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  املخطوطات الليتورجّية 
  يف 

  "مكتبة دير القّديس جاورجيوس املعروف باسم دير الشري"
  

  مكاريوس جّبورحتقيق   
  

  حملة تارخيّية  
مكتبـة ديـر القـّديس      "يرتبط تأسيس املكتبة اليت طاملا عرفت واشتهرت باسـم            

ضاء  ق ، سوق الغرب  –يف منطقة مبكّني    " مكتبة دير الشري  "أو باسم   "  الشري –جاورجيوس  
عاليه، بالعديد من احلوادث التارخيية والدينية اليت حصلت يف شرقنا األنطاكي، األمر الذي             
يعطيها، وسواها من املكتبات اليت نشأت متزامنة معها، أمهية بالغة من حيث ما حتتويه من               

 ،مؤلّفات وكتب وترمجات تروي قصص تاريخ منقطع النظري عاشه شرقنا هـذا عامـة             
 وكنيستنا الرومية بفرعيها األرثوذكسي واملتحد مع كنيسة روما        ،املشرقية خاصة والكنيسة  
  .حتديدا

تزامنت بداية تأسيس هذه املكتبة مع حركة السعي حنو االتحاد مع كنيسة روما منـذ                 
القرن السابع عشر، وتزامنت مع إعادة إطالق احلياة الرهبانية داخل الكنيـسة الروميـة              

احلياة الرهبانية اليت كانت من إحدى غايتها السعي إىل إعادة االتحـاد مـع      نفسها، هذه   
وتزامنت كذلك بداية تأسيس هذه املكتبة مع وضع األسس العملية لتأسيس           . كنيسة روما 

ناهيك عن العديد من احلوادث اليت لست بصدد التكلّم عنها والغوص يف حيثياا            . الطباعة
  .وكنهها

أمهية معروفة سبق أن تكلّم عنها املستـشروق الغربيـون          " دير الشري مكتبة  "إنّ لـ     
  فما هي مكتبة دير الشري وماذا حتتوي؟. وغريهم العديد من املؤرخني الشرقيني

  
اليوم إىل الرهبانية الباسيلية احللبية للروم الكاثوليك، وهـي         " مكتبة دير الشري  "تنتمي    

وقد كانت والدا مرافقة لوالدة الرهبانية يف ديـر         . فيهكنـز هذه الرهبانية اليت تفاخر      
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سيدة البلمند املطلّ على طرابلس يف مشال لبنان، حيث كانت بداية تأسيس الرهبانية اليت              
غري أنّ الرهبان املؤسسني مل يلبثوا أن انتقلوا إىل         . عرفت فيما بعد باسم الرهبانية احلناوية     

ويف هذا الدير   . يوحنا املعمدان يف قرية اخلنشارة من أعمال املنت       دير القديس النيب السابق     
 اليت أنشأا الرهبانية الناشئة حديثًا، منت املكتبة وترعرعـت          ةالعامر، ويف غريه من األدير    

ومع انقسام الرهبانية احلناوية سنة     . وكبرت ووصلت إىل أن تتبوأ مكانة مرموقة يف شرقنا        
فا بـ الرهبانية الباسيلية الشويرية والرهبانيـة الباسـيلية احللبيـة،            إىل قسمني عر   ١٨٢٩

  .انقسمت املكتبة بدورها إىل قسمني
غري أنّ هذه املكتبة مل تكن مكتبة مركزية حبصر املعىن للكلمة، بل كانـت جمموعـة                  

 مكتبات منها ما هو ديري ومنها ما هو فردي أي خيص هذا الراهب أو ذاك مـن دعـاة                  
صبح دير القديس   ي لو مل تحصل  تكن ل ومكانتها املرموقة هذه مل     . العلم والثقافة والالهوت  

جاورجيوس الشري مركزا للرئاسة العامة للرهبانيـة الباسـيلية احللبيـة ولـو مل يـصل                
، ويعطي أمرا جبمع    ١٩٣٤-١٩٢٥يت الونديوس كلزي إىل الرئاسة العامة سنة        راألرمشند

ات من خمتلف األديرة ويوحد وجودها يف هذا الدير، الذي عرفت فيما            الكتب واملخطوط 
  .بعد بامسه، ويضع هلا فهرسا أول ال يزال حمفوظًا فيها

وخالل األحداث اللبنانية األليمة اليت طالت من مجلة ما طالت منطقة دير الشري، نقل                
 دير املخلّص يف قرية صربا      ، خوفًا من ضياعها أو سرقتها، إىل      ١٩٨٢الرهبان املكتبة سنة    

.  للرهبانية رئيسمن أعمال كسروان، هذا الدير الذي أصبح مركزا للرئاسة العامة والدير ال           
ويف هذا الدير انكب على العمل فيها األرمشندريت الراحل واملؤرخ العالّمـة أديـارنوس              

ا ورقّمها وأصـدر    قسم املخطوطات فيها، فبو   بشكّور الذي عمل طوال فترة الثمانينات       
جدوالً مبحتوياا وحمتويات قسم الكتب القدمية املطبوعة يف مطبعة الـشماس عبـد اهللا              
الزاخر وهي من أوائل املطابع العربية يف الشرق إن مل نقل األوىل نظرا إىل اخـتالف آراء                 

  .املؤرخني  يف حتديد اسم ومكان أول مطبعة عربية يف الشرق
دريت الراحل أدريانوس شكّور سنوات عديدة يف هذه املكتبة وسلّم          لقد عمل األرمشن    

اون حاليا مطران مع   (األمانة وكان ال يزال على قيد احلياة إىل تلميذه األب ميشال أبرص           
ا للمكتبة ومسؤوالً عنها    ١٩٨٥، الذي أصبح منذ سنة      )بطريركيفأخذ األب أبرص   .  أمين
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انية مسؤولية تصوير ميكروفيلم جلميع املخطوطات،      على عاتقه وبالتنسيق مع عمدة الرهب     
  .وبدأ مشروع ترميم الكتب اليت طالتها يد احلرب

  
  ماذا حتتوي مكتبة دير الشري؟  
  : املكتبة اليوم على ثالثة أقسامحتتوي هذه  
 قسم الكتب املطبوعة، ويل الشرف يف أن أكون مسؤوالً عنه وعن إعادة تأهيلـه،               -١  

 ٢٠٠ ألف عنوان، أما أمهيته فتكمن يف احتوائه على أكثر من ١٠٠من وحيتوي على أكثر 
ت  جملّة باللغة العربية، من بينها طبعـا أوىل اـالّ          ١٥٠جملّة باللغة األجنبية، وأكثر من      

لى قسم شبه كامل لكلّ مـا       عكما حتتوي من مجلة ما حتتوي       . املطبوعة يف عاملنا العريب   
  .وغريه العديد من العلوم الدينية والزمنيةيعرف باحلقوق والقانون، 

، قبل أن يصبح أسـقفًا    يهتم به   كان األب ميشال أبرص      قسم املخطوطات، الذي     -٢  
 خمطوط، يف خمتلف العلوم وااالت، وباللغـات العربيـة          ١١٠٠وحيتوي على أكثر من     
  .واليونانية والسريانية

مجيع ما خيتص   على  وحيتوي  . بهيهتم  كان األب ميشال أبرص      قسم األرشيف، و   -٣  
بالرهبانية وبكنيسة الروم الكاثوليك وعالقة الرهبانية معها وعالقتـها مـع الرهبانيـة،             

  .وسجالّت الرهبان والكهنة والبطاركة واألساقفة من أبناء الرهبانية
  

  املخطوطات الليتورجّية يف مكتبة دير الشري  
ضمن إطار احلياة الرهبانيـة     " ليتورجّية"فهوم كلمة   لطاملا وجدت صعوبة يف حتديد م       

ةالشرقي.  
جممل الطقوس والعبادات املختـصة     " ليتورجّية"وإذا كان العلم احلديث يفهم بكلمة         

يصبح مشتمالً أيـضا    " علم الليتورجّية "بكنيسة ما، فإنّ هذا املفهوم إذا ما اقترن بكلمة          
ونشأة الطقوس وتفرعها وتأثّرها بعض     " الليتورجّية"على األعمال اليت تعىن بدراسة تاريخ       

  .قتها بآباء الكنيسة اخلببعض وعال
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 Ora et" (صـالة وعمـل  "ضمن إطار احلياة الرهبانية كـ " الليتورجّية"أما إذا فهمنا   

Labora (   ا مجيع الكتـب           " ليتورجّية"فإنّ عبارةاصبح أمشل إذ جيب أن تندرج حتت طيت
يت استعملها الرهبان خالل عقود طويلة من الزمان منذ تاريخ نشأة احلياة            واملخطوطات ال 

وهذا االندراج ال شك يف أنه ال       . الرهبانية وحتى نشأة الرهبانية الباسيلية احللبية أو غريها       
توي على مجيع الكتب يف خمتلف العلوم وقد كانت صلة وصل الرهبـان             حيبد أن يشمل و   

وبكـالم آخـر، إذا     . كنيسة من جهة أخرى، وبالعامل من جهة ثالثة       باهللا من جهة، وبال   
عيشا ليتورجيا والهوتيا باهللا وفيـه      "وجب أن تكون الدعوة الرهبانية والنذور الرهبانية        

فهذا العيش ال ميكن أن يقتصر على أمور العبادة والطقوس والترانيم واإلنشاد، بل             " ومعه
من هنا يـصبح كتـاب      . ة اجلماعة كجماعة وكأفراد   جيب أن يطال مجيع قطاعات حيا     

 يعلّم تاريخ الكنيـسة، أو يـصبح        التاريخ كتابا ليتورجيا ألنه يصبح كتاب عمل رسويلّ       
 د التزام       كتاب الطبه جيسا ألنا ليتورجية ويكون بذلك       كتابمقضايا الناس الصحياندرج 

 على خمتلف الكتب واملخطوطات اليت      مر األ يقوميكن تطب .  للرهبان ضمن العمل الرسويلّ  
استعملها الرهبان بشكل يومي وغري متقطّع تقريبا حتى إنها أصبحت جزًءا من حيـام              

ويف هذا اإلطار تأخذ مكتبـات األديـرة معـىن مكتبـات            . الروحية والرهبانية اليومية  
  ".ليتورجّية"

ع ما يتعلّق بالعبادة والطقوس املتبعـة       تقتصر على مجي  " الليتورجّية"أما إذا جعلنا عبارة       
يف الكنائس أو األديرة، فهنا وجب أن تندرج يف طياا مجيع الكتب واملخطوطات الـيت               

نصوص الكتـاب   " تضاف إليها    ،"نصوص الطقوس واألسرار واخلدم الروحّية    "حتتوي  
ـ          "املقّدس والسنكسار  ـة، وتضاف إليهـا   اليت كان الرهبان يقرأوهنا يف موائدهم الديري

اليت كان الرهبان يقرأوهنـا يف خلـوام الروحيـة          " تفاسري الكتاب املقّدس واملزامري   "
اليت تعىن بالترنيم   " كتب املوسيقى الكنسّية  "ويعلّموهنا للمبتدئني والرهبان، وتضاف إليها      

ح اليت تـشر  " كتب شرح الليتورجّية وتفسري القّداس    "واإلنشاد والترتيل، وتضاف إليها     
عظات آباء الكنيسة   "للرهبان واملبتدئني نشأة طقوسهم ورتبهم وصلوام، وتضاف إليها         

ط  خمطو ٦٠٠ويف هذا اإلطار يكون عدد املخطوطات حوايل        . اخل" يف هذا العيد أو ذاك    
  . دير الشريأي أكثر من نصف مكتبة خمطوطات
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 حتتوي فقـط نـصوص      بالكتب واملخطوطات اليت  " الليتورجّية"أما إذا حصرنا عبارة       
 ٢٠٠ حـصرا وحـوايل      ١٥٠الصلوات والطقوس واألسرار، فيكون عدد املخطوطات       

تتضمن قطعة أو أكثر من نص      " ليتورجّية"خمطوط، إذا احتسبنا أنّ بعض كتب أخرى غري         
ليتورجي دوهنا صاحب املخطوط ألسباب تطبيقية أو عملية حلاجته، كتالوا يف خلوته أو             

  .ريه، أو نقلها من مكان ما وجدها فيهتعليمها لغ
علمـا  " الليتورجّية"سأكتفي يف هذه املداخلة بالتوقّف عند هذا املفهوم األخري لعبارة             

 مفهومها ومضموهنا جيب أن يكون أوسع ليطال احلياة الرهبانيـة           بأني شخصيا أعترب أنّ   
  .ككلّ

  
  أنواع املخطوطات الليتورجّية  
  : دير الشري، على ثالثة أنواع من الكتب الليتورجيةحتتوي إذًا مكتبة   
العربية، أو بالعربية واليونانيـة، أو      :  الكتب اخلاصة بالطقس البيزنطي، وهي باللغات      -١

أسـبوع اآلالم   " باللغة السريانية وهـو      ١٦٥باليونانية فقط، مع خمطوط واحد هو الرقم        
  .حبسب الطقس البيزنطي طبعا" هوالفصح مثّ البندكستاريون أو الفصحي بكامل

 الكتب اخلاصة بطقوس الكنائس األخرى كاملارونية أو السريانية، مثل املخطوط رقم            -٢
، أو  "املـاروين -صلوات املؤمن حبسب الطقـس الـسرياين      " الذي حيمل عنوان     ٢٣٤

و وه" أبيات ملدح والدة اإلله يف تقدمتها إىل اهليكل       " وحيمل عنوان    ٢٧١املخطوط رقم   
  .، وسواهاحبسب الطقس السرياينّ

٣-    الكتب ذات الطابع الغريب  ـة أو             الالتيينـة أو اإليطالياليت نقلها رهباننا مـن الالتيني 
الفرنسية إىل العربية خلري املؤمنني، وحتتوي، مثالً، على العبادة الشعبية للعـذراء مـرمي أو               

" طريقة التعّبد لقلب يـسوع    " الذي حيتوي على     ٦٨٥لقلب يسوع، مثل املخطوط رقم      
 الذي حيمل عنـوان     ٢٢٧أو املخطوط رقم    . وقد نقله إىل العربية األب فروماج اليسوعي      

األبيات املختّصة بزّياح إيقونة    "وحيتوي من مجلة ما حيتوي على       " كتاب صلوات املؤمن  "
  ".سّيدة الكرمل
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  ميزة املخطوطات الليتورجّية يف مكتبة دير الشري  
ويف الكالم عـن    . لكالم على املخطوطات الليتورجية ذات الطقس البيزنطي      أكتفي با   

ميزاا لن أتوقّف على مجال اخلطّ أو حجم الكتاب أو نوع التجليد، بل سأتوقّف عنـد                
ة من الشكل اخلارجيبعض األمور اليت أجدها أكثر أمهي.  

  
ختربك تـاريخ كنيـستك     متتاز هذه الكتب عالوة على كوهنا كتب صالة بأنها          : أّوالً  

وحتتوي من مجلة ما حتتوي     " صالة املؤمن "، وهي بعنوان    ٢٤٤ونشأا كاملخطوطة رقم    
مـن  " حّب قلب يسوع أقصى بغييت    "و" نشيد أخوّية عبادة قلب يسوع األقدس     "على  

.  حيث كانت الراهبة هندية    ١٧٥٠تأليف األب نقوالوس صايغ كتبه لدير بكركي سنة         
 االنتباه وجيعلنا نتطلّع إىل دراسة معمقة للعالقة بني رهبانية كاثوليكية           األمر الذي يسترعي  

وجيعلنا نتساءل هل استعملت الكنيسة املارونية يف ليتورجيتها هذا النـشيد           . ودير ماروينّ 
  ومىت؟ هل ال يزال موجودا أو أُمهل؟

ة للمؤمنني  كتاب صلوات مفيد  " وحيمل عنوان    ٢٤٧املخطوط رقم   . أُعطي مثالً آخر    
ونعرف من خالله أن كان لكنيسة الروم الكاثوليك وللرهبانيـة احللبيـة         " لنيل خالصهم 

رعية يف القسطنطينية خالل القرن التاسع عشر وأنّ خادمها كان يهتم حبيـاة املـؤمنني               
  .الروحية ويعتين بأمورهم الزمنية أيضا

ة الغربية إىل شرقنا عموما وكنيـستنا       كذلك األمر بالنسبة إىل معرفة مىت دخلت العباد         
  .حتديدا

  
متتاز هذه النصوص بأنها تعود من حيث ترمجتها إىل القرن اخلامس عشر عنـدما              : ثانيا  

، بنقل نصوص الكتاب املقـدس والليتورجيـة        ١٧٢٤بدأت كنيستنا، قبل انشقاق سنة      
وقد ترمجه من اليونانية املثلّث     " األورولوجيون" وهو كتاب    ٢٧اإلهلية، كاملخطوط رقم    

اسـم  الذي أصبح فيما بعد بطريركًا ب     ) ١٦٣٤-١٦١٢(الرمحة املطران مالتيوس كرمه     
 نسخ ترمجته للكتب الليتورجية وللكتاب املقدس مرات        ،  ومتّ  )١٦٣٥-١٦٣٤(أفتيميوس  

. طاكيـة عديدة، واعتمدت ترمجته ومساعديه كنصوص أساسية يف الكنيسة الروميـة األن       
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وتشكّل هذه الترمجات نقلة نوعية يف تاريخ كنيستنا األنطاكية وبالتايل تعطينا فكرة عـن              
كيفية الترمجة وأسلوب كتابة اللغة العربية، وتداخل اللهجة العامية والكلمات الغربيـة يف             

وات أو  نصوصنا العربية نفسها، كتعريب الكلمات اليونانية اليت حتمل عناوين خمتلف الصل          
وتعـين نـشيد،    " طروبارّيـة "وتعـين املراقـي، و    " أنافثمي"الطقوس أو األسرار، مثل     

وتعين رسامة، ومجيع هذه الكلمات بقيـت يف االسـتعمال حتـى آخـر              " شرطونّية"و
  .التسعينات من القرن العشرين، ومل تضمحل متاما بعد

  
يف خمطوطاتنا نصوصا استثنائية رائعة،     تشكلّ الترمجة اليت جندها     . الترمجة حبد ذاا  : ثالثًا  

فهي حبد ذاا ليست ترمجة حرفية للنصوص اليونانية، وليست يف الوقت عينـه ترمجـة               
بل إذا نظرنا فيها بالعمق ودقّقنا يف معانيها، جند أنّ نصوصنا الليتورجية املترمجة             . بتصرف

جديدة يصل ا احلد أحيانا إىل      عن اليونانية، قد أعطت النصوص نفسها نفحات الهوتية         
وعلى الرغم من أنّ البعض يعتقد بأنّ إضافة بعـض          . جعلها تفوق الهوت النص األصلي    

الكلمات يف الترمجة كان من أجل اكتمال التناغم والتناسق أثناء الترتيل، إالّ أنـي أجتـرأ                
، هو نشيد عيد ظهـور      وأعطي مثالً . وأقول، إنّ يف األمر بعدا يتخطّى األحلان واملوسيقى       

  :الرب أو الغطاس، الذي نصه اليوناين
Εν Ιορδανη βαπτιζοµενου σου, Κυριε, η της Τριαδος εφνερωθη προσκυνησις 
του γαρ Γεννητορος η φονη προσεµαρτυρει σοι, αγαπατον σε Υιον ονοµαζου
σα και το Πνευµα εν ειδει περιστερας εβεβαιου του λογου το ασφαλες. Ο επιφ
ανεις Χριστε ο Θεος, και τον κοσµον φωτισας, δοξα σοι. 

  
يف اعتمادك، يا رّب، يف ر األردن، أظهرت السجدة         : "وترمجته يف خمطوطاتنا القدمية     

للثالوث وأوضحتها، ألنّ صوت اآلب تقّدم لك بالشهادة مسّميا إياك ابنـا حمبوبـا،              
فيا من ظهرت وأنرت العامل، أّيها املـسيح        . الكلمة وحيقّقها والروح يئة محامة، يؤّيد     

  ".اإلله، اد لك
يف اعتمادك يا رّب يف ر األردن، ظهر السجود للثّالوث، فإنّ صوت            : "بينما ترمجته احلالية    

ـ  . اآلب كان يشهد لك، مسمّيا إيّاك ابنا حمبوبا، والروح يئة محامة يؤّيد حقيقة الكلمة              ن فيا م
  ".ظهر وأنار العامل، أّيها املسيح اإلله، اد لك
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وهنا أتوقّف وأقول، إني ال أجد يف الترمجة املوجودة يف خمطوطات مكتبة دير الشري، جمرد ترمجة                  
كان مهّها انسجام الكلمة مع اللحن، بل أجد فيها أبعادا الهوتية تكمل النص اليوناينّ وجتعله أقـرب                 

  . وتأثريها عليهإىل ميزة كنيسة أنطاكية وتأثّرها باحمليط العريبوتدلّ . إىل الفهم
هلي ذات نفحـة رهبانيـة      ) Προσκυνισις" (السجود"بدل  " السجدة"إنّ استعمال كلمة      

وهي أيضا ميكن   . صرف نابعة من السجدات اليت كان الرهبان ال يتوانون ميارسوهنا خشوعا وتقوى           
  .اإلسالمية اليت من إحدى ركائزها السجدة هللا العليأن تدلّ على التأثّر بالديانة 

" أظهرت"وجعله يف صيغة املخاطب     " ظهر) "εφνερωθη(أما استعمال فعل املضارع للتعبري عن         
، فيحتوي، بدون شك، على بعد الهويتّ       "السجدة للثالوث "أي  " وأوضحتها"أنت وإضافة الفعل    

ينّ لطاملا استعملت صيغة املخاطب يف خماطبتها اهللا، للداللة على          عميق، إذ الصالة هللا يف املفهوم الرهبا      
هو للتأكيد على أنّ اهللا مل يكتِف فقط بإظهار السجود          " أوضحتها"وإضافة الفعل   . عمق العالقة باهللا  

  .للثالوث، بل أوضحه ليكون جليا إىل األبد أمام مجيع الشعوب
فتحمل أمجل معـىن    ) η φονη προσεµαρτυρει σοι" (تقّدم لك بالشهادة  "أما إضافة فعل      

أليـست  ). martyre(، إذ فيها جند أنّ اهللا سبق وتقدم أمام يسوع شاهدا له وشهيدا عنه               للفعل اليوناينّ 
  على الرغم من دقّة الترمجة؟" كان يشهد لك"هذه املعاين أمجل من 

  .ذا التأييد حقيقية واقعةواإلضافة هنا جتعل ه" يؤّيد الكلمة وحيقّقها"ينطبق األمر على   
 

، "ملكـوت " بدل   "ُملك"، مثل   ألجيال درج استعماهلا كلمات عديدة وتعابري كثرية     
"Βασιλεια"  ،  قالة اليت تاس    كالذكرانييذكر الرّب اإلله مجـيعكم يف ُملكـه        " يف القد

  فيه الفرق يف املعىن الالهـويتّ بـني        كتابة مقال مفصل نوضح   ولو أردنا   . "...السماوي
يف " ُملك"بـ  " Βασιλεια"وترمجة  .  وجب أن خنصص له صفحات     "امللكوت"و" املُلك"

يف الفصل الثالث مـن     كقول النيب يوحنا املعمدان       هلا بعد هنيوي   كتبنا الليتورجية القدمية  
نقرأهـا يف   والكلمة اليت   ) ٢اآلية   ("توبوا فقد اقترب منكم ُملك السماوات     "إجنيل متى   

يوم الـرّب   " النيب عوبديا  الذي قال عنه  ، وهو ملك الربΒασιλεια"     "نها  النص هي عي  
ويف ملك الـرب    ،  )٢١؛  ١٥: ١" (وُيصبح املُلك للربّ  ... قريب آٍت على مجيع األمم    

 ألننا حنن   ).٥: ٥أفسس  " (ليس له مرياث  ... كلّ زاٍن أو جنس أو صاحب شهوة مة       "
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... ُملك املسيح "وألنّ العامل نفسه سيصبح     ،  )٦: ١ا  رؤي(املسيح  " مملكة"يف هناية املطاف    
تبـدأ   ولذلك   ،مجيع األمم بالقيامة ملك املسيح على      ).١٥: ١١رؤيا  " (إىل أبد األبدين  

 هـذه   "....مباركة هي مملكة اآلب واالبن والروح القدس      " بـ   )قداس( كلّ ليتورجية 
ف األول بينها وبني اململكة الزمنية أعين        طاملا ربطت املسيحية يف األل     اليتالسماوية  اململكة  

ملكـة  امل هي اليت تقود  ، ورأت أنّ مملكة اهللا      )بفرعيها الرومانية مثّ البيزنطية   (اإلمرباطورية  
كانت فاجعة القديس أوغسطينوس     ، ولذلك  بالعدل  املتمثّلة بشخص امللك احلاكم    الزمنية
هنايـة  صـورة   جلرمان، ورأى يف سقوطها      بأيدي ا  روما" مدينة اهللا "عندما سقطت   كبرية  

  .العامل وايء الثاين
  
 الذي  "Παρθενος" وهو    يف ما خيتص بالعذراء والدة اإلله       على تعبري بالغ األمهية    آيتو

ويف الواقـع   ،  "العذراء"للنصوص الليتورجية قد عبرت عنه بـ       جند أنّ الترمجات احلديثة     
ألنّ التبتل يف اللغة    ،  للكلمةوهي الترمجة القدمية    " ولالبت"و" العذراء"يوجد فرق مهم بني     

إنّ يف حني   وعن أي عالقة زواجية،     التخلّي عن أي صلة جسدية       له معىن التجرد و    العربية
وهـذا  جسدي صـرف،    وبالتايل منعاها   " البكارة"وتعين  " الُعذرة" مشتقّة من    "العذرّية"

 "األمومة والبتولّيـة  "ربط دوما بني    ألنّ الشرق   ،  يهالبحث ف جتنبت الكنيسة الشرقية    طاملا  
عرفت أن حتافظ علـى     شخص كلّ امرأة     شخص والدة اإلله الفائق القداسة، ال بل يف          يف

  .رغم كوهنا قد تزوجت وأصبحت أماطهارا 
يف صلواتنا الغنية، وخصوصا يف فترة عيد ميالد ربنا وإهلنا وخملّصنا يسوع املسيح حيث              

. "األّم والبتول معـا   "نقف لنتأمل   . التأمل بالطفل املولود يف مغارة    ب  نينهمك الناس م  مجيع
يا من هي أّم وبتول معا، إّنه ليعسر علينا جدا أن ننظم لك             : "نقرأ يف صلواتنا ليوم العيد    

متاجيد الئقة بتواتر، ألنّ اخلوف جيعلنا نؤثر الصمت، إذ هو أيسر حيث ال خطر فيـه،                
األودية التاسعة مـن    ( "لشوق فيولينا نشاطًا، فامنحينا قّوة على مقدار ميلنا إليك        وأّما ا 

  .)صالة السحر لعيد امليالد
أّيتها البتول اليت مل تعرف حال زواج، إنّ الربايـا          : "ونصلّي يوم عيد البشارة قائلني    

بأسرها قد اندهشت من جمدك اإلهلي، ألّنك محلت يف أحشائك إله الكـلّ، وولـدت               
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األودية اخلامسة من    ("البن غري احملدود بزمن، ومنحت اخلالص لكلّ الذين ميّجدونك        ا
  .)صالة سحر عد البشارة

وال أريد هنا أن أطيل الكالم، فالرسول ومعلّم الكنيسة بولس قد سبق فـشرح لنـا                
 وربط حياا حبياة كلّ مـن حـواء األم        بأجلى بيان سر اهللا للبشر عندما تكلّم عن املرأة          

 وقد قـال يف رسـالته األوىل إىل تلميـذه           األوىل وحواء األم الثانية أعين ا والدة اإلله،       
إّنها ستخلص بـوالدة األوالد إن ثبتـوا يف         : "تيموثاوس متكلّما عن حواء األم األوىل     

املرأة ذات النعمة حتّصل    "، وقد قال الرب     )١٥: ٢ ("اإلميان واحملّبة والقداسة مع التعقّل    
ولكننا عرب التاريخ قد أسأنا فهم معىن البتولية واألمومة ونسينا          . )١٦: ١١أمثال   ("امةكر
 كربيات القديسات كنا أمهات، ومل متنعهن األمومة من القداسة، لقد كـان للمـرأة               أنّ

السامرية سبعة أوالد، واستشهدن مجيعا من أجل املسيح؟ والكنيسة اليوم حتتفل بعيـدها             
 ها اتر العامل باملسيح مع أوالدها السبعة؟       " املستنرية"خذت اسم فوتيين أي     ألنبشوانطلقت ت

وكذلك والدة القديس باسيليوس وجدته ماكرينا قد كانتا قديستني؟ وأسـرة القـديس             
باسيليوس أعين إخوته التسعة مع مجيع اخلدم يف بيته الغين قد هبـوا إىل منطقـة مقفـرة                  

كلمـة  املترمجـون   هكـذا فهـم     اء واملرضى يف بتولية كاملـة؟       وعاشوا خيدمون الفقر  
"Παρθενος  "    رأوا أنّ   وباملعىن الصويفّ العميقبل  ،ة ال تعين نكران األمومة ونفيها     البتولي 

  .تعين عيش األمومة والبتولية معا على غرار األم اليت ال عروس هلا
  

ف عندها، فـال شـك يف أنهـا         ونصوص كثرية ال عد هلا وال حصر، إذا أردنا التوقّ         
ستعطينا فكرة ساطعة عن أمهية الدور الذي لعبته كنيستنا الرومية األنطاكيـة بفرعيهـا              

األرثوذكسية والكاثوليكييف إغناء النصوص القدمية وإيضاح معانيها الالهوتي ،.  
  
عيد اجلسد  خدمة  "الرتب اجلديدة اليت أدخلها بعض بطاركتنا أو أساقفتنا، مثل          : ثالثًا
، الذي حيمـل  ١٧٠اليت جندها يف العديد من املخطوطات من بينها املخطوط رقم       " اإلهلي
 ٨كان الفراغ من تأليفه بدير مار الياس احمليدثة يف جبل الدروز يف             وقد  " الفصحي"عنوان  

بطريرك ) ١٧٦٠-١٧٣٢( بيد السيد مكسيموس حكيم مطران مدينة حلب         ١٧٣٣آب  
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 يشرح سبب إقامة هذا     ٤٤٧ويف الصفحة   ). ١٧٦١اين  تشرين الث  ٢٨-١٧٦١ متّوز   ٢٢(
، ١٧٣٣، أال وهو احتياج الطاعون ملدينة حلب يف أوائل سـنة            ١٧٣٣العيد حبلب سنة    

أن التفّـوا حـول     إالّ  ومات من جرئه الكثري من املسيحيني، فما كان من أبناء كنيستنا            
قف الطاعون، فنذروا أن جيددوا هـذا       أسقفهم وكهنتهم وقاموا بزياح القربان املقدس، فو      

  .التطواف كلّ عام
خدمة عيد الذخائر املقدسة اليت أدخلتها كنيستنا بأمر من البطريرك مكسيموس مظلوم            

يف أول كـانون األول سـنة       ) ١٨٥٥-١٨٣٣، بطريرك   ١٨١٥-١٨١٠مطران حلب   (
) الـصوم خدمة زمن   " (التريودي" وهو كتاب    ١٥٥، وجندها يف املخطوط رقم      ١٨٣٤

ويتضمن املنشور الذي أصدره البطريرك مظلوم يلغي فيه خدمة القديس باالماس ويفرض            
وهي طبعـا  . ١٦٢ و١٥٩وجنده أيضا يف املخطوطني رقم    . مكانه خدمة الذخائر املقدسة   

  .من تأليف هذا البطريرك
  

  خامتة
بات شرقنا ولبنان،   يف مكتبة دير الشري ويف غريها من مكت       " الليتورجّية"إنّ املخطوطات   

هلي دليل ساطع على أنّ كنيستنا يف هذا الشرق قد عرفت أن تصنع هلا ال هوتـا خاصـا           
فهي مل تبتعد عن روحانية آباء الكنيسة واامع املسكونية، وعرفت أن           . وروحانية خاصة 

أن تنفـتح   تتأقلم مع احمليط العريب وتغنيه وتأخذ منه ما يالئمها ويفيدها، وكذلك عرفت             
  .على الغرب وتنهل منه املفيد هلا ولشعبها

ختاما، على الرغم من كوين شخصا يعمل يف جمال التاريخ، أجد مـن الـضروري أن           
يتجند الباحثون لدراسة نصوصنا الليتورجية، ويعودوا إليها وجيدوا مـن أيـن أخـذت              

هوتية العميقـة للترمجـات     وكذلك يبحثوا يف املعاين الال    . مصادرها وترمجتها إىل العربية   
وليت املعنـيني   . إنّ شعبنا يف القرى ال يزال يرتل النصوص القدمية ويتغنى جبماهلا          . القدمية

بشأن اإلصالح الليتورجي، على الرغم من كدهم وتعبهم يف نقل النصوص من اليونانيـة              
النصوص ويطبعوهنـا مـن     إىل العربية بأمانة لغوية وبتقنية علمية عالية، يعودون إىل هذه           

جديد بعد أن يصلحوا فيها بعض الشوائب اللغوية اليت تعود إىل تلك العصور، فيحافظون              
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ويدفعون بأخواا يف الغرب إىل األخذ منها لزيـادة         . هكذا على ميزة كنيستنا األنطاكية    
  .الغىن والفائدة


