
 

 

 ُحّلة األسقف
الّصاكو ىو القطعة اخلاّصة باألسقف، وقد حّل تدرجييِّا - ١ 

طبق األصل عن ُحّلة االمرباطور  نسخةحمّل األفلونيون. والّصاكو 
البيزنطّي، بيَد انّو أقصر منها بقليل. أكمامو واسعة و ظهره مزّين 

 ويُلَبس فوق البطرشيل والقميص. بصليب أو إيقونة مطرَّزة
      

سواه، فقد درَجت العادة أن يكون مزيّ ًنا أكثر من القميص  
 الذي يلبسو الكاىن ربت ُحّلتو.

يستعملها الشّماس ومجيع َمن ىم أعلى منو ألكمام ا -٢ 
غري أّن الكاىن واألسقف يلبسان  يف الرَُّتب الكنسّية.

 أكمام احلُّلة فوق أكمام القميص، بينما الشّماس اإلجنيليّ 
ني  يلبس األكمام على ساعَديو مباشرة ألّن لقميصو كمَّ

ا.  واسعني جدِّ
 –وىو بطرشيل الشّماس اإلجنيلي  –األوراريون  -٣ 

وكثريًا من األحيان  ،عبارة عن شريط طويل مزّين بصلبان
رة ثالث مرّات. وىو يوضع على بكلمة " قّدوس" مكرَّ 

الكتف الُيسرى ويُ لَّف على الّصدر حبيث يتدّّل طرف منو 
 إّل األمام واآلخر إّل اخللف.

 ُحّلة الكاهن
 القميص )راجع أعاله(. -١ 
يضعو  البطرشيل عبارة عن شريط عريض طويل -٢ 

الكاىن يف عنقو وخُياط طرفاه ادلتدلّيان على صدره حىت 
 األرض. وىو عادة يُزيَّن بسبعة صلبان.

الزنّار يُلبس فوق البطرشيل والقميص ويُعَقد على  -٣ 
 الظَّهر.

 األكمام )راجع أعاله( -٤ 
اإلفلونيون أو ادلعطف، ىو عبارة عن ثوب فضفاض  -٥ 

الّرومايّن القدًن  ”التُّوج“خارجّي يرجع أصلو  إّل الوشاح 
الذي كان يرتديو ِعْلَية القوم يف العهد اإلمرباطوري. وىو 

يُقصَّر من جهة الّصدر لتسهيل حركة اليدين  على الكاىن.  
 على الّظهر. كما يُزّين بصليب ُمطرَّز

 
 

 

 املالبس الليرتجّية البيزنطّية 

 أّي ديانة أخرى،ادلالبس الكنسّية ادلسيحّية مأخوذة من  ليست 
اليت   وإّّنا جاءت نتيجًة لتطوّر تدرجيّي طرأ على ادلالبس العاديّة

رجال  كانت دارجة يف االمرباطويّة الّرومانّية. ففي القرون األوّل كان
الّدين يقيمون اخلدمات الّدينّية دبالبسهم االعتياديّة، ُمرتدين وال 

تبتكر مالبس ليًتجّية شّك، أمجل ما لديهم منها. فالكنيسة إَذن مل 
خاّصة. إّّنا غريزُة احملافظة أّدت إّل االحتفاظ  بادلالبس الّرشيقة 

الواسعة اليت كان يرتديها الّناس يف أقطار البحر ادلتوّسط. غري أّن يف 
االنسان غريزة أخرى أعمق من غريزة احملاَفظة، تُ ْؤثر مالبس خاّصة 

من األديان القددية ُحلال  للمناسبات االحتفالّية. لذا ابتكر كثريٌ 
على مّر العصور يف شىّت أحناء   طقسّية للكهنة. وكان من شأهنا

العامَل ادلسيحّي أن وّلَدت عند ادلؤمنني شعورًا باالستقرار واالستمراريّة 
ال خيلو من أمهّية يف ممارسة الّشعائر الّدينّية اخلارجّية. ذلك أّن ىذه 

ًتكني يف االحتفاالت ادلقّدسة، أهّنم ال احلَُلل الكهنوتّية تذّكر ادلش
ابقة من ادلؤمنني، يزالون على ِصلة وثيقة عجيبة جبميع األجيال السّ 

وأهّنم يؤّلفون وإيّاىم عائلة مؤمنة كربى تتخّطى حدود الزمان 
وادلكان. وعليو ديكن القول إّن احلُلل ادلقّدسة لرجال الّدين ترمز إّل 

يكل، ال يصنعو باهمو الشخصّي، بل أن ما يصنعو احملتفل على اذل
َقرَّب" يف الّليًتجّية اإلذلّية. فمن شأن باسم السيّ 

ُ
د ادلسيح "ادلقرِّب وادل

احلَُلل الفخمة الواسعة اليت كان يرتديها الكهنة ادلسيحّيون يف القرون 
األوّل أن ُتربز أمهّية العمل اجلَلل الفريد من نوعو، الذي يقومون بو 

 باسم ادلسيح.
أّما احلَُلل الّليًتجّية اليت يرتديها رجال الّدين األرثوذكس والكاثوليك 

 على الّسواء يف عصرنا فهي الّتالية ) األرقام تشري إّل الّرسوم ادلرفقة(:

 ُحّلة الشّماس اإلجنيليّ 
القميص: يرتديو كّل من يقو م خبدمة دينّية يف  -١ 

اذليكل ادلقّدس. وىو ليس يف الواقع سوى حّلة 
 ودلا كان الشّماس ال يرتدي   ادلعموديّة، ثوب اجملد.



 
 

 املالبس الليرتجّية
البيزنطّية   

 

   
 
 
 
 

ةربويمكتب الخدمات الت  
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    

http://mekite.org/ 
 
 

الطبع والنشر محفوظة  حقوق  
الكاثوليكلمجلة صوفيا مجلة الملكيين   

 أبرشية نيوتن

     

 املالبس اإلكلرييكّية الشخصّية: 
إضافًة إّل احلَُلل الّليًتجّية، يرتدي رجال الّدين الّتابعون للكنيسة  

البيزنطّية مالبس يومّية متّيزىم عن سواىم. وىي يف الواقع مستَمّدة من الثّياب 
سّيما يف األوساط التقليديّة.  العاديّة اليت ال تزال مستعَمَلة  يف الّشرق األدىن ال

 وىي تشمل:
وىي اللباس الذي يستعملو الّرىبان يف الّطواف  أل َمْنديّة 

االحتفايّل. وعادة تكون منديّة األسقف هنديّة الّلون، تُزيِّن 
إّل خطوط من قصب  إيقوناُت اإلجنيليني أطراَفها األربعة، إضافةً 

ألسقف، ومنو على ترمز إّل انسياب النعمة  من العالء على ا
ادلؤمنني. وتكون ادلنديّة معقودة الّطرَفني يف األعلى عند العنق ويف 

 األسفل.
العصا الرعويّة، يستعملها األسقف أو رئيس الّدير يف  

االحتفاالت الرهمّية . يف أعالىا  حّيتان تنظران إّل كرة عليها 
صليب.  وىي رمز للعصا النحاسّية  اليت صنعها موسى ليشفي 

اخلشب أقصر وأبسط عند شعبو.  كما حيمل األسقف عصا من
 ذبوالو خارج الكنيسة.

در : يف الطّقس البيزنطّي، ليس ىذا الّصليب عالمة   صليب الصِّ
فارقة لألسقف، بل يستعملو بعض الكهنة داللًة على رتبة 

خاّصة. ويف الطّقس الّروسي يستعملو مجيع الكهنة. أّما األسقف 
و إضافة إّل اإليقونة الّصدريّة اليت متّثل السّيد البيزنطي فيستعمل

أّما رئيس و ادلسيح او السّيدة العذراء حاملة الطّفل اإلذلّي. 
إيقونتني  ضع يف عنقواألساقفة أو ادلًتوبوليت أو البطريرك في

 صدريّتني يتوسطهما صليب.
ّلوسة  وىي قَ َلنسوة مستديرة ذات حرف دقيق بارز، يستعملها القَ  

مسة االجنيلّيون والكهنة واألساقفة. ويغطّيها الّرىبان الّشما
كانوا من الّرىبان( بغطاء مستطيل أسود   ألّن األساقفةواألساقفة )

 يسّمى الاّلطية.
اجلّبة وىي رداء خارجّي ذو أكمام واسعة، تُلَبس فوق الرداء  

ى الّصاية )غري ظاىرة يف الّرسم(. والّصاية اليت  سمَّ
ُ

الّداخلّي ادل
ديكن   -أو نطاق من جلد عند الّرىبان -ّدىا يف الوسط زنّار يشُ 

أن تكون من أّي لون، بينما اجلّبة ىي عادًة سوداء. لكّن رؤساء 
 األساقفة الّروس فكثريًا ما يرتدون جّبة بيضاء.

األوموفوريون. لعّلو أقدم قطعة رمزيّة  يف ُحّلة ادلطران. - ٢  
ستعملو األباطرة وذوو وىو مسَتلَهم من الّشال الذي كان ي

يف رومة. إنو يشري إّل رئاسة األسقف يف  ادلناصب العالية
من القماش الّنفيس،  ةاجلماعة ادلسحّية. وىو قطعة عريض

حول عنق األسقف حبيث يغّطي صدره  مزّين بالّصلبان، يُ َلفّ 
ويتدّّل على ظهره. وىنالك أوموفوريون مصغَّر ذو طرَفني 

ديكن أن يستعملو األسقف بعد تالوة  ني على الّصدر،يَ متدلّ 
ا اإلذلية. واألوموفوريون يرتديو مجيع اإلجنيل يف الّليًتجيّ 

األساقفة الّشرقيني، وكذلك القول يف  األساقفة الغربّيني، إّّنا 
"باليوم" )  يّتخذ شكال أبسط يف الغرب حيث ُيسّمى

pallium .) 
 الّصليب الّصدرّي ) راجع أدناه(- ٣ 
 نة الّصدريّة ) راجع أدناه(اإليقو - ٤  
الّتاج احَلربّي . ُمستلَهم من تاج اإلمرباطور البيزنطّي - ٥  

وقد شاع استعمالو عندما أخذ األساقفة يقومون بدور إدارّي 
مديّن. والّتاج مَطرَّز وُمزيَّن بإيقونات صغرية، كما أنو حيمل 

 صليًبا يف أعاله.
               ض ادلتقّدمني يف الكهنة وجيوز أحيانًا لبع                    

كهنة احلاملني لقب أرمشندريت أن يستعملوا الّتاج.ولل               
الديكاري والًتيكاري : ىي مشعدانات يستعملها  - ٦ 

األسقف ليبارك هبا الّشعب يف ادلناسبات الّرهمّية. الّديكاري 
بيعة  البشريّة يف ة و الطّ بيعة اإلذليّ ذو مشعتني ترمزان إّل الطّ 

السّيد ادلسيح. والًتيكاري ذو مشعات ثالث ترمز إّل الثّالوث 
 القّدوس.

ويرتدي األسقف مجيع قطع احلُّلة الكهنوتّية ما عدا  
 اإلفلونيون.

سّجادة الّنسر. عندما يصعد ألسقف إّل عرشو، يقف على  
سّجادة صغرية مستديرة أوبيضويّة الشكل، مطّرز عليو نسر 

األسقف الّروحّية على الكنيسة ة وق مدينة، رمًزا لسلطحيّلق ف
 احمللّية ادلعهودة إّل عنايتو.

 
 

 

http://mekite.org/

