
يقول غاندي: يف البحر ال�صمك ي�صُمت، يف الرّب احليوانات 	•
نتعّلم  البحر  من  فاإًذا  تغني.  الطيور  ال�صماء  يف  ت�رصخ، 
ال�صمت، من الرّب ال�رصاخ، ومن ال�صماء الغناء. ويف الإن�صان  
جند هذه الأمور الثالثة: فهو يحمل يف داخله عمق وغمو�ض 
البحر، وثقل الأر�ض وهمومها، و�صمّو ال�صماء. كذلك هذه 
ولكن  والغناء.  وال�رصاخ  ال�صمت  الإن�صان:  طبع  من  الثالثة 
يبقى  ال�صماويات(،   )ومن  ال�صمّو  من  اخلايل  اليوم،  اإن�صان 
ا )ماديًّا( فقط، ويبحث  لديه ال�رصاخ، لأّنه يريد اأن ُي�صبح اأر�صً
الليتورجيا  �صماء.  القاحلة  اأر�صه  جعل  يف  عبًثا  ويلهث 
والرتنيم احلقيقي هي ليتورجيا "�رصكة القدي�صني"، والتي ُتعيد 

. اإليه كماله، وُتعّلمه من جديد كيف ي�صمت وكيف ُيرنمِّ

يجب اأن يكون الرتنيم الكن�صي ب�صكل "غري فارغ" من املعنى، 	•
اأن يتّم "بذكاء" Psallite sapienter )يرونيُم�ض(، وهذا يعني 
اأمَرين: 1( اأن نفهم )وُنفِهم( ما نرّن )طريقة الرتنيم( 2( اأن 

يكون الرتنيم قابلاً للفهم )حمتوى الرتنيم(. 

نفهم 	• حينما  فهمها  ميكن  واملو�سيقى  الليتورجيا  بني  العلقة 
املغّناة  والكلمة  الرتنيمة(:  مغّناة" )اأي  "الكلمة  تكون  كيف 
اإىل اهلل تعاىل تت�صامى  اأّن الكلمات املوّجهة يف �صالتنا  تعني 
املو�صيقى  معونة  وتطلب  الب�رصيّة،  اللغات  حمدودّيات  على 

لكي ت�صمو بها اإىل الأعلى.

ما هي املو�صيقى املقّد�صة ؟ هي اإميان يتحّول اإىل ثقافة.	•

يف 	• لي�ض  الرتنيم  اأو  الكاتدرائيات  "جمال  اجلمال:  لهوت 
تعار�ض مع لهوت ال�صليب، ولكن بالعك�ض فهو ثمرته.

الرتنيم اجلديد )امل�صيحي( يحتفل مبوت وقيامة امل�صيح ويعلن 	•
للعامل اأجمع تدبري اهلل اخلال�صي. وبهذه الطريقة الرتنيم القدمي 
)املزامري( ُي�صبح جديًدا، وهكذا يجب اأن يتّم ترنيمها )على 

�صوء تدبري اهلل اخلال�صي بامل�صيح(.

�صفر املزامري هو "كتاب الرتنيم" اخلا�ّض بالكتاب املقّد�ض.	•

• يف الكني�صة الأوىل كانت املزامري ترّن على اأّنها اأنا�صيد م�صيحانّية.	

اإر�سادات رعويّة ليتورجيّة

• يرّتلوا 	 ُيرّتلون على املذبح ل  "الّذين  با�صيليو�ض:  القدي�ض  يقول 
بلّذة بل بحكمة. ول يرّتلوا خارًجا عن املزامري" 

	• RAHMANI، I fasti della Chiesa patriarcale antiochena …، xvi.

مو�صيقى الكني�صة الالتينية هي نوعان فقط: الرتنيم الغريغوري 	•
واملو�صيقى البوليفونيا )بال�صرتينا اأو من مُياثله(، كما هو احلال 
يف الكني�صة البيزنطّية )الرتنيم املونودي على الأحلان الثمانية(، 

)The English chant( والكني�صة الأجنليكانّية

تعليمات الكني�صة يف �صاأن املو�صيقى الليتورجّية هي اثنان: 1( 	•
من ناحية الن�سو�ص: يجب اأن تتماهى مع الن�صو�ض الليتورجّية 
الكربى )مثل كرييا، املجد، ...( )اأي اأّن الن�صو�ض الليتورجيا 
ل هي ن�صو�ض الرتنيم ولي�ض كلمات  التقليديّة يجب اأن ُت�صكمِّ
اأخرى؛ 2( من ناحية املو�سيقى: على منط الرتنيم الغريغوري اأو 

بال�صرتينا البوليفوين.

ول 	• ذاتها  تلقاء  من  الليتورجيا  ل  ت�صكمِّ اأن  تريد  التي  اجلماعة 
تقبلها من التقليد املقّد�ض هي جماعة متّثل نف�صها فقط وحتتفل 

بذاتها ولي�ض مبخّل�صها.

• الرتنيم يجب اأن يكون "كاثوليكيًّا" ميعنى "جامًعا" اأي يتوّجه 	
اإمكانية  فيه  اأّن  ا  اأي�صً بينها. ويعني  القلوب ويجمع  اإىل جميع 

الو�صول communicable اإىل جميع الفئات.

• ول 	 ا"  "رخي�صً مبعنى  لي�ض  ا"،  "ب�سيطاً اأن يكون  الرتنيم يجب 
ُتعرّب  التي  الب�صاطة  تلك  بل  املعنى،  من  الفارغة  الب�صاطة  تلك 
وتعك�ض "الن�صوج" نتيجة عملية "تنقية" من ال�صوائب، لكي 

 .genuine simplicity "ن�صل اإىل  الب�صاطة "الأ�صيلة

امل�ساركة الفاعلة participatio actuosa: وتعني م�صاركة كافة 	•
لكن  الرتنيم.  �صمنه  ومن  الليتورجي،  العمل  يف  اهلل  �صعب 
امل�صاركة الفاعلة ل ميكن اأن تكون فقط يف املظاهر اخلارجية 
)الكالم، الرتنيم، احلركات(، ولكن ال�صمت هو اأحد اأ�صكال 
امل�صاركة الفاعلة. فالإ�صغاء، اأي ا�صتخدام "قدرات ال�صتقبال" 
هي  الروحية،  وامل�صاركة  )ال�صمع(،  واحلوا�ض  الدماغ  وهي 

الكالم والغناء واحلركة  "فاعلة" بقدر ما هو  ا م�صاركة  اأي�صً

الأ�سا�ص اللهوتي

Benedetto XVI, Cantate al Signore un canto nuovo,  
43, 115, 117, 120, 121, 126, 137, 150, 152, 154, 167.

الرتنيم
الليتورجي



فاعلة. العديد من الأ�صخا�ض لهم القدرة على الغناء بوا�صطة 
ُيعرّبون  باإ�صغائهم  الفم، وهوؤلء  بوا�صطة  الغناء  من  اأكرث  القلب 
�رصكة  يف  معهم  ويّتحدون  باأفواههم  املرمّنني  لوؤلئك  �صكرهم  عن 

عبادة ليتورجّية واحدة.

• الكني�صة يجب اأن ُتبقي معايريها مرتفعة high standards بالن�صبة 	
بيته.  فيه  اجلمال  يجد  الّذي  املكان  تبقى  اأن  يجب  للمو�صيقى، 
ويجب اأن تقود �رصاع "الروحنة" spiritualization واّلذي بدونه 
ي�صبح العامل "اأول دائرة جلهّنم"، يجب دائًما اأن ن�صاأل اأنف�صنا فيما 
 worthy "يخ�ّض املو�صيقى الكن�صّية : ما هو "ذو قيمة، م�ستحق

اأكرث مما هو "مالئم" suitable،  بالن�صبة للعبادة الكن�صّية.

ترانيم القّدا�ص نوعان: 1( ترانيم اأجزاء القّدا�ض الثابتة
                                    2( الرتانيم الأخرى

اأ( ترانيم اأجزاء القّدا�ص الثابتة ق�صمان: اجلماعة - الكاهن
• اجلماعة: كرييا، املجد، املزمور، نوؤمن، قّدو�ض، اأبانا، يا 	

حمل اهلل.

• الكاهن: التحيَّة، ال�صلوات ال�صغرى )اجلماعية، التقادم وبعد 	
املناولة(، الإجنيل، ال�صالة الإفخار�صتيا، الربكة اخلتامية.

ب( الرتانيم املرافقة هي ثلث: الدخول، التقادم، املناولة.
احلركة الليتورجّية، ويجب  اأو  املراِفَقة تعني اأّنها ترافق الفعل 

اأن ترافقها فقط ل اأن تتجاوزها.

الهيكل،   وتبخري  الدخول  دورة  عند  الدخول:  ترنيمة   -  1
الهدف من هذه الرتنيمة هو: اأوًل اإعطاء اإ�صارة البدء لالحتفال 
وبالرتنيم  بع�ض  مع  بالوقوف  املوؤمنني  توحيد  الفخار�صتي، 
ب�صوت واحد، توجيه اأذهانهم اإىل ال�رّص الإلهي الّذي يحتفلون 
به يف هذا الزمن الليتورجي اأو هذا الحتفال، واأخرًيا مرافقة 
ت�صاعد  اإًذا  واخلّدام.  الكاهن  بها  يقوم  التي  الدخول  دورة 
اأن يكون  الرتنيمة ميكن  ن�ّض  للجميع.  الفاعلة  امل�صاركة  على 
اأن يالئم  الرتانيم على  اإحدى  اأو  اأنتيفونة الدخول مع لزمة، 
الزمن الليتورجي اأو العيد. واأكرث حتديًدا اأن تالئم اإّما ال�صالة 

اجلماعية اأو رّدة املزمور.

التقادم،  دورة  ملرافقة  هي  العادة  يف  التقادم:  ترنيمة   -  2
هي  هنا  )التقادم  الهيكل  على  التقادم  تو�صع  عندما  وتنتهي 
فقط اخلبز والنبيذ(. ولكن ميكن اأن ت�صتمر الرتنيمة اأثناء رفع 

.laudatorio التقادم. مو�صوع الرتنيمة عادة ت�صبيحي

ترنيمة املناولة: من خاللها ُيعربَّ عن تلك الوحدة التي   -  3
جتمع املوؤمنني وهم ذاهبون لتناول ج�صد امل�صيح، كذلك فرح 
الحّتاد بال�صيد امل�صيح عند املناولة. ن�ّض الرتنيمة يجب اأن يتكّلم 
عن ثمار املناولة، اأو ثمار اخلال�ض ب�صكل عام. والهدف من 
هذه الرتنيمة هو م�صاعدة املوؤمنني على رفع ال�صكر ب�صمت هلل 
تعاىل يف اأعماق قلوبهم. بعد املناولة يف العادة �صمت، ولكن 

ميكن  القيام برتنيمة اأخرى مو�صوعها �صكر اهلل على عطاياه.

ترنيمة اخلروج: غري موجودة وغري �رصورّية. لأّن الكاهن عندما 	•
يقول "اذهبو ب�صالم امل�صيح" يكون بذلك قد حّل انعقاد اجلماعة 
املوؤمنة، ولي�ض هنالك حاجة لرتنيمة توّحدهم وهم خارجون. 

ويف الليتورجّيات ال�رصقية غري موجودة.

مزمور الرّدة: �صهد عليه البابا غريغوريو�ض الكبري، اأوغ�صطينو�ض 	•
فهو  وراعويًّا.  ليتورجيًّا  كبرية  قيمة  له  ترتلياُن�ض.  العاّلمة  وقبلهم 
ا جواب اجلماعة  ُي�صاعد املوؤمنني على التاأّمل يف كلمة اهلل. وهو اأي�صً
املوؤمنة على كلمة اهلل امللقاة اإليها، جواب ت�صبيح، �صكر، اعرتاف، 
اأن ُيرّتل هذا املزمور ب�صكل كامل،  توبة(. تعليمات الكني�صة هي 
اأو اأ�صعف الإميان الرّدة، وذلك باأ�صكال كثرية، اإّما من خالل مرّن 
يرّن  اأن  ُيف�صل  الخ.  واجلماعة،  الكورال  بني  بالتناوب  اأو  �صولو، 
كل اأحد. ويجب اأن ُيرّن من على منرب القراءات ولي�ض من اأي كان 
اآخر. )من املنا�صب اختيار وتدريب اأ�صخا�ض لرتنيم املزمور له لفظ 

جيد و�صوت جميل، من اخلطاأ و�صع ترنيمة مكان املزمور(.

يرونيُم�ض(، 	• �صهادة  )ح�صب  فل�صطيني  اأ�صل  من  الهللويا: 
وهي ترنيمة ترحيب وا�صتقبال ل�صخ�ض مهم.

• هل ل يزال يف عامل اليوم باإمكاننا اأن نرّن باللغة اللتينيّة 	
بع�ص مقاطع القّدا�ص ؟

بالآرامية  كلمات  توجد  نف�صه  القدا�ض  ففي  ل،  وملا  نعم، 
)هللويا، اآمني، هو�صعنا( واليونانّية )كرييا الي�صون( ن�صتخدمها 

دائما من غري ترّدد. فلماذا نرف�ض الالتينّية؟

الأوىل،  القرون  منذ  فل�صطني  يف  حتى  الالتيني  للطق�ض  العاملي  البعد 
الفتخار بطق�صنا الالتيني وتراثنا املو�صيقي الغريغوري والبوليفوين...

• العلقة بني اجلوقة، ال�سولو وال�سعب	
• اآلت العزف	
• كلمات واحلان بع�ص الرتانيم	
• تركيب ترانيم من طقو�ص اخرى على طق�سنا اللتيني	

من الناحية الرعويّة
RatzIngeR J., The Feast of Faith,  122 - 126.

موا�سيع للنقا�ص


