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 إقامة السِّر اإلفخارسيت يف الكنائس املختلفة 
 يف زمن الصَّوم املقدَّس الكبري

 متهيد
ِّ أؿجىع يف فزغح اٌظَّىَ ادلمضَّؽاألعثؼبء يف َىٍِ  غري إفشبعؿيتوبْ ٕ٘بن اجزّبع  يف ثؼبغ   اٌىبجري  واجُلّؼخ ِٓ و

ِّ األعجبء شغلًب وغغثًب، أػُفذ فُّب ثؼض أ .اجلهبد َّبجذ،   واٌضُّالصبءَبَ االصٕني وثؼض أْ أزشغ اٌظَّىَ ادلمضَّؽ اٌىجري يف و واٌ
إىل َىٍِ األعثؼبء واجلّؼخ. مثَّ ظهغد شلبعؿبد سبؿئخ، دُش ربىٌَّذ ٘ظٖ االجزّبػبد غري اإلفشبعؿبزَُّخ إىل اجزّبػببد   

ُّ أٔٗ ُػمض يف أواسغ اٌمغْ اٌغَّاثغ ادلبُالصٌ، إىل  (381َ-343)ب اػـغ رلّغ اٌالَّطلَُّخ إفشبعؿزَُّخ دبغوع اٌىلذ. شلَّ ، واٌظٌ أظ
ُّ اٌىٕبئؾ  ادلمضَّؽ اٌظَّىَوػغ ُأُؿؾ اٌزَّمٍُض اٌؼبَ خبظىص ٘ظا  دببب   اٌشَّغلَُّخاٌىجري، و٘ى اجملّغ اٌظٌ وافمذ ػًٍ لىإُٔٗ و

 .اٌمجـَُّخفُهب اٌىُٕـخ 

ُّّٕ  ب اِْ ِٓ لىأني ٘ظا اجملّغ، ِب ٍٍَ:وِب َه
َّجذاٌىجري فُّب ػضا  اٌظَّىَجؼ يف أَبَ ال جيىػ رمضمي اخُل :(94)القانون   اٌغَّة.وَىَ  اٌ

َّرؼمُجًب ػًٍ ٘ظا اٌمبٔىْ َ(1893-1889)ُ٘فٍُُٗ وَمىي اٌؼبمل اٌمبٔىين األة  لبٔىًٔب شجُهًب هببظا   (696َؿٕخ ) رلّغ رغوٌى : ؿ
َّ -وؿأػىص إىل طوغ ٔظِّٗ ثؼض لًٍُ  - (56)و٘ى اٌمبٔىْ علُ  فال َغوْ ِبٓ ادلٕبؿبت    ،اٌىجري ٍ٘ أَبَ رىثخ ودؼْ اٌظَّىَأَبَ  أل

َّضَّإلبِخ اٌُم ُِ اٌُمغثبْرمضَؾ  اؽ، أل -Henry R. Percival (1854 (1)ثغؿبُفبي َؼمِّت اٌؼبمل اٌمبٔىين اٌشَّهري ٕ٘بغٌ  فغح. و٘ى ػًّ 

ُّجىد: جيت أْ ٔؼُف إىل أَبَ ػًٍ ِب لبٌٗ األة ُ٘فٍُُٗ، فُمىي ثغؿُفبي (1903َ واِدبص اٌيت طوغ٘ب ُ٘فٍُُبٗ ػُبض ثشببعح     اٌ
 .، دىت ٌى ولغ َىَ اجُلّؼخ اٌؼظُّخاؽضَّاٌؼظعاء، فهى ػُض ػظُُ َُذزفً ثٗ ثئلبِخ اٌُم

ففبٍ  . ادلمضَّؽُبَ اٌىجري يف َىَ اخلُّؾ ِٓ األؿجىع األسري، أػين َىَ اخلُّؾ اٌىجري ً اٌظَّال جيىػ َد :(05)القانون 
َّوٍِّ ٌٍظَّىَ وسغٌق طٌه ادزمبٌع  .(6)اجلبفخ ُبَ اٌىجري وال ٔزٕبوي فُٗ إالَّ األؿؼّخفظً اٌظِّ ٗ. ثً جيت أْ ٔظىَ و

َّبٌىجري. ا اٌظَّىَيف  اٌشُّهضاءال ذبىػ إلبِخ أػُبص ُِالص  :(05)القانون  ُّ أ  .(3)جىد واِدبصرظوبعاهتُ فزمبَ أَبَ اٌ

 اٌىجري أػغاؽ أو أػُبص ُِالص. اٌظَّىَيف أَبَ  مبَُرأْ  جيىػال  :(05)القانون 

ِـّغ اإلفشبعؿيت يف أَبَ اٌظَّىَ ادلمضَّؽ اٌىجري، ؿجمًب ٌمىأني وٕـَُّخ رلّؼَُّخ، فمض ظهبغد شلبعؿبخ    وثـجت ِٕغ إلبِخ اٌ
 ًَّ َّبثك رمضَـهب”جضَضح يف اٌىُٕـخ ُرـ  ، فّب ٍ٘ ٘ظٖ ادلّبعؿخ؟ “اٌُمِضؿبد اٌ

                                                                            
يف أوـفىعص، رغمجخ إصلٍُؼََّخ جلُّغ اٌمىأني اٌىٕـَُّخ، ِغ ِمضِِّبد وافُخ ذلب، وطٌه  1988َاٌؼبمل اٌمبٔىين ثغؿُفبي ٘ى اٌظٌ ٔشغ يف ؿٕخ  -1

َّبة إىل  “.(NPNF)آثبء ُٔمُخ وِب ثؼض٘ب ”يف اجملَّض اٌغَّاثغ ػشغ ِٓ رلّىػخ  اٌٍُّغخ اٌؼغثَُّبخ،  و٘ى ٔفؾ اجملَّض اٌظٌ رغمجٗ األعمشٕضعَذ دٕبُٔب و
 .1979َ ، ؤشغٖ يف ٌجٕبْ ػّٓ ِٕشىعاد إٌُّىع، ؿٕخ“رلّىػخ اٌشَّغع اٌىٕـٍ”ثبؿُ 
ََُٕىغ أٔبٗ يف   ثغغُ أٔٗ لض شبع يف اٌىُٕـخ اجلبِؼخ ػغوعح اٌظَّىَ يف اؿزمجبي ؿغِّ اٌشُّىغ )اإلفشبعؿزَُّب(، وطبع رمٍُضًا ِـزمغِّا، إالَّ أٔٗ ال -6

َ اؿزّغَّد اٌؼبصح ثبػزجبع َىَ اخلُّؾ اٌىجري شبطًّا ػٓ اٌمبػضح، فُزمبَ فُٗ وٌُّخ ػُض، رظوبعًا ٌؼشبء عثِّٕب األسري، وثؼض طٌه ُرمبب لًٍُ ِٓ األِبوٓ 
 سضِخ اٌُمضَّاؽ اإلذلٍ، وٍ٘ اٌؼبصح اٌيت أشبع إٌُهب ٘ظا اٌمبٔىْ وأِغ دبٕؼهب.

َّ رظوبعاد اٌشُّهضاء واٌمضَِّـني َُذزفً هبب ثئلب -3 يف ٘ظا اجملّغ، ال ُرمبَ ُلضَّاؿبد يف أَببَ   (49)ِخ اٌُمضَّاؽ اإلذلٍ، وؿجمًب ٌٍمبٔىْ أل
ُّجىد واِدبص.   اٌظَّىَ اٌىجري ثبؿزضٕبء اٌ



6 
 προηγιασμένη - Presanctified - الُقْدسات السَّابق تقديسها

َّ ػبصح دفظ اٌُمغثبْ اٌظٌ وبْ َُمضَّؽ يف اٌُمضَّاؽ اإلذلٍ َىَ األدض ِضَّح اٌظَّىَ األعثؼُين، وَُذفظ يف اٌىُٕـخ ٌُبىػَّع   إ
ِـّغَبَُّٔخ واٌُىٔبَُّٔخ واٌمجـَُّبخ  َـّجذ، ٍ٘ ػبصح ِؼغوفخ يف اٌىٕبئؾ اٌ ٍ (4)ػًٍ ادلؤِٕني سالي أَبَ األؿجىع، فُّب ػضا اٌ  ، و٘ب

َّبثك رمضَـهب.  اجلظوع األوىل دلب ُػغف فُّب ثؼض ثبؿُ اٌُمِضؿبد اٌ

ِّغ اإلفشبعؿيت يف أَبَ اٌظَّىَ اٌىجري، سالفًب دلب وعص يف اٌمبٔىٔني  ِٓ لبىأني   (51، 49)فمض اذبهذ ثؼغ اٌىٕبئؾ إىل إلبِخ اٌ
َّبثغ ادلُالصٌ، لبىأني زببزض ثبجؼغ     رلّغ اٌالَّطلَُّخ يف اٌمغْ اٌغَّاثغ ادلُالصٌ. وػالجًب ذلظا اخلـأ، وػغ رلّغ رغوٌى يف اٌمغْ اٌ

 ادلّبعؿبد يف اٌظَّىَ ادلمضَّؽ اٌىجري، وِٕهب:

َّبثكضؿبد اٌُم ُلضَّاؽَُمبَ : (05) القانون ِّ اٌ ُّجىدػضا  ِباٌىجري  اٌظَّىَأَبَ  رمضَـهب يف و  واِدبص، وَىَ ػُض اٌجشببعح  اٌ
 .(5)ادلمضَّؽ

ُّجىداٌىجري أَبَ  اٌظَّىَإط لض فهّٕب أهنُ يف ِضَٕخ عوِب َظىِىْ يف : (00) القانون مٍُضٌ غرُت اٌىٕـٍ اٌزَّسالفًب ٌٍزَّ اٌ
َّ َّ فمض الح ٌٍّجّغ أٔٗ جيت أْ َغاػً ٘ظا اٌمبٔىْ يف عوِب، و٘ى أ ِٓ ُوجض طبئًّب َىَ أدض أو َىَ ؿجذ )ِبب ػبضا    و

َّجذ ـَب وٌٍُُريَىُِّؾ إْ وبْ إوـَمفٍُُ ،اٌىادض اٌىجري( اٌ  .(6)بغ إْ وبْ ػبُِِّم

 اٌظَّىَثُؼًب وججًٕب يف ؿجىد  إٌَّبؽَأوً ثؼغ  ُأسغي،ّٕب أَؼًب أٔٗ يف ِمبؿؼبد أعُُِٕب ويف أِبوٓ : ػٍ(05) القانون
ٌَ ادلمضَّؽ ِّ وادٌض وآدبصٖ، فٍُىح ٌٕب أٔٗ حيـٓ أْ َـىص ٔظب دفظًب صلُمًب.  اٌظَّىَأضلبء اٌؼبمل، وأْ َُذفظ  يف وُٕـخ اهلل يف و

ػٓ أوً ِب ُطثخ، ٘ىظا جيت أْ ديزٕؼىا ػٓ أوً اٌجُغ واجلّْ ومهب ِٓ ٔزبط احلُىأبد ادلّٕبىع أوبً    إٌَّبؽووّب ديزٕغ 
ُّ ـَب وإْ وبْ ػبُِِّؾ إْ وبْ إوٍريَىُِّـَمفٍُُ اٌشَّغَؼخِٓ ال حيفظ ٘ظٖ  حلّهب. وو  .(7)غب فٍُُم

َّمؾ َُضػً أَؼًب ثبؿُ وٍ٘  .، وٌىَّٕٗ ٌُؾ ُلضَّاؿًب إفشبعؿزُِّب وبِاًل“بِخثُذخ اٌزَّاٌيت ؿجك رمضديهب، واٌظَّ اٌزَّمضِخ” و٘ظا اٌ
يف األَبَ اٌيت ال  ادلمضَّؿخُـهً ػًٍ ادلؤِٕني رٕبوي األؿغاع ُرمبَ يف ادلـبء، أو ػًٍ األلً يف أٌ ولذ ثؼض اٌظُّهغ، ٌ اخلضِخ اٌيت
 أَبَ اٌظَّىَ.، والؿَُّّب اؿبدضَُّرمبَ فُهب ُل

َّمؾ  ال رىزًّ ٌٗ و٘ظا اٌُمضَّاؽ اٌمظري  .(8)َزُ إلبِخ ُلضَّاؽ لظري ػًٍ ُلضؿبد ؿجك رمضَـهب يف ُلضَّاؽ ؿبثكففٍ ٘ظا اٌ
ػٕبطغ اٌُمضَّاؽ األؿبؿَُّخ، الؿَُّّب اٌزَّمضَؾ واالؿزضػبء. و٘ى ال حيزىٌ ػًٍ لغاءح فظً ِٓ اٌغَّؿبئً أو فظً ِبٓ اإلصلُبً   

 “.األؿجىع ادلمضَّؽ اٌؼظُُ”إالَّ ػٕضِب َُمبَ يف أؿجىع اٌفظخ، وادلضػى يف اٌىُٕـخ اٌجُؼٔـَُّخ ادلمضَّؽ 
                                                                            

ِّغَبين األٔـبوٍ، ِغجغ ؿبثك، ص  -4  98إغٕبؿُىؽ أفغاَ اٌضَّبين، اٌجـغَغن اٌ
 (. 51، 49)اٌالَّطلَُّخ  -5

إٔٗ ِٓ اٌغغاثخ أْ صلض أٔٗ يف اٌَُىَ اٌىدُض اٌظٌ ُرمبَ فُٗ يف اٌغبغة سضِبخ   “: ”ِمبالد يف اٌٍُِّزىعجَُّبد” َمىي جىْ ِبؿىْ ًُٔ يف ِؤٌَّفٗ
َّبثك رمضَـهب، و٘ى َىَ اجُلّؼخ اٌؼظُُ، لض ُأٌغٍ فُٗ اؿزؼّبذلب يف اٌشَّغق  “.اٌُمضؿبد اٌ

َّبة، ِغجغ ؿبثك، ص   581-588أظغ: أعمشٕضعَذ دٕبُٔب و
ُّجىد يف اٌظَّىَ اٌىجري، ٌظٌه َٕجِّٗ اجملّغ ثىجىة ِغاػبح لبٔىْ اٌغُُّؿً علُ  -6 ػٓ ٘ظٖ األَبَ. ووبْ اٌمبٔىْ علُ  (64)َظىَ اٌغُّوِبُُّٔىْ اٌ

َّجذ( ثضػىي اٌؼُّ٘ض فٍُُىٓ زلغوًِب”( لض طوغ ِٓ لجً أٔٗ: 348َجملّغ غٕغغا ) (18) ًُّ ِٓ َظىَ َىَ األدض )أو َىَ اٌ  “.و
 أوً األعِٓ ثُؼًب وججًٕب يف ؿجىد اٌظَّىَ اٌىجري، ذلظا ُوػغ ٘ظا اٌمبٔىْ.َ -7
َّبثك رمضَـٗ لجً دفظٗ ٌٍزَّمضِخ اٌزَّبِخ )أٌ اٌّّوجُبػُِين( جيت -8 َّ اخُلجؼ اٌ أْ َُغّؾ )أو  َمىي اإلفشىٌىجُىْ اٌُىٔبين اٌشَّبئغ االؿزؼّبي، إ

َّ اخلّغ غري َشَّغة( ثبٌضََّ ادلمضَّؽ. وَظوغ ُِشبئًُ ثـغ َغن اٌُمــٕـَُُّٕخ وأَؼًب مسؼبْ اٌزـبٌىُٔىٍ وَزَّفك ِؼهّب ثؼغ ادلزأسغَٓ ِٓ اٌشَّغلُِّني، أ
يف اٌغبغة أَؼبًب   ادلمضَّؽ، َمضَّؽ ثغّؾ اخُلجؼ ادلمضَّؽ فُٗ )ثضوْ رالوح شٍء ِٓ طالح اٌزَّمضَؾ( وَزذىَّي إىل اٌضََّ ادلمضَّؽ. و٘ى ِب وبْ شبئؼًب 

 ِٓ اٌزَّبؿغ إىل اٌضَّبٌش ػشغ ادلُالصٌ.سالي اٌمغوْ 
َّبة، ِغجغ ؿبثك، ص   588أظغ: أعمشٕضعَذ دٕبُٔب و

َّببػخ اٌ  ضَّبُٔبخ إىل  و٘ظٖ اخلضِخ حبـت رمٍُض اٌىُٕـخ اٌجُؼٔـَُّخ ُرمبَ يف ادلـبء. ففٍ اإلِىبْ إلبِخ ٘ظٖ اخلضِخ يف أٌ ولذ ثؼض اٌظُّهغ ِٓ اٌ
َّبػخ اخلبِـخ، وٌىٓ ال جيىػ   إلبِزهب يف اٌظَّجبح.اٌ

َّبة، ِغجغ ؿبثك، ص   586-588أظغ: أعمشٕضعَذ دٕبُٔب و
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ُّ وُٕـبخ    َّبصؽ ادلُالصٌ فظبػضًا، وطبعد وب وٌمض ظهغد ٘ظٖ ادلّبعؿخ يف اٌىُٕـخ شغلًب وغغثًب، ثضًءا ِٓ اٌمغْ اٌ

َّب ألضَ اٌشِّهبصاد ا َّبثك رمضَـهب، فزؼبىص  رٕـت ٘ظٖ اخلضِخ إىل أدض ِشب٘ري٘ب. أ ٌىصبئمَُّخ ػًٍ وجىص ٌُزىعجَُّخ اٌُمِضؿبد اٌ
ُـّـىع اٌمبصِخ. َّبثغ واٌضَّبِٓ ٌٍُّالص، و٘ى ِب َغص شغدٗ يف اٌ  إىل اٌمغٔني اٌ

َّمؾ األوعشٍٍُّ، ُرٕـت ٘ظٖ ادلّبعؿخ إىل اٌمضَِّؾ َؼمىة أسٍ اٌغَّة! وٌىٓ ٌُـذ ٌضَٕب شهبصاد وصبئمَُّبخ   ففٍ اٌ
 طٌه. وٌمض ُجّؼذ ٘ظٖ اخلضِخ ِٓ سلـىؿبد رؼىص إىل اٌمغْ اٌضَّبين ػشغ ادلُالصٌ.رؤوِّض 

َّ اٌجـغَغن   َُّٔخ اٌغغثَُّخ، أ ِّغَب ٘ى اٌظٌ أصسً ٘ظٖ ادلّبعؿخ إىل اٌىُٕـبخ   َ(538-465)ؿبوَغؽ األٔـبوٍ ورؼزمض اٌىُٕـخ اٌ
َُّٔخ ِّغَب َّبصؽ ادلُالصٌ.  اٌ َّيف أوائً اٌمغْ اٌ The Blessing of the Chalice ؽأاٌى خِجبعو ػٕضُ٘ ًورـ

ًَّ أَؼًب عرجبخ  (9) ، وّب ُرـ
 .(18)“عؿُ اٌىأؽ”

ٌُِّ ـزشضَُر مل رؼض ٘ظٖ ادلّبعؿخو َُّٔخ خاٌىُٕـ يف بدب ِّغَب َُّٕخ، إالَّ أهنب سببعؽ ػٕض األعواَ األعصبىطوؾ يف   اٌ َـُّخ اٌىؿ األعصىطو
َُّٔخ يف َىٍِ األعثؼ ِّغَب َّغ اٌىُٕـخ اٌ َُّٔخ اٌىبصىٌُىَُّخ يف أَبَ اجُل ِّغَب بء واجُلّؼخ سالي فزغح اٌظَّىَ اٌىجري، وسببَعؽ أَؼًب يف اٌىُٕـخ اٌ

 َّ ٌُِّ رغاػٍ ال اٌشَّغق يف اِشىعََّخ خاٌىُٕـِٓ اٌظَّىَ اٌىجري. وّب أ َّمؾ بدب  .(11)٘ظا اٌ

. وصلض “ِب ؿجك رمضَـٗ”وٍ٘ وٍّخ َىٔبَُّٔخ رؼين:  “اٌّّوجُبػُِين”وٌمض َػَغَفذ اٌىُٕـخ اٌجُؼٔـَُّخ ٘ظٖ ادلّبعؿخ ثبؿُ 
اٌظٌ ٔؼغف ِٕٗ أٔبٗ يف   Chronicon Paschale“ اٌزَّمىمي اٌفظذٍ”ألضَ إدضي اٌشَّهبصاد ػًٍ وجىص ٘ظٖ اخلضِخ يف وزبة 

َّمـَُّخ َُغرٍِّبهب   (638َ-618)يف ػِٓ ؿغجُىؽ األوَّي ثـغَغن اٌُمــٕـَُُّٕخ  615َؿٕخ  ُأصسٍذ رغرٍُخ ػًٍ ٘ظٖ ادلّبعؿخ اٌ
َّبثك رمضَـهب ِٓ ادلىبْ اٌظٌ ُرذفظ فُٗ إىل اذلُىً اٌغَّئُـٍ، فُُغرًِّ اٌشَّبؼت:   اِْ لبىاد  ”اٌشَّؼت أصٕبء ٔمً اٌُمِضؿبد اٌ

َّ اٌظَّث َّ ٍِه اجملض َضُسً. ٘ب إ َـّّبواد خيضِىٔه ِؼٕب حببي غري ِٕظىعح. فهب إ ٍَّّخ. فٍٕزمضََّ ثئديببْ  اٌ ِّغََّخ رزؼََّخ ِى ُذخ اٌ
َّبثغ ٘ظٖ اخلضِخ اؿزؼّبي وٌمض شبع. (16)“وزلجَّخ ؤظري ِشبعوني احلُبح األثضََّخ. ٍٍٍُ٘ىَب  .ادلُالصٌ يف اٌمغْ اٌ

ؼبء ِٓ األؿجىع ادلمبضَّؽ  وذبغٌ يف َىٍِ األعثؼبء واجُلّؼخ ِٓ أَبَ اٌظَّىَ ادلمضَّؽ اٌىجري، وأَبَ االصٕني واٌضُّالصبء واألعث
ػًٍ إلبِخ ٘ظٖ اخلضِخ وً أعثؼبء وُجّؼبخ   (815َ-886)اٌؼظُُ. ورٕضُّ لىأني ُٔىُفىعوؽ ادلؼزغف ثـغَغن اٌُمــٕـَُُّٕخ 

 ػًٍ ِضاع اٌـٕخ إالَّ إطا ولغ فُهّب ػُض ِٓ األػُبص اٌىٕـَُّخ. 

َّب خبظىص اٌىُٕـخ اٌمجـَُّخ  فٍُـذ ٕ٘بن أََّخ صالئً واػذ َّ ِب وأ َّمؾ يف اٌمغوْ ادلجىِّغح. وإ خ فُهب ػًٍ شلبعؿخ ٘ظا اٌ
يف ”ػٓ وُٕـخ اإلؿبىٕضعََّخ، واٌبظٌ َمبىي فُبٗ:      (8:66:5)يف ربعخيٗ اٌىٕـٍ  َ(458-388)ؿمغاؽ َظوغٖ ادلؤعِّر 

ٍِّّىْ، ورزُ ؿبئغ اخلبضِبد  اإلؿىٕضعََّخ َُمغأ اٌىزبة ادلمضَّؽ أَبَ األعثؼبء ِٓ أؿجىع اِالَ، واجُلّؼخ اٌؼظُّخ، وَشغدٗ ادلؼ
َّغائغ ، لض اللً ثني اٌضَّاعؿني جضاًل، ٌؼَّٗ َىىْ اجلظوع األوىل ذلظٖ ادلّبعؿخ يف “ادلؼزبصح يف اجزّبػبهتُ ِب ػضا االدزفبي ثبٌ

َّبثك طوغٖ ِجبشغح، ال حيًّ أََّخ صالالد ذلظٖ ادلّبعؿخ.  وُٕـخ اإلؿىٕضعََّخ، وٌىٓ إٌَّض اٌ

َّ ػبصح َـُّخ دىت اٌمغْ احلبصٌ ػشغ ادلُالصٌ إالَّ أ ثبؿزضٕبء فزغح ِٓ اٌمبغْ   - (13)دفظ اٌُمغثبْ وبٔذ ِؼغوفخ يف اٌىُٕـخ اٌمج
                                                                            

9- O.H. Codrington, The Syrian Liturgies of the Presanctified, in Journal of Theological Studies 4 (1903), p. 69-82 ; 5 (1904), p. 369-377, 

and 535-545.  
ِّغَبين األٔـبوٍ، ِغجغ ؿبثك، ص  -18  98إغٕبؿُىؽ أفغاَ اٌضَّبين، اٌجـغَغن اٌ

11- Paul Bradshaw, The New SCM Dictionary of Liturgy and Worship, London 2013, p. 386. 
12- Chronicon Paschale 284-628 A.D., translated with introduction and notes by Michael Whitby and Mary Whitby, second 

impression 2007, p. 158. 

َّجؼخ األوىل ذلظا اٌىزبة يف ؿٕخ  دبـجؼخ جبِؼخ ٌُفغثىي  1989َووبٔذ اٌ Liverpool University Press  
ثبدلىزجخ  (188)ػغيب و٘ى ِب ٔمغأٖ ػًٍ ؿجًُ ادلضبي يف عؿبٌخ أٔجب ِمبعٖ ُأؿُمف ِٕىف اٌؼٍُب يف اٌمغْ اٌؼبشغ ادلُالصٌ ؿجمًب دلشـىؽ علُ  -13

 األٍَُّ٘خ ثجبعَؾ.
أظغ ٌٍّؤٌِّف: سلزظغ لىأني أيب ُطٍخ ثٓ ٔبٔب َىشف غّىع اٌزَّببعَز اٌٍُِّزبىعجٍ يف   وأَؼًب  أظغ ٌٍّؤٌف، اجلؼء األوَّي ِٓ وزبة اٌَجظشخ ادلمضَّؿخ.

http://en.wikipedia.org/wiki/610
http://en.wikipedia.org/wiki/638
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 66  ولض أولف شلبعؿزهب اٌجبثب سغَـزىطوٌُّىؽ اٌ -(15)وفزغح ُأسغي ِجهّخ دىت ِٕزظف اٌمغْ اٌضَّبِٓ ادلُالصٌ (14)اخلبِؾ ادلُالصٌ

َـُّخ (1846-1877َ) ٌِّٕظف اٌضَّبين ِٓ (16)ِٓ ثـبعوخ اٌىُٕـخ اٌمج . و٘ى ِب دبوي اٌمؾ ِغلؾ ثٓ اٌُمّّٕ اؿزؼبصرٗ ِغَّح ُأسغي يف ا
 .(17)اٌمغْ اٌضَّبين ػشغ ادلُالصٌ

َّبثك رمضَـبهب  (18)“ؿمؾ رؼّري اٌىأؽ”وعثَّّب َىىْ   ادلؼغوف ٌضَٕب اٌَُىَ، ٘ى األصغ ادلزجمٍ ٌٕب ِٓ ُلضَّاؽ اٌُمِضؿبد اٌ
ِـّغَبَُّٔخ واٌجُؼٔـَُّخ.  يف اٌىُٕـخ اٌمجـَُّخ، وّب وبٔذ سببعؽ يف اٌىٕبئؾ اٌ

و٘ى وزبة األؿغاع  Gelasian Sacramentaryصلض ألضَ وطف ذلظٖ ادلّبعؿخ يف اٌىزبة ادلؼغوف ثبؿُ  ويف اٌغغة ادلـُذٍ،
َّمؾ اٌغبيل، وَؼىص إىل اٌمغْ اٌضَّبِٓ ادلُالصٌ.  ويف دني ُرٕـت ٘ظٖ ادلّبعؿبخ  حبـت ؿمؾ وُٕـخ عوِب، واٌظٌ حيىٌ ثمبَب ِٓ اٌ

َّ اٌجُظاٌُىْ(19)َ(684-598)يف ِؼظُ ادلظبصع ادلـجىػخ إىل اٌمضَِّؾ غغَغىعَىؽ اٌىجري  رمىي إهنب ٌُـذ ِٓ وػبؼٗ،   (68)، إالَّ أ
َّب طوغ امسٗ يف هنبَخ ٘ظٖ اخلضِخ، فغدبب َىىْ ثـجت أٔٗ ٘ى اٌظٌ أصسٍهب إىل عوِب يف أَببَ اٌظَّبىَ   َُّٔخ، أ  ألٔٗ مل َىٓ َؼغف اٌُىٔب

 . وٌمض شبع اؿزشضاِهب يف وُٕـخ عوِب يف اٌمغْ اٌزَّبؿغ ادلُالصٌ.(61)دبّبعؿزهب اٌشَّغلُِّني، أو أٔٗ ٘ى اٌظٌ أودً إىل اٌىجري

َّبثك رمضَـهب،  ربجَُِّب احلبيل، واٌظٌ ديزض فُهب اٌظَّىَ اٌىجري إىل أعثؼني َىًِب، ويف ؿمؾ عو دُبش  ؿمؾ إلبِخ اٌُمِضؿبد اٌ
َّب ثبلٍ أَبَ اٌظَّىَ ادلمضَّؽ اٌىبجري،   .ِٓ اخُلجؼ اٌظٌ متَّ رمضَـٗ َىَ اخلُّؾ اٌىجري (66)أطجخ َُّبَعؽ يف َىَ اجُلّؼخ اٌؼظُّخ فمؾ أ

ِّغ  .(63)اإلفشبعؿيت وبِاًل فُُمبَ فُٗ اٌ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 اٌُؼظىع اٌُىؿـً.
ِٓ لىأني اٌغُُّؿبً   (61:56:1)، وأَؼًب اٌمبٔىْ َ(496-489)أصٕبؿُىؽ اٌضَّبين ِٓ لىأني اٌجبثب  (78)و٘ى ِب صلضٖ يف اٌمبٔىْ  -14

 اٌمجـَُّخ. 
َـّبصؽ إىل ِٕزظف اٌضَّبِٓ ٌٍُّالص أٌ دىت ػِٓ اٌجبثب صُؤصوعوؽ ) -15 َ(، ٍ٘ فزغح ِجهّخ خبظىص ٘ظٖ ادلّبعؿخ، 746-738اٌمغوْ ِٓ اٌ

 .  َ(1877-1846) 66  (، ودىت اٌجبثب سغَـزىطوٌُّىؽ ا767ٌَ-743)  اٌمثَّ رزَّؼخ ثضًءا ِٓ ػِٓ اٌجبثب سبئًُ األوَّي 
خ وأُ٘ وٕبئؾ ِغلؾ مسُىخ ثبشب دبـبػضح َـً ػجض ادلـُخ أفٕضٌ، فهبعؽ ادلشـىؿبد اٌمجـَُّخ واٌؼغثَُّخ ادلىجىصح ثبدلزذف اٌمجـٍ واٌضَّاع اٌجـغَغوَُّ -16

 ِٓ ادلمضِِّخ(. 69، ص) 1939َاٌمب٘غح واإلؿىٕضعََّخ وأصَغح اٌمـغ ادلظغٌ، اجلؼء األوَّي، اٌمب٘غح 
 65اٌىٕبئؾ واألصَغح يف اٌمغْ اٌضَّبين ػشغ ادلُالصٌ، ِغجغ ؿبثك، ص  أثى ادلىبعَ، ربعَز -17
 ؿمبؾ(  79)ِىجىص يف سلـىؽ ثىُٕـخ اٌؼظعاء لظغََّخ اٌغِّحيبْ، ربذ علبُ  ، حبـت ادلّبعؿخ احلبٌَُّخألضَ ِظضع ٌـمؾ رؼّري اٌىأؽ  -18

َّمؾ أثى اٌّّوبد ثٓ َوَجغ مل َىٓ َؼغف ٘بظٖ ادلّبعؿبخ.  ، و٘ى ثبٌٍُّغَزني اٌمجـَُّخ 1413َ/ ف1169وَؼىص ربعخيٗ إىل ؿٕخ   واٌؼغثَُّخ. واٌؼبمل اٌ
َّمؾ يف وزبثٗ  َ(1467-1489)واٌجبثب ُغَّّبي اخلبِؾ  َّمـٍ”دني أوعص شغدًب ذلظا اٌ رغرُت رؼّري ”، فمض وػغ ٌٗ اٌؼٕىاْ اٌزَّبيل: “اٌزَّغرُت اٌ

   “.وجضٔب ٌٗ ٔـشخ يف سؼأخ وُٕـخ األة اٌمضَِّؾ اٌالَّثؾ اٌغُّوح ِمبعَىؽ اٌىأؽ إطا دضس ٌٗ دبصس ِٓ ادلزهبؤني. و٘ظا ِب
19- F.L. Cross, & E.A. Livingstone, The Oxford Dictionary of The  Christian Church (ODCC), 2nd edition, 1988, Presanctified, 

Mass.  
ىصديبىؽ  اٌجُظاٌُىْ ٍ٘ رلّىػخ لىأني اٌغُُّؿً واجملبِغ ادلـىىَُّٔخ وادلىبُٔخ وثؼغ لىأني اِثبء، دُش ٔمٍهب اٌغا٘جبْ أغبثُىؽ وعفُمٗ ُٔم -68

َّغا٘ب ثبٌُىٔبَُّٔخ احلضَضخ. وؿُُجؼذ ؿجؼخ أوىل يف ؿٕخ  اف ُع٘جبْ ِبٓ  ، ثئطْ اٌجـغَغن ادلـىىين وإشغ1888َثٕفؾ ٔظىطهب اٌُىٔبَُّٔخ اٌمضديخ، وف
 يف أصُٕب.   1988َججً آصىؽ. ولض ُرغمجذ إىل اإلصلٍُؼََّخ يف ؿٕخ 

َّبةأعمشٕضعَذ دٕبُٔب  -61  581، ِغجغ ؿبثك، ص و
إٔٗ ِٓ اٌغغاثخ أْ صلض أٔٗ يف اٌَُىَ اٌىدُض اٌظٌ ُرمببَ فُبٗ يف   : ”(189)ص َمىي جىْ ِبؿىْ ًُٔ يف ِؤٌَّفٗ ِمبالد يف اٌٍُِّزىعجَُّبد  -66

َّبثك رمضَـهب، و٘ى َىَ اجُلّؼخ اٌؼظُُ، لض ُأٌغٍ اؿزؼّبذلب يف اٌشَّغقاٌغغة  َّ ٘ظا اإلمهبي ٘ى “. سضِخ اٌُمِضؿبد اٌ وَظوغ مسؼبْ اٌزـبٌىُٔىٍ أ
 ثـجت اٌزشجٗ ثىُٕـخ أوعشٍُُ.

َّبة، ِغجغ ؿبثك، ص   581أعمشٕضعَذ دٕبُٔب و
23- Robert F. Taft, op. cit., p. 85. 


