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  الرابع ، مار ايشوعيابخدمة المذبح وطقوسهأسئلة وأجوبة حول 

 (1الجزء )

 

 اسحق  ترجمة ياسمين

 مراجعة القس شموئيل شموئيل 

 

الذي شغل منصب بطريرك كنيسة المشرق    بن حزقيال،  كتب البطريرك مار ايشوعياب الرابع 

من   للفترة  والستين،  المقدس  1125  –  1121السابع  المذبح  حول  واجوبة  أسئلة  كتاب   ،

 اسئلة عرضت عليه. رداً على وطقوسه، 

 ادناه الترجمة الى العربية. 
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 كتاب أسئلة وأجوبة حول خدمة المذبح وطقوسه

 مار ايشوعياب الرابع 

 

 طقوسه. بقوة ربّنا يسوع المسيح نبدأ بكتابة األسئلة وإجاباتها المتعلقة بخدمة المذبح وبكل 

 آمين.  ،ربّنا يساعدني على إكمالها

 

 السائل  التماسأوالً: 

ذا الذي شح فيه الشيوخ وقديمي  أيها األخ، الشيخ المتواضع، لعلكم على علم أنّه في عصرنا ه

  قوانين   لم يتبعوا وعلى الكنائس بدون تلقي العلم،    باالستحواذ  ، قام جميع الكهنة زمالئناقد  األيام،  

ً   ،يتحدث كل منهم و  وطقوس خدمة المذبح،   لمعرفته عن جميع األحداث التي وقعت لهم،  وفقا

 بين الحين واآلخر، في كنائسهم وخارجها.  

 ً باب اإلهمال، يتجاهلونها وال    وأحيانا بدقة  يدققونومن  أنفسهم    ،فيها  بذلك ال يظهرون  وهم 

 .  نون من صحة األحداث التي تقعم ال يتبيّ هإنّ ، حيث كقادة ورؤساء ذوي خبرة

 قائلين:  باستهزاء وإذا ما المهم أحد وعاتبهم، فإنَهم يعبسون ويجيبونه 

 "   ؟ علينا ً وقاضياً "من جعلك رأسا ً وسيّدا ً 

ً   وهكذا فإنّه  للمعرفة وعديم الخبرة في األمر.  ، ُمفتِقراً بدالً من أن يكون معاتِبا ً يُصبح ُمذنِبا

 

فقاً لشهادة ُمخلِّصنا  ووأتكلم بثقة وبدون تردُّد،    لكي ،  قديمي األيام   ،إنَني أ ُناِشُد شهادة الشيوخ

لذا أِجبني بحكمة عن كل األسئلة التي سأطرحها عليك في كل موضوع،  ،  1حق بأّن شهادة َرُجلين  

    ، ويؤيّد كالمك بحسب نعمة محبّة هللا.تيك الروح القُُدس من حكمة ؤ بقدر ما ي

 

 من الشيخ للسائل )للطالب(:  االعتذاربالغ 

عظيٌم هو العبء الثقيل الذي فرضته علّي يا أخي الكريم. ربّنا يثريك بكل أنواع الحكمة الكتابية  

 منها والطبيعية.  

 
 (. 17: 8)يو   1
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  وأخجل أال أصغي لقيادتك العليا   أكره رفض طلب محبّتك،أنني غير قادر على تحّمل هذا العبء و

ً ،  والعاصفة تقذفني من كل جانب أنا أقف في وسط البحر  وها   ً  ولكوني لست سبّاحا أخاف  ،  بارعا

أو أن أغوص مثل الرصاص في المياه العميقة    أثناء محاولتي للسباحة،   من أن أفشل وأغرق 

 إذا ما توقفت عن السباحة. 

دئ،  إنّني أتوّسل إلى الّرب أن يُمِسك بيدي ويُخِرجني من البحر العاِصف ويأخذني إلى ميناء ها

ليس وكأنّني ضليٌع في    ، تكون ثقتك بي في غير محلّها  ال   أتمكن من تلبية طلب محبّتك ولكي   يلك

أو األيام  المعرفة  قديمي  الشيوخ  أشياء من  بل كمن جّرب ورأى  الكنيسة،  في  ،  ألنّني خدمت 

اعتبر  الذين جاهدت وأّديت أمامهم خدمة الهيكل والكنيسة، الذين لم أجرؤ حتى أن  ،  بارك ذكرهمت

 ً  للكنيسة في أيامهم.   نفسي بّوابا

عَظمة  ال ِلتُبيّن  ،  ويسمح به الروح،  اإللهيّة  إنّني أ ُجيب على سؤالك بالقدر الذي تتيحه لي النعمة

د عَظمتك ويُ وتدريبك    علمك  عَّظم تواضعك وِلتُكَشف حكمتك أمام  مدى جهلي وبؤسي، بل ِلتَُمجَّ

أعيُن كّل إنسان. لكنّني سأعمل كرُجل تحت القيادة والنظام، وكتلميذ يخدم أُخّوتك العزيزة علَّي.  

سأقّدم إجابةً على كل ما تسألني عنه، ليس من نفسي وال من معرفتي الخاّصة، ولكن من الشيوخ  

 بِدقّة.   واستجوبتهمالذين رأيتهم 

 

وبترتيب جيّد،    2)ܪܘܫܡܐ(   ومات سالرأطلب منك أن تِصف لي بدقّة تكريس المذبح بكّل    :1سؤال

 ؟ التكريس من قِبَل المطارنة واألساقفة الُمتَوفّين شاهدت انت كما 

ال تُِضف إليه شيئاً وال تُنِقص منه شيئاً. فيه    ايشوعياب، مار    قانونكتاب  جواب: راجع وتفَّحص  

   .  ستجد ما يكفيك لترى وتتعلّم

 

منهم من أضاف ومنهم من  ، وأخرى  بطرقلقد رأيت الكثير من الناس يكّرسون المذبح    :2سؤال

 . وماته س ورحذف من التكريس 

لقدرته ومعرفته يقوم بعمل ما وفقاً  كّل  فإّن  باختصارو،  جواب:  الذين  ،  قِبَل  يتم من  التكريس 

. وبالطريقة ذاتها عندما  تكريسهوبمجرد رسم عالمة الّصليب على المذبح، يتّم    ،يشاركون فيه

تكريس   يُعاد  كلمته  فمن خالل  محلوالً.  يصبح  فإنّه  محلوالً"  أصبح  المذبح  "إّن  شفهياً  يقول 

 المذبح إذا ما تنّجس. 

 

 
 . وتستخدم هنا لإلشارة الى مسح الكاهن بالزيت المقدسمعناها، رسم، سمة، عالمة، أثر  ܪܘܫܡܐ  2
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 ؟ المذبح تقديسلزيت بال  للرسميقوم به االسقف رسامة كم  :3سؤال

أو    للرسامات أو للدم والجسد أو للمعمودية أو  كان لزيت المذبح،  أ  سواءً   تقديسجواب: إّن كل  

 .  مراتولثالث  رسامات، يحتاج إلى ثالث االكليل لخدمة 

 

  ܓܗܢܬܐ( )  انحناءة عليه سوى صالة    الزيت وال يتلون   يقدسون لقد رأيت الكثير من الناس    :4سؤال

 ثالث مرات؟   رسمونيٌ فكيف ، واحدة

يتلون صالة  جواب:   الذين  ا  ث، أي طيبوواحدة، يُرّددون أوالً "نعمة الّرب"  إنحناءهإّن أولئك 

نهاية  ، وفي  ، أي كزا شميانامرة واحدة ثم يرّددون "الكنز السماوي"  مون سوير  ...،دمارن

العالمة الثالثة بأصابعه الثالثة القريبة من    رسمللمرة الثانية، ثم يتم    الرسميتم    Canon  قانونه

 إبهامه وهو يقول: 

تكريس    رسمقّدس بعالمة الّصليب الَحّي والُمحيي ليتم استخدامه في  هذا الزيت المُ   رسم"لقد تم   

 م الثالث.  سوبذلك تكتمل الرُ   ،والروح القُُدس"  واالبناآلب  باسم هذا المذبح 

 

يُكّرسون الزيت بتالوة    :5سؤال الذين  مون وكم  س، كيف ير"ܬܐ ܝ ܓܗܢ "  ثالثة انحناءات اولئك 

 مّرة؟

 : األولى هي  االنحناءةجواب: في هذه الحالة فإّن 

 "يا ربُّ أيّها اإلله القدير، أنت أِعن ضعفي" 

ُس نفسهسروهي صالة تُقال أمام المذبح ويٌ   عندما يضعون إناء الزيت على المذبح  ،  م الُمَكّرِ

س نفسهسرعند الصالة األولى يٌ ، ه بمنديل ونَ غطّ يُ و  . م الُمَكّرِ

 :"االركذياقون" رئيس الشمامسةوبعد ذلك يرّدد 

 "السالم معنا" 

س: " نعمة ...." وير  الزيت.   على م سويقول الُمَكّرِ

 م للمرة الثانية.  سثم يتلو: " ربّنا يسوع هو الكنز" وفي نهايتها ير

 م للمرة الثالثة.  سومن ثم يتلو "الكنز الّسماوي" وفي ختام قانونها ير
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الدم والجسد. فبعد أن يتم    يشير الى م  سهذا الر، وم للمّرة الرابعة بأصابعه الثالثةسبعد ذلك ير

م الجسد بالدم. وليس لنا معهم أي نزاع حول  س م الدم بالجسد ورسات، يتم رمهم ثالث مرّ سر

 أنت ما يبدو جيّداً لك. بَل هذه المسألة، فاق

 

س المذبح  سأذُكْر بوضوح كيف ير  :6سؤال الجدران واألبواب  ،  الهيكل،  ولقدس االقداسم الُمَكّرِ

 مع تسمية كل منها على ِحدة. 

اإلناء، وير في  الموجود  الزيت  في  الوسطى  الثالث  س بغمس أصابعه  الُمَكّرِ يقوم  م  سجواب: 

 ومن الشمال إلى الجنوب، قائالً:   ،إلى الغرب سطح )وجه( المذبح من الشرق 

س هذا المذبح لخدمة األسرارسِ "لقد رُ   ...إلخ". َم وُكّرِ

من األعلى إلى    القريب من االبهام،  الشرقّي بإصبعه األول  م الحائط )الجدار(سبربعد ذلك  ويقوم  

 قائالً: ، األسفل ومن اليمين إلى اليسار

 ...إلخ" هذاقُدس األقداس  وتقديسم  س"لقد تم ر

م الجدار الشمالي بإصبع واحد،  سومن ثم ير  ،م المذبح الكبير سمثلما رم المذبح الّصغير  سوير

 م الجدار الجنوبي.سوبالطريقة ذاتها ير

 م المذبح )الذي هو( في الهيكل خارجاً، ويقول: سوهكذا يقوم بر

 َم هذا الهيكل ..."سِ د رُ "لق

بينما هم أنفسهم في الداخل وليسوا في الخارج.    ،الجانب الغربي من المذبحم  سوهنالك من ير

س إلى المذبح تو توّسط المذبح، ملتفتاً بوجهه نحو الغرب،  الذي ي  القنديلت  ح من ثم يعود الُمكّرِ

 . ..إلخ".فِرزَ  ُرافعاً يده في الهواء ويقول: " لقد أ

 

: " الكنز السماوّي"، " أيّها الّرب،  االنحناءةلقد رأيت بعض الناس يُضيفون إلى صالة    :7سؤال

 اإلله القدير" ما هي هذه اإلضافة، من الذي أضافها وهل من الصائب قولها أم ال؟ 

  االنحناءةفإّن صلوات    ، الرساماتالمعمودية أو  ،  كان الدم والجسد أسواءً   تقديسجواب: في كل  

: "الكنز السماوّي" ال يوجد ذكر هلل االنحناءةإال أنّه في صالة  ،  بالكلمات "هللا والّرب"تُفتَتح  

 والّرب. 
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"  لذلك   اإلضافة:  بهذه  الجاثليق  عبديشوع  مار  أمَر  الحسناً  القديرأيها  اإلله  الكنز  ،  رّب 

الّسماوّي"، وأمَر تحت وطأة التحريم، أن تُقال الصالة على هذا النحو، حتى ال تكون خالية من  

 ِذكر اسم هللا والّرب.  

 

، وقد ( قد نِسَي أن يُغِلق ستائر الهيكلالقنكايابرتبة التقديس )  يشاركالذي  أّن  لو حدث    :8سؤال

المذبح أو في   الكأس خارج  المذبح ف   ،3بيث دياقونقام وغسل  له بدخول  يُسَمح  ليُسِدل  ،  هل 

 ستائر الهيكل؟ 

  فانه منجواب: ال يُسَمح له بالعودة إلى داخل المذبح بتاتاً، وإنّما لو ُوِجَد هناك من كان صائماً،  

 الممكن أن يدخل ويسدل ستائر الهيكل. 

 

ً   :9سؤال أن يدخل    ܩܢܟܝܐ  4خادم الكنيسة على  فهل يتوجب   ولكن إن لم يكن هناك من كان صائما

رمحاً أو قصبةً ليسدل بها  في يده  في حال أنّه كان يحمل  قدس األقداس، فهل يُسَمح له أم ال؟  

 ستائر الهيكل؟ 

القصبة التي في  بالرمح أو    جواب: إذا وقف خارج باب قدس األقداس، وأسدَل ستائر الهيكل

يده، فيُسَمح له ذلك. إال أنّه غير مسموح له أن يجتاز العتبة. ويجب عليه أن يتوّخى الحذر من  

   .المذبح ويتسبّب في حلّه  أن يالمس الرمح أو القصبة التي في يده

 

في إحداهما خمر وماء وفي  ،  وقد قام بمزج كأسين   ܩܢܟܝܐ  خادم الكنيسة لقد رأيت    :10سؤال

األخرى ماء فقط. وفي أثناء التقديس قام الّشماس خطأً بتقديم الكأس التي فيها ماء فقط. ماذا 

م عليه؟  وماذا يفعلون به؟  يجب فعله بالمذبح؟ وماذا يحل بالجسد الذي قُّدِ

يجب أن يتم تكريس المذبح بكامله بالزيت، وأن يَُوّزع الجسد بين المؤمنين كخبز بركة.    جواب:

 . ة المقدسةأخرى ويُجّددوا الخمير عجينةيجب أن يُقَّدموا 

 

 
 بيت الخدمة، غرفة صغيرة عن شمال قدس االقداس، يعد فيها الخبز والخمر للقداس.  3
ة في  . راجع كتاب الرسامات الكهنوتي كلمة تشير الى الخوراسقف وليس الى خادم الكنيسة الذي يقوم بتنظيف الكنيسة وحراستها الساعورقنكايا، او   4

 . كنيسة المشرق لدرجة الخوراسقف
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، فهل  التقديسالكأس على المذبح قبل    انسكبتإذا حدث أنّه عند تقديم الجسد والدم،    :11سؤال

 ؟  يصبح المذبح محلوالً 

،  واألواني ، بل ينسكب على غطاء المذبح  لئال يلمس ما انسكب المذبحجواب: إذا كانوا حذرين  

البلل يؤثر  لم  الرطوبة"  وحيث  فإنه غير محلول  "تؤثر  المذبح،  البلل  ،  على  إذا وصل  ولكن 

 المذبح وجب تكريسه بالزيت. 

 

الكأس وسقطت قطرة حول المذبح وأرادوا إلقاء الماء عليه،    انسكبت إذا حدث أن    :12سؤال

 وحدث أّن رذاذ الماء سقط على المذبح، فما العمل؟  

جواب: ال يُلقون بالماء فوقه، بل يغمسون إسفنجة في الماء ويمسحون المكان بدقّة وال يلمسون  

 قاعدة المذبح. 

 

 حول المذبح؟  جمرةماذا لو سقطت  :13سؤال

 عليهم أن يمسحوا ذلك المكان باإلسفنجة بعناية. جواب: يجب 

 

المذبح  انسكبإذا    :14سؤال على  الكأس  من  الذبح    تقديس أثناء  ،  الدم  يصبح  فهل  الكأس، 

 ؟ محلوالً 

 نجة. ولكن يجب ان يمسحوا المكان باإلسفتقديسه، بما تّم   جواب: المذبح ال يصبح محلوالً 

 

بمزج الماء والخمر في الكأس، إال أنّه وعن طريق الخطأ    القنكاياحدث لمّرة أن قام    :15سؤال

وتُِليَت عليه    تقديسه قام بمزج زيت الزيتون بدال ً من الخمر، وهكذا وضعه على المذبح، وتّم  

أِرني بوضوح  اكماله،  م أو قبل أن يتم  سفي لحظة الرذلك  والحظ  ،  صالة استدعاء الروح القدس

قة، ما الذي يجب عمله بالجسد وأيضا ً بالكأس؟   وعلى وجه الّدِ

ع على المؤمنين  Paghraالروح القدس عليه فإّن الجسد )  استدعاءجواب: إذا لم يتّم   ( يَوزَّ

هم مع الدقيق )الطحين(  بمزيج الماء والزيت الذي في الكأس ليتم مزج  االحتفاظكخبز بركة، ويتم  

 ويتم تكريس المذبح بالزيت.   Qetsathaعجينة  الذي يتم عجنه لل

فيجب عليهم إحضار كأس    م، سالركان قد تّم استدعاء الروح القدس والحظ ذلك أثناء  أما إذا  

م  سأن يأخذ )قتساثا د بُخرا( وير  بالتقديسأخرى من مزيج الخمر والماء، وعلى الكاهن الذي قام  
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  ، والروح القدس"  واالبنَمت هذه الكأس باسم اآلب  سِ عن المذبح قائال ً: " لقد رُ   تلك الكأس بعيداً 

 ين كالُمعتاد. ويضع الكأس على المذبح ومن ثم يكمل القّداس ويعطي للمؤمن

عجن    االحتفاظويتم   أثناء  الدقيق  مع  لخلطها  السابقة  ليتم  Qetsathaعجينة  بالكأس  أو   ،

 . القناديل في إضاءة كزيت استعمالها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


