
 )المائدة المقدّسة( المذبح
 

ب وإعطاِء جسده ودمه ِللنَّاس. ِلذلك رأى الُكتَّاُب  على المذبح يُحتَفُل بِذكرى الرَّ
ُس المقولة: "المذبح هو هذا هو أسا الكنسيُّون في المذبح عالمةً للمسيحِ نفِسِه.

 المسيح".

 (٤ ،رتبة تكريس مذبح)

 

ً سة، هو أيضتحَت عالمات األسرار المقدَّ المذبُح الحاضرةُ عليِه ذبيحة الّصليب   ا
ً ِللمشاركِة في القدّاس، كما أنَّ  ب المدعوُّ إليها شعب هللا معا ه مركز فعل مائدةُ الرَّ

 الشُّكر الذي يتحقَّق من خالِل األفخارستيّا.

 (٢٩العاّمة لكتاب القدّاس الّروماني،  حكا األ)

 

 

     

 

 

ا فَضَّ الَختَ  الخامِس، َرأَيُت تَحَت الَمذبَحِ نُفوَس الَّذيَن ذُبِحوا في َسبيِل َكِلَمِة اّلّلِ  ولَمَّ
 (٩: ٦)رؤيا  والشَّهادَةِ الَّتي َشِهدوها.

 المذبح

المذبح هو الثّاني من بين موائد 
القدّاس، التي منها يتغذّى 
المؤمنين. أوالً يغتذوا بكلمِة هللا 
المعلنة والمكسورة من على 
منبِر القراءة. ث  يغتذوا من 

تُعيد مذبحِ التّقدمة، حيث 
، ذبيحةَ المسيحتقدي  الكنيسةُ 

وِمنهُ يَقبَل شعب هللا خبز الحياة 
 وكأس الخالص األبدي.



 واحد   مذبح  

مع تجعندما ييعني الذي و ،في الكنيسة واحد   مذبح   األنسب أن يكونَ  نَ مِ إنه لَ 
 .دة  احو ة  افخارستيّ و واحد   مسيح   لكنيسةِ لِ  أنَّ المؤمنين 

ومحور االهتما   األنظارمحطَّ  طبيعيّ  جعله بشكلي مكانن يكون في أعلى المذبح 
ً بذاته ن، داخل الكنيسة، ويجب أن يكون قائما من االحتفال الكاهن  بحيث يتمّكِ

ه ليع الجوانب كي يتسنّى جم منمساحة كافية له  تاحةمُ و، اسووجهه نحو النّ 
 بسهولة. هِ االلتفاف من حولِ  ا غيره من الخدَّ لو

 

يجعل مشاركة في مكان المذبح القدي   يكونعندما  في الكنائس القائمة،
مذبح  إقامةنبغي ة، تيّ فنال ضرر بقيمتهالناس صعبة وال يمكن نقله دون 

 وحدهُ  وعليهِ  حسب األصول اً سومكرَّ الئق   يكون مبنيًّا بإتقان  ، ثابت آخر
ويحيد  المؤمنين تشتّ ت يالَّ ا أجلمن سة. المقدّ  تبِ رُّ فال بالاالحت يصيرُ 

طريقة  ن المذبح القدي  بأيّ يَّ زال ي أنينبغي  ،عن المذبح الجديد انتباهه 
 خاصة.

 (٣٠٣وماني، اس الرّ العامة لكتاب القدّ األحكا  )

 

 

 المذبحب المساحة المحيطة

كافية مساحة  تتوفّر، ينبغي أن الكنيسةلمذبح في منطقة مرتفعة داخل عندما يقف ا
، الكهنة المشاركون في ، األسقفثبيترتبة التّ في  مثالً ) هللتجمع حولخدّا  لجميع ال
د في أن يتردّ  ر المذبح دونَ يبخِّ  أنلمترأس االحتفال مامسة( ووالشّ  االحتفال
 ر.بخيتَّ خالل ال خطواتهِ 

 

 المواد

تة. ثبَّ متكون  ويجب أن ابت من حجر طبيعيثَّ المذبح ال مائدةصنع تُ  قليدتَّ البحسب 
فيُسمح في إنجلترا وويلز، ا مَّ أ. ةيالحَّ  خرةللمسيح الصَّ  واضح   كهذا هو رمز  مذبح 
ً أيض ً مثبَّ و العاليةالبة ذو الجودة والصَّ مذبح ثابت من الخشب  ببناءِ  ا  .داً جيِّ  تا

 



 خائرالذ  

راد يُ  هداء، تحت مذبح  الشُّ  خاصةً أولئكَ ، يسينالقدِّ ذخائر وضع قليد تبحسب التَّ 
عليها كما ينبغي  مصادق   يكونَ  أنما، مة في مذبح خدَ ستَ المُ  الذخائرِ . على تكريسه

من  أجزاء  ف عليها كبحيث يمكن التعرُّ  على شكل   تكونَ  أنل الكنيسة، ويجب بَ من قِ 
س  شظايا صغيرة من العظا . على شكلِ ال  ،بشريّ  جس    في التَّقليد البيزنطّي يُكرَّ

)اإلندميسي( المذبح بذخائر القِّديسين وبالميرون المقدَّس وتوضع عليه قطعة قماش 
مرسومة  عليها صورة دفن المسيح، ُمخاط  عليها كيس صغير يحمل ذخائر 

 الشُّهداء. 

 

     

 

يحتلُّ المكان فهو البيزنطّي،  التَّقليدِ  حسبِ بِ  امبنيًّ  اً عاله نرى مذبحفي الصورة أ
من  كل، يتألَّفُ الشَّ  ط في قُدس األقداس )الهيكل( وال تتقدَُّمه درجة، مستطيلُ الوسَ 
أربعة  إلى المسيح، وعلى عواميدَ  ترمزُ  مكعَّبة   على صخرة   ترتكزُ  رخاميَّة   لوحة  
بيت القربان واإلنجيل الُمقدَّس  إلى اإلنجيليِّين. مغّطى بقطعة قماش، وعليهِ  ترمزُ 

ب اللِّيتُرجيَّات. أما اإلندميسي التي تحمل ذخائر الشهداء فتكون وشمعدانان وكتا
المذبح  رق( يوجد صليبُ موضوعة تحت اإلنجيل. من خلف الهيكل )جهة الشَّ 

 اروفي  ذوي الستة األجنحة. الن السَّ ومروحتان تمثِّ 



 لذبيحة القداس خّصصم

ب   جسد الرَّ ا تقديفيه لمأدبة التي يت ُّ ب ولِ الرَّ  ذكرىحترا  لالحتفال بمن باب اال
يوضع على مائدة المذبح  أنيجوز  هفإنَّ ذكار، حتفل بهذا التَّ يُ  مذبح حيثالودمه على 

. سادَّ قُ الكتاب ة واإلفخارستيَّ اني األو :، مثالً اسدَّ ما هو مطلوب لالحتفال بالقُ  فقط
هتما  االها. إليوجدت الحاجة تبقى على المذبح طالما  فإنهاى هذه اآلنية نفسها، حتّ 

 إذا ت َّ أّما مزية. طبيعته الرَّ  فظ، يساعد على حيّ األساس المذبح لغرضهِ بإبقاء 
ً ه يفقد شيئ، فإنّ عويةالرَّ شرات راتيل أو النَّ ب التَّ تُ استخدا  المذبح كمكان لحفظ كُ  من  ا

 .طاولةد س وقد يبدو مجرَّ قدَّ المُ  معناه

 زيينوالت  هور الز  

موع ى الشُّ المذبح. حتّ  ال في تزيينيجب مراعاة االعتد ذكره،ابق السَّ  ببالسَّ  لنفِس 
ً ما بَّ رُ  ا. عليه حول المذبح بدالً من وضعهاوضعها  يكون أكثر مالئما هور الزُّ  أمَّ
ً يجب دائمف  .عليه حول المذبح بدالً من وضعها هاوضع ا

 

 قراءة

اَره هللا وكاَن ِعندَه َكريًما. وأَنت  إِقتَِربوا ِمنه فهو الَحَجُر الحيُّ الَّذي َرذَلَه النَّاس فاخت
ً فَتكونوَن َجماَعةً َكَهنوتيَّة ُمقدَّسة،  ً ُروِحيا أَيًضا، شأَن الِحجاَرةِ الَحيَّة، تُبنَوَن بَيتا
بوا ذَبائَِح ُروِحيَّةً َيقبَلُها هللاُ عن يَِد يَسوَع المسيح. فقد َوَردَ في الِكتاب:  َكْيما تُقَّرِ

اويَِة ُمختاًرا كريًما، فَمِن اتََّكَل علَيه ال يُْخزىهاَءنَذا أََضُع " . "في ِصْهيوَن َحجًرا ِللزَّ
ا َغيُر الُمؤِمنين فإِنَّ الَحَجَر الَّذي َرذَلَه البَنَّاؤوَن هو  فالَكرامةُ لَك  أَيُّها الُمؤِمنون. أَمَّ

اِويَة وَحجَر َصد   وَصخَرةَ ِعثار.  إِنَّه  يَعثُروَن ألَنَّه  يُؤِمنوَن الَّذي صاَر َرأًسا ِللزَّ
ة   يَّة  ُمختارة وَجماعةُ الَمِلِك الَكَهنوتِيَّة وأُمَّ ا أَنت  فإِنَّك  ذُّرِ َر لَه  أَمَّ بَِكِلَمِة هللا: هذا ما قُدِّ

لُماِت إِلى نُوِره العَج  يب.ُمقَدََّسة وَشْعب  اقتَناه هللاُ لإِلشادةِ ِبآياِت الَّذي دَعاك  ِمَن الظُّ

 (٩-٤: ٢بط ١)

 

 

 بيت جاال –المعهد اإلكليريكي                        كميل خوري اإلكليريكي :إعداد


