
 

 ؟الَبصخةاألربعيين إىل أسبوع  الصَّومهن الذي ضن 
اٌىثري ئىل  اٌظَّىَ٘ى اٌزٌ أدخً  اٌشَّعىيلاحلذَصح أشثرد أْ اٌثاتا أشٕاعُىط  اِتائَُّح اٌذِّساعاخعإاي: لذعه روشخ أْ 

 (034َ-888) اٌىشَّاَوٌىٓ يف صِٓ اٌثاتا دديرشَىط  .اٌَثظخحَىًِا مبا فُها أعثىع  04 اٌظَّىَ ِذَّجٌرظثح  اإلعىٕذسََّحوُٕغح 
ئىل أعثىع اٌفظح. فهً ِؼىن  ٘ىنزا أْ اٌثاتىنا     ادلمذَّطاألستؼُين  اٌظَّىَ٘ى اٌزٌ ضُ  اٌشَّعىيلاٌزٌ َغثك اٌثاتا أشٕاعُىط 

 ؟إٌِّظاَلاَ ترغُري ٘زا  عىيلاٌشَّأشٕاعُىط 

َّ ِا َمىٌٗ اتٓ  َّ ضُ أعثىع اٌفظح )اٌَثظخح( ئىل اٌظَّىَ ادلمذَّط اٌىثري، لذ حذز يف أَاَ اٌثاتا دديرشَىط اٌىشَّاَ  َوَثشئ ػٓ أ
ُىعىناتُىط  ٘ى أٌِش َؼىصٖ اٌذًٌَُّ، ئر ال ذغٕذٖ اٌىشائك ادلؼشوفح ٌذَٕا حىت اِْ. ف ،اٌغَّمغَُّحو٘ى ِا أرمً ئىل ورثٕا  ،(889-038َ)

ٌِّٕىنضاع اٌزٌ ولغ تني اٌىٕائظ تغثة حتذَذ َىَ ػُذ اٌفظح َ(304-064)اٌمُظشٌ  ، مل َشىنش ئىل اٌثاتىنا   (8)ػٕذِا حتذَّز ػٓ ا
َّ اٌثاتا اإلعىٕذسٌ (0)دديرشَىط اٌىشَّاَ يف ٘زا اٌشَّأْ مل َىٓ َؼشف عىي طىَ عرَّح أَاَ  َ(062-008)دَىُٔغُىط اٌىثري . وّا أ

 .(0)مح ذرىَُّ ػٓ اٌظَّىَ ادلمذَّط اٌىثري لثً اٌمشْ اٌشَّاتغ ادلُالدٌ. وِٓ جهح أخشي، ٌُغد ٕ٘ان وشُ(3)اٌفظح

َّ أضّاَ أعثىع اٌفظح ئىل األستؼني ادلمذَّعىنح لىنذ    اوشائمُِّ، فّٓ ادلؼشوف ٌذَٕا ُأخشي٘زا ِٓ جهح، وِٓ جهح  أ
، و٘ى ِا ذششحٗ سعائٍٗ اٌفظحَُّح اٌىن   َ(373-308)عىيل أشٕاعُىط اٌشَُّػشف يف وُٕغح اإلعىٕذسََّح يف صِٓ اٌثاتا 

. و٘ى 373َ عٕحِاَى  0ئىل َىَ ُٔاحرٗ يف  308َ عٕح، أٌ ِٕز ئلاِرٗ تغشَشوًا 373َ عٕحو 309َ عٕحورثها ِا تني 
 ِا عأششحٗ يف اٌغُّغىس اٌرَّاٌُح.

 أسبوع الفصح )الَبصخة( األربعيين إىل صوم الصَّوم ضنإثبات أنَّ 
 م(878-823) سويلأثناسيوس الزَّيف أيام البابا  َثَدَحقد 

َّ َىَ  (2)اٌشَّعائً اٌفظحَُّح ٌٍثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل ِؼظُ َرَّضح ِٓ اٌؼظُّح واْ ٘ى خراَ األستؼني ادلمذَّعىنح،   اجُلّؼحأ
                                                                            

َّ ِشىٍح حتذَذ َىَ ػُذ اٌفظح )اٌمُاِح(، يف  .“ػُذ لُاِح ادلغُح سلٍِّظٕا”يف وراب  زا األِش تاٌرَّفظًُششحُد ٘ -8 وٌىٓ ٍَضَ ٕ٘ا ِؼشفح أ
 ٘زا اٌَىلد، وأد ِشىٍح ال ػاللح ذلا تظىَ األستؼني ادلمذَّعح.

 084-072( ص 02-03:2َىعاتُىط اٌمُظشٌ، ذاسَخ اٌىُٕغح، ِشجغ عاتك، ) -0
َّ ٕ٘ان ئشاسج ٘اِح يف ٘زا األِش خبظىص ذمٍُذ وُٕغح اإلعىٕذسََّح اٌمذمي يف االحرفاي تؼُذ اٌفظح يف َىنىَ األحىنذ    وٌىٓ َٕثغٍ أالَّ ٔغفً أ

ِّ ... ؤؼىنشِّفىُ تىنأ ُ يف   ”َىَ آخش، وسدخ يف سعاٌح ألعالفح ِٓ وٕائظ فٍغغني، وطىس، وترىدلاَظ، َمىٌىْ فُهىنا:   حتذَذًا، وٌُظ يف أ
َّ اٌشَّعائً لذ ُحٍّد َِّٕا ئٌُهُ، وِٕهُ ئٌُٕا، حىت إٔٔا ضلفظ اٌَُىنىَ ادلمىنذَّط   اإلعىٕذسََّح حيفظىٔٗ )أٌ َىَ ػُذ اٌفظح( يف ٔفظ اٌَُىَ ِصٍٕا. أل

 .“تٕفظ اٌغَّشَمح، ويف ٔفظ اٌىلد
 084ص  (02:2)َىعاتُىط اٌمُظشٌ، ذاسَخ اٌىُٕغح، ِشجغ عاتك، 
ُٔح ٍ٘ ضُ األستؼني ادلمذَّعح ئىل أعىنثىع اٌفظىنح   ني؛ األوىل ٍ٘ حتذَذ َىَ ػُذ اٌفظح، واٌصَّاوَٕثغٍ ٌٕا أْ ٔفشِّق ذفشَمًا واضحًا تني ِشىٍَر

 )اٌَثظخح(.
وذلزا اٌغَّثة ػمذخ اجملاِغ واجرّغ األعالفح، واذفك اٌُىً تشأٌ واحذ، تؼذ ”َرىَُّ َىعاتُىط اٌمُظشٌ، فُمىي:  ،وخبظىص ادلشىٍح األوىل

َّ عشَّ لُاِح اٌشَّب جية أْ ال َُ ِّ َىَ آخش عىي َىَ اٌشَّب، وئٕٔا جية أْ طلرُ ذثادي اٌشَّعائً، ػًٍ ئطذاس أِش وٕغٍ تأ الصَّووم  حرفً تٗ يف أ
 .“يف ٘زا اٌَُىَ فمظ الفصحي

 076ص  (0:03:2)َىعاتُىط اٌمُظشٌ، ذاسَخ اٌىُٕغح، ِشجغ عاتك، 
َّ إٌِّىنضاع ”: َ(044-834)ئَشَٕاؤط َمىي اٌمذَِّظ  -وٌُظ اٌظَّىَ األستؼُين  -وػٓ ٘زا اٌظَّىَ اٌفظحٍ  ٌُظ زلظىسًا يف اٌَُىَ فمىنظ،  أل

هُ أستؼني تً َرؼٍَّك أَضًا تغشَمح اٌظَّىَ. فاٌثؼض َظُّٕىْ أ ُ جية أْ َظىِىا َىًِا واحذًا، وغريُ٘ َىِني، وغريُ٘ أوصش. واٌثؼض حيغثىْ َىِ
 .“عاػح  اسًا وٌُاًل

 078ص  (80:00:2)َىعاتُىط اٌمُظشٌ، ذاسَخ اٌىُٕغح، ِشجغ عاتك، 
3- Cf. Annick Martin, op. cit., p. 162. 

4- Fernand Cabrol (Le premier dom) & Henri Leclercq (R.P. dom), Dictionnaire dʼarchéologie chrétienne et de liturgie (DACL), 

tome 2, Paris, 1925, p. 2141. 

5- Cf. NPNF., Series 2, vol. 4, p. 509 ff. 



 ٌفظح )اٌَثظخح(.حُس ظَّد األستؼني ادلمذَّعح حىت ِٕرظف اٌمشْ اخلاِظ ادلُالدٌ ػًٍ األلً، ذشًّ فُها أعثىع ا

 َزوش فُها طىَ األستؼني ادلمذَّعح، تً مل 309َ عٕحواٌ  ورثها  ٌٍثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيلالزِّسالة الفصحيَّة األوىل ففٍ 
ِّ  عثة ٌؼذَ روشٖ ٌظىَ األستؼني َىًِا ادلمذَّعح.  َرحذَّز ػٓ طىَ أعثىع اٌفظح )اٌَثظخح( فمظ، تذوْ ئتذاء أ

َِّا يف  فهى مل َزوش فُها أَضًا طىَ األستؼني ادلمذَّعح، تً َرحذَّز ػٓ  ،330َ عٕحواٌ  ورثها  الفصحيَّة الزَّابعةرسالته أ
يف رٌه، تمىٌٗ: ئٔٗ لذ ورثها ِرىنأخِّشج،  طىَ أعثىع اٌفظح )اٌَثظخح( فمظ، وٌىَّٕٗ يف ٘زٖ اٌشِّعاٌح َؼًٍِّ يف ِغرهٍِّها اٌغَّثة 

 .األستؼُين اٌظَّىَتؼذ أْ تذأ 
فّارا ٔفهُ ئرًا ِٓ ذؼًٍُ اٌثاتا أشٕاعُىط ٌغثة ذأخُّشٖ ػٓ ئػالْ ِىػذ تذء اٌظَّىَ ادلمذَّط اٌىثري يف سعاٌرٗ اٌفظىنحَُّح  

ِّ ،330َ عٕحاٌشَّاتؼح  ِٓ ٘زا اٌمثًُ، حُّٕا أػٍٓ تذء طىَ أعثىع اٌفظح يف سعاٌرٗ اٌفظىنحَُّح األوىل  شٍء  وػذَ روشٖ أل
َّْ طىَ األ َ؟309 عٕح  ستؼني َىًِا ادلمذَّعح مل َىٓ واسدًا يف سعاٌرٗ اٌفظحَُّح األوىل.ٔفهُ أ

َِّا   .فُظهش فُها تىضىح، وألوَّي ِشَّج، روش اٌظَّىَ األستؼُين ادلمذَّط 334َ عٕحاٌ  ورثها  رسالته الفصحيَّة الثَّانيةأ
َّ اٌظَّىَ اٌىثري َثذأ َىَ  ،وعثمًا ذلزٖ اٌشِّعاٌح اٌصَّأُح ئتشًَ، وَىَ عثد  83ِاسط، وَىىْ َىَ اشٕني اٌَثظخح ٘ى َىَ  9فا

َّح األستؼني َىًِا. اجُلّؼحئتشًَ ٘ى َىَ  87ئتشًَ، فُىىْ َىَ  88إٌُّىس َىافك َىَ   اٌؼظُّح و٘ى ذر

َّ اٌظَّىَ يف رلّىع أَاِٗ ٘ى  338َ عٕحاٌ  ورثها  الزِّسالة الفصحيَّة الثَّالثةويف  َىًِا،  08َإوِّذ اٌثاتا أشٕاعُىط ػًٍ أ
 .شاِاًل فُٗ أعثىع اٌفظح

َّ اٌظَّىَ ادلمذَّط اٌىثري ديرذ ئىل واحذ وأستؼني َىًِا باقي رسائله الفصحيَّةو٘ىزا يف  شاِاًل فُٗ طىنىَ أعىنثىع    ،صلذ أ
َّ َىَ  ّؼح خراَ اٌؼظُّح )أٌ اجلّؼح اٌغَّادعح ِٓ اٌظَّىَ( ٘ى خراَ األستؼني ادلمذَّعح، وٌُظ َىَ ُج ّؼحاجُلاٌفظح ادلمذَّط. وأ

َّ أَاَ اٌظَّىَ اٌفؼٍَُّح  ِٕز أَاَ اٌثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل ٍ٘  -تاعرصٕاء اٌغُّثىخ واِحاد  -اٌظَّىَ، وّا ٘ى ِؼشوف اِْ. أٌ أ
َّ عاسًَا يف وُٕغح اإلعىٕذسََّح حىت ئىل  اَح فرشج سئاعىنح اٌثاتىنا   َىًِا تؼذ أْ ٔضُف طىَ َىَ عثد اٌ 36 فشح. و٘ى ِا ظ

 وّا َرَّضح ِٓ سعائٍٗ اٌفظحَُّح. َ(000-080)اٌىثري  وريٌُّظ

ٌِّٕظاَ ػُٕٗ، أٌ طىَ عرَّح أعاتُغ، ورٌه تؼذ ِٕرظف اٌمشْ اٌشَّاتغ ادلُالدٌ . وال خيفً ذأشري (6)وٌمذ ػشفد وُٕغح سوِا ٘زا ا
ٌىىنثري  األسَىعَُّح. وَشي اٌثاتا غشَغىسَىط ااٌثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل ػًٍ عمظ وُٕغح سوِا ػٕذِا صاس٘ا ئتَّاْ فرشج اٌظِّشاع ِغ 

َّ فرشج طىَ  َ(640)+  ٍ٘ مبصاتح اٌؼشىس اٌ  ُذمذََّ هلل ػىضًا ػٓ أَاَ اٌغَّٕح وٍِّها. (7)َىًِا 36  اٌأ

َّ أوَّي شهادج وشائمَُّىنح  ِٓ اٌمشاءج اٌؼادََّح غري ادلرخظِّظح ٌٍشَّعائً اٌفظحَُّح ٌٍثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل،  ٕاو٘ىزا َرَّضح ٌ أ
 .(8)334َ عٕحواضحح ػٓ اٌظَّىَ األستؼُين يف وُٕغح اإلعىٕذسََّح، ٍ٘ اٌشِّعاٌح اٌفظحَُّح اٌصَّأُح ٌٍثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل 

وٌىٓ ِا ٍ٘ أحذز اٌذِّساعاخ اٌ  لاَ هبا اٌُؼٍّاء ٌٍشَّعائً اٌفظحَُّح ٌٍثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل، ٌىٍ َُصثرىا ِٓ خالذلىنا،  
َّ اٌظَّىَ األستؼُين ئىل أعثىع اٌَثظخح ادلمذَّعح، لذ حذز يف صِٓ اٌثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل، وتاٌرَّحذَذ يف  َّ ض ، 330َ عٕحأ

 يف اٌغُّغىس اٌرَّاٌُح. لاسئٍ اٌؼضَض ؟ ٘زا ِا جتذٖوّا الحظٕا ِٓ لثً َ،334 عٕحوٌُظ يف 

                                                                            
 يف اٌَفظً اٌغَّاتك ِثاششج. ُٗو٘ى ِا عثك أْ روشُذ -6
ِّ أعثىع. -7 َّْ عمظ وُٕغح سوِا واْ َظىَ َىَ اٌغَّثد ِٓ و  أٌ طىَ عرَّح أعاتُغ تاعرصٕاء اِحاد فمظ، أل
َّْ ادلإسخِّح اٌفشٔغَُّح ادلذلِّمح أُٔه ِاسذا ئالَّ  R.G. Coquin٘زا ِا َمىي تٗ وصرٌي ِٓ اٌؼٍّاء، ِصً اٌؼامل اٌفشٔغٍ وىواْ  -8 ٔماًل  Annick Martinأ

َّ  .330َ عٕحأوَّي روش ٌٍظَّىَ األستؼُين واْ يف اٌشِّعاٌح اٌفظحَُّح اٌغَّادعح ٌٗ  ػٓ ُػٍّاء آخشَٓ، ذمىي تأ
Cf. Annick Martin, op. cit., p. 162. 

 فّٓ اٌصَّاتد أَّٔٗ ٘ى اٌزٌ لَّٕٕٗ فُها.وعىاء ُػشف اٌظَّىَ األستؼُين يف وُٕغح اإلعىٕذسََّح يف صِٓ اٌثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل أو لثٍٗ، 
Cf. Annick Martin, op. cit., p. 166. 



يف سلغىط فشَذ، وجذٖ اٌؼىنامل ذرىناَ    ٌٕا ُحفظد، ولذ  ٌمذ وطٍٕا اٌثؼض فمظ ِٓ سعائٍٗ اٌفظحَُّح يف ذشمجح عشَأَُّح
Tatam  ادلٕشىسج يف رلّىػح آتاء ُٔمُح وِىنا تؼىنذ    اٌشَّعائً تذَش اٌغُِّذج اٌؼزساء اٌغِّشَاْ تىادٌ إٌَّغشوْ، وٍ٘ 8800َعٕح
ثىنها  يف ذشمجح لثغَُّح طؼُذََّح يف ػذَّج شزساخ ِٓ سلغىعاخ لثغَُّىنح، سذَّ  وطٍٕا ِٓ سعائٍٗ واٌثؼض اِخش . NPNF (9)ُٔمُح

 .(84)8922َعٕح  Lefort ٌىفىس ؤشش٘ا اٌؼامل

َِّا ، اٌشَّعائًٍد ئىل ذؼذًَ ذىاسَخ اٌثؼض ِٓ ٘زٖ ذىطَّ ، لذٍّاء اِتائَُّاخ، والعَُّّا اٌُؼٍّاء األدلاٌُْؼ ُحساعاخ ادلرأِّٔاٌذِّ وأ
َّو َّ؛ (3، 0) عاٌَرنياألستؼُين، تاعرصٕاء اٌشِّ اٌظَّىَتذء  ذاسَخ ال ذزوش ،اخلّغح األوىل اٌشَّعائً أ اترذاًء ِىنٓ   اٌرَّاٌُح اٌشَّعائً وأ

ج ػىاًِ لذ حذخ تاٌؼٍّاء ئىل ذثذًَ ِىاْ وٕ٘ان ػذَّ. (00، 80) األستؼُين تاعرصٕاء اٌشعاٌَرني اٌظَّىَمجُؼها اٌغَّادعح، ذزوش 
 .(80)اٌشِّعاٌح سلُ ِىاْ  (3)اٌشِّعاٌح سلُ وذثذًَ ِىاْ ، (00)اٌشِّعاٌح سلُ ِغ ِىاْ  (0)اٌشِّعاٌح سلُ 

، 00، 8)أٌ اٌشَّعائً أسلاَ  - ثذًَ ادلمرشحاخلّغح األوىل تؼذ ئجشاء اٌرَّ اٌشَّعائًأعٍىب لذ دسط  Devos دَفىط اٌؼاملو
اٌشَّعائً اٌفظىنحَُّح  ِشرشوح أوصش ِٓ عائش ، وحتىٌ فُّا تُٕها ػٕاطش فىجذ أ ا ذشرشن مجُؼًا يف أعٍىب ِرماسب (2، 0، 80

 .(88)ا َُشجِّح أ ا ُورثد يف فرشج ِرماستح، شلَّاأُلخشي

َّا اٌذًٌَُّ اٌذَّاِغ اٌزٌ أوَّذ طحَّح ذىلُّؼ َّ اٌثاتا اإلعىٕذسٌوأ ، اٌىنزٌ  َ(077-022)ذُّىشاوط اٌصَّاين  اخ ٘إالء اٌؼٍّاء، ٘ى أ
لائاًل ئٔٗ َغرشىنهذ   (00)ػاػ تؼذ صِٓ اٌمذَِّظ أشٕاعُىط اٌشَّعىيل تألً ِٓ ِائح ػاَ، واْ لذ اعرشهذ تأجضاء ِٓ اٌشِّعاٌح سلُ 

 عٕحوٍ٘ اٌغَّٕح اٌ  ذماتً  ،ٌٍشُّىنهذاء  06 عٕحٌذَىلٍذَأىط )أٌ  06تاٌشِّعاٌح اٌفظحَُّح اٌصَّأُح ٌٍمذَِّظ أشٕاعُىط، ادلىرىتح يف عٕح 
 ألشٕاعُىط.  (3)لائاًل ئٔٗ َغرشهذ مبا وسد يف اٌشِّعاٌح اٌفظحَُّح سلُ  (80). وّا اعرشهذ أَضًا تأجضاء ِٓ اٌشِّعاٌح سلُ (80)(334َ

ِّ ،ًٌُ األخريوهبزا اٌذَّ َّ ،شه َرأوَّذ ٌٕا تال أ ، واٌشعاٌح اٌفظحَُّح سلُ (00)اٌفظحَُّح سلُ  عاٌحِا ُػشف حىت اِْ تاٌشِّ أ
اٌشَّعائً اٌفظىنحَُّح   ايل ذىىْ. وتاٌر338ََّو 334ٌٍغَٕرني ػًٍ اٌرَّشذُة،  (3)، وسلُ (0)سلُ  عاٌراْمها يف احلمُمح اٌشِّ، (80)

ً تُّٕا ذىىْ مجُغ  ادلمذَّط، األستؼُين اٌظَّىَخاٌُح ِٓ روش ِىػذ تذء  (333َئىل عىنٕح   309َ)ِٓ عٕح اخلّغح األوىل   اٌشَّعىنائ
 - تاإلضافح ئىل ِىػذ ػُذ اٌفظىنح  - ، ُذؼ330ٍَٓ، أٌ ِٓ عٕح اٌغَّادعح اٌشِّعاٌح ادلرىفِّشج ٌذَٕا، اترذاًء ِٓحمح اٌالَّ اٌفظحَُّح
 .(83)ادلمذَّط األستؼُين اٌظَّىَِىػذ تذء 

َّ اٌظَّىَ األستؼُين ادلمذَّط ئىل أعثىع اٌَثظخح ادلمذَّعح، يفوػًٍ رٌه،   عٕح َىىْ اٌثاتا أشٕاعُىط اٌشَّعىيل ٘ى اٌزٌ ض
330َ. 
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