
من الناحية الالهوتية:
اأهّم ثالثة عنا�رص ملنطقة الهيكل )قد�س الأقدا�س( هي املذبح، 
الكر�ضي، املنبرَ )املقراأ(. يف ليتورجيا الكلمة جند ح�ضوًرا مميًَّزا 
لل�ضيد امل�ضيح بني اجلماعة امل�ضّلية "لأّنه هو الّذي يتكّلم بينما 
الإجنيل  تالوة  يف  ة  وخا�ضّ   )EM 9( املقّد�ضة"  الن�ضو�س  ُتتلى 
والعظة، فهنا امل�ضيح ب�ضكل اأقوى هو اّلذي يتكّلم، لذلك فقط 
الكاهن اأو ال�ضما�س هما الّذان يتلوانها. يف الطق�س املاروين فقط 
اأو الأ�ضقف(، كما يف الكني�ضة الأور�ضليمّية  املرتئ�س )الكاهن 
التعليمات  كتاب  ال�ضما�س.  ولي�س  الإجنيل  يتلو  الّذي  الأوىل، 
 : لكتاب القّدا�س الروماين ُيعطينا ال�ضبب الالهوتي لأهّمية املنبرَ
"اإّن اأهّمية كلمة اهلل ت�ضتوجب اأن يكون يف الكني�ضة مكان مالئم 
منه ميكن اإعالن كلمة اهلل، ونحوه يتوّجه، وبعفوّية، نظر املوؤمنني 

)IGMR 309 /1( ."اأثناء ليتورجيا الكلمة

من الناحية الهند�سيّة
1( املنبرَ  ambone لي�س مقراأ عاديًّا كقطعة اأثاث بل هو "مكان" 
 anabainein نقول  اليوناين  )يف  اهلل.  لكلمة  �س  خم�ضَّ  spazio

اأمبون(.  كلمة  ومنها جاءت  مرتفع  مكان  اإىل  ال�ضعود  وتعني 
 Domenicae( "الكلمة "مائدة  يه  ُي�ضمِّ الثاين  بول�س  يوحنا  البابا 
Cenae(. لذلك يجب اأن يكون من ناحية هند�ضّية متناغًما مع  

�ضكل ومادة الهيكل وكامتداد مكاين له. فالتجان�س الهند�ضي 
بني املنبرَ واملذبح مهم جًدا لأّنه يعك�س وحدانّية �رّص امل�ضيح اّلذي 
للكني�ضة حتت خمتلف الأوقات والأ�ضكال. ولكن  م نف�ضه  ُيقدِّ

هذا ل يعني اأن يكون ب�ضكله ومادته اأعلى اأو اأهّم من املذبح.
ب�ضيطة. اأثاث متحركة  ثابًتا ولي�س قطعة  اأن يكون  2( يجب 
بني  احلا�رص  للم�ضيح  يرمز  املذبح،  مثل  لأّنه،  مرتفًعا،  ا  واأي�ضً

�ضعبه يف كلمته )DV 26(، فهو عر�س كتاب الأناجيل.
روؤية  خالله  من  للجميع  ميكن  مكان  يف  موقعه  يكون   )3

و�ضماع خادم ال�رّص ب�ضهولة.
4( يجب اأن يكون وا�ضًعا يكفي لحتواء خادم ال�رّص )القارئ( 

ني يحمالن ال�ضمعدانات. وخادمرَ

املكان الليتورجي

ًزا جتهيًزا جيدا بو�ضائل تكبري ال�ضوت  5( يجب اأن يكون جمهرَ
تتنا�ضب مع خمتلف الأ�ضخا�س، وكذلك اإ�ضاءة منا�ضبة.

يف  لوحده  بالإجنيل  خا�ّس  منب  هنالك  كان  املا�ضي  يف   )2
اجلهة ال�ضمالية ومنب اآخر لباقي القراءات يف اجلهة اجلنوبّية.

كمقراأ،  املنبرَ  بني  فرق  هنالك  كان  القدمية  الكنائ�س  يف   )3
للوعظ،  pulpito كمكان  واملنبرَ  القراءات،  اإعالن  مكان  اأي 
ويعلوه  املوؤمنني(  بني  )اأي  الكني�ضة  و�ضط  يف  يكون  واّلذي 
حّل  اليوم  ال�ضوت،  ي�ضّخم  ك�ضندوق  لي�ضبح  �ضقف خ�ضبي 
مكانه امليكروفون لُي�ضبح مكان العظة هو كر�ضي الكاهن اأو 

ا نف�س منبرَ القراءات. اأي�ضً

من الناحية الرعويّة-الليتورجيّة
1( هنالك ا�ضرتاك متنامي وفّعال يف ليتورجيا الكلمة من قبل 
املرّن  القارئ،  ال�ضما�س،  )الكاهن،  الكني�ضة  اأع�ضاء  خمتلف 
اإًذا  ني(.  اجلن�ضرَ ولكال  الأعمار  خمتلف  من  الكورال،  املنفرد، 
امل�ضاركة  للجميع  ميكن  ليتورجيا  اأكرث  هي  الكلمة  ليتورجيا 
فيها واإحياءها. بناء على ذلك يدعو البابا القدي�س يوحنا بول�س 

الثاين اإىل ح�ّس متجّدد من امل�ضوؤولّية جتاه كلمة اهلل.
2( اإعالن كلمة اهلل يف الليتورجيا يجب اأن يتّم ح�ضب املعايري 
اأجل اإبراز  الب�ساطة، الكرامة. وذلك من  التالية: املقدرة،  الثالثة 
طابع الن�ّس املقّد�س اخلا�ّس به. وهذه املبادئ الثالثة ُت�ضاعدنا 

. على تهيئة هذا املكان الليتورجي اّلذي ْيدعى املنبرَ
3( يف الطق�س الروماين، املبداأ الّذي تقوم عليه مهّمة تالوة القراءة هو 

.)presidenziale( ولي�س الرئا�ضّي )ministeriale( مي املبدء اخلدرَ
3( تالوة القراءات: العلمانّيون بحكم معموديّتهم، التي متنحهم 
الكهنوت امللوكي، هم اأ�ضحاب احلّق يف اإعالن كلمة اهلل من 
وطلبات  الثانية  والقراءة  الرّدة  ومزمور  الأوىل  القراءة  خالل 
املوؤمنني، لذلك يجب اأن ُيحرترَم هذا الدور. القراءات تتّم عن 
 OGMR( اليومّية  القدادي�س  املقاعد، حتى يف  املنبرَ ولي�س من 
58(، ويجب اأن يتح�رصّ القّراء جّيًدا )على املدى الق�ضري واملدى 

ة  اأن يكون يف كّل رعّية جمموعة خا�ضّ البعيد(، وِمن الأف�ضل 
يف  )خا�ضة  القراءاة  يف  الأولويّة  ُتعطى  اأن  ويجب  بالقّراء، 

المنبر  )3



اأن يقراأوا جّيًدا و"يبّلغون املعنى"،  لّلذين ي�ضتطيعون  الأعياد( 
بغ�ّس النظر عن اأّية اعتبارات اأخرى )�ضاحب حّق، �ضاحب 
احتفال، وراثة،...( فاإعالن الكلمة بطريقة كرمية و�ضل�ضة يعلو 
على باقي العتبارات. لذلك من الأن�ضب اأن يقوم بالقراءات 
رجال اأو ن�ضاء نا�ضجون ملتزمون يف الكني�ضة، وميكن اإعطاء 
القّراء  يتدّرب  اأن  املوؤمنني. ومن الأف�ضل  �ضنًّا طلبات  الأ�ضغر 
ا  ليتورجّيا على طريقة ال�ضعود على املنبرَ اأثناء الحتفال واأي�ضً
طرقة الن�ضحاب، ومن الأف�ضل اأن يكون للقّراء مكان خا�ّس 
مع  يدخلوا  اأن  اأو  الليتورجيا.  طيلة  فيه  يبقوا  املنبرَ  من  قريب 

الكاهن منذ بداية القّدا�س ويعودوا معه. 
4( مزمور الرّدة: املزامري هي يف الأ�ضا�س اأنا�ضيد، وبالتايل يجب 
اأحد على الأقل يجب  ، ولي�س فقط قراءة، لذلك كل  اأن ُترنَّ
الرتانيم الأخرى، ويجب  باقي  اأهم من  املزمور، لأّنه  ُيرنَّ  اأن 
الكورال  حت�ضري  ويف  الغر�س،  لهذا  انفراديني  مرّنني  حت�ضري 
الرعوي يجب اأّوًل حت�ضري ترنيم املزمور ومن ثّم باق الرتانيم. 
ويتّم ترنيم املزمور عن املنب ولي�س من عند الكورال. باإمكاننا 
كجواب  اأو  القراءة،  يف  تاأّملي  بن�ضيد  الرّدة  مزمور  ندعو  اأن 
ع: ت�ضبيح،  د من ال�ضعب على القراءة )جواب متنوِّ ُم�ضلِّي ُمن�ضرَ
�ضكر، ت�رصُّع، اعرتاف(. يجب اأن يتنا�ضب املزمور مع القراءة 
لرتنيم  وهنالك طرق خمتلفة  القراءات.  كتاب  من  ذ  يوؤخرَ واأن 
ترنيم  الأقل يف  ال�ضعب على  اإ�رصاك  املهم  املزمور، ولكن من 
ًا وموهوًبا  اأّما مرّن املزمور فيجب اأن يكون متح�رصِّ الالزمة. 
ذا  فقط  لي�س  وتوا�ضع،  وتقوى  ب�ضجاعة  املنفرد  الرتنيم  يف 
�ضوت جميل ولكن يجب اأن يكون اللفظ وا�ضًحا وباأ�ضلوب 

)OGMR 61/ 2 -3( .معّب
عن  وتتمّيز  الحرتام،  ببالغ  حُتاط  اأن  يجب  الإجنيل:  تالوة   )5
)ال�ضما�س  �ضخ�ضي  ب�ضكل  يتح�رصَّ  القارئ  القراءات:  باقي 
ة،  اخلا�ضّ ال�ضالة  يتلو  الكاهن  اأو  املرتّئ�س(  من  البكة  يطلب 
على  وُيجيبون  وقوًفا  لالإجنيل  ُي�ضغون  املوؤمنون  جهتهم  ومن 
التالوة ب"الت�ضبيح لك اأيُّها امل�ضيح". وهنالك مظاهر التكرمي 
اأور�ضليمي  تقليد  )وهو  املرافقة  امل�ضاءة  ال�ضموع   : الأخرى 
اإىل  املذبح  من  الأناجيل  بكتاب  الزّياح  يرونيُم�س(،  له  �ضهد 
اآيتها،  التبخري، واأهّمها ال"هللويا" مع  التالوة ترنيًما،  املقراأ، 
ا�ضتقبال،  حتّية  الهللويا وهي  يوؤّكد وظيفة  التعليمات  وكتاب 
ث  من قبل اجلماعة، التي ت�ضتقبل �ضخ�س امل�ضيح الّذي �ضيتحدَّ
اإلينا يف الإجنيل، وجند يف فل�ضطني هذا التقليد واّلذي ل يزال 
معموًل فيه عند ا�ضتقبال �ضخ�س مهّم، اإذ تقوم ن�ضاء فل�ضطني 
الأعرا�س  يف  ة  )خا�ضّ ال�ضعبّية  العادات  ح�ضب  له  بالتهليل 

ل به(.  واملنا�ضبات املهّمة املفِرحة عندما ي�ضل ال�ضخ�س املحترَفرَ
ويف الليتورجيا املارونّية، هنالك طق�س جميل جًدا ي�ضبق اإعالن 
ا يتبعه )للم�ضيح ي�ضوع الت�ضبيح والبكات...(.  الإجنيل واأيً�ضً
)حلول  الإبيكِلزي�س  من  نوع  هنالك  الإجنيل  تالوة  يف  كاأّن 
يف  يحّل  نف�ضه،  ي�ضوع  اأي  ي�ضوع،  فكلمة  القد�س(،  للروح 
نفو�س ال�ضامعني. يف ال�ضابق كان هنالك ن�ضيد للروح القد�س 
قبل بدء التالوة يف الطق�س الروماين. يف بداية التالوة عندما 
ُيقال "الرّب معكم" فهي اإ�ضارة اإىل ح�ضور امل�ضيح بني اجلماعة 

وذلك بقّوة ال�ضيامة الكهنوتّية.
الإجنيل  امل�ضرتك )concelebrazione( تالوة  القدا�س  يف حالة 
الكاهن  واإّل  امل�ضاعد  الكاهن  به  يقوم  ال�ضما�س  غياب  يف 
املحتفل. واإن مل يتواجد قارئ مالئم على الكاهن املحتفل اأن 

)OGMR 59/ 1( .يقوم بالقراءات جميعها
املذبح  على  مو�ضوًعا  يكون  القّدا�س  ليتورجيا  يف  الإجنيل 
ل يف الزيّاح عند بدء الهللويا، واإىل هناك ُيعاد  ومن هناك ُيحمرَ
بعد التالوة دللة على وحدة ليتورجيا الكلمة مع الليتورجيا 
قراءات  كتاب  هنالك  يكون  اأن  يجب  لذلك  الفخار�ضتيا. 

الأناجيل منف�ضل عن باقي القراءات ومزيّن باأبهى زينة.
قائاًل:  بالتقبيل  القارئ  ُيكّرمه  الإجنيل  تالوة  من  النتهاء  عند 

Per evangelica dicta deleantur nostra delicta

لكافة  و�ضاملة  خمت�رصة  تكون  اأن  يجب  املوؤمنني،  �سلوات   )6
اجلماعي  الطابع  على  دائًما  احلفاظ  ويجب  اجلماعة،  نّيات 
لها. يقوم بها ال�ضما�س اأو املرنِّ املنفرد اأو القارئ اأو اأي علماين 

موؤمن، وذلك عن املرَنبرَ اأو اأي مكان مالئم.
"مذبح  بكونه  الالهوتي  املبداأ  من  انطالًقا  عاّمة،  تعليمات   )7
القّدا�س  لكتاب  العامة  التعليمات  كتاب  وح�ضاب  الكلمة"، 
لإعالن  فقط  �س  خم�ضّ مكان  هو   ،)3/309 )رقم  الروماين 
ون�ضيد  الرّدة،  ومزمور  الليتورجيا  اأثناء  الثالث  القراءات 
العظة  عنه  ُتلقى  اأن  ميكن  كذلك  الف�ضحّي،  "لتبتهج" 
التعليقات  اآخر:  ن�ضاط  لأّي  لي�س  اإًذا  فقط.  املوؤمنني  و�ضالة 
الرتنيم، اخلطابات الأخرى من  قيادة  التنبيهات،  الليتورجّية، 
اآخر  لها مكان  �س  اأن يخ�ضّ العلمانيني، هذه كّلها يجب  قبل 
ولي�س عن منبرَ الكلمة. اأن�ضب اأمر اأن يكون هنالك )اإن �ضمح 
ومنابر،  اأماكن  ثالثة  الكبرية،  الكنائ�س  املكان(، وخا�ضة يف 
وواحد  والطلبات،  الرّدة  ومزمور  القراءات  لإعالن  واحد 
الن�ضاطات  لباقي  واآخر  الإجنيل(،  فقط )عر�س  الإجنيل  لتالوة 

)IGMR 272، 553( .)الأخرى )ل�ضتخدام املوؤمنني
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