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 القس د. أبريم الخوري فيليبوس ش. داود

كاهن رعيتي مار عوديشو ومار قرداغ

 

سرارها أمن ان كنيسة المشرق )االشورية والشرقية القديمة( تعتبر الخمير المقدس )الملك( 

 .1السبعة

كنيسة  تقليدالن، حسب  سر الخمير المقدس )الملك( والزيت المقدسفي تأسيس هناك تشابه 

 عن طريقالرب  متسلسالن من ناالسرهذان  رانيعتب، ستناداً الى شهادات كثيرة من األباءوإ المشرق

؛ فالخمير المقدس )الملك( متسلسل من عشاء الرسل وتحديداً من يوخنا بن زبدى )التلميذ الحبيب(

 .عن طريقه يوحنا المعمدان ومنه الى يوحنا الحبيب الرب االخير, والزيت المقدس من عماذه

يرجع وتعتز وتفتخر به تؤمن قد يكون خاص بها وحدها كل كنيسة رسولية لها تقليد  فأن

نه أل تنفرد به الذي تعتز وتفتخر بهذا التقليدتؤمن وهكذا ايضاً كنيستنا  ؛تأسيسه أو وجوده الى الرسل

وتداولته خير نه متسلسل من الرسل من العشاء األإي أ ,تقليد رسولي , النهيظهر ويثبت رسوليتها

َوأَْشيَاُء أَُخُر َكثِيَرةٌ َصنَعََها يَُسوُع، إِْن  :"اإلنجيلي ؛ يقول يوحناكنيسة وحافظت عليه حتى يومنا هذاال

 .2".ُكتِبَْت َواِحَدةً َواِحَدةً، فَلَْسُت أَُظنُّ أَنَّ اْلعَالََم نَْفَسهُ يََسُع اْلُكتَُب اْلَمْكتُوبَةَ. آِمينَ 

 

م( في 905+بكر )هو البطريرك يوحنا بر أ م عن الخمير المقدس )الملك(لأن أول من تك

نوعين من  ن يحفظوارون العجينة أالذين يحض  "رضى الروح القدس وأمر , حيث يقول: 12قانون 

, وهذه )حددناها( بكالم خر عادي, والمقدس منهم هو الضروري للبرشانالخمير, واحد مقدس واأل

 مواحد منهفي الكنيسة, المستخدم لتحضير عجينة القربان  اذاً يذكر وجود نوعين من الخمير .3"الرب

                                                           

لك(, عالمة الصليب احمليي", وقد هي: "الكهنوت, املعمودية, زيت املسحة, الذبيحة )القرابن(, مغفرة اخلطااي, اخلمري املقدس )امل يف كنيسة املشرق أسرار الكنيسة السبعة 1
 .1, الفصل 4؛ راجع املقالة عتمد كنيسة املشرق على حتديد اسرارها السبعة اىل قائمة عبديشوع الصوابوي يف كتابه "اجلوهرة"إ
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 والثاني عادي. نالتي تفرز لتقديس القربا للبرشانة الملوكية" يقول أنه مقدس وهو الضروري "

وسره هو النه متسلسل " :( عن تسلسل الزيت المقدس980ويقول عمانوئيل برشهاري )ت

 ؛ فهنا يعتبره الكاتب سراً النه تسلسل من الرسل.4"من الرسل

يقول سليمان البصري الذي عاش خالل القرن الثالث عشر بخصوص الخمير القرباني ما 

دي ومار أن مار القربانة المقدسة بكسرة اخرى، واخذ الشرقيونا الحبيب كسرة حوخلط يويلي: "

سليمان البصري يرجع تسلسل  اذاً  ؛"ماري هذه الكسرة، وقدسوا بواسطتها الخمير الذي سلم الينا

 الى مار أدي ومار ماري. فيرجعها نقله الى كنيسة المشرقأما الى يوحنا الحبيب و السر

تركوه من القربان, الذي ذخروه  )الرسل( ما كانوا )قد(واخذوا ويقول ايليا في قوانينه: "

لهام هللا إياهم, مما قدسه سيدنا بيده يوم خميس الفصح, وقربهم منه؛ ففرقوه ليصيروه خمير إب

 .5"ير ولدهن ليؤديه األول الى األخير الى إنقضاء الدنيامالذي يقدسوه, وأمروا أن يمد الخ القربان

الذي نقدسه هو من ما  بانويكون خميراً للقر اً نعتبره اليوم سر خمير الذيعلى ان ال يليامار إكد ؤهنا ي

 .التالميذ خميس الفصح ونالوا منه في قدسه الرب بيده

عندما :"م(  فيقول عن تسلسل الزيت المقدس من الرسل، 1235ما يوحنا بن زعبي )تأ

المعمدان( من ربنا، وتناولها ) يوحنا صعد ربنا من الماء، اذ كانت المياه تسيل من جسده، اقترب

سلمها الى يوحنا بن زبدى. اذا كان يوحنا أ ناء. وحينما اقترب يوم استشهاده )يوحنا المعمدان(إفي 

مين خزانة ربنا. وعندما كان ربنا على الصليب طعن الجند جنبه أانه سيصبح يوما المعمدان يعلم، ب

سرار الجسد والدم في الكنيسة، أن الدم دليل على إهما يوحنا، أماء ودم، وربحربة، فخرج حاالً 

واحد  والماء عالمة لوالدة المؤمنين ثانية. لقد شاهد يوحنا وحده التمييز بين الماء والدم. فأخذ كل

ياه يوحنا )المعمدان(. والدم على إودعه أناء الذي منها على حدة. الماء في اإل

، متزج الدم الذي سال من جسده، إهكذا . 

 ختلط ماء جنبه بالماء الذي من عماده.إو

ذهانهم. أوفتح للتالميذ  القدس رسال نعمة الروحإوبعد قيامة ربنا و

 

الذي خذوا زيت الزيتون ومزجوه في الماء أنطالق ليتلمذوا االمم، راد التالميذ اإلأوحينما 

ناء وتقاسموه فيما بينهم، ليكون خمير العماد. في اإل

                                                           

  .43ص .1983، العماد لدى عمانوئيل برشهاري(، 42-41جملة بني هنرين، السنة احلادية عشرة، العددان )4 
 .14قوانني مار ايليا,عن كتابة االجنيل, ف  5
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أتها، وكانت موسومة بختم ان هذه هي الرواية التي قر" يقول في نهاية موضوعهو",

 . 6"نا وضعتها كما وردتأبطرس، و

 فيماويربط  هنا يوحنا بن زعبي يشرح تفاصيل تسلسل سر الخمير المقدس والزيت المقدس

ويذكر  معموديته ونهايتها بقيامته؛مع , أي بين بداية كرازة الرب القيامةو العماذ بينهما وبينبينهما و

والً كان النه أ ؛ شهادة يوحنا الحبيب مهمهعن السرين فيها شهادة يوحنا المعمدان ويوحنا الحبيب

لميذ الحبيب الذي إتكأ على تال يوحنا ثم أصبحيتبع المسيح, و هو من أوصاه أنتلميذ يوحنا المعمدان و

إلى الصلب  الرب وهو الوحيد الذي رافق ,عن شخصية مسلمهالرب في عشاءه األخير وسأله  حضن

 ول تلميذ وصل الى القبر بعد قيامة الرب وشهد على قيامته., وكان أالعذراء مريم أمه فسلمه

ً  ننا نجد ذكراً إكما  من األسرار  المسحة لزيتاو المقدس )الملك( لخميرإلعتبار ا واضحا

 ,م1318سنة تأليف عبديشوع الصوباوي المتوفي  ,"الجوهرةكتاب " المقالة الرابعة منفي  السبعة

مسحة... والسادس الخمير والثالث زيت ال"...  :يقول , حيثسرار الكنيسة السبعةثناء ذكره ألأ

ً  ؛"عني الملك...أالمقدس،  والدة التي هي المعمودية، ان زيت المسحة يستعمل في ال" :ويقول ايضا

 ". والخمير المقدس يستخدم في الطعام الروحي الذي هو جسد المسيح

ان زيت المسحة تقليد رسولي وصل الينا من الفصل الرابع في زيت المسحة يقول: "وفي 

 ".الزيت الذي كرسوه وتتداوله كنيسة هللا حتى يومنا هذا...

ان الرسل القديسين مبشري هذه الربوع " :الفصل السادس في الخمير المقدس يقول

الشرقية، توما وبرتلماي من االثنى عشر وادي وماري من السبعين سلموا لكنائس المشرق كلها 

؛ إذاً مار عبديشوع يعتبر 7..."الخمير المقدس المحفوظ فيها الستعمال سر جسد الرب حتى مجيئه

لمشرق ويجعل إستخدامه مهماً لطعام الروحي الخمير المقدس )الملك( أحد األسرار السبعة للكنيسة ا

الذي هو جسد المسيح, ويرجع نقل السر الى كنيسة المشرق لمار توما وبرتلماي من االثنى عشر 

 وأدي ومار ماري من السبعين.

 

                                                           
الفقه ابن الطيب, ؛ : انظر: 117ص .1988، قصيدة يف العماد واخلمري القرابين ليوحنا بن زعيب(، 61-62لة بني هنرين، السنة السادسة عشرة، العددان )جم  6
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ما "ان الرسل القديسين مبشري هذه الربوع الشرقية, تو يقول عبديشوع الصوباوي:

فيها  ق كلها الخمير المقدس والمحفوظوبرتلماي وأدي وماري من السبعين سلموا لكنائس المشر

في  شرق وعدم وجودهفي كنيسة الم السر اوعن وجود هذ؛ 8لرب حتى مجيئه"ستعماله سر جسد اإل

اذ قالوا سوف نقدس أما بقية التالميذ، فلم يأخذوا منها، يقول سليمان البصري: " الكنيسة الغربية,

ما بقية هم فقط من أخذوه ونقلوه الى كنيسة المشرق أ مبشري الشرقأي ان  ".ردنا ذلكألنا كلما 

يضاً كما .. وقالوا سوف نقدس نحن أما قدسه الرسل. هم أقلوا من أهميةألنيأخذوا منه " التالميذ لم

بخصوص هذا الموضوع:  عبديشوع الصوباويويقول . 9"قدسوا الرسل, ولسنا بحاجة لما لديهم

أنهم سلموا لهم )أي لبقية التالميذ( كذلك, ولكن مع التغيير الذي طرأ على اإليمان فسدت بقية "

والشاهد على صحة قولنا هذا هو: لو تمسك جميعهم بتقليد  ,ةاطقين بسيطرة الملوك الهرالقوان

أذاً الغربيون  خميراً؛ فالرسل لم يسلموه شكلين؛ الرسل لما عمل الفرنجية القربان فطيراً والرومان

 .10"هم الذين قبلوا التبديل في اإليمان والقوانين, أما الشرقيون فال

يمان قد صانوا اإل نين الشرقيأ: ", يقولصحة تسلسل هذا السر من الرسل بخصوص أما

الصحيح مع القوانين الرسولية كوديعة ثمينة دون أن يطرأ عليها تغيير أو إبدال من يوم بشروا 

كونهم خاضعين ومستعبدين , ورغم وحتى يومنا, رغم كثرة األضطهادات التي شنتها عليهم الدولة

يغيروا عقيدتهم ولم يبدلوا قوانينهم. وال يخفي على األذكياء ما تالقيه من من دول غريبة لم 

ضيقات ومخاطر المحافظة على هذه القوانين ال سيما الخمير وبصورة خاصة في بلدان ظالمة 

وليس للمؤمنين فيها ملك يساعدهم وال قائد يعينهم ويحميهم, بل كانوا دوماً مضطهدين ومضايقين 

يكن هذا الخمير من تقليد رسولي لما تحملوا كل هذه العذابات واألعباء للمحافظة ومعذبين, ولو لم 

 .11"عليه مع األيمان القويم

 

خير عن طريق الرسل في العشاء األ نفسه نه متسلسل من الربإر تكمن في همية السأ ذاً إ

عطاه لتالميذه وأ فظ في كنائسنا نفس القربان الذي قدسه الربتفبذلك نح .الخالصي هوهو مهم لتدبير
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أوصى و الرب مع تالميذه بهذا يربط القربان الذي نقدسه اليوم بالقربان الذي قدسهفوتناولوا منه, 

 .12"هذَا ُهَو َجَسِدي الَِّذي يُْبذَُل َعْنُكْم. اِْصنَعُوا هذَا ِلِذْكِري"وقال لهم 

سرار اخرى أو ,ن نسميها مركزية مثل القربان المقدس والعماذأسرار يمكن أكنيستنا لهناك 

ول بدون الثاني؛ يكون األن مكن أي والالزيت المقدس, الخمير المقدس )الملك( و مثلمرتبطة بها هي 

الجسد الذي نتاوله في القربان, و الطعام الروحي الذي هو جسد المسيحالخمير المقدس يستخدم في ف

 .بديةنسان ليعيش الحياة األإلاودم المسيح هو مهم لروح 

 من جسد وهخذأالذي  المقدس )الملك( في الكنيسة الخميريحفظوا ن أب رسلال وامرأا بعدم

وجعلته ه, وتجديد هبحفظ المشرق كنيسةهتمت إ ربان المقدس؛ليستخدم في الق خيرالرب في العشاء األ

, فقد ومتسلسل منه خذ من العشاء الرب في خميس الفصحبما أنه قد أ السبعة.سراً من أسرارها 

ً في الكنيسة حددت  بحيث يتم تقديس القربان  ؛ي خميس الفصحأ تذكار نفس المناسبةتجديده سنويا

 الخميس الفصح والقيامة بالخمير المقدس المجدد )الجديد(.عشية المقدس في 

و تجديد الخمير المقدس )الملك(, بطقس خاص ذكره يوسف قليتا في طقس يتم تحديث أ

م, حيث ييم والتقستنظمن حيث ترتيب الصلوات وال بقية الطقوس رتبةرتبة شبيهة بيتضمن ؛ 13الكهنة

 .قسام, البداية والتقديس والخاتمةتتكون من ثالثة أ

ملح ال, والنقي بيض الخالصاأل حينثلثين من الط حتاج الىتو التجديد ان عملية التحديث أ

ً  هاخلطحيث يتم  ؛ماءثالث قطرات من الو النقي زيت الزيتون قليل منالناعم,  مع بعضها على  جميعا

ويرافق عملية الخلط طقس كامل  ,وتشعل معهما شموع والبخور نجيل والصليباأل بحضورصخرة 

علق في ناء وياإلفي ضع الخمير المقدس ونتهاء يبعد األ .الكاهن مع الشمامسة يتلوهامن الصلوات 

لوطاً بكمية كبيرة سنوياً ويكون مخ هديتجدتلف طالما يتم يال حي و المقدس الخميرظل ي وبهذا .المذبح

 من الملح.

حيث يضع منه على  عداد خبز القربانإكل قداس يستخدم الكاهن الخمير المقدس في وفي 

وة المزامير تالرفوقه بتالوة صالة طقسية؛ كما يقوم بمالملكية"  ة"البرشان الزيت فوقالعجينة وعلى 
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يقوم بطبخها لتكون الخبز الذي يقدسه في القربان ؛ ثم الى المذبح رجاعهااثناء جلب الخميرة وإ

  . 14المقدس
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