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ليب في كنيسة المشرق   الصَّ
 ألب إسحاق أدونيه تمرسا 

 

 لمقدمةا

ليبّن معنى ا يسوع المسيح الذي  بشخصارتباطًا حقيقيًا جامعة مرتبط   في الكنيسة ال الصَّ
ليبناه في حضارة اإلنسان، فمع من غير إلى تاريخ البشرية جمعاء.  هو مدخل "أبن اإلنسان" الصَّ

ثم ، ومن مكانته في تاريخ البشرية لمعرفة األولمحور الالتاريخي الحضاري للصليب هو الُبعد لهذا ف
لكل المعاني والمفاهيم الالهوتية من خالل  قي كما في الكتاب المقدس، والذي جّسدالحقي معناه

 سّر من أسرار "كنيسة المشرق".الليتورجية المشرقية، واكتماله ب

 

 ليبللصَّ  أواًل: الُبعد التاريخي

ليبنا نجد صورة نا  وشكله، في عدة حضارات وقد سبقت ميالد المخلص بما يقارب  الصَّ
معناه . لكن ة وحتى الحضارة الصينيةالحضارة المصريّ و دين، كحضارة بالد الرافسنة،  1500

راحل التاريخ اإلنساني. لن نتطرق إلى شرح هذه الم من تلك المراحل في سيختلف استنادًا لكل مرحلة
ليبمعنى لكن سنستعرض . التاريخية، في هذه المناسبة ليب"كان في زمن يسوع المسيح.  الصَّ  الصَّ

ق عليه المجرم حتى الموت من د عمود ُيعلّ م عليه المجرم، أو مجرّ عد  يُ  ةخشبفي البداية عبارة عن 
ت في طرفه األعلى خشبة مستعرضة فيصبح ثبَّ الجوع واالجهاد. أصبح في عهد الرومان عمودًا تُ 

 استخدم. "Xأو قد تكون الخشبتان المتقاطعتان متساويتين، على شكل حرف"، "Tعلى شكل حرف "
ليب  االسكندر األكبر  كانوا قدغلب على اال نقاًل عن الفرس، الذين وسيلة لإلعدام في الشرق الصَّ

ليبّن الكثير من الدراسات الكتابية تؤكد أن أ .1الذي كان يستخدمه اآلشوريون" العمودأخذوه عن   الصَّ
ومنها:  رق رق اخرى كانت ُمتبعة في الشّ طُ  حيث استخدمتلم يكن وسيلة لإلعدام في العهد القديم. 

ُيصلب ، (10-9:31صم1) قطع الرأس ،(19-18:40تك) هُ رفع الرأس على خشبة والطيور تأكلُ 

                                                
 .30-29، الصفحة 1999المؤلفين، دائرة المعارف الكتابية، الطبعة الثانية، منشورات دار الثقافة، القاهرة، سنة مجموعة من -1

http://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/948
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( التعليق على الشجرة 23-22:21)لكن من خالل سفر التثنية . (11:6عزعلى عارضة البيت )
، 29:8يش). ويتكرر الحدث في في الخصوصية اإليمانية لشعب إسرائيل اً سنجد اختالف ،والدفن

عملية من خالل هذه النصوص نجد ان  .(13:3، وغل31:19يو)يتطابق مع . وهذا (26:10-27
تتطابق مع المصادر  والتي ة والطريقة التي ُينفذ بها هذا العقابح الكيفيّ ة توّض لب الكتابيّ الّص 

، كما في اآليات الكتابية التي تروي ةلب في اإلمبراطورية الرومانيّ عملية الّص  لتي تخّص التاريخية ا
. 37:19-28:18، يو56-1:23لو، 47-1:15، مر61-11، 2-1:27مت قصص اآلالم:

ليبنى ر معلف ويتغيّ ، وارتباطه بالقيامة سيخت  لب التاريخيّ وإنطالقًا من حدث الّص  في تاريخ  الصَّ
ليبهم جوهر ف  ولكي ن   .ة جمعاءالبشريّ   المسيحيّ  فته من خالل اإليمانعر  حي ينبغي م  المسي الصَّ

 القويم عبر التاريخ "الكنيسة األولى"، وذلك من خالل النصوص الكتابية.

 

ليب: ثانياً   لغوياً  الصَّ

ليب . كما في ر مفرد في حالة النصبذكّ في اللغة اليونانية هو أسم مُ  (:σταυρός)الصَّ
، 23:9لو. 32، 30، 21:15، 34:8. مر42، 40 ،32:27، 24:16، 38:10التالية: متاآليات 

. 14، 12:6، 11:5. غل18، 17:1كور1. 31، 25، 19، 17:19. يو26:23، 27:14
 .2:12. عب14:2، 20:1. قول18:3، 8:2. فل16:2أف

ْلب، مصلوب )أما في حالة الفعل:  القواعد د حسب عدَّ ت  والحاالت ت   (:σταυρόωيصلب، ص 
، 23، 22:27، 2:26، 34:23، 19:20. مت12:8، 9:7اسة. كما في اآليات التالية: اللغويّ 

، 21:23. لو16:6. 27، 25، 24، 20، 15، 14 ،13:15. مر5:28. 38، 35، 31، 26
. 10:4، 36:2. اع41، 23، 20، 18، 16، 15، 10، 6:19. يو20، 7:24. 33، 23

 .8:11. رؤ14:6، 24:5، 1:3ل. غ4:13كو2. 8، 2:2، 23، 13:1كو1

ليبكلمة  التي تخّص  ،اآلياتكثرة ورود هذه  تشير إلى في العهد الجديد أو كفعل،  كأسمسواء  الصَّ
ليبالمكانة التي أخذها   في الكنيسة االولى. الصَّ
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ليب: ثالثاً   في الكتاب المقدس الصَّ

للقول أّن بعض األحداث الكتابية تحمل رموز در والدراسات الكتابية، بعض المصا توصلت
ليب. وأكثر من ذلك فأّن علم اآلثار ، على جبل 1873"في سنة :أو إشارات تدل على مفهوم الصَّ

ليبت حجارة قبور تحمل كتابات باليونانية والعبرية، ترقى إلى عهد يسوع. و شفّ الزيتون، اكتُ  الذي  الصَّ
مسيحية. وبفضل بحوث آثاريه في أن األمر يتوقف على مدافن كان يرافقها دفع الناس إلى التفكير 

، نعلم اليوم أنه في نحو القرن األول بعد المسيح كانت القبور اليهودية 1945استمرت منذ سنة 
ليبب كانت ُتزين ليبهذه البداهة: أن  . فكان ال ُبد من قبولالصَّ  في البيئة اليهودية. كان متواجدا الصَّ

ط  " :مفتاحالالنبي حزقيال في سفره يعطينا  التصادف؟فكيف نفهم هذا  س  وقال  ل ه الرَّّب: ))إ جت ْز في و 
ليًبا ليم، وأرُسْم ص  ط  ُأور ش  س  ו"الم دينة، في و   3-4amvwrורׁשום רוׁשמא-"2ת ָּ֜

~wvrw بون  على ُكلّ  الق بائ ح  الَّتي ينت ح  دون  و  باه  الرّ جال  الَّذين  ي ت ن هَّ ها((على ج  ط  س   ُصن ع ت في و 
ليبليب" مما جعل أوريجان وجيروم يرون فيها إشارة تبدو هذه السمة بشكل "صَّ  .5"(4:9) التي  الصَّ

ليبعالمة  نّ أ . يعتبر هذا النص الدليل الواضح لإلشارة6ُترسم على جباه المعمَّدين نجدها  الصَّ
ولكن مهما يكن سيبقى معناها محصورا ومحدودا، مقارنة  ."العهد القديم" في الكتاب الُمقدسحاضرة 
ليبكلمة تنص عليها ُمعظم التفاسير ومنها:  اضافها العهد الجديد والتي الالهوتية التي بالمعاني  الصَّ

ليبتعني كل عمل الفداء الذي أكمله يسوع المسيح بموته. كلمة  ليبتعني الُمصالحة.  الصَّ هو  الصَّ
اإلنسان القديم قد ُصلب، من خالل المصلوب. إن  .سيح، ليس فقط في اقتدائنا بهرمز اتحادنا مع الم

ليبشجرة ورمزيتها لشجرة الحياة   ...الخ. الصَّ

 

 

 

                                                
 الترجمة اللفظية: "التاو". في األبجدية القديمة، كان هذا الحرف على شكل صليب. النص العبري طبعة شتوتغارت. -2
 ن الهولندية.جامعة ليد-الكتاب المقدس "البسيطة" بحروف عبرية-3
 الكتاب المقدس "البسيطة" طبعة جامعة ليدن الهولندية.-4
 .154-153، الصفحة 2016(، روح الليتورجية، الطبعة األولى، منشورات إيبارشية أربيل الكلدانية، أربيل، 16جوزيف راتسنجر )البابا بندكتي -5
، 2015يم إلى بابل، الطبعة األولى، منشورات المكتبة البولسية، المجموعة الكتابية، بيروت، بولس الفغالي )الخوري(، حزقيال من الكاهن إلى النبي من أورشل-6

 . 120الصفحة 
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ليب: رابعاً   في الليتورجية المشرقية "كنيسة المشرق": الصَّ

ليبن الليتورجية المشرقية ليتورجية قائمة على ا  ، ومؤسسة على الهوت القيامة الذي الصَّ
ليبتحقق ب ليب" الصَّ ليب أصبحوقد . عالمة للقيامة" الصَّ الشاهد الحقيقي والفعلي والفاعل في  الصَّ

ليبحياة الشعب المؤمن الذي يتبع  ليبألنه يتبع المصلوب عليه وهو عينه  الصَّ ذاته.  الصَّ
ليبسنستعرض أهم المعاني والمفاهيم والُرتب الطقسية التي تتمحور وترتكز على  في ليتورجية  الصَّ

 "كنيسة المشرق". كما في النقاط التالية:

 

  ريازة كنيسة المشرق  .1
. وأن نحو الشرق متجهة  ُتبنى هو أن كنائسها "كنيسة المشرق "ما تتميز به ريازة  نّ أ

من الجهة الشرقية، ونحوه تتجه كل يعلو المذبح  كبير ُقدس اقداسها يحتوي على صليب
، وهذا يتطابق أيضًا مع ريازة نحوه ون واالكليريوس متجهون المؤمنع يالصلوات ويكون الجم

ه وجه بيت العماد في ليتورجية العماد، وكذلك في مراسيم الجناز، التي تقتضي فيها أن يوجّ 
ليبالشرق و "اتجاه . المتوفي أثناء دفنه نحو الشرق   ؛هيُهما مفهومين لحقيقة واحدة  "،الصَّ

يعتبر من قوانين نحو الشرق  االتجاه إذاً  .أن يسوع المسيح حاضرًا معنا في كل زمان ومكان
الُرسل، ويرتبط بالنصوص الكتابية، "مثل البرق الذي يخرج من المشرق ويظهر حتى في 

. كذلك صعود الرّب إلى السماء، فقد (24/27مت) المغرب هكذا يكون مجيء ابن اإلنسان"
كان وجهه صوب المشرق، قال لهم المالك: "أن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي 

"أّن اّتجاه   E. Petersonلقد بين  .(27-13/23مر)كذلك كما رأيتموه يصعد أمامكم" 
انًا للصالة، الذي يجعل من الكون عالمًة للمسيح وبالتالي مكهو الصالة هذا نحو الشرق، 

ليبقد تّم تأكيده منذ القرون األولى برسم  على الجدار الشرقي لألبنية التي كان  الصَّ
ليب. في هذا المسيحيون يجتمعون فيها االحتفاُل المنتصر بالمسيح العائد يمتّد على نحو  الصَّ

 قد تّم ما إلى جماعة المؤمنين الذين، من خالل اّتجاههم نحٍو الشرق، يعلنون أّن الهيكل  
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. إذًا، المسيح حاضر  بين 7تجاوُزه، وأّن المسيح  هو الهيكل الحقيقّي وحاضر العال م ومستقبله"
ة بشخص يسوع المسيح والشوق الدائم إلى يالُممجد الذي يعتبر العالقة الحقيق مؤمنيه بصليبه

كنيسة المشرق تحتفظ بهذا التقليد الكنسي منُذ نشأتها، أي تتوجه إلى  وريازة. جيئه القريبم
ليبالشرق وفي نفس الوقت تحتفظ ب  الذي يعلو في الجهة الشرقية من بناء الكنيسة. الصَّ

ويرمز إلى أورشليم تتميز ريازة كنيسة المشرق "بالبيم"، الذي يقع في منتصف الكنيسة  كذلك،
وهكذا قال الرّب: هذه أورشليم قد جعلناها في وسط لنبي حزقيال "لكونها مركز العالم بحسب ا

ما يهمنا هو أن على "البيم" توجد منصة خشبية  (.5/5حزاألمم ومن حولها األراضي" )
ليبصغيرة، يضعون عليها  سجد لهما، وتدعى هذه المنصة واإلنجيل باتجاه الشعب لكي يُ  الصَّ
ليب"اُلجلجلة". إذًا، أصبح  ، ومع د لهوتسج مركز العالم وإليه تتوجه كل الشعوب واألمم الصَّ

ليب"البشرى السارة" اإلنجيل الذي ُيرافق كالم الرّب   .الصَّ
 

ليب .2 ليبفي السنة الليتورجية: سابوع مار إيليا و  الصَّ ليب"عيد  الصَّ  "الصَّ

في عدد أن األزمنة الليتورجية في كنيسة المشرق تنقسم إلى تسعة أزمنة تكون متفاوتة 
ليباألسابيع، فزمن مار إيليا و  هما في الزمن السابع من السنة الطقسية. وهي أزمنة مزدوجة  الصَّ

ليبوزمن أي أن زمن مار أيليا يتكون من سبعة أسابيع،  يتكون من أربعة أسابيع، لكن  الصَّ
ليبليا و ، السبب في المعنى الالهوتي لزمن "مار إيالعدد الكلي لهذه األسابيع هي سبعة فقط ". الصَّ

آب، يحيي هذا العيد حادثة تجلي يسوع محاطًا 6حتفل خالل هذه الفترة بعيد التجلي بتاريخ يُ "
النبي موسى الذي يمثل و  وا عن مجيء المسيح الموعود،إيليا ممثل األنبياء كافة الذين تنبئبالنبي 

لذا يجب أن  (،8-17/1الشريعة التي كانت تهدف إلى إعداد البشر لمجيء الُمخلص )مت
ليبيرمز عيد  يحتفل بهذا العيد بعد زمن إيليا وقبل زمن موسى. إلى مجيء يسوع للمرة  الصَّ

الثانية، بما أن النبي إيليا يسبق مجيء المسيح لُيحارب ابن الهالك ويكشف ضالله، كما قال 
العظيم الرهيب" هللا على لسان النبي مالخي: "هو ذا أرسل إيليا النبي قبل أن يأتي يوم الرّب 

، لذا (31-24/29(. ومن ثم يظهر يسوع تسبقه عالمته، أي صليبه، كما في )مت3/23مال)

                                                
كتوس السادس عشر، اإلسختولوجيا الموت والحياة األبدية، الطبعة األولى، سلسلة الفكر المس-7 يحي بين األمس واليوم، الكاردينال ُجوزيف ر اتسينجر "البا با بند 

 .22، الصفحة 2011المكتبة البولسية، بيروت، منشورات 
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ليبيجب أن يسبق األحد األول من زمن إيليا االحتفال بعيد  تتمحور الليتورجية في هذه  .8"الصَّ
اآلن، من خالل تحقيق المجيء الثاني منذ اإلسكاتولوجي "األواخري"، وعلى األزمنة على المفهوم 

ليب" ُمخلص الكوني. لذا نجد الذي هو يسوع نفسه"، وباكتمال ملئ الزمان بيسوع المسيح ال الصَّ
الذي حققه يسوع تمحور حول مفهوم "التدبير الخالصي" نية ياالمعنى الالهوتي لألعياد المار  ان

ه محور الزمن ، ألن، أي إنه يجمع بين الزمن الحاضر والماضي والمستقبلومن خالله بذاته
 .ويجمع بين كل األبعاد

ليبمن أيلول بعيد  13اآلشورية في -تحتفل كنيسة المشرق   ليب اكتشاف، "يوم الصَّ ". الصَّ
  بحسب المؤلف المجهول القرن التاسع.

ليبأن ليتورجية عيد  بر تلكنيسة المشرق )صالة الرمش والليل والصباح(، بحد ذاتها ُتع الصَّ
ليبمصدرًا ُمهمًا لفهم  خط  فهي فيفي كنيسة المشرق. وخاصة التراتيل التي تم تأليفها  الصَّ

اإلنسان وإلى اآلن. فكثير من التراتيل ُتعبر وُتفسر أن الُمخلص كان "الوحي اإللهي"، منُذ خلق 
ليبمعنا، وبه تم خلق كل الخالئق في الكون. مثال: "ب ليبأوجدت الخالئق. وب الصَّ قامت  الصَّ

ليبالخالئق. وب كذلك: "شجرة الحياة التي كانت منصوبة . "خلص الخالئق. خالق الخالئق الصَّ
 ا. وبمقارنته9في الجنة كانت ترمز إلى األبن الذي بصليبه كان مستعدًا ليخلص الجنس الهالك"

الرؤيا. لذلك  ر الكتاب الُمقدس من سفر التكوين إلى سفرالنصوص الكتابية سنجدها أنها ُتفسمع 
 ندع القارئ الُمهتم مراجعة كتاب الحوذرا الطقسي.  

ليبرتبة السالم االحتفالي لعيد القيامة، تتمحور حول ن أ: مالحظة مهمة الُممجد، وترتيلة  الصَّ
    10"بصلبه".

 

ليب .3  في طقس العماد الصَّ
لكن  نجده في بيت العماد،مع ما أن ما نجده من ترتيب في ُقدس األقداس، يتفق  

لكنيسة وعلى ن بيت العماد بجانب قدس األقداس لبتفاصيل ُمختلفة إلى حٍد ما. السبب هو أ
سرار الكنيسة ومنها جميع أل واألساسيالرئيسي  الصف ذاته. كون أن العماد هو المدخل

                                                
اآلثورية، الطبعة األولى، منشورات دار نجم المشرق، بغداد، -جاك إسحق )المطران(، الصالة الليتورجية على مدار السنة الطقسية لكنيسة المشرق الكلدانية-8

 .170-169، الصفحة 2011
ليبمن كتاب الحوذرا الطقسي، طبعة درمو، الجزء الثالث، ز -9 ليبعيد -الصَّ  .705-ܬܫܗ، الصفحة ܢܐܡܪترتيلة -المجلس األول-، صالة الليلالصَّ

 .50-43، الصفحة 2017-( 38-37العدد)-راجع المجلة الليتورجية، السنة العاشرة-10
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ليبع موقيكون  اإلفخارستيا. المذبح. "أقيم مذبح في صدر في بداية  في ليتورجية العماد الصَّ
ليباألقداس، يضعون عليه كتاب رتبة العماد وكتاب اإلنجيل الطاهر و قدس  الُمقدس،  الصَّ

ليب...يحمل الكاهن هذا  والمؤمنين خاصة  المعموديةخالل الرتبة، وُيبارك به ماء  الصَّ
ليبطالبي العماد. يتوجه وجه طالب العماد صوب  الموضوع على المذبح خالل  الصَّ

ليبهذه النظرة إلى  ُتعطي. 11الرتبة" ليبألن "الُبعد اإليماني لكل مسيحي،  الصَّ هو  الصَّ
ليب، و 12"بمثابة الربّ  "يخرجون من ُقدس  هو في مقدمة االحتفال في رتبة العماد، الصَّ
ليباألقداس مع  منُذ  اإلتباعليؤكد على معنى  .13، بمعنى هكذا نزل المسيح من السماء"الصَّ

ليبيتبع الرّب وذلك من خالل ينبغي أن  والُمعمداآلن، ليتذكر االآلم والموت والقيامة.   .الصَّ
على سكب الماء في جرن مرحلة إعداد جرن العماد، في ليتورجية رتبة العماد، تنص  أما

ليب، ويضعون لثم يكسون الجرن بمندي العماد، ومن وسنفسر ذلك من واإلنجيل عليه.  الصَّ
ليبليتورجية اإلفخارستيا التي سنتطرق إليها من خالل شرح معنى  خالل وكتاب اإلنجيل.  الصَّ

تفسير الليتورجي. لم نتطرق إلى رسم الالتي هي من ضمن المعنى الالهوتي الموحد في 
ليب ليبفي رتبة العماد، ألن هناك الكثير من "رسم عالمة  الصَّ "، مثال: على المعمد، الصَّ

على الجمع، في رتبة تقديس الزيت وكذلك رتبة تقديس الماء، العماد من خالل رسم عالمة 
ليب  على جباه المعمدين وعلى أجسادهم "صدورهم" في مرحلة المسحة بالزيت المقدس. الصَّ

ليبيضاح موقع إل كانت هذه محاولة سريعة  اللته.المنظور في رتبة العماد، معناه ود الصَّ

 

ليب .4  في القداس اإللهي لكنيسة المشرق  الصَّ
ينة، والثانية تتكون هذه الرتبة من مرحلتين، األولى إعداد العج :رتبة إعداد الُخبز اإلفخارستي

مرحلة إعداد العجينة، فبعد  ية ايئمن هذه الرتبة هي المرحلة النها اما يهمن عملية خبز الُخبز.
ليببطبع إشارة االنتهاء من العجن، يقوم الكاهن  في  والً أخمس مواضع:  على العجينة في الصَّ

                                                
، 2007دراسة طقسية تحليلية، الطبعة األولى، منشورات دار نجم المشرق، بغداد،  اآلثورية-جاك إسحق )المطران(، رتبة العماد في كنيسة المشرق الكلدانة-11

 .109الصفحة 
 .133المصدر السابق، الصفحة -12
13-connolly ،الجزء الثاني، الطبعة األولى، -ܢܘܗܪ ܬܫܡܫܝܬܐ ܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܚܡܝܫܝܐܙCSCO ،99، الصفحة 1889، روما. 
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بختم  كلها ثم من جهة الشرق والغرب، والشمال والجنوب. أي أن الكاهن يختم العجينة الوسط،
ليب ابي ُتشير الختم بحسب الالهوت الكتأن الدالالت الكتابية لمفهوم ، فما معنى هذا الختم؟ الصَّ

، عالمة لسلطته بحسب النص اليوناني(6-32/5أنه رمز  للشخص )سي"إلى عدة مفاهيم أهمها، 
والجوهرية "لمفهوم الختم"  الالهوتية قيمةال وتكمن. (6/15مك1، 41/42، 38/18وهويته، )تك

اآلب هذا على أبن اإلنسان، ال (، ألنه خاتم 6/27عندما يقول المسيح إنه قد مسح بختم أبيه )يو
(، ولكن يعني أيضًا التكريس الذي 36و5/32)يو يعني فقط السلطة التي يمنحه إياها إلكمال عمله

ليبفالختم يحمل عالمة . 14("10/36يويجعل منه أبن هللا ) التي هي شخصية يسوع المسيح  الصَّ
بذاته، وهذه العجينة أصبحت موثقة وُمصدقة، بأنها جسد الرّب منُذ اآلن. وكل هذا يتحقق من خالل 

ليب ليبضرورة وجود  "يسوع المسيح". الحي الصَّ : القول ثناء التقديسأواإلنجيل على المذبح  الصَّ
ليبلجبرائيل القطري: "أن  على المذبح، وفوقهما ايقونة ربنا، التي واإلنجيل الموضوعين  الصَّ

تقوم مقام شخص ربنا". وكذلك: "إذ عوض شخص ربنا نضع بواسطتها تتقدس األسرار الُمهيبة، 
ليب واإلنجيل على المذبح، وعوض الُخبز والخمر اللذين أعطاهما، نضع الُخبز والخمر، لذا ال  الصَّ

ليبيجوز ُمطلقًا تقديس األسرار الُمقدسة بدون وضع  وهذا ما  .15واإلنجيل وأيقونة ربنا قريبًا" الصَّ
ليبيتطابق أيضًا في ليتورجية العماد حينما نضع   من خاللها التيواإلنجيل على ُجرن العماد،  الصَّ

طواف من ُقدس األقداس تال بيسوع المسيح يوم عماده. اه تقدستُيحقق المؤمن إيمانه بأن جميع المي
ܹܟܐوترتيلة ُقدس األقداس ) إلى البيم

̈
ܢ ܐ ܕܼܩܿ

ܵ
ܢܼܝܬ

ܿ
طواف تُترتل هذه الترتيلة بحسب الُمفسرين أثناء ال: (ܥܘ

المقطع األول يخص الُمناسبة التي فيها  البيم. الترتيلة تنص على مقطعين؛ من ُقدس األقداس إلى
ليبُيعبر عن معنى يجري االحتفال بالقداس اإللهي، والمقطع الثاني   التطواف مرتبُط به.، ألن الصَّ

ليبن الكهنة والشمامسة وحاملي : "ايقول جبرائيل القطري مفسراً  والشمعتين والمبخرة كانوا  الصَّ
 . القول لجبرائيل القطري 16طواف، وكانوا ينشدون خالله ترتيلة ُقدس األقداس"تيشتركون جميعًا في ال

ليب: "إن إخراج أيضاً  ة وصراعه مع الشيطان اج يسوع إلى البريمن بيت ُقدس األقداس رمز  إلخر  الصَّ
ليب("، "وإن إصعاد 11-4/1)مت إلى البيم برفقة الشمامسة والكهنة رمز  لصعود يسوع مرات  الصَّ

                                                
 .299-298، الصفحة 2008الالهوت الكتابي، الطبعة السادسة، منشورات دار المشرق، بيروت، مجموعة من المؤلفين، معجم -14
م، الطبعة األولى، منشورات دار 615اآلثورية وضعه الربان جبرائيل بن ليفى القطري حوالي -جاك إسحق )المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية-15

 .112، الصفحة 2012نجم المشرق، بغداد، 
 .78، الصفحة 2008جاك إسحق )المطران(، القداس الكلداني دراسة طقسية تحليلية، الطبعة الثانية، منشورات نجم المشرق، بغداد، -16
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المؤلف المجهول: يقول . 17عديدة إلى أورشليم برفقة تالميذه األثني عشر )وتالميذه( السبعين"
داخل ُقدس األقداس، ويبقى الشمامسة الرسائليون على القسطروم، ثم يعطي  صطف االكليروس"ي

االركذياقون اإليعاز لفتح الستار، فيتقدم الشماسان اإلنجيليان اللذان يخدمان الُقداس، "ميخائيل" 
و"جبرائيل" وهما رئيسا المالئكة، ويتبعهما الشمامسة الرسائليون حاملو المصابيح والشموع والمبخرة 

ليبالشمامسة اإلنجيليون، فحامل  ثم ܐ-الصَّ ܵܟܵܝܐ ܨܠܼܝܼܒܵ
ܿ
ܠܵܟܐ ܼܙ ܚܼܝܕ ܢܼܝܹܫܗ ܕܼܡܿ

ܿ
، ويأتي األسقف ܵܗܝܹܕܝܢ ܼܐ

ليبرفع  .18ويسير الجميع نحو البيم"في األخير، وعن يساره األركذياقون،  واإلنجيل من البيم:  الصَّ
ليبإن رفع " رمز  إللقاء القبض على يسوع من قبل  مع اإلنجيل من المنصة وإنزالهما من البيم الصَّ

الصالبين، وإخراجه من أورشليم إلى المكان الذي ُصلب فيه. يرمز حمل القسيس لإلنجيل إلى لحاق 
ليبن حمل ايوحنا اإلنجيلي ومرافقته ليسوع لحين الصلب.  ليبمن قبل الشماس رمز  لحمل  الصَّ  الصَّ

ليبنزل يُ (. 27/32الحقل )مت م ن قبل شمعون القيرواني، الذي كان آتيًا من واإلنجيل من  الصَّ
سة، ألنه، عندما ُقبض على يسوع طواف احتفالي وبدون مرافقة الكهنة والشمامتعلى البيم بدون 

ليبقتيد ليصلب، كل التالميذ تركوه وهربوا. إن نصب واُ  في مدخل باب ُقدس األقداس رمز   الصَّ
ليبلصلب يسوع على خشبة  تطرقنا إليه في هذا النص من الليتورجية قد أهمل في لكن ما  .19"الصَّ

والسبب لُفقدان "البيم" في ريازة كنيسة المشرق، وكذلك أدى إلى ضياع مفهوم  كنيسة المشرق اآلن،
لم نتطرق إلى الُبعد لذا،  .أو الفرق ما بين الُقداس االحتفالي والقداس الخاص بتناول القربان الُمقدس

أن أقدم التفاسير الليتورجية تنص على المناولة ف :أما فيما يخص المناولة تبة.التاريخي في تطور الر 
(، "يؤكد أن هذه العادة تعود إلى أيام الُرسل، 222-155، نذكر منها: ترتوليانوس القرطاجي )باليدين

ليبيوم كان المسيحيون يبسطون أيديهم بشكل صليب ليقتبلوا عليها القربان، فتبقى هيئة  مصوَّرة  الصَّ
أما بالنسبة لكنيسة المشرق (. 428-350وهذا أيضاً ما يؤكده تيودورس المصيصي ). 20في أذهانهم"

"...يمد الشخص الذي يقترب لتناول الجسد يديه، (: 502-399فإنها تتبع قول نرساي الملفان )

                                                
م، الطبعة األولى، منشورات دار 615اآلثورية وضعه الربان جبرائيل بن ليفى القطري حوالي -جاك إسحق )المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية-17

 .36، الصفحة 2012نجم المشرق، بغداد، 
 .7الصفحة  Connolly.78المصدر السابق، الصفحة -18

م، الطبعة األولى، منشورات دار 615اآلثورية وضعه الربان جبرائيل بن ليفى القطري حوالي -جاك إسحق )المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية19
 .42، الصفحة 2012نجم المشرق، بغداد، 

 .18، الصفحة 2008ناصر الجميل )الخوري(، الرموز المسيحية، الطبعة األولى، بيروت، -20
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ليبواضعًا يده اليمنى فوق األخرى، بحيث يجعل المتناول يديه على شكل  ، وهكذا يقتبل جسد الصَّ
ليبربنا فوق  ليب. فإن ربنا يسوع ازدرى على الصَّ ليب، وبواسطة الصَّ . 21أرتفع وصعد إلى الُعلى" الصَّ

ليبالبداية كانت مع ختم العجينة بعالمة  ، والخاتمة تكون باستقبال ُمخلصنا على أيدينا بعالمة الصَّ
ليب ليبكذلك، ف الصَّ  هو البداية والنهاية. الصَّ

 

ليبال .5  في رتبة الرسامة األسقفية صَّ

ليب األسقف الجديد ُيقلدتنص رتبة الرسامة األسقفية على أن   في مراسيم الرسامة من  الصَّ
ه:". قبل البطريرك "ُمترأس الرسامة" ْل  قال  يسوُع ل ت الميذ  ه وي حم  ْلي ْزه ْد في ن ْفس  م ن أ راد  أ ن ي تب ع ني، ف 

ليب ه وي تب ْعني، فل يس  أ ْهاًل لي.وم ن  .صليب ه وي تب ْعني  يا رّب: اليوم أهلته "الُفالن" لم ي حم ْل ص 
، صليبك يكون له حارسًا وُمساعدًا، لُيكمل وصاياك  كل أيام  عبدك  هذا الذي حمل صليبه وتب عك 

المعنى الجلي في عالقة  (16/24،10/38مت) النص الكتابي الُمقتبسيوضح  .22حياته، آمين"
ليباألسقف و   والتماثل فيما بينهما إلى درجة االقتداء بالمصلوب.    الصَّ

 

ليب .6  في مراسيم الزواج الصَّ
ليبأن وهو  ُممّيز ورجية كنيسة المشرق، تتسم بطابعمراسيم الزواج في ليت تتسم   الصَّ

"رتبة البركة"، سنستعرض هذه الرتبة بصورة موجزة بعيدة  من عناصر الُمقدس ُعنصر مهم
ليبو الخاتم، على الكأس،  بالبركات التي ُتتلى عن التفاصيل، ونقتبس فقط الُجزء الخاص  ،الصَّ

الثاني في كتابه "علل  وفي هذا الصدد سنجد "قول للبطريرك طيمثاوس ."ܚܢܢܐ"وحنانا 
وبدونها ال تكتمل الخطبة هي هذه: الكاهن، األسرار الكنسية" ما يأتي: األمور المطلوبة 

ليبالكأس...و   36من خالل المزامير ) وأن "القانون" الذي ُيتلى. 23، والخاتم، والحنان"الصَّ

                                                
 .196، الصفحة 2008جاك إسحق )المطران(، القداس الكلداني دراسة طقسية تحليلية، الطبعة الثانية، منشورات نجم المشرق، بغداد، -21
، كتاب رتبة الرسامة لكل الدرجات الكنسية من القارئ إلى البطريرك، ܐܛܟܣܐ ܕܣܝܡܝܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕ̈ܪܓܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܡܢ ܩܪܘܝܐ ܥܕܡܐ ܠܦܛܪܝܪܟ-22

 .140-139، الصفحة 2010الطبعة األولى، 
 . 101، الصفحة 2013اآلثورية، منشورات دار نجم المشرق، بغداد، -جاك إسحق )المطران(، مراسيم الزواج في طقس كنيسة المشرق الكلدانية-23
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التي بها تكتمل ر (، سنجد أن الردة فيه ُتفسر المعاني الالهوتية لهذه العناص23-27"/ 37"
رتبة البركة. "إنه لجميّل طقس الخطبة، الساري لدى الشعب المسيحي، ُوضع  الكاهن فيه 

ليبو  وكأس الخمر والماء الجاريان من جنب الُمخلص،، والخاتم تثبيتًا للوعد، كوسيط  الصَّ

ܐ) شاهد حي ܨܠܼܝܼܒܵ
ܿ
ܐ ܼܘ

ܵ
ܵܝܐ ܵܣܗܕ بالبركة، الذي تناولته الشعوب  حنان مليءوال24(ܼܚܿ

. أما ما يتضمنه النص 25ُمبارك الذي منحه في البدء، وأوصله إلينا كاماًل" غفرانًا )للخطايا(.
ليبالخاص ببركة  "نسجد، اللهم، لصليبك الُمقدس ُمخلصنا )يكرر( الذي تحقق به هو: ف الصَّ

الشياطين، بواسطته تتحقق ُمعجزات كثيرة، وبه كله، منه يفزع الخالص الكبير لجنس البشر 
ليبالخالص، وُخطبت للختن السماوي، هذا هو نالت الكنيسة الُمقدسة  الُمقدس، الذي  الصَّ

ليبظهر لقسطنطين في السماء، وبه أنتصر على مضطهديه، هذا هو  الُمقدس، الذي  الصَّ
ليب رسم موسى رمزه على رأس الجبل، وبه دّمر العمالقة، هذا هو رسم  الُمقدس الذي الصَّ

ليبملكيصادق رمزه، هذا هو  الُمقدس، الذي رآه حنانيا ورفاقه في األتون، وبه نجوا من  الصَّ
ليبالحريق، هذا هو  ليبهذا هو الُمقدس، الذي بواسطته نجا دانيال من الحيوانات،  الصَّ  الصَّ

ليبا هو الُمقدس، الذي ألجله أعطى الشهداء القديسون دم أعناقهم، هذ الُمقدس، الذي  الصَّ
ليببواسطته تثبت أمانة العرسان والعرائس، وهذا هو  الُمقدس، الذي نسجد له بالُحب  الصَّ

وكل أوان وإلى أبد  والوفاق، وبه تختم أمانة عبادك، ويعيشون بالفرح والغبطة واالبتهاج، اآلن
ليب. بما أن 26اآلبدين" ر يسوع المسيح هو حضور  هو الشاهد الحي، يعني أن حضو  الصَّ

وان، تدبيره الخالصي ُمستمر في كل آ في مراسيم الزواج من خالل صليبه، وأنشخصي 
من خالل الزواج. وبصليبه نستذكر كل المراحل الخالصية وأن فعل الخلق ُمستمر أيضًا 

ل من خال بناء العائلة المسيحية التي ُتبنىوإنه األساس المتين في  التي اكتملت بصليبه.
ليبالزوجين، إنطالقًا من المعاني التي يحملها  بشخصه المصلوب. لم نتطرق إلى رسم  الصَّ

                                                
، كتاب مراسيم الزواج لكنيسة المشرق اآلشورية، الطبعة األولى، منشورات مطبعة كنيسة ܐܠ ܘܕܩܛܪ ܟܢܘܢܐܛܟܣܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܘܕܟܘܠ-24

 .34، الصفحة 1995المشرق، بغداد، 
 .101المصدر السابق، الصفحة -25
ܛܟܣܐ .98، الصفحة الصفحة 2013، منشورات دار نجم المشرق، بغداد، اآلثورية-جاك إسحق )المطران(، مراسيم الزواج في طقس كنيسة المشرق الكلدانية-26

، كتاب مراسيم الزواج لكنيسة المشرق اآلشورية، الطبعة األولى، منشورات مطبعة كنيسة المشرق، بغداد، ܕܡܟܘܪܝܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܘܕܟܘܠܐܠ ܘܕܩܛܪ ܟܢܘܢܐ

 .20-19 ، الصفحة1995
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ليبعالمة  في هذه الرتبة، لكن حاولنا التركيز على الصورة المنظورة للصليب كعنصر  الصَّ
 من عناصر مراسيم الزواج في كنيسة المشرق. 

 
ليب :خامسا    :الُمقدس سّر من أسرار الكنيسة السبعة الصَّ

كل األسرار تعود بجذورها إلى اإلنجيل، إلى يسوع المسيح نفسه الذي رسمها ليمارسها 
ي أنها ترتبط ارتباطًا شخصيًا بشخصية يسوع المسيح بذاته وهو ُمتممها أالرسل وخلفاؤهم، 

ليبوعالمة . هومؤسسها ومرتبطة بالتدبير اإللهي الذي تحقق بشخص ُتشير إلى يسوع  الصَّ
"ُمتمما لكل  ، أي،، وإلى الثالوث الذي به يتقدس ويكتمل كل سرّ "بذاته" المسيح المخلص

فمن الُمفارقة أن تكون كنيسة  .بحسب الهوت كنيسة المشرق  األسرار األخرى ومكماًل لها"
ليبالمشرق الكنيسة الوحيدة، التي تعتبر "عالمة  "، سّر من أسرارها الكنسية، ولماذا ال الصَّ

ليبكون؟! كل ما يتحقق في األسرار ينطبق بشكل ُمباشر على سّر ي ُمباشر  . إنه عمل  الصَّ
سر ي ألن األسرار في كنيسة المشرق مؤسسة على ، اقام به الُمخلص مثل العماد واإلفخارستي

ليب إن سرّ م ن يقول  وهناك ومنهما تنبع األسرار األخرى. .العماد واإلفخارستيا ال يملك  الصَّ
ليبكن ألم يكون يسوع نفسه مقومات السّر! ل ليب) الصَّ لم يكون يسوع أالحي والُمحيي(؟  الصَّ

-أن نكون إخوة له )وأبناء هللا بالتبني بعماده يجعلنا نفسه الُخبز )الحي والُمحيي(؟ ألم
ليبن إن لم يك، د(؟ وم ن كشف لنا سّر التجسܣܝܡܬܒܢܝܐ ليبنعم  ؟الصَّ هو الكاشف  الصَّ

دًا م ن  الُجنود  ط ع نه "عن حقيقة التجسد من خالل الحدث التاريخي وهو الصلب.  لك نَّ واح 
حيحة، وذاك ي عل ُم أ نَّه  ُته ص  هاد  د، وش  ه  م  وماء. والَّذي رأ ى ش  قت ه د  نب ه، فخر ج  ل و  رب ٍة في ج  ب ح 

نوا أ ني قوُل ا قَّ ل ُتؤم  "إنها شهادة على أن التجسد أمر واقعي  .(35-19/24يو" )ُتم أ يضاً لح 
: "كما 7/38علن في المُ  قعيته، يفتح نافذة على سّر الخالصجدًا، وأن موت يسوع، في وا

ورد في الكتاب: ستجري من جوفه أنهار من الماء الحي". ففي موت يسوع، ُجسدت ساعة 
ن الحياة التي 7/39) تمجيده، وُمنح الروح للمؤمنين (. وبقي على القارئ المسيحي أن يؤوَّ

( واإلفخارستيا 3/5أعطاها يسوع، في سري العماد )الوالدة الثانية من الماء والروح، 



13 
 

، في الماء والدم الخارجين من جنب رأوا الكثير من آباء الكنيسة نّ أوكذلك نجد . 27("6/54)
ري العماد يسوع اللذين يهبان الحياة. فالتأكيد على موت  ؛واإلفخارستيا يسوع المسيح، رمزًا لس 

المسيح وجده يوحنا مكتوبًا في جسده، من خالل طعنة الرمح. وهذا يتطابق مع معنى الفداء 
ليبمن إنجيل يوحنا تضعنا في الموقع الُمميز لفعل الصلب و  12/32واآلية  أيضًا.  الصَّ
ارتفاع المسيح في السماوات، حيث يشاركه "معنى االرتفاع عند يوحنا تدل أيضًا على بذاته. 

(. وهذان المعنيان للعبارة ينطبقان أيضًا على المؤمنين اللذين 12/23يوالمؤمنون في مجده )
بعد ان ظفر المسيح بالموت، أشرك المؤمنين في مجده. يجتذبهم المسيح المصلوب والُممجد. 

ليبولكن بما أن االعتراف يذكّ ر يوحنا أيضًا ب يضًا نفهم أن المسيح ُيشرك المؤمنين أ، الصَّ
ليبفي  ليببي هو أساس "لعيد الصعود" ألن باهذا النص الكتإن ونستطيع القول  .28"الصَّ  الصَّ

ليبُرفعنا معه وفي نفس الوقت أصبح الطريق إلى السماء مفتوحًا ب ، لكن ينبغي اتباع الصَّ
ليبوُكلما تعمقنا في معرفة سّر  المصلوب. وسنكتشف شخصية يسوع المسيح،  ف، سنتعر الصَّ

. ربما نستطيع الكتابة أكثر في كون أن مجدناقد قتدي به في تحقيق مجده ألنه بصليبه وسن
ليب ليبسّر، لكن طرحنا أهم الخطوط العريضة لفهم  الصَّ من منظور كنسي ليتورجي  الصَّ

من النصوص  ومتشربةوكتابي. وخاصة أن النصوص الليتورجية مرتبطة "بالوحي اإللهي"، 
 الكتابية. 
 

 الخاتمة

ليبالمسيحية تحيا ب نّ أ  ليبوتتبع  الصَّ ليبفي كل زمان ومكان، واإليمان ب الصَّ يتطلب  الصَّ
عاني هل ينبغي أن نُ  :عليناكل ما عاناه المصلوب "يسوع المسيح". لكن يبقى السؤال الذي ُيطرح 

ومستوى عالقته الشخصية  مثل المصلوب؟ الجواب يبقى ُمحددًا بإيمان الفرد الشخصي
ليببالمصلوب " ليب". ال يمكن فهم سّر الصَّ عشت حياة المصلوب، بمعنى ما حققه إاّل إذا  الصَّ

درك أننا معه وبه نلنا بشخصه وذاته، أي الفداء، التضحية، المحبة، الخالص...الخ. هل نحن 
                                                

، الطبعة األولى، إصدارات مركز الدراسات الكتابية، 15حسب القديس يوحنا، سلسلة أبحاث كتابية/آالن مرشدور، ترجمة األب بيوس عفاص، اإلنجيل ب27
 .248، الصفحة 2009الموصل، 

 . 310، الصفحة 1992بولس الفغالي )الخوري(، إنجيل يوحنا دراسات وتأمالت، الطبعة األولى، دراسات بيبلية، إصدارات الرابطة الكتابية، بيروت، -28
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 الليتورجيةبصليبه الحي والُمحيي. فعنا إلى السماوات؟ وإننا نكمل مسيرته ألنه معنا دخلنا المجد ورُ 
ما ب، ومن خاللها نثبت بالفعل والعمل التي ال شك فيها المسيحية هي المرآة التي تعكس الحقيقة

ليبحاولنا أن ُنبين أهم المحاور التي تخص  نؤمن به للجميع. في الليتورجية المشرقية  الصَّ
قيد. وبصورة إيمانية يستطيع القارئ "كنيسة المشرق". وبصورة موجزة وبسيطة بعيدًا عن التع

ليببالمعاني الليتورجية للصليب، مثااًل: التأمل  في مراسيم الزواج "الشاهد الحي"، صحيح  الصَّ
-واضح  جدًا "المصلوب يأن الزواج ليس سّر من أسرار كنيسة المشرق، لكن الُبعد الالهوت

ليب من لهذه الحقائق، العروسة تحمل معها " هو مركز "رتبة البركة". لكن يبقى إدراك المؤ الصَّ
ليب ليبهل تعي معنى كل حين وال ُيفارقها لكن  الصَّ ؟ هل تضحي، تفتدي، تُحب، تصالح، الصَّ

ليبتغفر، ...الخ. من هذا الُمنطلق ينبغي أن ُيفهم  ، وُيكتشف كل حين، ألنه سّر يوصلنا الصَّ
 والعماد، وبه تكتمل كل األسرار.إلى معرفة سّر التجسد وسّر الفداء وسّر اإلفخارستيا 

العدد -تم نشر نص هذه المقالة في مجلة "المجلة الليتورجية" مجلة فصلية راعوية/ السنة العاشرة
(39-40 )-2018. 

 


