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المالمح الليتورجية 
الخاصة في أديرة 

مصر

دير العذراء – المحرق – أسيوط، وديرا البرموس 
واألنبا مقار بوادي النطرون أنموذًجا

ميالد شحاتة 

بنيامين المحرقي

الطق�سية قدمًيا تتنوع من  املمار�سات  كانت 
املخطوطات،  ن�سخ  ل�سعوبة  اأنه  اإالَّ  الأخرى،  منطقة 
توحيد  على  عملت  حديًثا،  املطبوعة  الكتب  ووجود 

ممار�سة الليتورجيا حلد ما. 

( راهب فرن�صي�صكاين، مدير املركز الثقاقي الفرن�صي�صكاين )CCF( )م�صر(. (
( راهب يف دير ال�صيدة العذراء باملحرق، ومدر�س بالكلية الإكلرييكية بالأنبا روي�س )م�صر(. (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق االأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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وقد بقيت بع�س الطقو�س املميزة ول �صيما يف الأديرة. من اأمثلة 
ذلك:

دير العذراء باملحرق: يتميز بعيد تكري�س الكني�صة الأثرية، الذي 
يوافق 6 هاتور )نوفمرب(، له احتفال خا�س. كذلك دورة عيد ال�صليب 

والزيتونة )ال�صعانني(، اإلى جانب بع�س املمار�صات الأخرى.

 ويف دير ال�صيدة العذراء – برمو�س: يتميز بوجود دورة البخور 
والبول�س[ على �صكل �صليب.  وباكر،  ]الع�صية 

ويتميز دير القدي�س الأنبا مقار: باأن القطعة الأخرية يف �صلوات 
الأجبية تقال �صًرا، اإلى جانب بع�س املمار�صات الأخرى.

دير العذراء بالمحرق

عيد تكري�س الكني�سة االأثرية بالدير

يف ال�صاد�س من هاتور )15 نوفمرب )ت�صرين الثاين(( الذي يوافق 
عيد تد�صني كني�صة العذراء الأثرية، بدير ال�صيدة العذراء باملحرق)1(، 
البيت املهجور الذي  اجتمع املخل�س مع والدة الإله والر�صل، يف ذلك 

اليوم  باملحرق، حتت  العذراء  ال�سنك�سار، املخطوط رقم )9/2( واملخطوط )9/3( مبكتبة خمطوطات دير   )1(
والقم�س  ميخائيل  عبدامل�صيح  القم�س  )طبعة  الأول،  اجلزء  املطبوع  ال�صنك�صار  )نوفمرب(.  هاتور  من  ال�صاد�س 
 Renè Passet، Patrologia Orientalis :اأرمنيو�س حب�صى، القاهرة، 1935(، 124. ال�صنك�صار، )ترجمة وتعليق
Paris ،3 Part، 1909(، �س 179. القم�س عبدامل�صيح �صليب امل�صعودي الربمو�صي، حتفة ال�صائلني يف ذكر اأديرة 

رهبان امل�صريني، )القاهرة، 1932(، �س 103. اأبو املكارم )املن�صوب خطاأ لأبي �صالح الأرمني(، تاريخ الكنائ�س 
الراهب �صموؤئيل  واأفريقيا، )اإعداد  والنوبة  القبلي  الوجه  الثاين  الثاين ع�صر امليالدي، اجلزء  القرن  والأديرة يف 

ال�صريايّن والأ�صتاذ نبيه كامل، 1984(، 145، 146. انظر:
 E. Amèlineau, La Gèographie de l'Egypte à l'èpoque Copte, 397, 264 .
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�صكن فيه وهو طفل يف برية جبل ق�صقام، لأول مرة لك�صر اخلبز ور�س 
املاء يف البيت بيديه الطاهرتني، كما �صهد بذلك ثيوؤفيلو�س وكريل�س. 
يحتفل دير املحرق بهذه املنا�صبة احتفاًل منا�صبًا، يق�صد اإليه عدد من 

الزائرين للربكة ويقدمون فيه نذورهم وتقدماتهم)2(.

مالمح ليتورجية هذا االحتفال))(

1- ُي�صلَّى بالطق�س الفريحي )طق�س حملي خا�س(.

2- تقراأ قراءات يوم 24 ب�صن�س )1 يونيو )حزيران(()4(، الذي 
يوافق عيد دخول ال�صيد امل�صيح اأر�س م�صر.

بهذا  خا�صة  وذك�صولوجيات  وطروحات  اأب�صاليات  توجد   -3
اآدام  واإ�صبا�صمو�صات  باملزمور والإجنيل،  اليوم، كذلك مردات خا�صة 
وواط�س م�صدرها بع�س املخطوطات من مكتبات الأديرة والكنائ�س))(. 

)2( الأنبا غريغوريو�س، الدير املحرق تاريخه، وو�صفه، وكل م�صتمالته، )مطبعة دار العامل العربي(، 388. جلنة 
الدرا�سات والبحث، دير جبل ق�سقام قد�س- تراث، )دير ال�سيدة العذراء باملحرق القو�سية اأ�سيوط، الطبعة الأويل، 

.62 ،)1990

 ،)1977 الثاين  كانون  يناير/   7 )رهبنة  املحرقي  دانيال  القم�س  منهم:  الدير  اآباء  ببع�س  مقابلة  عمل  مت   )3(
القم�س مينا املحرقي )رهبنة 8 مايو/ اأيار 1980(، الق�س اأجنيلو�س املحرقي )19 مار�س/ اآذار 1983(، القم�س 
اأثنا�صيو�س املحرقّي )رهبنة 3 دي�صمرب/  الراهب  الثاين 1992(،  يناير/ كانون  فيلك�صينو�س املحرقّي )رهبنة 17 

كانون الأول 2008(.

)4( على الرغم من ا�صتالف قراءات القطمارو�س يف ذلك اليوم من ال�صابع ع�صر من �صهر هاتور.

)5( منها: خدمة ال�سما�س، خمطوط )13/ 14( يخدم مردات وذك�صولوجيات وغريه يف ثالثة اأ�صهر: توت وبابه 
الواط�س  الطروحات  1480�س.  كيهك   25 اإلى  يرجع  هاتور.  من  ال�صاد�س  ومردات  ذك�صولوجيات  يحوي  وهاتور، 
والآدام، من م�سادرها: دفنار، خمطوط رقم )13د/ 7(، حتت يوم ال�صاد�س من هاتور، طرح واط�س، واآخر اآدام، 
كمل يف 25 كيهك 1527، وجاء فيه توقيع )احلقري ب�صارة اأقالديو�س(، يف عهد القم�س عبداملالك الهوري رئي�س 
الدير. اأب�ساليات، خمطوط )13/ 6( تقراأ يف اأعياد ال�صهداء والقدي�صني. ومنها اأب�صالية اآدام ل�صتنا العذراء تقراأ 
يف ال�صاد�س من �صهر هاتور يف عيد تكري�س بيعتها باملحرق. واأب�صالية واط�س للعذراء تقراأ يف ال�صاد�س من �صهر 
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الكني�صة )الأثرية(،  4– توجد دورة يف رفع بخور ع�صية داخل 
الدير  اأرجاء  يف  نان(،  ناي  )اأفنوتي  بعد  باكر،  بخور  رفع  يف  ودورة 

املتنوعة.

وتتميز هذه الدورة باأنها اأ�صمل من دورة عيد ال�صليب وال�صعانني، 
حيث اإنها جتتاز منطقة القاليل.

5– ي�صلَّى يف القدا�س ق�صمة الأعياد ال�صيدّية.

6 – اأحب الأحبا�س الأماكن التي عا�س فيها ال�صيد امل�صيح )له 
يف  باملحرق(  العذراء،  )دير  ق�صقام  يف  كذلك  فل�صطني،  يف  املجد( 
م�صر، الذي اعتربوه اأور�صليم الثانية. لذلك يتوافد الأحبا�س حل�صور 
هذا العيد )6 هاتور( )15 نوفمرب )ت�صرين الثاين(( بالدير، ويقومون 
الطبول.  با�صتخدام  والأحلان ح�صب طق�صهم،  الرتانيم  بع�س  برتديد 
واأحياًنا عندما يكون معهم كاهن يقيمون ليتورجية -ح�صب طق�صهم- 

يف اإحدى كنائ�س الدير)6(.

ا اأب�صالية اآدم لل�صت ال�صيدة العذراء وجدت تقراأ يف اليوم ال�صاد�س  هاتور يف عيد تكري�س بيعتها بجب ق�صقام. واأي�صً
من �صهر هاتور لأجل تكري�س بيعتها يف دير املحرق.

)6( اجلدير بالذكر اأن الإثيوبيني يف عهد امللكة منتواب )القرن 18( –التي جاءت اإلى م�صر وزارت دير املحرق، 
ق�صقام–  كني�صة  ت�صمى  التي   ،)Gondar(غوندار باإقليم  العذراء  كني�صة  وبنت  ترابه،  من  ا  بع�صً معها  ونقلت 
ي�صومون مدة اأربعني يوًما، رتبته امللكة منتواب )وقيل رتبت الكني�صة احلب�صية: دير جبل ق�صقام، �س182( عقب 
ت�صرين  اأكتوبر/   6( توت   26 من  ويبداأ  ق�صقام،  ب�صوم  عندهم  يعرف  ال�صوم  وهذا  املحرق،  دير  من  رجوعها 
الثاين(.  ت�صرين  نوفمرب/   15( هاتور  من  ال�صاد�س  يف  ق�صقام  بجبل  العذراء  كني�صة  تد�صني  بعيد  وينتهي  الأول( 
راجع: القم�س عبدامل�صيح وا�صف املحرقي، بلوغ املرام يف تاريخ حياة خليفة الأنبا اأبرام، املتنيح القم�س ميخائيل 
البحريي، كوكب برية جبل ق�صقام، )القاهرة، 1925(، 27، 28. جلنة الدرا�سات والبحث، دير جبل ق�سقام، قد�س- 

تراث: 206. الأنبا غريغوريو�س، الدير املحرق تاريخه، وو�صفه، وكل م�صتمالته: 388.
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القدا�س اليومي

اأيام  اأربعة  )با�صتثناء  الأثرية  الكني�صة  يف  يومي  قدا�س  يقام 
بع�س  »يروي  غريغوريو�س:  الأنبا  نيافة  ويذكر  املقد�صة()7(.  الب�صخة 
�صيوخ الدير اأن واحًدا من قدي�صي الدير -قد و�صل اإلى درجة ال�صياحة 
اإقامة  �صرِّ  عن  ال�صواح  مع  ي�صلي  وهو  مرة  الرب  الرهبنة– �صاأل  يف 
»اإن  يقول:  �صوًتا  ف�صمع  الأثرية.  العذراء  كني�صة  يف  يومًيا  الذبيحة 
اأن  الأمر فاحلا�صل  يكن  فمهما  فوق مذبحي«.  تنقطع من  ل  الذبيحة 
يف  ا  اأي�صً اأقيم  لو  حتى  الكني�صة،  هذه  يف  يومًيا  يقام  الإلهّي  القدا�س 

اإحدى كنائ�س الدير الأخرى لأي منا�صبة«)8(.

اللغة القبطية

ي�صر الآباء الرهبان على اأن ي�صلَّى القدا�س اليومي، يف الكني�صة 
الأثرية، باللغة القبطية)9( احرتاًما لقانون الدير، ح�صب ت�صليم الآباء 
اللغة  اأن ي�صلَّى القدا�س يف هذه الكني�صة بغري  ال�صابقني الذين منعوا 

)7( جلنة الدرا�سات والبحث، دير جبل ق�سقام، قد�س- تراث: 206.

)8( الأنبا غريغوريو�س، الدير املحرق تاريخه، وو�صفه، وكل م�صتمالته: 115.

)9( يقول القم�س يوحنا �صالمة: »لي�س للكني�صة لغة خا�صة ت�صتعملها يف ال�صلوات واخلدم الإلهّية، بل تركت لكل اأمة 
من الأمم امل�صيحية احلرية يف ا�صتعمال لغتها.. فالكني�صة القبطية ت�صتعمل لغتها القبطية. والأمم الأوروبية ت�صتعمل 
لغتها الالتينية. والأمة اليونانية ت�صتعمل اليونانية )...( واإن كانت هناك لغات اندثرت اأو كادت تندثر، بتغلب اللغات 
امل�صتجدة بعدها عليها، ل يخول اإهمالها وطم�س معاملها واآثارها، لأن هذا الإهمال يق�صي على جمدها وجمد الأمم 
الغابرة التي بقيت اإلى الآن، اأوًل ويحرم ال�صعوب املتاأخرة علوم واآداب ومدنية الغابرين. واإذا كانت الأمم الراقية 
نحافظ  اأن  الواجب  فمن   )...( ال�صرقية  اأو  القدمية  اللغات  هذه  لدرا�صة  مدار�صها  يف  فروًعا  اأو  املدار�س  اأن�صاأت 
على لغتنا للدللة على اأ�صلنا وجمدنا وح�صارتنا وعلومنا« القم�س يوحنا �صالمة، الالآيل النفي�صة يف �صرح طقو�س 

ومعتقدات الكني�صة، )مكتبة مار جرج�س، �صيكولين، �صربا م�صر، 1999(،219، 220.
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اأن  مالحظة  مع  الآن،  حتى  �صارًيا  مازال  النظام  وهذا  القبطية)10(. 
الر�صائل لبد اأن تقال باللغة القبطية يومًيا، كما تقراأ الأناجيل )ع�صية، 

باكر، والقدا�س( كاملة باللغة القبطية.

– هو�س  كذلك الهو�صات اخلا�صة بالت�صبحة )الهو�س الكيهكي 
عيد امليالد – عيد الغطا�س – ال�صوم الكبري – اأحد ال�صعانني – عيد 
�صلوات  وعظات  العربية.  ثم  القبطية  باللغة  تقال  اأن  لبد  القيامة( 
الب�صخة تقال باللغة القبطية ثم العربية. كذلك من الطقو�س املوجودة 
حتى الآن، قراءة الربكة و�صفر الروؤيا كاماًل باللغة القبطية ثم العربية 

يف ليلة »اأبو غلم�صي�س«. 

دورة عيد ال�سليب والزيتونة )ال�سعانني( 

قبل وجود كتاب مطبوع، لدورة عيد ال�صليب وال�صعانني، كانت 
هناك دورة خا�صة لكل دير اأو منطقة تتنا�صب مع مقت�صيات املن�صاآت 
املوجودة يف املكان، طبًقا للزمن والوقت. واإلى الآن يحتفظ دير العذراء 
)13د/4،  رقم  خمطوطات  ح�صب  حملية  خا�صة  بدورة  باملحرق، 
للدير،  املعماري  للتطور  تبًعا  املخطوطات  اختلفت  وقد  13د/15(، 
)الكني�صة  الهيكل  باب  ]قدام  احلا�صر:  الوقت  يف  الأناجيل  واأماكن 
ال�صيدة  اأيقونة   – الأثرية(  )الكني�صة  الثاين  اخلور�س   – الأثرية( 
العذراء )بالدك�صار( – اأيقونة الر�صل )بكني�صة مارجرج�س( – اأمام 
مو�صع ال�صليب )بكني�صة مارجرج�س( – ل�صائر ال�صهداء )بكني�صة مار 

)10( الأنبا غريغوريو�س، الدير املحرق تاريخه، وو�صفه، وكل م�صتمالته، �س 116.
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جرج�س( – بيعة القدي�س يوحنا)11( )مذبح يوحنا املعمدان بكني�صة مار 
يو�صي)12(  – قرب  املعموية )بكني�صة مار جرج�س(  – مكان  جرج�س( 
رجرج�س)13(  ما  كني�صة  معمودية  اأ�صفل  الروؤ�صاء  مدفن  اأمام  )حالًيا 
املايدة – بئر املاء)14( – الب�صتان – اأيقونة املالك )اأمام احل�صن( – 

ثم تكمل الدورة بالطرح[.

�صبتمرب   27( توت   17 املوافق  ال�صليب  عيد  بطق�س  يلحق  كان 
)اأيلول((، طق�س �صالة املاء. فبعد القدا�س يخرج الكاهن اإلى اأقرب 
مكان و�صل اإليه ماء الفي�صان قرب الدير)15(. وقد انتهت ممار�صة هذا 
الطق�س ببناء ال�صد العايل يف ال�صتينيات من القرن الع�صرين امليالدّي.

ال�سمع النحلي

حيث  نهائًيا،  الربافني  �سمع  الأثرية  الكني�سة  يف  ي�ستخدم  ل 
الإطالق،  على  ال�صمع  اأنواع  اأجود  لأنه  النحل،  �صمع  فقط  ي�صتخدم 
وبهاء نوره، حيث يجنيه )ي�ستخل�سه( النحل من الزهور النباتّية ذات 
الرائحة العطرية)16(. فهو خاٍل من ال�صحوم والدهون احليوانية، ذات 

)11( كانت توجد كني�صة با�صمه، بحري الكني�صة الأثرية اإلى القرن التا�صع ع�صر.

)12( يو�صي ابن اأخي يو�صف النجار، جاء اإلى م�صر لكي يخرب العائلة املقد�صة باأن هريود�س اأر�صل ع�صرة جنود 
للبحث عن الطفل، فقال له الطفل ي�سوع نام الآن وا�سرتح، فرقد ومات ودفن اأ�سفل عتبة الباب.

)13( قرب يو�صي اإلى القرن الع�صرين كان اأ�صفل عتبة باب الكني�صة الأثرية الذي يقع يف الناحية القبلية باخلور�س 
الثاين، بعد الرتميم نقل اإلى مدفن الروؤ�صاء.

)14( قدمًيا كان يقراأ على البئر الذي �صربت منه العائلة املقد�صة )اجلزء البحري خارج الكني�صة الأثرية(، بينما 
حالًيا عند �صهاريج املاء.

)15( راجع ر�صدي، وا�صف، تقدي�س مياه النيل يف التقليد الإ�صكندرّي، ر�صالة الدكتوراه الثانية، جامعة ت�صالونيكي، 
يناير )كانون الثاين( 2014.

)16( القم�س يوحنا �صالمة، الالآيل النفي�صة يف �صرح طقو�س ومعتقدات الكني�صة: 113-112.
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يف  تقدميها  واملمنوع  الأخرى،  ال�صموع  يف  املوجودة  الرديئة  الرائحة 
خدمة الهيكل اجلديد)17(.

احلنوط والورد الياب�س

والورد  احلنوط  ا�ستخدام  وهي  وجارية،  قدمية  عادة  هناك 
يف  الكاهن  ي�صتخدمه  الكبرية–  اجلمعة  دفنة  من  –املتبقي  الياب�س 
نهاية القدا�س، قبل ر�س املاء، حيث ي�سع الكاهن اخلدمي اأ�سبعه يف اإناء 
اأن ي�سب ال�سما�س املاء يف يده ل�سرف  يحوي م�سحوق احلنوط، قبل 

مالك الذبيحة)18(.

 ناظر الكني�سة

بطقو�س  �صالًعا  يكون  اأن  -على  الكبار  الدير  اآباء  اأحد  يقوم 
الكني�صة واأحلانها- بوظيفة )ناظر الكني�صة(، ح�صب اختيار الرئي�س. 
وهو امل�صوؤول عن الإ�صراف ومتابعة الطقو�س وال�صالة داخل الكني�صة، 
ال�صالة  بتوزيع  ويقوم  ومتطلباتها.  الكني�صة  بنظام  يتعلق  ما  وكل 

والقراءات على الآباء. 

)17( جلنة الدرا�سات والبحث، دير جبل ق�سقام، قد�س- تراث: 206.

املتبقي؟«، جملة  القنديل  بزيت  ي�صنع  »ماذا  غريغوريو�س(،  الأنبا  نيافة  )املتنيح  املحرقّي  باخوم  القم�س   )18(
1966، �س35. جلنة  )اأيار(  مايو  الرابع،  العدد  الثانية،  ال�سنة  الأرثوذك�س،  لالأقباط  الإكلرييكية  الكلية  الكرازة، 

الدرا�سات والبحث، دير جبل ق�سقام، قد�س- تراث: 207.
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دير البَرموس العامر)1)(

دورة بخور البول�س

ُيبخر  البول�س  بخور  �صر  ُي�صلي  بعدما  الكاهن  اأن  املعروف  من 
والآباء  )ال�سالم  ال�سغار  اأوا�سي  الثالث  وي�سلي  الهيكل  داخل 
والجتماعات( وهو يدور حول املذبح ثالث دورات واأمامه ال�سما�س يُرد 
الأوا�صي، وبعدها ينزل ِمَن الهيكل ويبداأ يف التبخري اأمام باب الهيكل 
ويعطي البخور لالأب البطريرك اأو الأ�صقف ثم الكهنة امل�صاركني معه 

ثم يبداأ يف التبخري يف الكني�صة.

كنائ�س  اأغلب  يف  املعروفة  الكني�صة)20(،  يف  البخور  دورة  وتعترب 
القطر امل�صري تبداأ من بحري فيبخر الكاهن لأيقونة ال�صيدة العذراء 
يبخر  البحري  الهيكل  اإلى  ي�صل  وعندما  القدي�صني،  ثم  فال�صهداء 
املقاعد  وخلف  البحري  املمر  نهاية  حتى  ال�صري  ويكمل  راأ�صه،  ويحني 

)19( اأجريت مقابالت مع بع�س اآباء الدير منهم: نيافة الأنبا مكاري، الراهب الق�س مي�صائيل الربمو�صي )رهبنة 
23 فرباير )�سباط( 2007(.

)20( يقول الأنبا غربيال: بعد ذلك مي�صح البيعة جميعها بالبخور. للرجال والن�صاء. غربيال اخلام�س )البابا(، 
الرتتيب الطق�صي، )املركز الفرن�صي�صكاين للدرا�صات امل�صيحية ال�صرقية بالقاهرة، الطبعة الثانية 1964(، �س 52. 
جاء يف كتاب �سر الثالوث يف خدمة الكهنوت: ثم يطوف على ال�سعب ليقول كل واحد خطيئته واأفكاره على يد الكاهن، 
لريفعها اإلى اهلل تعالى، وذلك مثلما قاله اهلل ملو�صى النبّي: اإن كل من عمل خطيئة ياأتي بذبيحة قدام الكاهن وليقل 
الثالوث  �سر  الو�سطى،  القرون  القبطية يف  الكني�سة  علماء  اأحد  الكاهن.  وليقدمها  �سرًا  الذبيحة  اأذن  خطيئته يف 
يف خدمة الكهنوت، )النا�صر جرج�س فيلوثاوؤ�س عو�س، 1942م 1658�س(، 12. يقول ابن كرب: مي�صح البيعة كلها 
ال�صعب والن�صاء وال�صمام�صة، يقبلون يديه وهو يباركهم وي�صتحب )يتقبل( اعرتاف الإن�صان بخطيته وطلبه املغفرة 
عند وقت تبخريه �صرًا بوجيز من الكالم. وقد قال بع�صهم: »اإن اإخراج البخور لل�صعب يتنزل منزلة احليوان الذي 
كان يخرج من العتيقة اإلى خارج، ويعرتف من يقدمه بخطيته يف اأُذنه، ثم يقرب عنه. ابن كرب، م�صباح الظلمة يف 
اإي�صاح اخلدمة«، ج2 :16، )خمطوط بيد القم�س �سنودة الربمو�سي، نوفمرب )ت�سرين الثاين( 1955، النا�صر الق�س 

�صموئيل ال�صريايّن، 1992(، �س 161.
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اإلى املمر  ياأتي  اإلى ناحية قبلي حتى  كلها من الغرب، ثم يبداأ بامل�صي 
الأو�صط فيدخل فيه متجًها اإلى ال�صرق حتى ي�صل اإلى قرب باب الهيكل 
الأو�صط، فيتجه اإلى احلجاب القبلي ويبخر لالأيقونات التي عليه، ويظل 
الكاهن �صائًرا حتى نهاية املمر القبلي وخلف املقاعد كلها من الناحية 
الغربية ويتجه بحريًا حتى ي�صل اإلى املمر الأو�صط مرة اأخرى، وي�صري 
ويقول  الب�صخة  �صلوات  عمل  مكان  يف  يقف  ال�صـرق،  اإلى  متجًها  فيه 
بخور  يد  املجمرة  يف  وي�صع  املذبح  اإلى  ي�صعد  ثم  اخل�صوعية،  الأرباع 
بر�صم واحد وهو يقول جمًدا واإكراًما... ثم ُيبخر فوق املذبح ويقول �صر 
الرجعة اأو �صر اعرتاف ال�صعب: »يا اهلل الذي قِبَل اإليه اعرتاف الل�س 

على ال�صليب املكرم...«.

)انظر الر�صم 1(.

هيكل

41

هيكلهيكل

منجلية قبطي منجلية عربي

ر�صم )

2 53
6

اأما يف دير الرَبمو�س فبح�صب ت�صليم الآباء ال�صيوخ يوجد دورة 
مغايرة عن ال�صابق ذكرها وهي كالآتي:
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العذراء  ال�سيدة  لأيقونة  الكاهن  يبخر  حيث  بحري  من  تبداأ 
فال�صهداء والقدي�صني، وعندما ي�صل اإلى الهيكل البحري يبخر ويحني 
راأ�صه، ثم يرجع ثانية يف اخلور�س الأول نف�صه، ثم يذهب اإلى الغرب يف 
ر، وقبل اأن ي�صل اإلى  املمر الأو�صط الذي قبالة الهيكل الرئي�س وهو يبخِّ

اخلور�س الثاين يقول:

ي�ُصوُع امل�ِصيُح اأم�ًصا والَيوَم هو هو واإلى 
ُدُه. الأََبِد باأقنوٍم واحٍد ن�صُجُد لُه وُنجِّ

Iycouc P`i,rictoc `ncaf nem 
voou@ `n;of `n;of pe nem sa 
`eneh@ qen ouhupoctacic 
`nouwt@ tenouwst `mmof 
ten]`wou naf.

ثم يقف يف اخلور�س الثاين ويبخر �صرًقا ويقول:

ذِبيَحًة  َذاَتُه  اأ�صَعَد  الِذي  َهَذا 
ليِب عن َخال�ِس  مقبولًة على ال�صَّ

ِجن�ِصَنا.

Vai etafenf `e`pswi@ `nou;uci`a 
ecsyp@hijen pi`ctauroc@ qa `pou-
jai `mpengnoc. 

ثم يبخر بحرًيا ويقول:

اِلُح وقَت امَل�َصاِء  ُه اأبوُه ال�صَّ فا�صتمَّ
على اجُللُجلة.

Afswlem `erof@ `nje Pefiwt 
`n`aga;oc@ `m`vnau `nte hanarouhi@ 
hijen }golgo;a.

ثم يبخر غرًبا ويقول:

َفَتَح باَب الفرَدو�ِس 
خَرى. وَردَّ اآَدَم اإِلى ِرَئا�صِتِه مرًة اأُ

 Afouwn `m`vro@ `mpiparadicoc@ 
aftac;o`n~Adam@ `etefar,y `nke-
cop .
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ثم يبخر قبلًيا ويقول:

 ِمْن ِقَبِل �صليِبِه 
�صِة ردَّ   وِقيامِتِه املُقدَّ

الإن�َصاَن مرًة اأُخَرى اإلى الِفرَدو�ِس.

~Ebol hiten pef`ctauroc @ nem 
tef`anactacic  e;ouab@ aftac;o 
`mpirwmi `nkecop @ `eqoun `epipara-
dicoc.

وي�صتمر يف التبخري وال�صري حتى نهاية املمر اأمام باب الكني�صة، 
يتجه  ثم  الرئي�س،  الهيكل  ناحية  اإلى  متجًها  نف�صه  املمر  من  ويرجع 
ناحية قبلي حتى نهايته، ويبخر اأيقونات احلجاب من الناحية القبلية 
وهو راجع اإلى عند الهيكل، ثم ي�صعد اإلى املذبح وي�صع يف املجمرة يد 
بخور بر�صم واحد وهو يقول: جمًدا واإكراًما... اإلخ. )انظر الر�صم 2(

وقد وجدنا يف خمطوط قدمي من خمطوطات الدير حتت رقم 
البخور يف  ِذكر دورة  الرَبمو�س )تاريخه ق13، 14(  )9( قانون بدير 

�صكل قريب من هذه )انظر �صورة 3(

هيكل قبلي

1 6

هيكل بحريهيكل اأو�سط

منجلية قبطي منجلية عربي

ر�صم 2

2 5
3 4
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الر�سم بدون �سليب

 ير�صم الأب الأ�صقف بال�صليب دائًما، جاء باخلولجي عند ر�صم 
كان  بال�صليب، مثل: )واإن  ال�صعب  ير�صم  اأنه  يذكر  ما  دائمًا  الأ�صقف 
الأب البطريرك اأو الأ�صقف حا�صًرا فاإنه يقول )Iryny paci( وير�صم 
)الق�س  للكاهن  الر�صم  يذكر  عندما  حني  يف  بال�صليب()21(.  ال�صعب 
القم�س(، يقول: )ير�صم مبثال ال�صليب()22(، حيث ير�سم مبا يف  اأو 
الأب  عن  قاله  ما  يذكر  ول  البخور(.  درج  اللفائف،  )ال�صورية،  يده 

البطريرك اأو الأ�صقف اأن الكاهن ير�صم بال�صليب.

يقول  عندما  ال�صعب  على  الر�صم  عند  فجاء  باخلولجي:  جاء 
)Iryny paci(: ير�صم ال�صعب بيده اليمنى مبثال ال�صليب)23(. وير�صم 
الدرج )درج البخور( ر�صًما واحًدا مبثال ال�صليب)24(. وعندما ير�صم 
ر�صوم مبثال  مًعا ثالثة  الثنني  الكاهن  ير�صم  ووعاء اخلمر:  القربانة 
ال�صليب كالعادة)25(. وكذلك ير�صم ذاته مبثال ال�صليب)26(. وعندما 
يذكر الر�صم ب�صيء، يذكر ذلك، مثاًل قبل اأفنوتي ناي نان، ير�صم على 

)21( اخلولجي املقد�س، )جمع وترتيب القم�س �صليب الربمو�صي امل�صعودي، دير ال�صيدة العذراء برمو�س، الطبعة 
اخلام�صة، 2015(، 35، 40، 62، 79، 81، 141.

 ،)261( وحا�صية  �س315.   ،)169( حا�صية  ا  واأي�صً  .231  ،)45( رقم  حا�صية  املقد�س،  اخلولجي  ا:  اأي�صً انظر 
�س346. وحا�صية )284(، �س357.

)22(  اخلولجي املقد�س: 130، 305

)23( اخلولجي املقد�س: 34

)24( اخلولجي املقد�س: 79

)25( اخلولجي املقد�س: 228.

ا: �س363.  )26( اخلولجي املقد�س: 236. راجع اأي�صً
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ال�سعب بال�سليب )الذي عليه ثالث �سمعات( ثالث مرات)27(، اأو ير�صم 
باملجمرة فوق املذبح اإلى الأربع جهات مبثال ال�صليب)28(. 

كذلك يف عند قوله )Agioc( فبعدما يذكر اخلولجي: )ياأخذ 
اللفافة التي على يده الُيمنى وي�صعها على يده الُي�صرى، وياأخذ اللفافة 
وكل  ر�صوم  ثالثة  بها  وير�صم  يقول:  اليمنى(،  بيده  الكاأ�س  على  التي 
ر�صم فيه )Agioc( اأول ر�صم على ذاته وهو متجه نحو ال�صرق، والثاين 
ومل  باللفافة،  وير�سم  الغرب.  اإلى  ال�سعب  على  والثالث  اخلدام،  على 

يذكر اأنه مي�صك �صليب. 

قوله  عند  التقدي�س،  ر�صومات  اأن  الكنائ�س  كل  يف  واجلاري 
الر�صم  يكون  الكاأ�س.  على  اأو  اخلبز،  على  وقد�صه(  وباركه،  )و�صكر، 
كما جاء باخلولجي: )ير�صم الكاهن اخلبز باإ�صبعه ثالثة ر�صوم()29(. 
ا عند ر�صومات التحول)30(. وبعد التقدي�س ير�صم  وهذا هو اجلاري اأي�صً

اجل�صد بالدم، والدم باجل�صد)31(.

وبعد غ�صل الآنية )ي�صب الكاهن ماء يف يديه وير�س منه قلياًل 
اأن  اجلاري  لكن  ر�صومات،  اخلولجي  يذكر  مل  واإن  املائدة()32(  على 

ير�سم الكاهن ثالث ر�سومات بوجهه )والبع�س ينفخ يف كل ر�سم(.

)27( اخلولجي املقد�س: 97.

)28( اخلولجي املقد�س: 316.

)29( اخلولجي املقد�س: 365.

)30( اخلولجي املقد�س: 373

)31( اخلولجي املقد�س: 424، 425، 450

)32( اخلولجي املقد�س: 474.
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يف حني اأن ال�صما�س هو الذي مي�صك ال�صليب يف مرداته: ففي 
وخلفه  الهيكل،  باب  اأمام  يقف  الكاهن  البخور(،  )رفع  ال�صكر  �صالة 
وقف  كلما  يده  يف  ال�صليب  ال�صما�س  )ومي�صك  ميينه،  عن  ال�صما�س 
يقوُل  ال�صلح،  �صالة  فبعد  وقت()33(.  كل  ويف  هنا  الإبرو�صات  لتالوة 

ال�صما�س وهو رافع ال�صليب)34(.

مقابل  االإبرو�سفارين  برفع  يقوم  الذي  هو  ال�سما�س 
الكاهن

الكهنة  اأحد  يقوم  اأن  حالًيا  العادة  جرت  ال�صلح  �صالة  بعد 
برفع الإبرو�صفارين مقابل الأب الأ�صقف اأو الكاهن امل�صلي )يف حالة 
يرفع  الذي  هو  فال�صما�س  وحده،  اخلدمي  كان  اإذا  اأما  �صريك.  وجود 
الإبرو�صفارين مقابله(. بينما يحتفظ دير الربمو�س باأن ال�صما�س هو 
الذي يرفع الإبرو�صفارين مقابل الأب الأ�صقف اأو الكاهن امل�صلي، �صواء 
كان هناك كاهن اآَخر �سريك اأو يف عدم وجوده. حيث يوؤكد هذه العادة 
يرفعان  مقابلُه  وال�صما�س  الكاهن  اإن  )ثم  به:  جاء  فقد  اخلولجي، 

الإبرو�صفارين()35(. 

)33( اخلولجي املقد�س: 34

)34( اخلولجي املقد�س: 343.

)35( اخلولجي املقد�س: 343.
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دير القديس األنبا مقار

القطعة االأخرية يف �سلوات االأجبية تقال �سًرا

من مالمح الليتورجية يف دير القدي�س الأنبا مقار)36(، اأن القطعة 
الأخرية يف �صلوات الأجبية تقال �صًرا، ح�صب ت�صليم الأب متى يوحنا 

.)37( 1986

)36( نيافة الأنبا اأبيفانيو�س اأ�صقف ورئي�س الدير )رهبنة 21 اأبريل/ ني�صان 1984(.

)37( يذكر الدكتور ماجد �صبحي )الق�س با�صيليو�س �صبحي حالًيا(: ]من حيث البناء الرتكيبي لهذه الطرباويات، 
نًا ووا�صحًا بني القطعة الأولى وباقي القطع، وغالًبا ما يدور املعنى الرئي�س يف القطعتني  فوا�صح اأن ثمة اختالفًا بيِّ
الأوليني حول املو�صوع الذي من اأجله ُت�صلَّى ال�صاعة. بينما الثيوؤطوكية مو�صوعها ثابت، فهو متجيد لوالدة الإله مبا 
ا، مو�صًحا دور العذراء يف هذا. واخلالف لي�س يف البناء الرتكيبي  ينا�صب املو�صوع الذي من اأجله ُت�صلى ال�صاعة اأي�صً
ا يف اخلامتة حيث تختم القطعة الأولى بالتمجيد الثالوثي )املجد لالآب والبن...(  الداخلي للقطعة فقط، ولكن اأي�سً
بينما الثانية والثيوؤطوكية تختمان بعبارة )الآن وكل اأوان...(، مما يوؤكد وحدة البناء اخلارجي للمجموعة املرتبة 

نرثًيا مًعا )القطعتان مع الثيوؤطوكية(، هذا هو التكوين الإ�صكندري القدمي.
التقليد الأور�صليمّي، ي�صمل القطعة الثانية فقط مع الثيوؤطوكية، ويغيب عنها القطعة الأولى.

ثم  فقط  الأولى  القطعة  ي�صمل  الآن(  الأرثوذك�صية  اليونانية  الكني�صة  يف  به  املعمول  )وهو  الق�صطنطيني  التقليد 
الثيوؤطوكية مبا�صرة، ويغيب عنها القطعة الثانية املعروفة عندنا والتي تنتمي للتقليد الأور�صليمّي.

قا�صم م�صرتك هو حفظ قطعة  ي�صرتكون يف  نهائًيا  بها  املعمول  املختلفة، حتى غري  والتقاليد  ففي جميع احلالت 
ثيوؤطوكية ترتل يف نهاية املجموعة اخل�صوعية[. ماجد �صبحي، »درا�صة عن كتاب »الأجبية القبطية ج3«، مدر�صة 
الإ�سكندرية، كني�سة مار جرج�س با�سبورتنج، ال�سنة الأولى العدد الثالث، �سبتمرب )اأيلول( – دي�صمرب )كانون الأول( 

2009، �س167-166. 
يف حني يذكر: اأ. اأ. ]اإنه يف الطق�س القبطي يكون املرد »ذك�صابرتي ... )املجد لالآب والبن والروح القد�س( يف 
نهاية القطعة الأولى. ثم تليها القطعة الثانية والتي يعقبها املرد »كانني )الآن وكل اأوان واإلى دهر الدهور اآمني(. 
ولكن الهورولوجني اليوناين كثرًيا ما يورد املرد »ذك�صابرتي ... كانني ..« مت�صاًل، ل تف�صله قطع �صلوات بينهما، 
وهو ما جنده يف بع�س خمطوطات الأجبية القبطية يف القرون الو�صطى. ومل يكن ذلك اإلَّ حماولة القتداء بالطق�س 
اليوناين، مما اأحدث ت�سوي�ًسا اأدى ببع�س امل�ست�سرقني، مثل اأزولد بورم�سرت )Burmester( لأن يعتربوا اأن املرد 
املت�سل »ذك�سابرتي ... كانني ..« هو الطق�س الأقدم، ثم حدث انف�سال يف غ�سون القرن ال�سابع ع�سر كما ورد يف 
موؤلف الطوخي )اأزولد بورم�صرت، اأجبية كني�صة م�صر، �س21( ولكن بعد تنقيب وبحث وجدُت اأن الطق�س القبطي 
القدمية حتافظ  القبطية  املخطوطات  الذي ظلت كثري من  الأقدم  الطق�س  بع�صهما هو  املردين عن  يف�صل  الذي 
عليه[ اأ. اأ.، قطع �صواعي الثالثة وال�صاد�صة والتا�صعة، درا�صات اآبائية ولهوتية، املركز الأرثوذك�صّي لدرا�صات الآباء، 

ال�صنة الثامنة، العدد ال�صاد�س ع�صر، يوليو )متوز( 2005، �س86. 

ميالد شحاتة               بنيامين المحرقي
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كذلك ا�سطفاف االآباء للربكة

)الذي  الكاهن  اأمام  الغرب(  ناحية  )ووجههم  الآباء  ي�صطف 
ي�صتمر متجهًا نحو ال�صرق( ويتلو عليهم الربكة. وهو الطق�س الذي كان 
مقار  الأنبا  القدي�س  دير  ومازال  النطرون،  وادي  اأديرة  كل  يف  متبعًا 

يتبعه.
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