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 كيف ُيستخذم اخُلبز املختور يف تأسيس اإلفخارستيَّا أثناء إقاهة الفصح؟
َّ  وُف اظزخدَ اٌعُِّد ادلعُؼ اخُلجص ادلخزّس يف رأظُط ظّس اإلفخبزظزَُّب: سؤال ٌ  اٌفصؼيف ؽني أ مل َىوٓ   اٌُهوىي

وً٘ عًّ ادلعُؼ اٌعشبء اٌسثبين لجً ِىعد اٌفصؼ، مثَّ عًّ اٌفصؼ اٌُهىيٌ يف َىَ آخوس؟   ِعّىؽًب فُٗ إالَّ ثبٌفطري فمط؟
 وً٘  رٕبوي َهىذا ِٓ ععد اٌسَّة ويِٗ أَ مل َزٕبوي؟

عُد اٌفصؼ ٘ى ِٓ أُ٘ أعُبي اٌُهىي اٌعَّٕىََّخ، فهى رروبز اٌزَّؾسُّز ِٓ اٌعجىيََّخ يف ِصس. و٘ى اٌعُد ادلعوسو    :اإلجابة
ًَّ و٘ى اخلسو  اٌصَّغري، ؽُش َرحبىٔٗ ثعد ظهس َوىَ   «َرحبىْ اٌفصؼ»واٌرٌ فُٗ  ثبظُ أوَّي أَبَ اٌفطري، أٌ َرحبىْ احَل

  .، َأوٍىْ يف أصٕبئهب فطريًا فمطدلدَّح ظجعخ أَبَ ا اٌعُدهبراالؽزفبي ُٔعبْ/ إثسًَ. وَعزّس  11
َّ (4::1)ي ظفس اٌالوَِّني حيدِّ عُد اٌفصؼ َىىْ يف اٌشَّهس األوَّي )أٌ شهس ُٔعبْ/ إثسًَ( يف اٌسَّاثع عشس ِٓ اٌشَّوهس،   أ

َّ اٌَُىَ اٌُهىيٌ َجزداٍَصَ  «ثني اٌعشبءَٓ»وٌزىظُؼ رعجري  ثني اٌعشبءَٓ. ِٓ غسوة مشط اٌَُىَ اٌعَّبثك ٌٗ. أٌ  أْ ٔعس  أ
َّ َىَ اٌعَّجذ ِضاًل َجزدا ِٓ غسوة مشط اٌَُىَ اٌعَّبثك ٌٗ، و٘ى َىَ اجُلّعخ، وَٕزهٍ ِع غسوة مشط َىَ اٌعَّجذ.   أ

 ظجعخ أَبَ رأوٍىْ فطوريًا. اٌَُوىَ األوَّي  » (:11:1)وَعزّس االؽزفبي هبرا اٌعُد ظجعخ أَبَ، ؽُش ٔمسأ يف ظفس اخلسوط 
َّ ِٓ أوً مخريًا ِٓ اٌَُىَ األوَّي إىل اٌَُىَ اٌعَّبثع ُرمطع رٍه إٌَّفط ِٓ إظسائًُ َّْ و   .«رعصٌىْ اخلّري ِٓ ثُىرىُ، فئ

لُُ فُٗ اٌفصؼ األخوري يف ؽُوبح   اٌرٌ ُأاٌَُىَ ِٓ أَبَ األظجىع  يعًٍ اٌعؤاي ادلطسوػ، ٍَصَ أوَّاًل أْ حندِّ أعُتٌىٍ و
اٌرٌ أظَّط فُٗ اٌعُِّد ادلعوُؼ ظوسَّ   اٌَُىَ ِٓ أَبَ األظجىع  وحندِّي أَعًب ٍت فُهب.ٕخ اٌيت ُصاٌعَّ ادلعُؼ عًٍ األزض، أٌ يف

  .ادلروىزح يف ٔفط ٘رٖ اٌعَّٕخ اإلفخبزظزَُّب
٘رٖ اٌعَّٕخ واٌرٌ ٍَصَ أْ َىىْ يف اٌسَّاثع عشس ِوٓ   عُد اٌفصؼ يفولذ  عٕدِب ٔساعع ِب أوزيرٗ األٔبعًُ ادلمدَّظخ عٓ
ُٔعبْ/ إثسًَ وؽىت غسوة مشط َوىَ   14ثدءًا ِٓ غسوة مشط َىَ اجُلّعخ ُٔعبْ/ إثسًَ، ٔعس  أٔٗ وبْ َىَ ظجذ، أٌ 

 ُٔعبْ/ إثسًَ. 11اٌعَّجذ 
عود ٌوه ٌزأووً    َعىع لبئٍني ٌٗ: أَٓ رسَد أْ ُٔيف أوَّي أَبَ اٌفطري رمدَ اٌزَّالُِر إىل » (1::12)َمىي إجنًُ اٌمدَِّط ِىت 

ويف اٌَُىَ األوَّي ِٓ اٌفطري، ؽني وبٔىا َرحبىْ اٌفصؼ، »ثأوضس رفصًُ فُمىي:  (11::1)ؼ إجنًُ اٌمدَِّط ِسلط وَىظِّ .«اٌفصؼ؟
ثزفصًُ أوضس ؽُوش َموىي:    (3، :::2)ؼ إجنًُ اٌمدَِّط ٌىلب . وَىظِّ«عد ٌزأوً اٌفصؼ؟لبي ٌٗ رالُِرٖ: أَٓ رسَد أْ منعٍ ؤُ

 .«ا ٌٕب اٌفصؼ ٌٕأوًوعبء َىَ اٌفطري اٌرٌ وبْ َٕجغٍ أْ َُرثؼ فُٗ اٌفصؼ. فأزظً ثطسض وَىؽَّٕب لبئاًل: اذ٘جب وأعدَّ»
ألٔٗ ثعود أْ   ،ِٓ إجنًُ اٌمدَِّط َىؽَّٕبٌمد ولع عُد اٌفصؼ ادلروىز يف اَِبد اٌعَّبثمخ يف َىَ ظجذ. ولد عسفٕب ذٌه و
مثَّ إذ »: (41:14) َمىي َىؽَّٕب اٌجشري (41:14َىؽَّٕب )ط زأظٗ وأظٍُ اٌسُّوػ ، ؤىَّ«وًّلد ُأ»ؼ و٘ى عًٍ اٌصٍَُّت لبي ادلعُ
َّ َىَ ذٌه اٌعَّجذ ووبْ عيُّوًب ... إ   ، فٍىٍ ال رجمً األععبي عًٍ استعذادوبْ  ووٍّوخ   .«اٌصٍَُّت يف اٌعَّجذ، أل
 παρασκευήِمصىي هبب االظزعداي ٌعُد اٌفصؼ، و٘ى ِصطٍؼ ِشوهىز عودِّا َُعوس  يف اٌُىٔبَُّٔوخ ثبظوُ       “اظزعداي”

أٌ  “The day preceding -اٌَُىَ اٌعَّوبثك  ” ؽسفُِّب، وَعين اجُلّعخ)ثبزاظىُفٍ(. و٘ى االظُ اٌمدمي اٌرٌ أعطبٖ اٌُهىي ٌُىَ 
ذوس٘وب   اٌعَّوبثك رروس اَِخ  ُأخسي٘را ِٓ عهخ، وِٓ عهخ  .“االظزعداي ٌٍعَّجذ” جذ، واٌرٌ َعين فعٍُِّبٌٍعَّ اٌعَّبثك اٌَُىَ
َّ َىَ ذٌه اٌعَّجذ وبْ عيًُّب”رعجري  ك خ ادلعَّو جذ، ال جيىش أْ رجمً عضَّحبعت اٌشسَعخ اخلبصخ ثبٌعَّوبْ عيًُّب ألٔٗ  ،“أل

وبْ عًٍ إٔعبْ خطُخ ؽمُّهب ادلىد، فمزً وعَّمزٗ عًٍ  وإذا» (4:، :::::) عًٍ خشجخ يف َىَ اٌعَّجذ، فٕمسأ يف ظفس اٌزَّضُٕخ
َّ ادلعََّزجذ عضَّال َرخشجخ، ف ط أزظه اٌيت َعطُه اٌوسَّة  ٕغِّك ِعٍىْ ِٓ اهلل، فال ُرٗ عًٍ اخلشجخ، ثً ردفٕٗ يف ذٌه اٌَُىَ، أل



: 
 عُد اٌفصؼ.وبْ ٘را اٌعَّجذ عيًُّب أَعًب ألٔٗ وافك يف ٘رٖ اٌعَّٕخ . و«إذله ٔصُجًب

اٌرٌ َجدأ ِع غسوة مشط َوىَ   اٌَُىَُٔعبْ/ إثسًَ، و٘ى  11 اٌعَّجذٕخ َىَ اٌعَّيف ٘رٖ  اٌُهىيٌ إذًا وبْ عُد اٌفصؼ
 اٌمودَِّط وعًٍ ذٌه ؽني ٔمسأ يف إجنُوً   ُٔعبْ/ إثسًَ. 11 اٌعَّجذُٔعبْ/إثسًَ، وَٕزهٍ ِع غسوة مشط َىَ  14 اجُلّعخ
أَبَ أرً َعىع إىل ثُذ عُٕب، ؽُش وبْ ٌعبشز ادلُذ اٌرٌ ألبِٗ ِوٓ األِوىاد،    خمثَّ لجً اٌفصؼ ثعزَّ» (:، :1:1) َىؽَّٕب

َِّب ٌعبشز فىبْ أؽد ادلزىئني ِعٗ ... إ  َّ«فصٕعىا ٌٗ ٕ٘بن عشبء، ووبٔذ ِسصب ختدَ وأ َّ  . الثد أ ٘را وبْ ِعبء اٌعَّجذ، أل
ويف اٌغد مسوع اجلّوع   » (14، :1::1َىؽَّٕب )ؽَّٕب اٌجشري اٌفصؼ وبْ ِعبء َىَ اجُلّعخ اٌزَّبيل. وثٕبء عًٍ ذٌه أَعًب فمىي َى

َّ «وخسعىا ٌٍمبئٗخًُ اٌىضري اٌرٌ عبء إىل اٌعُد أْ َعىع آد إىل أوزشٍُُ، فأخروا ظعف إٌَّ اٌعُِّد ادلعُؼ يخً إىل  َعين أ
 .خيف ٘رٖ اٌعَّٕ اٌرٌ ولع يف َىَ اٌعَّجذ اٌعَّبثك ِجبشسح ٌعُد اٌفصؼ أوزشٍُُ يف َىَ األؽد

َّ اٌعُِّد ادلعُؼ عًّ اٌفصؼ لجً ِىعدٖ ثُىَ واؽد، أٌ عٍّٗ يف َىَ اجُلّعوخ    14وّب ٔعس  أَعًب ِٓ األٔبعًُ ادلمدَّظخ، أ
ويف  ُٔعبْ/ إثسًَ، وَٕزهٍ ِع غسوة مشط َىَ اجُلّعخ. :1ُٔعبْ/ إثسًَ و٘ى اٌَُىَ اٌرٌ َجزدا ِٓ غسوة مشط َىَ اخلُّط 

ثعزبْ عضعُّبين ؽُش ُلجط عٍُٗ واظزّسَّد زلبوّزٗ طىاي اًٌَُّ ؽىت ُلسة فغس َىَ اجُلّعوخ،  خسط إىل َىَ اخلُّط ِعبًء 
 ويف ِٕزصف َىَ اجُلّعخ ُزفع عًٍ اٌصٍَُّت، ؽُش أظٍُ اٌسُّوػ وُيفٓ يف اٌمّّ لجً غسوة مشط َىَ اجُلّعخ.

َّ ادلعُؼ عًّ اٌفصؼ لجً ِىعدٖ ٘ى لىي اٌمدَِّط َىؽ َِّب َعىع » (1:14َىؽَّٕب )َّٕب اٌسَّظىي وِب َؤوِّد رلدَّيًا أ قبل عيذ أ
َّ ظبعزٗ لد عبءد ٌُٕزمً ِٓ ٘را اٌعبمل إىل اِة، إذ وبْ لد أؽت خبصزٗ اٌرَٓ يف اٌعبمل، أؽجهُ إىل الفصح ، و٘ى عبمل أ

ِٓ عهخ وِٓ عهخ . ٘را «دلٕزهً، فؾني وبْ اٌعشبء ولد أٌمً اٌشُطبْ يف لٍت َهىذا مسعبْ اإلظخسَىطٍ أْ َعٍّٗ ... إ 
َّ ادلعُؼ ثعد أْ لبي ٌُهىذا يف اٌعشبء األخري:  َعمِّت اٌمدَِّط َىؽَّٕب ثمىٌوٗ:   «ِب أٔذ رعٍّٗ فبعٍّٗ ثأوضس ظسعخ»ُأخسي، فئ

َّ َعىع لبي ٌٗ: اشز» َّ لىًِب إذ وبْ اٌصُّٕدوق ِع َهىذا، ظُّٕىا أ َِّب ٘را فٍُ َفهُ أؽد ِٓ ادلزىئني دلبذا وٍَّّٗ ثٗ، أل س ِوب  وأ
 .(4:-2:14:َىؽَّٕب ) «حنزبط إٌُٗ ٌٍعُد، أو أْ َعطٍ شُئًب ٌٍفمساء

ِٓ وٌىٓ ِب ٘ى اٌىلذ اٌرٌ أظَّط فُٗ اٌعُِّد ادلعُؼ ظسَّ اإلفخبزظزَُّب، أٌ اٌعشبء اٌسَّثبين؟ ٌمد رأظط ٘را اٌعِّس اٌعيُُ 
 (1::1:)و٘ى ِب عسفٕبٖ ِٓ إجنًُ اٌمدَِّط ِوىت   ،اٌُهىيٌ أٌ أصٕبء متُُ ِساظُُ عشبء اٌفصؼ ،اٌُهىيٌ ياخً عشبء اٌفصؼ

س وأعطً اٌزَّالُِر، ولبي خروا وٍوىا ٘ورا ٘وى    )أٌ َأوٍىْ اٌفصؼ( أخر َعىع اخُلجص وثبزن ووعَّ ن يأكلوىوفيوا ُه»
َِّب اٌمدَِّط ٌىلب  .(11:::). و٘ى ٔفط ِب َروسٖ أَعًب إجنًُ اٌمدَِّط ِسلط «ععدٌ وشىس وأخر خجصًا »فُمىي:  (:::14)أ
َِّب اٌىأض اٌسَّاثعخ واألخريح اٌيت وبٔوذ  . «جري عٕىُ. اصٕعىا ٘را ٌروسٌس وأعطبُ٘ لبئاًل: ٘را ٘ى ععدٌ اٌرٌ َُووعَّ وأ
فعٕدِب ثبزن عٍُهب ادلعُؼ لبي ٌزالُِرٖ فغوأح:   “وأض اٌَجَسَوخ”، وادلعسوفخ ثبظُ اٌُهىيٌ َ ٌٍّدعىَٓ يف عشبء اٌفصؼمدَُّر
ؼ اٌمدَِّط ٌىلب األِوس  . وَىظِّ(1::3:ِىت ) «عفه ِٓ أعً وضريَٓ دلغفسح اخلطبَباجلدَد اٌرٌ َُاٌرٌ ٌٍعهد ٘را ٘ى يٍِ »

ٌىلب ) «لبئاًل ٘رٖ اٌىأض ٍ٘ اٌعهد اجلدَد ثدٍِ اٌرٌ َعفه عٕىُ بعذ العشاءوورٌه اٌىأض أَعًب »ثأوضس رىظُؼ فُمىي: 
َّ ِىعد اٌفصؼ اٌُهىيٌ مل َىٓ لد ؽبْ ثعد. و٘ىرا أثطً ادلعوُؼ   .(:::1: و٘ىرا رأظط ظّس اإلفخبزظزَُّب خبجص سلزّس أل

 عهدًا عزك وشبؿ. ثدِٗ ثعهد عدَد
َِّب عٓ رٕبوي َهىذا اإلظخسَىطٍ ِٓ عدِٗ، فهٍ لعَُّخ ٌُعذ ذاد أمهَُّخ عًٍ اإلطالق. وثدزاظخ األٔبعًُ ادلمدَّظخ ال  أ

غّوط ادلعوُؼ اٌٍمّوخ    ثعد أْ  (1:14:) ٔمطع ثصفخ ِطٍمخ إْ وبْ لد رٕبوي أَ ال. ففٍ إجنًُ اٌمدَِّط َىؽَّٕبٔعزطُع أْ 
ورغُّط ٌمّخ أو لطعخ حلُ يف صؾٓ ثٗ ِصَظ ِٓ عصري اٌفىاوٗ ادلّصوعخ ثبٌٕجُر أو ووبْ ٌُاًل.  َهىذا وأعطب٘ب ٌُهىذا خسط

لبي ذلب ثىعص عٕد ولوذ األووً،   » (::11)و٘ى ِب ٔمسأٖ يف ظفس زاعىس  ُبفخ.ثبخلً عٕد اٌفمساء، ٘ى رعجري عٓ ؽعٓ اٌعِّ
 اإلفخبزظزَُّب ظسِّثعد متُُ  األِس، ً٘ فعً ادلعُؼ ذٌه ِىتوٌىٓ  .«واغّعٍ ٌمّزه يف اخلً اخُلجصرمدٍِ إىل ٘هٕب ووٍٍ ِٓ 

َّ ذٌه ؽدس لجً رأظُط  ٔعس  (1:-1::1:)ِىت  اٌمدَِّطففٍ إجنًُ  أَ لجٍٗ؟  ادلعوُؼ  اٌعُِّدجعد لىي ف ،اإلفخبزظزَُّب ظسِّأ
ِسلط  اٌمدَِّطو٘ى ٔفط ِب ٔمسأٖ يف إجنًُ  .اإلفخبزظزَُّب ظّسثدأ يف رأظُط  «ّينؾفخ ٘ى َعٍِّاٌرٌ َغّط َدٖ ِعٍ يف اٌصَّ»
َِّب .(::-12:11)  .اإلفخبزظزَُّب ظّسفمد ؽدس ذٌه ثعد رأظُط  (4:-:::14) ٌىلب اٌمدَِّطيف إجنًُ  أ

 1:1َ:َٕبَس ظٕخ  12األؽد 


