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ورقة حبثيَّة إلجابة أربعة أسئلة
حول زمن االحفاال بعيَي ايميدا واغطاا يف اغكنيسة اغقبايَّة
الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري
اجلُمعة  11يناير سنة 2019م

وصلتين رسالة يوم عيد امليالد االثنني  7يناير سنة 2019م من أحد األحبار األجالَّء بالواليات املتَّحدة األمريكيَّ ة هب ا
أربعة أسئلة لإلجابة عليها ،وفيما يلي بياهنا.

اغسؤال األوَّل :يماذا نُعيَِّ عيَ ايميدا يف يومي  29 ،28كيهك كلَّ أربع سنوات؟

اجلواب :كان االحتفال بعيد اإلبيفانيا ” ᾿Επιφάνειαالظُّهور“ أو الثِّيؤفانيا  Θεοφάνειαوهي الكلمة ال حت ددد
بالفعل كُنه هذا الظُّهور ونوعيَّته على أنه ”الظُّهور اإلهلي“ ،أي ظُهور اهلل يف أقانيمه الثَّالثة  -وهو تذكار عماد الرَّب يف هنر
األردن  -هو العيد الذي حيتل مكانة متميدزة ،منذ بواكري املسيحيَّة ،وكان االحتفال بعيد الظُّهور اإلهلي يف مص ر وال َّ رق
كلِّه ،هو لتذكار امليالد والغطاس ومعجزة حتويل املاء إىل مخر يف عُرس قانا اجلليل.
وبسبب اهلرطقة الغنوسيَّة ال كانت تؤمن بأنَّ املسيح ظهر على األرض فقط منذ معموديَّته ،وأنه صار منذ هذه اللَّحظة
اإلنسان يسوع املسيح ،حيث فهمت الغنوسيَّة قول اآلب عن ابنه وهو يف هنر األردن« :هذا هو ابين  »...مبعىن أنَّ االبن وُلد
يف تلك اللَّحظة .وهذا التَّعليل كان بسبب أنَّ فكرة امليالد اجلسدي مكروهة عند غالبيَّة الغنوسييدن ،وغ ري مُس تحبَّة عن د
املعتدلني منهم ،فارتاح الغنوسيُّون إىل فكرة ميالد املسيح يف حلظة معموديَّته من يوحنَّا ،واعتربوها بداية جتسُّ ده ،فجس د
املسيح ليس من طبيعة األجساد اإلنسانيَّة  -على حدد قوهلم  -بل هو من طبيعة مسائيَّة.
فكان هذا املفهوم هو الدَّافع األساسي لتخصيص يوم حمدَّد لالحتفال مبيالد السيدد املسيح ،أي جتسُّده ،بدون إشراك عيد
آخر معه يف نفس اليَوم .ومن مثَّ ،صارت حتميَّة االحتفال بعيد امليالد هي مبثابة سالح حيمي عقيدة التَّجسُّد ويصوهنا .وكانت
كنيسة روما هي أوَّل من عرف االحتفال بعيد امليالد يف أوائل القرن الرَّابع امليالدي ،كعيد مستقل بذاته ،يف يوم  25ديسمرب
من كلِّ عام( .)1ومن روما ،انتقل العيد إىل مشال إفريقيا ،حيث ت هد الوثائق التَّارخييَّة أنه كان يُحتفل به فيما بني سنة -362
363م  .ويف أواخر القرن الرَّابع امليالدي ،تبنَّته كنائس مشال إيطاليا؛ ميالنو وتورينو ورافينا .مثَّ انتقل االحتفال بعيد امليالد يف
 25ديسمرب مستقالًّ عن عيد الغطاس يف ال َّرق ،يف الرُّبع األخري من القرن الرَّابع امليالدي ،يف مناطق القُس طنطينيَّة وآس يا
الصُّغرى وأنطاكية.
وكانت كنيسة اإلسكندريَّة هي آخر كنيسة عرفت عيد امليالد مستقالًّ عن عيد الغطاس؛ فلم يكن عيد امليالد ض من
قائمة األعياد ال أوردها البابا أثناسيوس الرَّسويل (373-296م) .وخيربنا يوحنَّا كاسيان الذي عاش يف مصر خالل الفت رة
(400-385م) أنَّ أساقفة مصر كانوا حيتفلون بعيد ميالد املسيح وبعيد عماده يف يوم واحد ،عمالً بالتَّقليد القدمي السَّ ائد يف
ال َّرق( .)2ومن سرية البابا ثاؤفيلس ال  23من باباوات اإلسكندريَّة (412-385م) نعرف أنه وضع عدَّة قوانني كنسيَّة مل يرِد
 -1أوَّل ذكر العتبار يوم  25ديسمرب أنه يوم ميالد املسيح ،جاء يف التَّقومي الفيلوكايل نسبة إىل واضعه ”فوريوس فيلوكالوس“ . Furius Philocalus
Cf. Anton Baumstark, Comparative Liturgy, English Edition By F.L. Cross, London, 1958, p. 153.
2- John Cassian, The Conferences, X. The Second Conference of Abbot Isaac, On Prayer, Chapter II.
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فيها ذكرٌ لعيد امليالد( ،)3بينما أشار فيها إىل عيد اإلبيفانيا وعيد الفصح .أمَّا أوَّل إشارة تفيد استقالليَّة عيد امليالد يف مص ر،
فقد وردت يف العظة ال ألقاها بولس احلمصي حول عيد امليالد سنة 432م ،يف حضرة القدديس كريلُّس اإلسكندري ،يوم أن
زار اإلسكندريَّة( .)4أي أنه ال يوجد دليلٌ واحدٌ على أنَّ الفصل بني العيدَين قد حدث يف مصر قبل سنة 431م.
أمَّا سبب اختيار يوم  25ديسمرب يف الغرب ،وخصوصاً يف روما فكان بس بب أنَّ اإلمرباط ور أوريلي ان
(275-270م) أدخل يف عاصمة اإلمرباطورية (روما) عيداً وثنيًّا لالحتفال بال َّمس ،دعاه عيد ميالد ال َّمس ال ال تُقه ر
 Natalis Solis Invictiوكان ذلك يف يوم  25ديسمرب من كلِّ عام .وإكراماً لإلهلة ”ميترا“( )5كانت مدينة روما تنظِّم يف هذه
املناسبة املهرجانات واأللعاب املختلفة بدون التَّقيُّد بأيد رادع أخالقي .وكان من املناسب أن جتد الكنيسة بديالً ل ذلك ،ومل
تر أنسب من ”تعميد العيد“ انطالقاً من فكرة أنَّ املسيح هو ”مشس الرب“ طبقاً لنبوَّة مالخي النَّيب (.)2:4
Aurelian

إذاً؛ صار يوم  25ديسمرب حبسب التَّقومي اليولياين( ،)6بدءًا من القرن اخلامس امليالدي ،هو يوم عيد امليالد يف كلِّ ال َّرق
ُّوماني ة
كما يف الغرب أيضاً ،إذ أنَّ كثرياً من بالد ال َّرق  -ومن بينها مصر  -كانت يف هذا الوقت تابعة لإلمرباطورية الر َّ
املترامية األطراف.
وملَّا تبىن األقباط التَّقومي القبطي لالحتفال بأعيادهم ،فقد كان يوم  29كيهك هو يوم عيد امليالد ،وه و يواف ق 25
ديسمرب يف السَّنوات القبطيَّة البسيطة .أمَّا يف السَّنوات القبطيَّة الكبيسة ال تتكرَّر كل أربع سنوات ،فكان يوم  25ديس مرب
يوافق يوم  28كيهك .وألنَّ األقباط ظلُّوا يراعون أنَّ يوم عيد امليالد هو يف األصل يوم  25ديسمرب ،ويف ذات الوقت هو يوم

 29كيهك حبسب تقوميهم القبطي ،فكانوا حيتفلون يف السَّنوات القبطيَّة الكبيسة بعيد امليالد يوم  28كيهك (الذي يواف ق
 25ديسمرب) وهو اليَوم األساسي للعيد والذي يكون فيه السَّهَر اللَّيلي الذي يُختم بالقُدَّاس اإلهلي ،كما حيتفلون أيضاً باليوم
مرتَني
التَّايل له ،وهو يوم  29كيهك ولكن ليس بسهر ليلي ،بل بإقامة قُدَّاس يف الصَّباح .وهكذا كانوا حيتفلون بعيد امليالد َّ
يف يومي  29 ، 28كيهك كل أربع سنوات.
وظلَّ هذا الندظام متَّبعاً حىت سنة 1582م .ففي عهد البابا غريغوريوس الثَّالث ع ر (1585-1572م) ،وق ع االعت دال
الرَّبيعي سنة 1582م يف يوم  11مارس بدالً من  21مارس بفارق ع رة أيام .فاجتمع جممع الكرادلة يف روما وقرَّر أن يكون
يوم  5أكتوبر موافقاً ليوم  15أكتوبر يف هذه السنة املذكورة ،وذلك من أجل تصحيح اخلطأ يف االعتدال الرَّبيعي .فاستيقظ
النَّاس يوم  6أكتوبر سنة 1582م ليجدوا أنفسهم يف يوم  16أكتوبر .ومنعاً لتكرار اخلطأ ،قرَّر جممع الكرادلة ب أن تك ون
السَّنوات ال تأيت يف هناية القرون سنوات كبيسة ،إذا قبلت القسمة على  400وليس على  4وهذا التَّعديل هو ما عُرف باسم
”التَّعديل الغريغوري“.
وألنَّ الكنيسة القبطيَّة مع كنائس أُخرى يف ال َّرق مل توافق على التَّقومي الغريغوري املعدَّل ،ففي السَّنة التَّالي ة مباش رة
لسنة 1582م ،أي سنة 1583م ،كان يوم  25ديسمرب موافقاً ليوم  18كيهك سنة 1300ش (حبسب التَّق ومي الغريغ وري
املعدَّل) ،ولكن حبسب التَّقومي اليولياين القدمي الذي ظللنا متمسدكني به ،كان يلزم إضافة ع رة أيام هي الفارق بني التَّقوميني،
 -3عموماً مل يرد أي ذكر لعيد امليالد يف ال َّرق يف أيَّة قوانني كنسيَّة قبل قوانني جممع ترولو سنة 692م ،وبالتَّحديد يف القانون  79هلذا اجملمع.

4- James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, volume III, Edinburgh-New York, 1910, p. 604.

 -5إهلة عُرفت يف األوساط اهلنديَّة والفارسيَّة .وبعد أن دخلت عبادهتا العامل الرُّوماين ،احتلَّت احمللَّ الرَّئيسي يف أوساطه العسكريَّة ،خصوص اً
يف القرن الثَّالث بعد امليالد .وكان االحتفال بطقوسها يف الدَّهاليز ،كما كان عابدوها يُقسَّمون إىل سبع مراتب أو درجات.
 -6التَّقومي اليولياين ،نسبة إىل يوليوس قيصر ،الذي استعان بعامل فلكي من اإلسكندريَّة امسه ”سوسيجني“ .وهو الذي نقل التَّقومي املص ري
القدمي سنة  46ق.م ولكنَّه عدَّل يف ترتيب ال ُّهور ،فجعل الفردي منها  31يوماً ،والزَّوجي  30يوماً ،ما عدا شهر فرباير فجعله  29يوماً تُ زاد
إىل  30يوماً كلَّ أربع سنواتَّ .مث جاء أغسطس قيصر ،فعدَّل هذا التَّرتيب إىل الوضع املعروف اآلن ،حني جعل ش هر أغس طس  31يوم اً،
وبالتَّايل صار شهر فرباير يتأرجح بني  28و  29يوماً .وعُرف هذا التَّقومي باسم ”التَّقومي اليولياين“.
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أي أننا احتفلنا يف هذه السَّنة بعيد امليالد يوم  4يناير وهو املوافق  29كيهك سنة 1299ش ،وهي سنة قبطيَّة بسيطة .وكان
أن أصبحت السَّنوات القرنيَّة 1900 ،1800 ،1700م سنوات بسيطة حبسب التَّعديل الغريغوري ،ألهنا ال تقبل القسمة على
 400يف حني أهنا يف ذات الوقت معتربة حبسب التَّقومي اليولياين القدمي كبيسة ،ألهنا تقبل القسمة على  4وهكذا زاد الف رق
ثالثة أيام أُخرى ،ليكون جمموع األيام  13يوماً .ففي سنة 1900م ،وقع عيد امليالد يوم  7يناير املوافق ليوم  29كيهك سنة
1616ش .ويف سنة 1904م ،وقع العيد يوم  7يناير 28 /كيهك 1620ش ،ألهنا سنة قبطيَّة كبيسة ،فكان االحتفال بالعي د
يومَني .وهكذا استمر احلال حىت إىل يومنا هذا ،حيث احتفلنا بعيد امليالد يوماً واحداً يف سنة 2019م أي يوم  7يناير ألن ه
يوافق  29كيهك 1735ش ،ألهنا سنة قبطيَّة بسيطة .أمَّا يف سنة 2020م ،فسيكون االحتفال بعيد امليالد يومني ،ألنَّ يوم 7
يناير سيوافق يوم  28كيهك سنة 1736ش ،وهي سنة قبطيَّة كبيسة.
وسيستمر احلال على هذا املنوال حيث نُعيدد عيد امليالد يوم  7يناير ملدَّة يوم واحد على مدى ث الث س نوات ،ه ي
السَّنوات القبطيَّة البسيطة ،مثَّ نعيدد عيد امليالد ملدَّة يومَني مرَّة واحدة كلّ أربع سنوات يف السَّنوات القبطيَّة الكبيسة.
ويف سنة 2100م ،وهي سنة قرنيَّة ،فهي حبسب التَّقومي اليولياين القدمي سنة كبيسة ألهنا تقبل القسمة على  4ولكنَّها
سنة بسيطة حبسب التَّقومي الغريغوري املعدَّل ألهنا ال تقبل القسمة على  ،400وهكذا سوف يُزاد الفارق بني التَّقوميني إىل 14
يوماً .فيكون يوم عيد امليالد هو يوم  8يناير من كلِّ سنة بدءًا من سنة 2100م حىت إىل سنة 2199م .ويكون يوم  9ين اير
من سنة 2200م حىت سنة 2299م  ...إخل.
من هذا نرى أنَّ األصل يف زمن االحتفال بعيد امليالد يف الكنيسة القبطيَّة هو يوم  25ديسمرب حىت القرن السَّادس ع ر
امليالدي .وظللنا بعد التَّعديل الغريغوري نراعي أيضاً التَّقومي اإلفرجني يف االحتفال بعيد امليالد .فهل جييء وقت على الكنيسة
القبطيَّة تقندن فيه التَّقومي الغريغوري املعدَّل؟
يف الندهاية أودُّ أن أشري إىل مالحظة تدعم ما سبق أن قلته ،وهي؛ بسبب أننا نتبع التَّقومي اليولياين القدمي ،فهن اك فت رة
زمنيَّة يف السَّنة تتأثَّر هبا األعياد الكنسيَّة ،حيث يزاد يوم على العيد إذا وقع يف السَّنوات الكبيسة خالل هذه الفترة ،وهي تلك
الواقعة بني  11أو  12سبتمرب (عيد النَّريوز) ،ويوم  29فرباير.
فمثالً عيد األنبا أنطونيوس ،ثابت يف التَّقومي القبطي بأنه يقع يوم  22طوبة من كلِّ سنة قبطيَّة بدون تغيري .فإن كان ت
السنة امليالديَّة املقابلة للسَّنة القبطيَّة سنة بسيطة يكون العيد يف يوم  30يناير ،مثل سنة 2019م .أمَّا إن كانت السَّنة امليالديَّة
كبيسة ،فيكون العيد يوم  31يناير ،مثل سنة 2020م ،لكي يظل العيد ثابتاً يف  22طوبة .وهنا األساس الذي يُبىن عليه ي وم
االحتفال بالعيد هو التَّقومي القبطي.
أمَّا يف عيد امليالد فليس األمر كذلك ،ألنَّ األساس الذي يُبىن عليه يوم االحتفال بعيد امليالد هو التَّقومي اإلفرجني ول يس
القبطي ،لذلك جند أنَّ التَّقومي اإلفرجني ( 25ديسمرب أو  7يناير حالياً) هو الثَّابت ،أمَّا التَّقومي القبطي فيتحرَّك صعوداً وهبوطاً
وفقاً له ،أي يكون  28أو  29كيهك.
وجدير باملالحظة هنا ،أنه من عيد النَّريوز إىل أوَّل يناير يكون الفرق بني الَّتقوميني القبطي واإلفرجني  283سنة .وم ن
بعد أوَّل يناير وحىت عيد النَّريوز ،يكون الفرق  284سنة.
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اغسؤال اغثَّاين :هل حقًّا كان عيَ اغبشارة يقع يف يوم  7برمو ة 2 /إبريل وقت أن كنَّا حنفال بايميدا واغطااا
معًا يف يوم  11طوبة 6 /يناير؟

اجلواب :ليس هناك أي ذكر لعيد الب ارة يف هذه القرون املبكِّرة من تاريخ الكنيسة .وأوَّل ذكر له كان يف أواخر القرن
السَّابع امليالدي يف الكنيسة البيزنطيَّة ،وهو ما نقرأه يف القانون رقم ( )52من قوانني جممع ترولو املنعقد سنة 692م ،ال ذي
يقول” :يُقام قُدَّاس القُدسات السَّابق تقديسها يف كلِّ أيام الصَّوم ما عدا السُّبوت واآلحاد ويوم عيد الب ارة املقدَّس“.
َّذقي ة
وهذا القانون يعاجل وضعاً طرأ على الكنيسة بدخول هذا العيد ،ذلك ألنَّ القانون رقم ( )49من قوانني جممع الال َّ
(381-341م) يفيد بأنَّ عيد الب ارة مل يكن معروفاً يف الكنيسة خالل القرن الرَّابع امليالدي .فيقول القانون” :ال جيوز تقدمي
اخلُبز يف أيام الصَّوم الكبري فيما عدا السُّبوت ويوم الرَّب“ .ومن أجل ذلك ،ي رح العامل القانوين برسيفال (1903-1854م)
معقِّباً على هذا القانون فيقول” :جيب أن نضيف إىل أيام السُّبوت واآلحاد ،عيد ب ارة العذراء ،فهو عيدٌ عظيمٌ يُحتفل في ه
بإقامة قُدَّاس كامل ،حىت ولو وقع يوم اجلُمعة العظيمة“ .والكالم هنا عن الطَّقس البيزنطي وليس القبطي.
وعن الكنيسة البيزنطيَّة ال أولت هذا العيد أمهيَّة بالغة ،انتقل العيد إىل باقي الكنائس ال َّرقيَّة األُخرى.
واجلدير بالذِّكر هنا ،أنَّ الطَّقس القبطي ال حيتفل بعيد الب ارة إذا وقع بني جُمعة ختام الصَّوم ،وثاين يوم عيد القيام ة
اجمليد .وعندما اتَّخذت بعض الكنائس ال َّرقيَّة األرثوذكسيَّة التَّقومي األرثوذكسي املصحَّح يف األعياد الثَّابتة ،وأبق ت عل ى
التَّقومي اليولياين حلساب األعياد املتنقِّلة حرصاً منها على أن يكون االحتفال بعيد الفصح املقدَّس يف يوم واحد يف كلِّ الكنائس
األرثوذكسيَّة ،مل يبق من سبيل لوقوع عيد الب ارة يف حساهبا بعد يوم اخلميس السَّابق ألحد ال َّعانني .أمَّا الكنائس ال ال
تزال متَّبعة التَّقومي اليولياين يف كلِّ األعياد  -مثل الكنيسة القبطيَّة  -فال يزال يف اإلمكان أن يقع عيد الب ارة عن دها ي وم
اجلُمعة العظيمة ،أو ما بعده حىت يوم الثُّالثاء من األسبوع اجلديد.

اغسؤال اغثَّاغث :يماذا اخفارت اغكنيسة يوم 6يناير11 /طوبة غداحفاال بعيَ اغطاا  ،وهل كان هلذا اغييوم أمهيَّاة
يف مصر قبل ايمسيحيَّة؟ وهل حقًّا كان اغطنوسيُّون حيفالون به يف اغقرن اغثَّاين ايميدا ؟

اجلواب :كان الغنوسيُّون حيتفلون مع باسيليدس اهلرطوقي الغنوسي بيوم العماد يف  6يناير من كلِّ عام ،كما يذكر ذلك
العالَّمة كليمندس اإلسكندري (215-150م)(.)7
وإنَّ اختيار يوم  6يناير ،كان بسبب أنه يف هذا الوقت يبدأ النَّهار يطول أكثر من اللَّيل ،واملسيح له اجملد هو النُّور الذي أشرق
يف الظُّلمة .وهو التَّعليم الذي يتكرَّر يف أكثر من موضع من العهد اجلديد .كما أنَّ مالخي النَّيب يذكر بوضوح يف نبوَّت ه (مالخ ي
 )2:4أنَّ املسيح هو مشس الرب .لذلك فقد تبنَّى املسيحيُّون األوائل االحتفال بيوم  6يناير كعيد للنُّور اإلهلي أو للظُّهور اإلهل ي ،أي
جتسُّد املسيح ومعموديَّته( .)8فارتبط االحتفال بعيدَي امليالد والغطاس للسيدد املسيح بيوم االنقالب ال دتوي ،ليحلَّ حمل أعياد وثنيَّ ة
كان حيتفل هبا العامل الوثين القدمي يف مثل هذا اليَوم(.)9
ففي سنة  1996ق.م كان التَّقومي املصري القدمي يسجدل أنَّ االنقالب ال دتوي حيدث يف يوم  6يناير قبل أن يُعدَّل ه ذا
التَّقومي يف سنة  331ق.م( .)10ولقد حبث العامل األملاين كارل هول  K. Hollأمهيَّة هذا التَّ اريخ م ن النَّاحي ة الوطنيَّ ة يف
 -8جملَّة النُّور ،العددان  10 ،9ت رين الثَّاين وكانون األوَّل سنة 1971م ،ص 399

7- Clement of Alexandria, Stromata, I, 21.

9- J.G. Davis, A Dictionary of Liturgy and Worship, SCM Press LTD, 1972, p. 134, 135.
10- Ibid., p. 134, 135.
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اإلسكندريَّة ،وخلَص إىل القول ،بأنه من احملتمل أنَّ العيد قد أُخذ عن عيد قدمي ،وهو عيد أوزيريس .ففي هذا العيد ال ذي
كان يُقام يف اإلسكندريَّة يف يوم  6يناير ،كان يُحتفل فيه ببدء إطالة النَّهار وميالد أيون  Aionوأُمه كوري  . Koreوكانت اآلهل ة
ديونيسيوس وأيون ميثِّلون ال َّمس ،فهو عندهم عيد انتصار النُّور على الظُّلمة .ولقد سُمدي هذا العيد أيضاً يف روما ب ”عيد م يالد
ال َّمس ال ال تُغلب .“Natalis Solis Invicti -
وكان االعتقاد يف مصر القدمية ،أنَّ قوَّة إهليَّة حتمل ال دفاء ،حتلُّ يف مياه النديل يف يوم  5يناير ،أي يف اللَّيلة السَّابقة ليوم 6

يناير ،ورمبا كان مبعث هذا االعتقاد ،هو إلقاء جسد أوزيريس يف مياه النديل .ويذكر العالَّمة كليمندس اإلسكندري (-150
215م) أنَّ الغنوسييدن كانوا يُقيمون صالة طوال اللَّيل ،ليلة السَّادس من يناير ،وإن كنَّا ال نعرف إن كانت هذه الصَّ لوات

لتقديس مياه النديل أم ال(.)11

اغسؤال اغرَّابع :يماذا حنفال بعيَ اغطاا ثداثة أيام ون باقي األعيا اغسَّيَيَّة؟

اجلواب  :مل يرد أي ذكر عن أنَّ االحتفال بعيد الغطاس ميتد ملدَّة ثالثة أيام ،يف أيٍّ من الوثائق الطَّقسيَّة القدمية .فح ني
نتتبَّع دخول األعياد السَّيديَّة إىل الكنيسة القبطيَّة تباعاً ،نالحظ أنَّ أوَّل ذكر لعيد عرس قانا اجلليل كعيد مستقل قائم بذات ه،
كان بعد القرن الثَّالث ع ر امليالدي على أقل تقدير أو يف غضونه ،ذلك ألنَّ هذا العيد مل يرد ذكره يف قائمة األعياد ال
وردت عند البابا كريلُّس بن لقلق (1243-1235م).
ففي هذا الوقت املتأخر رُتب عيد عرس قانا اجلليل ليكون يف يوم  13طوبة .وألن عيد الغطاس كان يقع دائماً يف ي وم
 11طوبة من كلِّ عام ،فقد امتد االحتفال بطقس الفرح ليغطي أيام  13 ،12 ،11طوبة .ويف احلقيقة فإنَّ يوم  13طوبة مل
يكن احتفاالً بعيد الغطاس كثالث يوم للعيد ،بل بعيد عُرس قانا اجلليل.

11- Karl Holl, Der Ursprung des Epiphanienfestes in Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, II, Der Osten, Tübingen, 1928,
p. 123ff.

