
 

 “سجدة”جعديل جذري يف معجم املصطلحات الكنسيَّة حتث كلمة 

 Genuflection - Genuflexion  :)صالة( سجدة

َّجضح”أٌ  َّمؾ اٌظٌ متبعؿٗ اٌىُٕـخ“طالح اٌ ادزفباًل  ،ػظغ َىَ ػُض اٌؼٕظغحاٌمجـَُّخ دىت اٌَُىَ، يف  ، و٘ى اٌ
طاؼىصٖ ىل   حبٍىي اٌغُّوح اٌُمُضؽ ػًٍ اجملزّؼني يف اٌُؼٍَُّخ يف اٌَُىَ اخلّـني ٌمُبِخ ادلشٍِّض، أو ثؼض ػشغح أَابَ ِآ   

َـّّبء َّجضح”، وٌُؾ “اٌغَّوؼخ”و٘ى يف احلمُمخ  .اٌ ِشَزغن ثني مجُاغ اٌىٕاب ؾ    ؿمٌؾجضَغ ثبٌظِّوغ ٕ٘ب، أٔٗ و “اٌ
 اٌشَّغلَُّخ.

َّ ؿمؾ اٌؼٕظغح“ األٔىاع يف األؿغاع”جغاؿُّىؽ ِـغَّٖ يف وزبثٗ وَظوغ األة  ًم ِآ     أ ؼِاب  ُللض أٌَّفاٗ وا
 . (1)أٌ يف اٌمغْ اٌضَّبِٓ ادلُالصٌ َ(747 -576)األجُىثىٌُيت وَىدَّٕب اٌضِِّشمٍ 

َّب ألضَ سلـىؽ لجـٍ َّجضح، ؿمؾ ٔض َظوغ –ِؼغوف دىت اِْ  - أ  (ثىعجُاب ) (111لجـاٍ  )فهى سلـىؽ  اٌ
، ورابعَز  َ(1114)+ َوَجغاثٓ ُٔـز ثب٘زّبَ مشؾ اٌغِّ بؿخ  “اجملّىع ادلجبَعن”مبىزجخ اٌفبرُىبْ، و٘ى ثبؿُ  (وعلخ 171)

 .(1)1121َشهضاء/  1214ٔـبسزٗ ٘ى 
ٌمغْ وألضَ ىلشبعح وعصد ػٕٗ يف اٌىُٕـخ اٌمجـَُّخ وبٔذ يف ػِٓ األٔجب ُِشب ًُ ِـغاْ صُِبؽ يف إٌِّظف اٌضَّبين ِٓ ا

 .“ػبصاد األلجبؽ”ادلُالصٌ، وطٌه يف وزبثٗ: اٌضَّبين ػشغ 
َّجضح”وؿمؾ  َّٕخ اٌٍُِّزىعجَُّخ اٌظٌ متبعؿٗ اٌىُٕـخ يف ػُض ؿُِّضٌ ثؼُضًا ػٓ  ،“طالح اٌ َّمؾ اٌىدُض يف اٌ ٘ى اٌ

أْ  Anton Baumstarkِغوؼ االدزفبي ثبٌؼُض وجى٘غٖ. وٌمض اؿزـبع اٌؼبمل اٌٍُِّزىعجٍ أٔـىْ ثىِشزبعن  ،اإلفشبعؿزَُّب
ُّمىؽ  ،َىشف ػٓ ؿجت ٘ظا األِغ َّجضح، وأٔٗ أزمً ِٓ أوعشٍُُ ىل  ثمَُّخ اٌ دني حتضَّس ػٓ األطىي األو  ٌـمؾ اٌ

َّ االدزفبي ثٗ يف أوعشٍُُاأُلسغي اٌىلذ اٌفؼٍٍ و٘ى  - ػظغ َىَ اٌؼٕظغح وٌُؾ يف اٌظَّجبح وبْ جيغٌ يف ،. وطوغ أ
َّ فُٗ اٌغُّوح اٌُمُضؽ َّ ػُض  -وّب َظوغ ؿفغ األػّبي  ػًٍ اٌزَّالُِظ، وػًٍ اجملزّؼني ِؼهُ، يف اٌؼٍَُّخ، اٌظٌ د وطٌه أل

ِّ ٘ وبْ ب فمؾ حبٍىي اٌغُّوح اٌُمُضؽ، ثًاٌجٕضَىـيت يف وُٕـخ أوعشٍُُ مل َىٓ ػُضًا سلزظِّ ى اٌَُىَ اٌظٌ َُذزفً فُٗ ثى
اٌظُّؼىص(، ويف طاد ادلىاػاغ   -اٌمُبِخ  -اِالَ  -اٌغـبؽ  -)ادلُالص ألجٍٕب  ِغادً رضثري اخلالص اٌظٌ أوٍّٗ اٌغَّة

َّب ذخ اإل ،اٌيت شهضد أدضاس ٘ظا اخلالص يف ادلضَٕخ ادلمضَّؿخ. و٘ى ِب رشري ىل  جبٔت ِٕٗ  اثغاٌمغْ اٌغَّؿجبَُّٔخ ىلجيريَب )اٌ
دُش َزَّجٗ اجلّغ ِغ اإلوٍريوؽ  ،هغ طٌه اٌَُىَ( يف دضَضهب ػٓ ادلىوت اٌظٌ وبْ جيغٌ االدزفبي ثٗ ثؼض ُظادلُالصٌ

َّّبء. و٘ى ِب وبْ َزجؼٗ ثبٌؼَّغوعح االدزفبي حبٍىي اٌاغُّوح   ،ىل  ججً اٌؼََّزىْ ٌُظٕؼىا ٕ٘بن رظوبع طؼىص اٌغَّة ىل  اٌ
 .(1)َغة هنبَخ ٘ظا اٌَُىاٌُمُضؽ ُل

                                                                            
 1، دبشُخ علُ 117ص ِغجغ ؿبثك،  جغاؿُّىؽ ِـغَّٖ، -1
َـّبثمخ، أٔٗ ادلشـىؽ علُ  -1 َّجؼبد اٌ مبىزجخ ادلزذف اٌمجـٍ ثبٌمب٘غح، واٌاظٌ   (575/ جاغاف  144/ مسُىٗ 111ؿمؾ )طوغُد يف اٌ

. وطٌه لجً أْ أػُضغ ػًٍ سلـىؽ ِىزجخ اٌفبرُىبْ ادلظوىع يف ادلنت. ولض طوغ اٌاضُّوزىع ثىعِـازغ   1174ََؼىص ربعَز ٔـبسزٗ ىل  ؿٕخ 
O.H.E. Burmester   َّجضح زلفىف يف وُٕـخ اٌؼظعاء حببعح اٌغُّوَ، وربعَز ٔـبسزٗ ٘ى شهغ ثشإؾ َّ ألضَ سلـىؽ ٌـمؾ اٌ ف/ 1211أ

1115َ. 
ٍّ ِٓ ادلزذاف اٌمجـاٍ    وٕ٘ب، أرمضََّ ثبٌشُّىغ ٌألة اٌفبػً/ وصَغ اٌفغٔـُـىبين، اٌظٌ وافبين ثفهغؽ ِمبثٍخ أعلبَ ادلشـىؿبد يف و

 .سًٍُ اٌُـىػٍ مسريوِىزجخ اٌجـغَغوَُّخ، ٌألة 
   Samir Kh., Table de concordance des manuscrits arabes chrétiens du Caire, le musée Copte et le patriarcat Copte . 

غ ، فابعج “ادلُالص اٌجزىيل واٌظُّهىع اإلذلٍ”ِىػىػبد ٌُزىعجَُّخ وضريح، طوغهتب رفظُاًل يف وزبة  (11لجـٍ )وحيىٌ سلـىؽ اٌفبرُىبْ 
 ىلٌُهب ىلْ شئذ.

3- Anton Baumstark, Comparative Liturgy, op. cit., p. 142. 



ُـّجىص َىَ األدض َّ اٌمىأني اٌىٕـَُّخ متٕغ اٌ َّ و َّمؾ، فٕؼغف أ ُـّجىص يف ٘ظا اٌ َّب ِٓ جهخ اٌ ، وِآ لاىي   (4)أ
ُـّجىص فُٗ َ(116-152)ٌٍؼالَِّخ رغرٍُبْ  َّ ػُض اٌؼٕظغح ال َٕجغٍ اٌ ُـّجىص يف اٌظَّالح . ٔؼغف أ ، وأهنب فُمىي ػٓ ػبصح اٌ

 :أَؼًب، فُمىي يف ػِٓ اٌؼٕظغحال ُرّبعؽ يف ػُض اٌمُبِخ، وّب 
َّب حنٓ )أٌ  جيت ػٍُٕب أْ ٔجزؼض يف َىَ اٌمُبِخ ودضٖ، ال ػٓ رٍه اٌؼبصح فذـت ،فىّب رـٍَّّٕب ،]... أ

ُّجىص( ِّ رظغُّف أو ػًّ َُػبصح اٌ ٍُؾ ِىبًٔب. ؼـٍ ىلثٌئال ُٔ ،ٍُّٗ اخلىف، ِؤجٍِّني أَؼًب أشغبٌٕب، ثً ػٓ و
 .(6)وظٌه أَؼًب ػِٓ اٌؼٕظغح اٌظٌ حنزفً فُٗ ثبٌجهجخ ػُٕهب[

يف ػُاض   ،أو َـجض ،ال َظىَ أدٌض” ، ٔمغأ:(ادلُالصٌ )إٌِّظف اٌضَّبين ِٓ اٌمغْ اخلبِؾ( 11:1) ويف وزبة ػهض اٌغَّة
َّ ٘ظٖ أَبَ عادخ وفغح  “.اٌؼٕظغح، أل

َّجضح ادلـجىع َّ وزبة اٌَّمبْ واٌ َّجضح 1711َؿٕخ  ىلالَّ أ ُـّجىص أصٕبء طٍىاد اٌ َّ ػبصح اٌ ، وبٔذ لض أشبع ىل  أ
، وٌىٓ ثضوْ أْ َىػِّاخ  ىلصغ عَبح شضَضح دضصذ يف ػِبٔٗ، ‘ػِٓ األة ِىبعَىؽ اٌجـغَغن األٔـبوٍ’ثضأد يف لض 

َّ ٕ٘بن أعثؼخ  َّأوضغ ِٓ طٌه. وثبٌجذش وجضُد أ  :(5)هبظا االؿُ ىاثـبعوخ ٌٍغُّوَ األعصىطوؾ األٔـبوُِّني رـ
ثـغَغن اٌغُّوَ األعصىطوؾ اٌظٌ ُػُِّٓ ثـغَغوًب ألٔـبوُخ يف ػِٓ اخلٍُفخ  (511َ-565)األوَّي: اٌجـغَغن ِىبعَىؽ 

َُّػ فٍاُ َاضسً    ،ــٕـَُُّٕخ وػبف فُهب ؿذ ؿٕني لجً ُٔبدزاٗ وُعؿُ يف اٌُم ،بة، ووبْ ِٓ أطً ِبعوينّغ ثٓ اخل
 .(7)أٔـبوُخ ومل َغ٘ب

 ، ادلؼغوف ثبؿُ ِىبعَىؽ اٌفبػً.(1211َ-1216)األوَّي  اٌجـغَغن ِىبعَىؽاٌضَّبين: 
 .(1155َ-1154)اٌضَّبٌش: اٌجـغَغن ِىبعَىؽ اٌضَّبين 

ولض ؿبف ثؼض عؿبِزٗ اٌىغؿٍ ، ادلؼغوف ثبؿُ اثٓ اٌؼَّػُُ. (1571َ-1541)اٌغَّاثغ: اٌجـغَغن ِىبعَىؽ اٌضَّبٌش 
ُِ ــٕـَُُّٕخ جلّغ األِىاي ٌىُٕـزٗ، ورؼٍَُّ اٌٍُّغخ اٌالَّرَُُّٕخ ٕ٘ابن،  اٌشَّؼت. وط٘ت ىل  اٌُمغاٖ ٌُزفمَّض ٔٗ وُلُضاألٔـبوٍ يف 

ُّمىؽ واٌزَّغرُجبد ػٕض اٌُىٔبْ، وأطٍخ ٕ٘بن أِىعًا وػاع عوؿُب ِغَّرني، وأفبص اٌىُٕـخ اٌغُّ ِّ ِب ٍَؼَ ِؼغفزٗ ِٓ اٌ وؿَُّخ ثى
 ُأسغيخ، وأٔشأ جضواًل ثبٌجـبعوخ األٔـبوُِّني، وَوَزَت ُوُزجًب ىٔبَُّٔخ ىل  اٌؼغثَُّؿمـَُّخ سبؿئخ. ورغجُ ػضَّح ِؤٌَّفبد ِٓ اٌُ

َّمؾ واٌزَّبعَز واٌىزبة ادلمضَّؽ واٌغُّودَُّبد، وأحببصًب فٍـفَُّخ ووٕـَُّخ سلزٍفخ، وعؿبٌخ ِـىٌَّخ يف اٌغَّص ػًٍ اٌاظَٓ   يف اٌ
 .(1)ِغ اٌىُٕـخ اٌغُّوِبَُّٔخ واٌىُٕـخ األعَُُِّٕخوصََّخ أَؼًب ػاللبد اٌىُٕـخ اٌشَّغلَُّخ. ووبٔذ ٌٗ  رمبٌُضأٔىغوا ؿب غ 

َّ ٘ظٖ اخلضِخ يف َىَ ػُض اٌؼٕظغح، ِٓ احملزًّ جضِّا أهنب وبٔذ ِؼغوفخ يف ػِٓ اٌجـغَغن ادلٍىبين ِىابعَىؽ اٌضَّابين    ىل
َّ ا(1154-1155َ) ُّجىص فُهب مل َىٓ لض ُػغف ثؼض، طٌه أل َّ ؿمؾ اٌ ٌزَّبعَز ال َغثؾ ثني ٘ظا اٌجـغَاغن وثاني   ، ىلالَّ أ

َّاجضح، ادلـجاىع ؿإخ    ” َظوغ٘برغُُّغاد ِٕبسَُّخ شضَضح، وؼىاطف )أو ػالػي أو ثغاوني(، وبٌيت  وزبة اٌٍمَّبْ واٌ
1711َ“  . 

َّب اٌغأٌ اٌظٌ دبوي أْ َغثؾ ٘ظٖ اٌزغرياد ادلٕبسُخ ثؼِٓ اٌجـغَغن األٔـبوٍ ُِشب ًُ اٌىجري   ،(1177َ-1155)أ
ُّاجىص   (1155َ-1154)ِىبعَىؽ اٌضَّبين  وٌُؾ اٌجـغَغن ادلٍىبين ، فٍُ َـفؼٕب يف حتضَض اٌؼَِّٓ اٌظٌ ثضأ فُٗ ؿماؾ اٌ

                                                                            
 أظغ: َىَ اٌغَّة. -4
َّجذ واألدض يف رمٍُض اٌىُٕـخ، ِغجغ ؿبثك، ص  -6  111األسذ ِبعؿًُ ٘ضاَب، اٌ
 421، اجلؼء اٌضَّبٌش، ص  171اجلؼء اٌضَّبين، ص ِغجغ ؿبثك،  اٌضُّوزىع أؿض عؿزُ، وزبة ِضَٕخ اهلل أٔـبوُخ اٌُؼظًّ، -5

 وِب ثؼض٘ب. 762، 714، 642ص ِغجغ ؿبثك،  ؽ،ىسغَـىؿُزّؾ ثبثب صوثٍأظغ أَؼًب: 
َّاجت، َجاضو أٔاٗ مل    . ومتَّ جتغَضٖ، (511َ-564) حبـت ادلؤعِّر سغَـىؿُزّؾ ثبثب صوثٍىؽ، وبٔذ ع بؿزٗ سالي ادلضَّح -7 وذلظا اٌ

ّّىا هبظا االؿُ.َُذـت ػّٓ ؿٍـٍخ اٌجـبعوخ اٌظَٓ   رـ
َّبثمني ٌٗ ثبؿُ ِىبعَىؽ، ِغوعًا ػبثغًا، َفغص فظاًل وبِاًل )و٘ى اٌَفظً  -1 اٌضَّابِٓ  ثغغُ ِغوع اٌضُّوزىع أؿض عؿزُ ػًٍ اٌجـبعوخ اٌ

 ( ذلظا اٌجـغَغن.واألعثؼني
 121-41أظغ: اٌضُّوزىع أؿض عؿزُ، ِغجغ ؿبثك، اجلؼء اٌضَّبٌش، ص 



دضس يف ػُض اٌمضَِّـني ثـغؽ وثىٌؾ  -وٌُؾ ػٓ عَخ ػبطف  -اٌىبًِ يف ٘ظٖ اخلضِخ، ألٔٗ عأٌ َزىٍَُّ ػٓ ػٌؼاي 
، وَٕمٍٗ ػٕٗ ِبع “اٌزَّبعَز اٌىجري”ألٔـبوٍ ُِشب ًُ اٌىجري يف ِؤٌَّفٗ: وٌُؾ يف ػُض اخلّـني. و٘ى ِب طوغٖ  اٌجـغَغن ا

دؼَغاْ  17، ػّٓ أدضاس َىَ االصٕني “ربعَز اٌؼَِّبْ”يف وزبثٗ:  َ(1115-1116ثٓ اٌؼٌّّ )غغَغىعَىؽ أيب اٌفغط 
َّ  (7)1172َ ؿٕخشىاي  11)َىُٔٗ(، ادلىافك  َّمـَُّخ اٌمضميخ يف . وّب أ اٌىُٕـخ اٌمجـَُّخ داىت اٌماغْ   ِظبصعٔب اٌ

َّب ىلدٕابء   َّ ؿجىص وبًِ ىل  األعع يف ٘ظٖ اخلضِخ. ووً ِب َُظوغ فُهب، ٘ى ىل َّبثغ ػشغ ادلُالصٌ، ال رظوغ أ اٌ
ُّجىص اٌىبًِ لض دضس يف اٌمغْ اٌضَّبين  اٌغأؽ، أو اٌغُّوىع ػًٍ اٌغُّوجَزني. و٘ى ِب َضدغ هنب ُِّب أْ َىىْ ؿمؾ اٌ

 ػشغ ادلُالصٌ.
، ادلؼغوف ثبؿُ اثٓ اٌاؼَّػُُ،  (1571َ-1541)وػًٍ طٌه فٍُؾ أِبِٕب ؿىي اٌجـغَغن ادلٍىبين ِىبعَىؽ اٌضَّبٌش 

َّ اٌىُٕـخ اٌجُؼٔـَُّخ وبٔذ  َّبثغ ػشغ ادلُالصٌ، ٌُىىْ ٘ى اٌجـغَغن ادلمظىص. وىلطا ػغفٕب أ يف إٌِّظف اٌضَّبين ِٓ اٌمغْ اٌ
َّجضح يف ػظغ َىَ اٌؼٕ ظغح، لجً أْ رٕمً االدزفبي ثٗ ىل  اٌظَّجبح يف ػظىع ِزأسِّغح، فهً ميىٓ اٌمىي متبعؽ ؿمؾ اٌ

َّماؾ ىل  ثمَُّاخ    ُـّجىص اٌظٌ ظهغ يف ٘ظٖ اخلضِخ، وِٕهب أزمً ٘ظا اٌ َّ اٌىُٕـخ اٌجُؼٔـَُّخ وبٔذ ِٓ وعاء ؿمؾ اٌ ثأ
 اٌىٕب ؾ اأُلسغي، دىت وطً ىل  اٌىُٕـخ اٌمجـَُّخ؟

ُـّجىص”واحلضَش ػٓ  َّجضح“ اٌ ُـّجىص اٌىبِاً ىل  األعع ”ال َؼين  ،اٌظٌ َشري ىلٌُٗ وزبة اٌَّمبْ واٌ َّ “اٌ ، أل
َّبؽ يف ٘ظٖ اٌظٍَّىاد  -ٔظىص اٌظٍَّىاد  ُّ بال َغص هب -ثبؿزضٕبء ِغصَّاد اٌش ُّجىص اٌىبًِ ىل  األعع أ  .(12)طوغ ٌٍ

 ... ىلخل نيوىلمنب ادلمظىص ٘ى اٌغُّوىع ػًٍ اٌغُّوجَز
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