والحقيقي وهو معنا كل األيام
من اآلن وإلى األبد.

السالم:
خامساً :الخالصة
ّ
الالهوتية لُرتبة ّ

السالم
ومرتب ٌ
ّ
ط بالحضارة اإلنسانية وفي مقدمتها حضارة الرافدين ،لذا ّ
إن مفهوم ّ
السالم هو مفهوم كوني ُ
السالم الفصحي هو
الكتابي هو نتاج لهذه الحضارة .وهذا ما وجدناه من خالل التفاسير
الكتابية التي تُفسر ّ
ّ
أن ّ
سالم ُمتّبع في التقليد اليهودي الذي هو من "اإلرث الحضاري المشترك" وقد تناقل عبر األجيال إلى يومنا هذا،

ووصل إلينا من خالل الحدث الفصحي ،ومن ثم اإلفخارستيا التي كانت تُقام في المنازل ثم الكنائس الكبيرة .لكن
اإلنسانية في كل المراحل التاريخية ،إنطالقا من
السالم هنا يدخل ضمن الوحي اإللهي المتواصل مع اإلنسان و
ّ
ّ

السالم ،والغاية النهائية كانت العيش
قصة الخلقّ .
السالم وعاشت مع ّ
ألن العالم المخلوق والخليقة ُكلها ُخلقت ب ّ
المفارقة
السالم ذاته ُسّلم ّ
رب ّ
السالم ،وب ّ
بسالم دائم وأبدي .لكن حرية اإلنسان أفقدته هذا ّ
السالم إلى الصليب .و ُ
السالم الدائم
ّإننا َ
السالم الدائم من خالل الصليب ،وبه سندخل الفردوس الدائم وإلى األبد .وحقيقة ّ
سنرجع ثانية إلى ّ

تكتمل في قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ،وقيامته هي حقيقة خلق الكون الجديد والعالم الجديد .وكل هذا من

السالم.
خالل ّ

السالم الطقسية يكمن ،في مفهوم الصليب المرتبط في الالهوت
المحور األساسي والجوهري في ُرتبة ّ
المشرقي بمفهومه اإلسكاتولوجي .التراتيل والمزامير وصالة الكاهن وحتى اآليات الكتابية تتمحور حول الصليب

سر من األسرار الكنسية السبعة في كنيسة المشرق .ونحوه تتوجه األنظار في الرتب
ومن ثم القيامة ،والصليب هو ّ

قية تتجه إلى
جية الكنيسة المشر ّ
الطقسية ،وهو صليب ُممجد كونه ال يحمل المصلوب ،دليل على قيامته .لذا فليتور ّ

سر دخول المسيح إلى تاريخ
الصليب ،إي إلى المصلوب والقائم والحي معنا في صورة الصليب الذي ُي ّ
عبر عن ّ
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السالم الدائم الذي
البشرية .فمن الممكن القول ّ
السالم ُببعدها اإلسكاتولوجي تعطي للمؤمن حامل صليبهّ ،
أن ُرتبة ّ
سر اإلفخارستيا،
به يتواجد في حضرة الثالوث األقدس (األب واألبن والروح القدس) ،من خالل المشاركة الدائمة في ّ

السالم الدائم من يسوع المسيح بذاته( ،إلى الموتى واألحياء معا) ونكون شاهدين على قيامته ،وقيامة
وفيها نستليم ّ
(جنس آدم) اآلن وإلى األبد.

7

الخاتمة

السالم لليلة عيد القيامة ،لها طابع خاص
السالم ُرتبة تَتَ َكرر في كل احتفال افخارستي ،ولكن ُرتبة ّ
تبادل ّ
ق
السالم والصليب! ورأينا
ومميز في
ّ
ليتورجية كنيسة المشر  ،كما الحظنا ،وخاصة ربطها بين حقيقتين متناقضتينّ ،

أن يكون الحمل الذي من خالله
كيف ارتبطت هاتين الحقيقتين المتناقضتين بشخص ربنا يسوع المسيح الذي قبل ّ
رب المجد
السالم الذي يقدمه ّ
للسالم الذي ينشده العالم اليوم ولن يراه إذا لم يقبل ّ
صالح هللا البشرية ،وأصبح منبع ّ

مجانية وعطاء.
من علو صليبه بكل
ّ
اعوية ،السنة العاشرة-العدد ()37-38
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