أسئلة وأجوبة حول خدمة المذبح وطقوسه ،مار ايشوعياب الرابع
(الجزء )2
ترجمة ياسمين اسحق
مراجعة القس شموئيل شموئيل
كتب البطريرك مار ايشوعياب الرابع بن حزقيال ،الذي شغل منصب بطريرك كنيسة المشرق
السابع والستين ،للفترة من  ،1125 – 1121كتاب أسئلة واجوبة حول المذبح المقدس
وطقوسه ،ردا ً على اسئلة عرضت عليه.
ادناه الترجمة الى العربية للجزء الثاني ،لالسئلة من  16الى .30
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كتاب أسئلة وأجوبة حول خدمة المذبح وطقوسه
مار ايشوعياب الرابع

سؤال  :16ان ت ُ ِرك قربان في بيت الكنز ،في رعاية القنكايا "من يخدم قدس االقداس" ليقوم
بحراسته حتى صباح اليوم التالي ،ويحدث في صباح ذلك اليوم وفي تلك الكنيسة ،إحياء تذكار
أحد القديسين أو خدمة "تعزية" ويأتي الكاهن ويقدّس األسرار وهو ليس على ِعلم بوجود
قربان سابق في بيت الكنز ،من يوم أمس.
قل لي :هل صار المذبح محلوالً أم ال؟ هل هو بحاجة إلى تكريس؟
هو ونسيان ،ألنّه ال يَص ُّح أن يجلس ملكين على
جواب :إنّ هذا الحادث ال يستحق اللوم بل هو َ
س ٌ
عرش واحد ،لكن يجب على أولئك الذين يؤدّون خدمة المذبح توخي الحذر في هذا األمر.
أما المذبح فليس بحاجة إلى أن يتم تكريسه ألنّ الجسد ليس غريبا ً عنه .ومع ذلك ،إذا قال أحدهم
إنّ المذبح يحتاج إلى الرسم ،فلن نناقشه (نجادله) في ذلك ،كيما يكون هناك إهتمام أكبر.
سؤال  :17لو سقطت  Gemurtaأي قطعة كاملة من خبز التقديس ،ووقعت بين أغطية
المذبح وبين الكتب التي فوق المذبح ،ولم يعلم القنكايا بذلك وبقيت هناك يوم ،يومين وثالثة
أيام أو أكثر ،فماذا يفعل بها عندما يجدها؟ هل يمزجها مع جسد جديد ،أم يعطيها وبدون أية
إضافة لواحد من الشعب؟
صعب جدا ً ،وأنا لم أرى ولم أسمع أبدا ً من أولئك الذين سبقوني أي
جواب :إنّ حل هذه المسألة
ٌ
شيء كهذا ،لكنني سأتكلم بحسب معرفتي.
إذا وجدها القنكايا في اليوم التالي وكان في ذلك اليوم دوره للتقديس ،وقد وجدها قبل أن يتم
ويكرس األسرار وبعد ذلك يُعيدها إلى الصحن ،ويجب عليه أن
التقديس ،فلينقلها إلى مذبح آخر
ّ
يمزج معها جزء مما قدّسه ويناولها (يعطيها) ألحد المؤمنين وفي النهاية يناوله من الكأس.
ولكن إذا ما بقيت ال  ،Gemurtaأي خبز التقديس ،هناك يومين أو ثالثة أيام أو أكثر ،وهذا
حقا ً أمر خطير ،فيجب أن يناولها للمؤمنين ُمضيفا ً إليها قطعة مما قدّسه في ذلك اليوم.
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أما إذا عثر عليها في أثناء التقديس ولم يجد احدا ً ليعطيها له ،فيجب عليه أن يُل ِق َي بها في الكأس
فتُعتَبَر كفُتات القربان ُمتَبَقيّة على المذبح وفي الكأس بشكل غير مقصود .وعليه أن يجتهد في
شربه أثناء حل الكأس.
سؤال  :18لو حدث أنّ الكهنة والالويين كانوا يقومون بالقدّاس في فصل الصيف أو في وقت
جفاف ،وكان في يد كل واحد منهم ثالثة أو أكثر من قطع القربان ،وحدث ألحدهم أن بقيت قطعة
من خبز التقديس في حلقه ولم يتمكن من بلعها حتى أوشك أن يموت ،ما الذي يتوجب عليهم
فعله لجعله يبتلع ال Gemurtaوماذا يُصنَع بالقربان المتبقّي في يده؟
جواب :إذا رأى زميله إ ّنه أوشك على الموت فليأخذ قطعة القربان التي في يده ويضعها في
الكأس ،ويعطيه الكأس ليشرب حتى يتحسن ويبتلع القربان التي وقف في حلقه .وبعد أن ينتهي
من الشرب يعيد الكأس لزميله ،يجب عليهم أن يحلوا الكأس بالماء ويشرب ليحل حلقه.
قس يقوم بتقديس الذبيحة ،إال أنّه وقبل أن يرسم الجسد بالدم والدم
سؤال  :19لو حدث أن ّ
للمرة األخيرة ،يأتي القنكايا على عجل من أمره ،حامالً صحناً ،ويأخذ قطعة من الصحن
بالجسد ّ
الذي فوق المذبح ويكسره في الصحن اآلخر الذي بيده ،فيقوم القس الذي قام بالتقديس بتنبيهه:
"انّني لم أقُم بعد برسمه" فقام القنكايا بإعادة القطع الى الصحن الذي فيه الجسد ،ومن ثم يرسم
الجسد ،وبعد ذلك يأخذ القنكايا قطع خبز التقديس ويناولها للشعب ،فقُل لي :هل تم َح ّل المذبح
أم ال؟
سموه في صحن آخر قبل إستدعاء الروح القُدُس ،فإنّهم قد
جواب :لو إنّهم قاموا بأخذ الجسد وق ّ
عملوا ضرر كبير ولكن ان حدث ذلك بعد حلول الروح القدس واعادوا القطع الى مكانها ثم
اصبحوا مرسومين مع بقية الجسد فانه ليس بضرر كبير بل صغير والمذبح ليس بحاجة الى
تكريسه من جديد.
ّ
ليوزع (ليُناول) الشعب ،ويأتي أحد المؤمنين ويُلقي بالنقود
سؤال  :20القسيس يأخذ الصحن
في الصحن الذي فيه الجسد بحيث تالمس يده الجسد الذي في الصحن ،فيُهمل القس ما حدث
ويُعيد الصحن إلى المذبح.
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نوع من ال َح ّل وقع على الصحن ،وأي نوع من ال َح ّل وقع على المذبح؟ ماذا يجب على
أ َ ِرني ،أي ٍ
القسيس أن يفعل بالصحن وبالمذبح؟
جواب :يجب على الكاهن أن يتوخى الحذر وأن يتف ّحص بدقة الشخص الذي ألقى النقود في
أذى.
الصحن ،فإذا كان قد رمى النقود من بعيد من دون ان يلمس القربان ،فليس في ذلك أي ً
ولكن إن كان قد رماها من قريب والمست يده الصحن أو الجسد ،فيجب على القسيس أن ال يُعيد
ق في مكانه حتى يتم توزيعه كلّه على الشعب .ويجب عليه أن يح ّل
الصحن إلى المذبح ،بل ِليَب َ
الصحن بواسطة كأس أخرى ،ومن ثم يُعطي ُمحتوى الكأس ألحد الشمامسة خارج الهيكل.
سؤال  :21في أثناء مناولة النساء من الكأس وهُنَّ ُمتَشّحات كي ال تتم رؤيت ُهنّ  ،يلجأن إلى
مسك الكأس بأيديهنّ وبهذه الطريقة يُخ ِبرنَ عن كفايتهن من تناول الكأس.
أ َ ِرني :هل إنّ ذلك يح ّل الكأس؟ وهل على الكاهن أن يعيده إلى المذبح؟
س الكأس بيَ ٍد ُم َدنّسة ،فبدون أدنى شكّ  ،يقع على الكـأس ح ّل عظيم .وفي هذه
جواب :عندما تُل َم ُ
الحالة يجب على الكاهن أن يأخذ قطعة من خبز التقديس من الصحن ،ليرسم بها الكأس قبل أن
يعيدها إلى المذبح .فيرسم الكأس بحضور الشمامسة قائالً:
س َمت هذه الكأس بالجسد ال ُمقَدّس بإسم اآلب واإلبن  ...إلخ"
"لقد ُر ِ
قربَة ،فعلى الش ّماس ،وب ُحكم الضرورة ،أن يرسم الكأس
وإن لم يكن هنالك ق ّ
سيس على َم ُ
بمفرده ،ويُ َوبِّخ النسوة الالتي فعلن ذلك.
سؤال  :22لقد رأيت مؤمنين يُقَ ّبلون الصحن عند تناولهم القربان ،وأيديهم قد المست الصحن.
والكهنة ،ومن قبيل اإلهمال ،لم يُعاقبوهم ،والمؤمنون ليسوا على علم بما فعلوه بصحن األسرار.
جواب :ال يجوز للمؤمنين أن يلمسوا الصحن بتاتا ً ،وعلى الكاهن الذي يحمل الصحن أن يتن ّبه
إلى إحاطته بشكل جيد بغطاءٍ "مقبالنا" من جميع الجهات ،حتى ال يظهر أي شيء مكشوف
عليه ،وعلى المؤمنين أن يُقَ ّبلوا الغطاء وليس الصحن .أما إذا أهمل الكاهن األمر ،فالخطيئة
تقع عليه وال لوم على المؤمنين.
4

سؤال  :23لو حدث ا ّنه بينما كان الكاهن أو الش ّماس يحمل الصحن ويُناول الشعب ،انفصل
زناره عن حقويه ،وبما أنّه ال يستطيع أن يربطه بي ٍد واحدة ،وال يجوز له أن يضع الصحن على
األرض ،ويستحيل عليه إعادة الصحن إلى المذبح بال زنّار ،وألن الجسد أصبح محلوالً ،فإنّ
أخذه إلى المذبح يعني أنّ المذبح أيضا ً صار محلوالً .ماذا يجب فعله بالجسد وبالمذبح؟ كيف يتم
الحفاظ عليهما؟
جواب :عندما ين َح ّل حزام (ز ّنار) حامل الصحن ويسقط ،فيجب عليه أن يستدعي كاهنا أو
ش ّماساً ،إذا كان حاضراً ،ويُعطيه الصحن ،ويرتدي زنّاره ومن ثم يأخذ الصحن في يديه ويجب
عليهم أن يُ َو ّزعونه على الشعب ،ألن الجسد أصبح محلوالً ،فال يجوز أن يُعاد إلى المذبح لئال
يتم حل المذبح ،فيتم التعامل معه خارج المذبح ،سواء في بيت العماذ أو الهيكل ،بعد أن يكون
قد إعتنى بالمذبح وأسدل ستائر الهيكل ،كي ال يكون هناك ما قد يتسبّب في ح ّل المذبح.
سؤال  :24لقد شاهدت بعض المؤمنين ،بينما هم يتناولون القربان ،ال يقبلوا كهنة المسيح وال
يسألونهم المغفرة لخطاياهم.
جواب :أظنّ أنّ لهم في ذلك ُخسرانا ً وليس مكسبا ً ،وليس لهم أن يحصلوا من أيدي الكهنة ال
على الجسد وال َمعُونة.
سؤال  :25عندما يسقط زنّار القس أوالش ّماس الذي يحمل الكأس في الهيكل أو في بيت العماذ
أو في المذبح ،وليس بمقدوره أن يضع زنّاره في المذبح بي ٍد واحدة ،وال أن يُعيد الكأس إلى
خرج نفسه من هذا الموقف؟
المذبح ،فماذا على حامل الكأس أن يفعل؟ وكيف يُ ِ
سيس أو
جواب :إذا سقط ز ّنار حامل الكأس في الهيكل أو في بيت العماذ ،وإذا تواجد هناك ق ّ
ش ّماس ،فيجب عليه أن يعطيه الكأس التي في يده ،ويبقى في مكانه ويربط زنّاره ومن ثم يجلب
الكأس بقرب المذبح ويرسمها بقطعة خبز التقديس قائالً:
س َمت هذه الكأس بالجسد ال ُمقَدّس باسم اآلب واإلبن...إلخ".
" لقدد ُر ِ
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إال أنّه في حال عدم تواجد أي واحد هناك ،فعليه أن يترك الكأس داخل عتبة المذبح ،ثم يربط
زنّاره ويعود فيأخذ الكأس بيده ويجلبها قدّام المذبح ويرسمها بقطعة التقديس ثم يعيدها إلى
المذبح.
سؤال  :26ماذا تقول؟ إذا جلب الكاهن الجسد ووضعه فوق المذبح فقد حل الجسد والمذبح
كليهما معا ً ،اما في حالة الكأس ،فتقول إنّه يجب على الكاهن أن يرسم الكأس بقطعة التقديس
أي منهما ،ال الكأس وال المذبح؟
ويُعيدها إلى المذبح ،بينما بهذه الطريقة ال يتم حل ّ
سم بالجسد وبذلك تعود إلى قُدسيّتها.
جواب :إذا ما اصبحت الكأس محلولة ،فيجب أن تُر َ
سم بالدم ،وإذا ما اقترب الجسد ،بينما هو محلول ،من
ولكن إذا تم ح ّل الجسد فال يجوز أن يُر َ
المذبح ،فإنّ المذبح بدوره يُص ِبح محلوالً.
ق الب ّخور أثناء الخدمة ،وعن طريق اإلهمال،
حر ُ
سؤال  :27لو حدث أنّ كاهنا ً أو ش ّماسا ً كان يُ ِ
يذهب إلى المذبح وهو غير صائم ،فماذا يُفعَل بالمذبح؟
سط المذبح ،فلم يقع َح ّل على المذبح .أما لو
جواب :لو أنّه كان قد وصل إلى القنديل الذي يتو ّ
تعدّى القنديل ،فالمذبح بحاجة إلى تكريس (رسم) ّ
بالزيت.
سؤال  :28لو اقترب كاهن أو ش ّماس من المذبح ،عن طريق اإلهمال ،وهو غير ُمرت َ ٍد زنّاره،
ووبّخوه ،فماذا عليه أن يفعل؟ وماذا يجب أن يفعل بالمذبح؟
ورآه اآلخرون من الشعب َ
سي أن يربط حقويه ودخل خطوة أو خطوتين عن طريق الخطأ ،فبعد أن
جواب :إذا كان قد َن َ
يتذكر مباشرة ،عليه أن يأخذ منديله من على كتفه ويربط حقويه ،ويجب عليه أن يعود إلى
الوراء خارج المذبح ويربط حقويه بزنّاره ومن ثم يدخل المذبح كال ُمعتاد.
رسم ّ
بالزيت ،ولكن
سط المذبح ،فإنّ المذبح يحتاج إلى
أ ّما إذا كان قد وصل إلى القنديل الذي يتو ّ
ٍ
إذا ارتكب هذه المخالفة عن عَم ٍد ،فيجب أن يُ َو ّبخه رئيس الكنيسة على تجاوزه.
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سؤال  :29لو ذهب وثني نحو المذبح ،قدر ثالث خطوات ،هل يُعتَبَر المذبح محلوالً؟
جواب :البعض يقول أنّ المذبح ال يتدنّس بوثني ،ولكن من أجل أال نتهاون في هذا األمر ،فليَقُم
الذي يرسم المذبح ويقف وسط المذبح تحت القنديل الوسط ،وبينما ستائر الهيكل مسدولة،
ويقول:
"تم تكريس (رسم) هذا المذبح باسم اآلب واإلبن ...إلخ".
سؤال  :30ماذا لو إنّه تجاوز ستائر الهيكل ولمس المذبح؟
سم المذبح بالزيت.
جواب :يجب أن يُر َ
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