
 الميرون المقدس 
  

 الكنيسة القبطية األرثوزآسية بعمل الميرون المقدس بدير القديس العظيم األنبا بيشوي بوادي النطرون ببرية حتفلتأ
   )117( األنبا شنوده الثالث في عهد صاحب الغبطة والقداسة البابا الطوباوي  شهيت للمرة السادسة

 قداس تقديس الميرون في اليوم السابق لجمعة أقيم إبريل حيث 21ى الخميس  إل2005 إبريل 18األحد  يوم من وذلك
  ). شم النسيم(مايو 2 قداس وضع الخميرة يوم األثنين أقيمختام الصوم آما 

 
 ، 1981استه في أبربل  مرة خالل تاريخ الكنيسة ثم خمس مرات فى حبرية قد27وآان قد تم عمل الميرون المقدس  

  .  في أريتريا2004 ، سبتمبر 1995 ، أبريل 1993 ، أبريل 1987وابريل 
-------------------  

  طقس الميرون المقدس
  

  :الميرون 
أع ( ، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس علي المعمدين أو رائحة عطرة آلمة يونانية معناها دهن أو طيب  .1

   )38 – 37 : 10أع ( ،  ) 8 : 45مز ( يسمى أيضًا زيت البهجة  ) . 14 - 8 : 19
  لميالدى على سر المسحه المقدسه وهذه الكلمة تطلقها الكنائس الرسولية الشرقية والغربية منذ القرن األول ا .2

 
  ما هو سر الميرون المقدس ؟ 

 5 : 3يو ( ية نولد والدة ثانية من فوق هذا السر الذى به ننال ختم موهبة الروح القدس ألننا بواسطة سر المعمود .1
 (  

 .تساعد علي نموهم روحيًا  ) 16 : 14يو ( بواسطة سر الميرون ينال المؤمنين قوة روحية تمكث فيم إلى األبد  .2
  . جنودًا للمسيح ، ثابتين فى اإليمان وأقوياء فى التقوى فى المسيح يسوع .. نصبح نحن الذين صرنا مؤمنين  .3
  .ثم سمى بسر الميرون أو المسحة ألنه يتمم اآلن بالمسح بزيت الميرون "  بوضع األيدى "دعى هذا السر  .4
 14 : 8أع ( يمارس هذا السر بعد سر المعمودية مباشرة آما آان الرسل يتممونه بوضع األيادي على المعتمـدين               .5

  . ة ، وهو سر مستقل عن سر المعمودية بواسطة األسقف أو الكاهن ، وليس الشمامس ) 7 –
  

  :الزيوت المستخدمة في طقس المعمودية 
  :يستخدم في سر المعمودية ثالثة أنواع من الزيوت نذآرها حسب ترتيب استخدامها 

أي غير مضاف إليه زيت أخر أو مواد أخري ، ويكون مثل زيت ليلة أبوغالمسيس ) العادي ( الزيت الساذج .1
 يوما عند والدة 40م في تحليل المرآة عند تمام ويدهن به الموعوظين عند عمادهم ، آما تدهن به األ

  . يوما في حالة والدة األنثى80الذآر، 
يتكون من إضافة زيت الزيتون  و أو زيت التهليل" زيت الفرح أو البهجة" ويعني باليونانية  : زيت الغاليالون .2

ثم يبرد ويصفى فيتكون ويغلى  الميرونزيت  الناتج من األربعة طبخات )بقاياال(الفلسطيني إلي التفل 
 الذي بعد تصفيته يستخدم فى المعمودية ، ويدهن به المعمد عند ممارسة طقس جحد .زيت الغاليالون

فانه آما يدلك جسم الرياضي الذي يمارس المصارعة قبل دخوله حلبة المصارعة آذلك من . الشيطان 
  .يصارع الشيطان البد أن يدهن بزيت الفرح واالبتهاج 

، ويدهن به المعمد بعد )المسحة المقدسة( وهو زيت مقدس يستخدم لسر التثبيت رونزيت المي .3
  .آما يسكب بضع قطرات ثالث مرات مع ماء المعمودية ، للتقديس . التغطيس في جرن المعمودية 

  
  :آيف يمسح المؤمن بزيت الميرون 

  : رشمة آالتالى 36سه ومفاصله بعد العماد مباشرة سلمت الكنيسة األباء أن يمسح المؤمن فى جميع حوا
 رشـومات بعالمـة الـصليب وهـو         8، والفم والعين اليمنى ثـم اليـسرى         ) فتحتى األنف   ( يرشم النافوخ والمنخارين     .1

  " .مسحة نعمة الروح القدس أمين . بإسم اآلب واإلبن والروح القدس : " يقول 
  " . حة عربون ملكوت السموات أمين مس: "  رشومات وهو يقول 4يرشم القلب والسرة والظهر والصلب  .2
وهـو  )  رشـومات    6( يرشم مفصل الكتف األيمن من فوق اإلبط ، ومفصل الكوع ومثناه ومفصل الكف األيمن وأعاله                 .3

  " . دهن شرآة الحياة األبدية غير المائتة أمين : " يقول 
مسحة مقدسة للمسيح : " و يقول وه)  رشومات 6( يرشم الذراع األيسر مثل الرشومات السابقة للذراع األيمن  .4

  " . إلهنا وخاتم ال ينحل أمين 
  : وهو يقول )  رشومات 6( يرشم مفصل الفخذ األيمن ومثناه ومفصل الرآبة ومفصل العرقوب األيمن وأعاله  .5

  " . آمال نعمة الروح القدس ودرع اإليمان والحق أمين " 
( أدهنك : " وهو يقول )  رشومات 6( لى الرجل اليمنى يرشم على الرجل اليسرى مثال الرسوم السابقة التى ع .6

  " . بدهن مقدس بإسم اآلب واإلبن والروح القدس أمين ) يا فالن 



تكون مبارآًا ببرآات السمائيين : " بعد ذلك يضع األسقف أو الكاهن يده اليمنى على رأس المعمد وهو يقول  .7
إقبل الروح " ثم ينفخ فى وجه المعمد وهو يقول . أمين وبرآات المالئكة ويبارآك الرب يسوع المسيح وبإسمه 

  " . القدس ولتكن إناءًا طاهرًا من قبل ربنا 
  
  
  

  طريقة عمل الميرون المقدس
  

 أي األعشاب التي تدخل في عمل الميرون األتي ذآرها بعد أن تطحن وتنخل جيدا إلي الماء وتنقع، ثم فاويةتضاف األ+ 
لي نار هادئة مع التقليب المستمر على أربعة طبخات تستغرق حوالي أسبوع، ثم يبرد زيت زيتون فلسطيني وتطبخ ع

  ).مع االحتفاظ بالتفل ( ويصفى 
  .وبعد أن تمزج تماما بالتقليب المستمر فيتكون الميرون، ويعبأ فى األواني) العطور (تضاف الدرور + 
الذي  طبخات ويغلى ثم يبرد ويصفى فيتكون زيت الغاليالون يضاف زيت الزيتون الفلسطيني إلي التفل الناتج من األربعة+ 

  . أيضايستخدم فى المعمودية
  
  

   :مكونات الميرون المقدس
 أقاويل وهي في االصطالح الطقسي تعني أصناف - أقوال -أفاوية ومفردها فوه بضم الفاء وسكون الواو آمثل قولنا قول + 

   المقدس بواسطة البابا البطريرك وبمشارآة األباء األساقفةالميرونخ زيت التوابل والنباتات العطرية التي تدخل في طب
  :أما عن هذه األفاوية فهي 
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  مكونات الميرون المقدس
    

  
  :طرية وأفاوى ذآرت معظمها فى الكتاب المقدس وآانت تستخدم فى يتكون الميرون المقدس من مواد ع

  المسحة التى آان ُيمسح بها الكهنة والملوك واألنبياء .1
  فى العطور واألطياب .2
  فى الحنوط التى آانت توضع على الموتى قبل تكفينهم .3

ث أيام األنبا بطرس الجاولى البابا  صنفًا ، آما حد28ولقد آان الميرون يتم تحضيره من مواد عطرية آثيرة يصل عددها إلى 
  التاسع بعد المائة

  .وفيمايلى هذه المواد المستخدمة فى عمل الميرون
  

  )Calamus(  قصب الذريرة- 1

  

قصب الذريرة نبات آالقش عقدى أبيض من داخل وياقوتى من خارج وضارب إلى الصفرة ، وآلمة قصب تعنى غاب 
عطرى ، طعمه قابض مع حراقة يسيره وفيه لزوجة إذا وآلمة ذريرة تعنى دواء عطرى ، أى أن قصب الذريرة يعنى الغاب ال

  : وهو בְׂשם-קִנה: وُيكتب بالعبرية) آنَّة(ُمضغ ، آما أن فيه رائحة عطرية ، اسمه بالعبري 
وقد . نوع من العطريات ذي رائحة عطرة ، ويسمى فى علم النبات قصب الطيب أو عود الوج وهو ُيشير إلى نبات .1

  عة رائجة في آسيا آان نباتًا هامًا وآان سل
ضمن الدهن المقدَّس الذي ُمسح به ) 23: 30(المذآور في سفر الخروج ) Acorus calamus L(ُيعتقد أنه هو  .2

وهو ُيستخدم اآلن في الطب وأدوات . الكهنة وأدوات خيمة االجتماع وقد ُوِجَد هذا النوع في قبور بعض الفراعنة
 التجميل

  Acorus aromaticus-Calamusاإلسم العلمى  .3
   , Myrtle sedge Sweet-flage , Sweet sedge: اإلسم اإلنجليزى لهذا النبات واحد من ثالثة  .4
    Roseau odorant , Acore adorant , Calamus: اإلسم الفرنسى  .5
هذا الطيب يدخل فى ترآيب الدهن المقدس لمسح خيمة اإلجتماع وآنيتها والكهنة آما هو مدون فى سفر  .6

 : الخروج 
أنت تأخذ لك أفخر األطياب مرًا خمسمائة شاقل ، وقرفة عطرة نصف ذلك مائتين وخمسين ، وقصب الذريرة و"  .7

قصب الذريرة . ناردين وآرآم " آما ذآر هذا الطيب أيضًا فى سفر النشيد  ) . 23 : 30خر " ( مائتين وخمسين 
  ) 20: 6، إر 24: 43 ، إش 14 : 4نش " ( وقرفة ، مع آل عود اللبان مر وعود مع آل أنفس األطياب 

آان القدماء يستخدمونه لعالج مرض السعال المزمن وآمزيل آلالم الصدر والمعدة والكبد ، واإلستسقاء ،  .8
 والخفقان وضعف القلب آما آان يستخدم فى أشياء أخرى آثيرة 

 أرميا النبى يذآر فى سفره ينمو هذا النبات فى بالد الهند وبعض البالد العربية ماعدا سوريا وفلسطين ، حيث أن .9
  ) . 19 : 27خر ( ويذآر الكتاب المقدس أنه يأتى من دان وباوان  ) 20 : 6أر ( أنه يأتى من أرض بعيدة عن بالده 

  

  )Lilium elegans( عرق الطيب -2

  
 ورقه عريض  ويسمى السوسن وهو نبات آثير الفروع طيب الرائحةLiliaceaeنوع من العطريات من العائلة النباتية  .1

  وزهره أبيض يميل إلى الحمرة ويحتوى على فيتامين ج ، وزهره يختلف حسب النوع
   Lilium elegansاإلسم العلمى هو  .2



   Lilyاإلسم اإلنجليزى هو  .3
  ينمو بكثرة فى المراعى .4
،  ) 16 : 2نش " ( حبيبى لى وأنا له ، الراعى بين السوسن : " ورد ذآره فى الكتاب المقدس فى سفر النشيد  .5

  ) 13 : 5 ، 1 : 2 ، 2 : 6 ، 2 : 2 ، 3 : 6 ، 5 : 4( آما ذآر إسم السوسن بنفس السفر 
والسوسن يقطر . هناك السوسن الهولندى وأزهاره زرقاء واألسبانى وأزهاره صفراء والقوقازى وأزهاره بنفسجية  .6

  ) 13 : 5نش ( مرًا مائعًا 
أآون إلسرائيل آالندى ، يزهر آالسوسن " ضرب بجمال السوسن رائحته تعطر الجو المحيط به وآانت األمثال ت .7

  ) 9 : 7 مل 1( وآانوا ينقشون صورة السوسن على رؤوس األعمدة  ) 5 : 14هو " ( ويضرب أصوله آلبنان 
هذا النبات يستخدم من جانب أطباء العرب فى عالج ضيق النفس والربو وأوجاع الصدر ولتنقية القصبة الهوائية  .8

 . ء القروح والحروق وعندما يطبخ فى الزيت يستخدم فى شفاء أمراض الرحم وأمراض األذنوفى شفا
 

  )Cinnamomum Cassia( السليخة -3

  
   Cinnamomum Cassiaأو القرفة الخشبية أو القنة وباللغة العبرية يسمى القدة واإلسم العلمى له هو  .1

 ) Cinnamomum aromaticum(ها بتقطير أوراق نبات ُتعتبر السليخة من التوابل األقل جودة وُيستخرج زيت
السليخة لونها أصفر ورائحة قوية ونفَّاذة وآانت تستخدم فى إزالة اليرقان والسعال ، وآذلك فى تخفيف أوجاع  .2

  .المعدة وفى معالجة الزآام وهى تختلف عن النوع األحمر وهو أيضًا طيب الرائحة 
  ار صينى الدون ، دار صوص أو دار سين لهذا النبات أسماء أخرى آثيرة مثل د .3
   Chinese Cinnamonيسمى فى اللغة اإلنجليزية الدارجة  .4
  . أطلق عليه العرب نبات اليارذد الفارسى .5
وهو ال ُيستخدم آثيرًا اليوم لكنه آانت له قيمة أآبر في عصور الكتاب المقدَّس فقد آان ضمن المواد التي آانت  .6

ت ُتمسح بها خيمة االجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وآل آنيتها والمنارة ومذبح ُتستخدم في المسحة التي آان
البخور ومذبح المحرقة وآل آنيته والمرحضة وقاعدتها وآانت أيضًا ُتستخدم لمسح الكهنة قبل أول مرَّة يكهنوا فيها 

وأظفارًا وقنة عطرة ولبانًا نقيًا ميعة " والسليخة تدخل فى ترآيب العطور المكّونة للمسحة المقدسة ) 24: 30خر (
 19 : 27حز ( والسليخة هى القنة العطرة ولقد ذآرت مع قصب الذريرة فى سفر حزقيال النبى  ) 34 : 30خر " ( 

(  
 ) 19: 27 ، حز 8: 45، مز 19: 27حز (آان تتاجر فيها صور  .7
  . ذع وينبت فى سوريا وبالد الفرس لقد قال داود األنطاآى أن عطر السليخة يؤخذ من أشجار القنة وله طعم ال .8

  

   دار شيشعان -4

  

نبات صلب أحمر طيب الرائحة وأزهاره صفراء اللون ، وآانت النساء قديمًا يستعملنه إذ يجعلنه بين ثيابهن لطيب  .1
  . آما آان يستخدم طبيًا فى القديم فى شفاء الجروح الخبيثة ويمنع النزالت والصداع والسعال الرطب. رائحته

  . ى نوار القندول أو عود البرى أو العود القمارىيسم .2
  . ويسميه المصريون الفتنة" أم عالم " يطلق عليه المغاربة  .3
   Calycotome spinosa linkاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .4
   Spiny cytisus أوSpiny broomيسمى فى اللغة اإلنجليزية الدارجة  .5
   أذآى إذا ما وقع عليه البرقسمى عود البرق ألنه يقال أن رائحته تصير .6

  

   تين الفيل -5

  هذا النبات عبارة عن شجيرة آعنقود من خشب مشبك ثمار مثل الجوز .1
  وأوراقه حمراء تشبه لون الياقوت . رائحته طيبة ولكن نفاذة بعض الشئ  .2
  يطلق عليه جوز الشرك أو حمامًا وهو أيضًا من العطريات  .3
   Amomum granum paradisiاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .4
   Great cardamom أو Black Amomumيسمى فى اللغة اإلنجليزية الدارجة  .5



ينمو فى برارى السودان وأطراف الحبشة ويثمر ثمرًا آالجوز ، لذلك يسمونه المصريون فالفل السودان ألن ثمرته  .6
  عندما تنضج تكون محشوة ببذار الفلفل إسفنجية اللون 

   طبيًا فى عالج المغص الشديد آان هذا النبات يستخدم .7
  . آان القدماء يستخدمونه بعد غليه فى الزيت فى عالج األورام والفالج .8

 

   الالفندر -6

  

  . نبات عطرى ذو أزهار بنفسجية فاتحة تحتوى على زيوت عطرية  .1
  تستخدم األطراف الخضراء لهذا النبات فى إنتاج العطور وحفظ الكتان  .2
  . بيًا آمادة مقوية ومنشطة ويستخرج من تقطير أزهار النبات وأغصانه زيت الالفندر يستخدم ط .3
  . آما يستخدم الالفندر آعطر بعد إضافة مواد عطرية أخرى إليه والكحول  .4
  يطلق عليه أسم الخزامى أو الالوندا األصلية أو خيرى البر  .5
   Lavandula veraاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .6
   Tree Lavenderه هو اإلسم اإلنجليزى الدارج ل .7

  

   قسط هندى -7

  ) السوسن ( القسط نبات على هيئة عيدان خشبية له ورق عريض وله رائحة عطرة شديدة تشبه رائحة عرق الطيب 
  . يطلق عليه أبو فروة الحصان أو قسطنة هندى  .1
   Aesculus hippocastanumاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .2
   Horse Chestnutمى اإلسم باإلنجليزية الدارجة يس .3
  . يسمى فى بعض البالد العربية بالعود الهندى وهذا النبات له خمسة عشر نوعًا .4
  . أشهر أنواعه ثالثة متداولة آثيرًا هى القسط الهندى والقسط العربى والقسط الشامى  .5
  .يتواجد بكثرة فى جزائر اقنيله وجيمان وبيرو وأقاليم أخرى من أمريكا الجنوبية  .6
  . ع المتداول فى تحضير األطياب والدواء فال يوجد إال فى الهندأما النو .7
يستخدم بعد أن يسحق فى عالج الصداع المزمن بعد غليه فى الماء ويهدئ من أوجاع المعدة والكبد ويزيل آالم  .8

 . المفاصل وعرق النسا والرعشة 
ق النفس أو المغص الكلوى بعد القسط يستخدم طبيًا فى معالجة لسع الهوام والسيما العقرب وفى حاالت ضي .9

  خلطه بالعسل األبيض
  

   صندل مقاصيرى-8

   ַאְלֽמִּגים: ُتكتب بالعبرية() 
 Pterocarpus(ويرى البعض أن خشب الصندل المذآور هنا، هو الخشب األحمر الذي يسمي في الالتينية . 

santalinus .(هو ال ينبت في لبنان، ولكن يبدو أن و. وهو خشب هندي غالي الثمن، قابل للصقل الشديد والتلميع
  .سفن حيرام آانت تأتي به من الهند

  
   Pterocarpus santalinusأو صندل أحمر واإلسم العلمى له هو  .1
  )Sandalwood(الصندل  أو Ruby Wood أو Red Sandal Woodيسمى باللغة اإلنجليزية  .2
  .وورقه آورق الجوز ناعم رقيق . يتكاثر من بذوره هذا النبات هو شجر آثير اإلرتفاع خشبى يزهر ويثمر آل سنة و .3
  .يتواجد بكثرة فى بالد الهند والجزر الشرقية وآان يؤتى بكثرة من أوفير بسفن حيرام أيام سليمان الملك .4
  .  وطعمه راتنجى ضعيف هو شجر خشبه مختلفة األلوان طيب الرائحة، يظهر طيبها بالدلك أو باإلحراق .5
). 8: 2 أخ 2(» خشب أرز وسرو وصندل«الملك سليمان من حيرام ملك صور أن يرسل له عند بناء الهيكل، طلب  .6

فعمل سليمان . بخشب الصندل آثيرًا جَّدًا وبحجارة آريمة«فكانت سفن حيرام تأتي لسليمان، بالذهب من أوفير و
ر مثل خشب الصندل ذلك إلى لم يأت ولم ي. خشب الصندل درابزينًا لبيت الرب وبيت الملك وأعوادًا وربابًا للمغنين

فعمل سليمان خشب الصندل درابزينًا لبيت الرب وبيت الملك " ). 11 و10: 9أخ 2، 12 و11: 10مل 1(» هذا اليوم
   ) 11 : 9 أى 2 ، 12 : 10، مل 111: 10مل 1" (وأعوادًا وربابًا للمغنين 

  .رائحة عطريةيحرق هذا الخشب فى بيوت الهند والصينيين وفى هياآلهم للحصول على  .7



  آما يستخدم فى صنع أدوات الزينة ألن رائحته العطرة تعطى رواجًا أآثر لهذه المصنوعات الخشبية  .8
آان العطر المستخلص من هذا النبات يستخدم فى تصنيع بعض العقاقير المستعملة طبيًا فى عالج الخفقان  .9

  .وأمراض الكبد والحمى والسيالن
 

   القرفة-9

  
  

  . بالقرفة البيضاء يسميها المصريون  )1
   Winters' bark أو Cimmamon أو Canellaتسمى باإلنجليزية  )2
   Magnoliacaeمن العائلة النباتية  )3
   Winters aromatico Murrاإلسم العلمى لهذا النبات هو  )4
  المستخدم منه القشور وهو عبارة عن شجيرة  )5
. كا وتوجد فى البرازيل وفى بعض البالد األمريكيةينبت فى جزر سيالن والصين واليابان وجزر جاوا وسومطرة وجامي )6

  وجزع الشجيرة قد ينمو إلى تسعة أمتار 
  أما طعمها فحار الذع ، . وعندما تجف تلتف حول نفسها عدة مرات . القشور لها رائحة عطرية مميزة  )7
  . لونه أصفر . تحتوى قشور القرفة على زيت شديد الحرقة قوى المفعول  )8
   ) 13 : 18 ، رؤ 17 : 7 ، أم 14 ، 13 : 4 ، نش 23 : 30خر (دة أماآن فى الكتاب المقدس ذآرت القرفة فى ع )9

القرفة من بضائع بابل القديمة آانت تستخدم طبيًا فى زيادة قوة الهضم وتقوية األمعاء الضعيفة بعد إصابتها بالبرد  )10
 . صل عن طريق التدليك بمسحوقها، آما تفيد فى حاالت السعال الرطب ، وتستخدم فى عالج إلتهابات المفا

  

   القرنفل-10

  
  

   Dianthus Caryophyliusاإلسم العلمى لهذا النبات هو  )1
   Clove treeيسمى باإلنجليزية  )2
وشجره من أجمل نباتات المناطق الحارة بالهند والصين وشكله . هو نبات عشبى معمر تتجدد زراعته سنويًا  )3

وألوانها زاهية ورائحتها عطرية مقبولة تبقى محفوظة . وردية مثلثية التقطيع أما أزهاره ف. مخروطى ودائم الخضرة 
  .لحين جفافها

  .تنمو هذه الشجرة فى جزر ملوخ وغينيا الجديدة والصين  )4
يوجد خمسة أنواع ألشجار القرنفل حسب طبيعة زراعته ، وشجرة القرنفل ذات اإلثنى عشرة عامًا تعطى آمية  )5

  .  آيلو جرامًا 25وإذا ترآت لسنين أآثر تعطى آمية تصل إلى . ية آيلو جرامات من األزهار تصل إلى ثمان
  . ويحتاج إلى عناية خاصة أثناء زراعته وتسميده. شجر القرنفل يتكاثر إما بالبذار أو بالعقل  )6
 آما يقوى. زهر القرنفل آان يستخدم آمنبه للجهاز الهضمى وضد حاالت اإلسهال والقئ وضعف عضالت المعدة )7

اللثة ، ويوضع على األسنان المسوسة لكي العصب المتألم آما يستخدم مسحوق القرنفل فى إستخدامات أخر 
  .آثيرة 

  

   قشور ورد عراقى-11

  
  

   Rosaceaeوهو من العائلة النباتية ) الورد البلدى (  )1
   Rosa centifoliaالورد المستخدم يسمى علميًا  )2
  .  ، وهو الشعار الوطنى اإلنجليزى Cabbage roseيسمى باإلنجليزية الدارجة  )3
  . هو زهر لشجيرات صغيرة ذات ألوان مختلفة منها األبيض واألصفر والبرتقالى واألحمر  )4
له رائحة عطرة مميزة تسنخلص من زيت الورد وتضاف إلى الماء إلعطائه رائحة طيبة وتستخدم أيضًا فى صنع  )5

  بعض العطور 
  ) . بدون الكأس ( ما يكون من بتالت الزهرة أو الزهرة بدون الزر المستخدم فى عمل الميرون فغالبًا  )6

  



   حصا لبان-12
  
  

) ”Boswellia “Burseraceae(ُيعد اللبان هو أحد مكونات البخور وهو يتكون من أصماغ عدة أنواع من أشجار وشجيرات نبات 
جي يمكن الحصول عليه من النبات بعمل قطع فيه التي تنمو في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا والبخور هو صمغ راتن

فيخرج سائل لبني ثم يتحوَّل إلى راتنجي عندما يجف ثم يتحوَّل إلى نقاط صلبة ثم ُيجمع بعد خروجه من النبات بشهرين 
خور والراتنج صافي صلب ويتحوَّل لونه إلى األبيض في بعض األنواع وهو ُيستخدم في استعماالت أخرى باإلضافة إلى الب

فُيستخدم بكميات قليلة لتعطير بعض المنتجات وفي الطب إليقاف النزيف وُيعتبر البخور من أآثر المنتجات الطبيعية قيمة 
ترآيب البخور دون تحديد للكميات الُمستخدمة التي ربما تكون بكميات متساوية وُيضاف ) 37: 30خر (ويذآر . في المنطقة

  .إليها الملح وال ُيعرف ألي سبب
  

  .ويتكاثر بالعقلة أو بالتقسيم . هو عبارة عن نبات عشبى صغير معمر آثير األوراق " لبان ذآر " يطلق عليه  .1
 .هو عبارة عن صمغ أبيض عطر ، طعمه حريف ، وعندما يشتعل تنبعث منه رائحة عطرية  .2
 .يستخرج حصا اللبان بشق قشرة الشجرة ، فيخرج منها العصير ويجفف .3
   Boswellia carteriiلنبات هو اإلسم العلمى لهذا ا .4

  libanoj:  ، ُتكتب باليونانيةFrankincense أو Olibanum treeيسمى النبات باإلنجليزية 
  . ومعناها أبيض " لبونه " يسمى بالعبرية  .5
  . آان يستعمل قديمًا فى الطب آمخفف آلالم المعدة وآمنبه قوى .6

 أحد المواد التى يتكون منها دهن المسحة المستعمل فى ورد ذآره فى الكتاب المقدس فى عدة مناسبات ، فكان
 16 ، 15 ، 2 ، 1 : 2ال ( آما أنه آان يضاف إلى الزيت فى التقدمة  ) 34 : 30خر ( تكريس الكهنة لوظيفتهم المقدسة 

آان يسكب على و ) 11 : 5ال ( إال أنه لم يكن يوضع على ذبيحة الخطيئة  ) 15 : 6ال ( وآان يوقد إلعطاء رائحة طيبة ) 
حسب ما ورد فى ) شيبا ( آما آان بنو إسرائيل يجلبون اللبان من حضرموت  ) 29 : 9 أى 1 ، 7 : 24ال ( خبز التقدمة 

   ). 20 : 6 ، ار 6 : 60اش ( الكتاب المقدس 
  ينمو فى الهند والجزيرة العربية وبعض البالد األفريقية .7
 

  البسباسة-13

  دار آيسة أو العرسيا  .1
   Myristica fragransم العلمى واإلس .2
   Nutmeg treeاإلسم اإلنجليزى لشجرة البسباسة هو  .3
، هذه القشور رائحتها عطرية حادة وأوراقها ) جوزة الطيب ( البسباسة هى قشور ساق شجر الجوز وأوراقه  .4

  يابسة تميل إلى اللون األحمر ، 
أوراقه فإنها تستخدم فى إزالة البلغم ، آذلك آانت قشور هذا النبات تستخدم فى تطييب رائحة الفم وآذلك  .5

  . يستخدم هذا النبات فى أغراض طبية أخرى 
  . ينمو فى بالد الهند وجزر آسيا  .6

  

  : جوزة الطيب -14

  
  

  هى ثمرة شجر البسباسة المذآورة سابقًا ويسمى أيضا جواز بوا ، وسميت آذلك لعطريتها ،  .1
وزة الطيب فى المطبخ وفى بعض النواحى الطبية آمزيل للبلغم آما تستخدم ثمار ج.تدخل فى صنع األطياب  .2

 آما تستخدم أيضا قشوره وأوراقه.والصداع ولمنع الغثيان والقئ 
  . أجودها الثمار الحمراء ، وهى ثمار جامدة فى حجم الزيتونة  .3

  
  
  
  

  



   زرنباد-15

  
  

   Zingiber zerumbetاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .1
   Wild ginger أو Broad leaved gingerللغة اإلنجليزية يسمى هذا النبات با .2
  . يسمى آافور الكعك فى بعض األحيان .3
  . وهو نبات عطرى حاد ينبت بجبال بنكالة وله أوراق تشبه ورق الرمان ، وطعمه مر  .4
  .آما يستخدم عادة فى إزالة البلغم وحفظ األسنان وآمزيل للمغص الكلوى . آان يستخدم فى الطب القديم  .5

  

   سنبل الطيب-16

  
  

  هو السنبل الهندى 
   Nardus jatamansiاإلسم العلمى لهذا النبات هو 

   Nardus أو Indian valerian أو Spikenardباللغة اإلنجليزية الدارجة 
  زيته المستخلص منه يسمى البلسم  )1
ينبت آثيرًا فى جبال يرتفع النبات إلى حوالى متر و. هو نبات صغير الحجم ساقه خشبية مقسمة إلى فروع  )2

  الهيمااليا على إرتفاع عال 
  هناك نوعان أحدهما الهندى ويسمونه العصافيرى والرومى ويسمونه الناردين  )3
ولقد ذآر هذا النبات فى الكتاب المقدس ، فقد أخذت مريم أخت ليعازر سنبل الطيب . ورائحة السنبل قوية جدًا )4

فأخذت مريم منًا من طيب ناردين خالص آثير الثمن ودهنت  : " وباألخص نوعه الناردين ودهنت به قدمى يسوع
بيت ليعازر وذلك قبل  ) 3 : 14مر ( وذآر هذا أيضًا فى  ) . 3 : 12يو " ( قدمى يسوع ومسحت قدميه بشعرها 

الفصح بستة أيام وآان عملها دليًال على حسن ضيافتها للسيد المسيح الذى أقام أخاها من الموت ـ آذلك ذآر 
 ) . 14 ، 13 : 4 ، نش 12 : 1نش ( لناردين من بين األطياب التى حملتها عروس سليمان فى سفر النشيد ا

  . وآان القدماء يستخدمون هذا الطيب فى عالج أمراض الكبد والخفقان وفى تجفيف القروح
  

   العود القاقلى -17
)Aloe( ) 39: 19يو(  

  
) Lign aloes or aloe wood(فاسمه باإلنجليزية ) 8: 45مز  (ֶאָהִלים: بالعبريةأمَّا العود المذآور في العهد القديم فُيكتب 

وسفر ) 8: 45مز (فهو نبات ذو رائحة عطرية ُيستخدم في تعطير المالبس ) ?Aquilaria malaccensis(واسمه العلمي 
عد (ليه بلعام عندما بارك بني إسرائيل وقد أشار إ) 17: 7أم " (بمر وعود وقرفة"األمثال يذآر أن الزانية قد عطَّرت الفراش 

  .وأصل هذا النبات من منطقة الهند وماليزيا، وقلبه مشبَّع باألصماغ الراتنجية). 6: 24
  

  عود الندى أو العود الهندى  .1
 Indian aloe أو Agollochum ويسمى باإلنجليزية الدارجة Aquilaria agallochaاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .2

tree   
أشجار تنمو فى الهند الشرقية وفى حالة إحتقان أوعية الشجرة تمتلئ األوعية بمادة دهنية راتنجية عطرة هى  .3

  . وتفوح من الخشب رائحة زآية 
  يصنع من قشر شجر العود القاقلى ورق آونشنشين ، .4
  يعتبر عطر العود القاقلى من أغلى العطور الشرقية  .5
آما آانوا يستخدمونه فى تبخير البيوت وتحنيط .  صنع األثاث آان القدماء يستخدمون خشب هذا النبات فى .6

  ) وخاصة فيما يتصل بالمصريين والعبرانيين ( الموتى 
يو (آان العود ضمن المزيج الذي استخدمه يوسف ونيقوديموس في تكفين جسد الرب يسوع قبل دفنه في القبر  .7

يضًا نيقوديموس الذى أتى أوًال إلى يسوع ليًال وجاء أ: " حيث طيب بها نيقوديموس جسد الرب يسوع ) 39: 19
آل ثيابك : " آما ذآره المرنم آنبؤة عن السيد المسيح  ) . 39 : 19يو " ( وهو حامل مزيج ُمر وعود نحو مئة منًا 

قصب الذريرة وقرفة مع . ناردين وآرآم : " ، وآذلك ذآره آاتب عروس النشيد  ) 8 : 45مز " ( ُمر وعود وسليخة 



( آما تنبأ بلعام لبنى إسرائيل فى سفر العدد  ) . 14 : 4نش " ( ُمر وعود مع آل أنفس األطياب . عود اللبان آل 
   ) . 6 : 24عد 

. قال علماء العرب أن هذا النبات إذا مضغ أو طبخ و شرب منه قليًال ، فإنه نافع للمعدة واألمعاء وخاصة القرحة  .8
  . آما أنه يستخدم آدواء للقئ.  والسعال وضيق النفس وآذلك يوقف البلغم ، وينفع فى الربو

أو في أي شاهد ) 8: 45مز (فليس هو العود المذآور في . والنبات المذآور هنا فريد في ذآره في الكتاب المقدَّس .9
 Aloe(أمَّا عود العهد الجديد فهو . آخر في العهد القديم الذي من المحتمل أن يكون مشتقًا من شجرة أسيوية

barbadense .( وهو نبات قصير أوراقه سميكة ولحمية ممتلئة بمواد جيالتينية آانت ُتستخدم آسائل في التحنيط
  .في مصر أيام الفراعنة وُيستخدم ُمستخلص العود اليوم آمرهم للحروق والجلد

  

   المر-18

  
  )Myrrh) ( 17: 7أم(  

  
    .ىوهي نفس الكلمة العربية لفظًا ومعًن מר: ُتكتب بالعبرية

والمر هو مادة راتنجية مجفَّفة لعدة أنواع من النباتات وهي شجيرات تنمو في المناطق االستوائية وشبه االستوائية 
وقد . في شرق أفريقيا والعربية والهند وال ُتستخدم آل األنواع في نفس الغرض فالبعض ُيستخدم آعقاقير واآلخر آعطور

له خواص مخدِّرة وهذا ُيفسر السبب في إعطاء الرب يسوع خمرًا ) Commiphora myrrha(أثبتت األبحاث الحديثة أن 
وهو الذي أشار إليه ) Commiphora guidotti(وُيحتمل أن المر العطر هو ). 23: 15مر (ممزوجًا بمر وهو على الصليب 

حيث ) 17: 7أم  (وآذلك في) 13 و5 و1: 5، 14 و6: 4، 6: 3، 13: 1نش (سليمان في سفر نشيد األنشاد سبع مرات 
  ).11: 2مت (وآان المر من ضمن الهدايا التي قدَّمها المجوس للرب يسوع . اسُتخدم في تعطير المالبس والفراش

  
  

  شجرة المر في جنوب اليمن
   

   Commiphora myrrhaواإلسم العلمى لهذا النبات هو  .1
  Myrrh treeيسمى النبات باللغة اإلنجليزية  .2
اك آثيرة وعندما تشرط هذه األشجار يخرج منها عصير صمغى هذا النبات ينبت فى البالد العربية ونباته له أشو .3

وعندما يجف يكون على هيئة حبيبات بيضاء أو صفراء ، رائحتها زآية وطعمها مر . يسيل على حصر قد بسطت له 
.  

  . هذا الراتنج معروف من قديم الزمان ، وآان القدماء يستخدمونه آثيرًا وذلك بحرقه فى المعابد والهياآل  .4
  . وآمنبه قوى . مله اليونانيون فى الطب وآانوا يعتبرونه من أآثر الراتنجات المقوية للمعدة والمضادة للعفونةإستع .5



آما آان  ) 23 : 30خر ( ذآر المر فى الكتاب المقدس فى عدة أماآن ، فكان من ضمن مواد المسحة المقدسة  .6
وآذلك آان المر إحدى الهدايا التى  ) 17 : 7 ، أم 8  :45مز ( وفى تعطير النساء  ) 39 : 19يو ( يستعمل للتحنيط 

، آما آان الرومان يستعملونه لتهدئة األلم مثلما حدث عندما أعطوا السيد  ) 12 : 2مت ( قدمت إلى طفل المزود 
   ) . 23 : 15مر ( المسيح وهو على الصليب خمرًا ممزوجًا بمر 

  

   الزعفران-19

  
  

   Crocus sativus واإلسم العلمى لهذا النبات هو .1
   Crocus أو Saffronيسمى باإلنجليزية  .2
ويبلغ . وهو نبات حولى بعضه شتوى والبعض اآلخر صيفى . هذا النبات ينبت فى بالد الشام وأرمينيا والمغرب  .3

أنواعه عشرون نوعًا ، أوراقه خيطية تشبه أوراق الحشائش ولون أزهاره يختلف من نوع آلخر ، فهناك األصفر 
  . واللون األحمر أو األصفر قوى بحيث يلّون الماء . طعمه الذع ورائحته قوية نفاذة . ر واألرجوانى والبنفسجى واألحم

  ينمو هذا النبات تحت الشجيرات ويحتاج إلى تربة جيدة الصرف ،  .4
لعامة مياسم األزهار الكبيرة هو الجزء الذى يستخرج منه الصبغة والعقاقير ، حيث تطحن أو تعصر ، ويسميه ا .5

آان الزعفران يستخدم قديمًا فى تنبيه الجهاز الهضمى وعالج ضعف المعدة ، آما آان يستخدم فى . بالكرآم
إزالة الخمول والتقلصات والربو والسعال التشنجى والنقرس والروماتيزم ، وآان آذلك يستخدم فى صنع أنواع 

  . الكحل وفى تخفيف القروح والجرب
  

  : الدن والمى -20

  
  

   Amyris elemiferaصمغ راتنجى يجمع من نبات إسمه العلمى هو  .1
   Gum elemi treeإسمه باللغة اإلنجليزية  .2
  . هو شجر يشبه الالدن وينمو فى بالد الحبشة والسودان  .3
والعصارة الراتينجية تكون أوًال سائلة ثم . يمكن الحصول على هذا الصمغ بواسطة شقوق تعمل فى الشجرة  .4

  ،تيبس ويصفر لونها
وثماره لحمية تحتوى .  وله أزهار بيضاء مهيئة بشكل عناقيد Olibanwm treeجميع صفات هذا الالدن تشبه نبات  .5

  .على نوى وحيد البذرة 
آان يستعمل فى ترآيبات قديمة مثل مرهم األسطرآس ، آما آان يستعمل فى إزالة األوجاع الروماتيزمية وعالج  .6

  .الجروح والضربات الشمسية 
  

  ارسين د-21

  
  

   Cinnammom zeylanicwmيسمى هذا النبات علميًا  .1
  kinnamwmon: ُتكتب باليونانية .2
  هي نبات السنا أو القرفة الصينية  .3
   Common cinnamon treeيسمى باإلنجليزية  .4
ويبلغ إرتفاع . هو شجر هندى ينمو عند تخوم الصين والمناطق اإلستوائية وهو نبات خشبى أوراقه آأوراق الجوز  .5

  .  سم 90النبات حوالى 
  . توجد أنواع آثيرة من هذا النبات معظمها تعيش فى جو متوسط الحرارة وذى رطوبة عالية  .6
قشور هذا النبات هى التى تستخدم طبيًا فى تقوية المعدة والكبد ، آما آان يستخدمونها آعالج لإلستسقاء  .7

  . والمغص وآمدر للبول 
  
  



   الصبر السقطرى-22

  
  

   Aloe veraنبات علميًا يسمى هذا ال .1
   Aloeيسمى باإلنجليزية  .2
هذا الصبر هو عصارة شجرة تنمو فى جنوب أفريقيا ، وعصارتها مرة جدًا وخشب هذا النبات صلب وله رائحة طيبة  .3

.  
  .الذى يستخدم فى عمل الميرون هو الخشب وليس العصارة  .4
لصدر والمعدة آما إستخدم فى منع تساقط الشعر آان األطباء يستخدمونه فى عالج نزالت البرد والربو وأمراض ا .5

  . والصبر من األدوية التى جلبها األسكندر األآبر من اليمن إلى مصر . أو إنباته بعد القراع
  

   الميعة السائلة -23

  
  

  تسمى األسطرآس أو بلسم قوبلم أو البلسان النباتى  .1
   Styrex officinaleاإلسم العلمى لهذا النبات هو  .2
  Styrax officeinalis أو Officinal storax أو Storax treeإلنجليزية يسمى با .3
   Liquid amber أو Gum styrexالعصارة المستخرجة من هذا النبات هى الميعة السائلة وباإلنجليزية تسمى  .4
  .نوع ينبت فى أمريكا الشمالية وآخر ينمو فى نواحى البحر األحمر: هذا النبات له نوعان  .5
وعلى نفس الشجرة توجد أزهار مذآرة وأخرى مؤنثة .  وأزهاره على هيئة عناقيد صغيرة متفرعة أوراقه عريضة .6

  ذات مبيضين وحيدى المسكن وينتهى آل منها بطرف منحنى القمة 
الميعة السائلة المستخلصة من هذا النبات سميكة القوام ، بيضاء اللون إذا آانت جيدة ولكن إذا ترآت تصير  .7

  . ورائحتها زآية وسريعة اإلنتشار وطعمها مر سنجابية معتمة ،
  . لحل الميعة تسخن على حمام مائى وتحل بالزيت الساخن  .8
" ( ميعة وأظفارًا وقنة عطرة ولبانًا نقيًا " لقد ذآرت الميعة فى الكتاب المقدس على أنها من بخور العطر المقدس  .9

   ) . 34 : 30خر 
  

   الحبهان-24

  
  

   Amomum cardamom يسمى هذا النبات علميًا .1
   Cardamomيسمى فى اللغة اإلنجليزية  .2
وهو من العائلة الزنجبيلية ويستخدم فى المطبخ . وثماره زيتية عطرية ، ورائحتها نفاذة . ينمو فى المناطق الحارة  .3

  . آأحد التوابل وهو نبات عشبى وأوراقه صغيرة 
  

   المسك-25

  
  

   Hibiscus ablemoscusتستخرج هذه المادة من نبات يسمى علميًا  .1
   . Ablemusk أو Musk mallowيسمى باإلنجليزية نبات  .2
  . هو نبات ينمو فى نواحى سورية وفلسطين واألناضول  .3
  . والزيت المستخرج من هذا النبات له رائحة عطرية شديدة . رائحته تربينية  .4
  ) .  54 : 13تتمة دانيال ( ذآر هذا الطيب فى قصة سوسنة فى الكتاب المقدس  .5

 
  



  : العنبر السائل -26

  
   Liquidamber styracifluaاإلسم العلمى لهذا النبات  .1
   Storaxيسمى باللغة اإلنجليزية  .2
واألزهار شعاعية مستعرضة وهذا النبات ينمو فى المناطق .  سم متفرع األوراق 80هو نبات طول ساقه حوالى  .3

  .  الماء وهى مادة بيضاء ، له رائحة طيبة المشمسة والعنبر المستخلص من هذا النبات ال يذوب فى
هناك عنبر حيوانى ، شمعى الشكل يتكون فى أمعاء الحيوانات البحرية وهذا العنبر يجمع من ماء البحر إذ يكون  .4

" قشلوت مكروسيفال " طافيًا قرب شواطئ الهند والصين واليابان وهو المتكون فى أمعاء حيوان بحرى يسمى 
  حة قوية ولونه سنجابى وآان يستعمل قديمًا فى عالج أمراض الجهاز العصبى والجهاز الهضمى وهذا العنبر له رائ

  

  )البلسان (  البلسم -27
  بلسان جلعاد

)Balm( 

  
  

Cistus salvifolius  
  

  
ُيستخرج منها ُدهن عطر الرائحة ومادة صمغية لتضميد . أبيض، شجرة عطرة الرائحة زهرها )25: 37تك  (ְצִריالبلسان 

  والبلسان ُيدعى في العامية البيلسان . الجروح ُتسمى البلسم
) 22: 8إر (معروف لدى دارس الكتاب المقدَّس رغم عدم ذآرها إالَّ مرَّة واحدة ) Balm in Gilead(بلسان جلعاد  .1

  ق األردن وهو من النباتات الشهيرة في منطقة جلعاد شر
 . ويمكن التمييز بينهم بسهولة من لون األزهار) Cistus salvifolius(و) Cistus creticus: (ُيعرف منه نوعان .2
   Momordica balsamlinaواإلسم العلمى لهذا النبات  .3
   Balsam appleيسمى باللغة اإلنجليزية  .4
  يسميه العرب تفاح العجائب  .5
وشجر البلسان يصل قطره حوالى متر ونصف وأوراقه مثل أوراق العنب الخضراء هو نبات يبلغ إرتفاعه ثمانية أمتار  .6

وأزهاره صفراء صغيرة ، تنتج ثمار برتقالية طويلة واألشجار تتكاثر بالعقلة فى جميع األراضى بشرط أال تحتوى على 
  . رطوبة مفرطة ويزرع آثيرًا فى بالد الحبشة واليمن 



ن يشم رائحة هذا النبات بوضوح وتغطي األوراق مادة صمغية لزجة وُيستخدم في األيام الحارة يستطيع المرء أ .7
البلسان آمادة عطرية وُتستخدم أيضًا في الطب حيث تقلِّل من التهابات الجلد وقد أظهرت األبحاث الكيميائية 

وأطنب المؤرخون بلسم جلعاد مشهور برائحته العطرية . الحديثة فاعلية مكونات النبات في عالج األمراض الجلدية
 والشعراء فى مدحه ، 

وهكذا شاع إستعماله  ) 22 : 8أر ( قد ذآر األطباء فى القديم له منافع عظيمة فى الشفاء من األمراض والجروح  .8
بين األمم الشرقية فى ذلك الزمان فكان التجار يحملونه إلى مصر ويبيعونه لسكان البالد الذين آانوا يحنطون 

( الكتاب المقدس أن اإلسماعيليين الذين إشتروا يوسف آانوا حاملين بلسانًا معهم إلى مصر موتاهم به وذآر فى 
 ، ولقد آان يباع بضعف ثقله من الفضة فيما بعد ) 25 : 37تك 

  .يستخرج البلسان بجرح الشجرة ، فيخرج منها العصير ويؤخذ فى أوعية خزفية .9
جروح ، آما تتخذ األزهار فى الطب للتنبيه ومنقوع يستخدم البلسان بإذابته فى زيت الزيتون لعالج ال .10

  . األزهار للغرغرة ومكمدات للعيون 
 م ، أخذ منه آميات إلى روما عالمة على إنتصاره 70لقد قيل أن تيطس الذى هدم أورشليم فى سنة  .11

  . العظيم 
  . البلسان ال ينبت اآلن فى جلعاد غير أنه آان ينبت فى العصور الماضية  .12
  . جر البلسان نقل من وادى األردن وزرع على البئر بالمكان المعروف بالمطرية يقال أن ش .13
ولقد آان األباء البطارآة يضيفون . يظن الرهبان الذين فى أريحا أن الزقوم المصرى هو بلسم جلعاد  .14

ن البلسان بعد إضافة الدرور ، آٍل حسب ما تيسر لديه ، ولقد آتب إبن شمحون المطبب آيفية إختبار ده
  . البلسان النقى 

  

   زيت الزيتون-28

  
  

   Olea europeaهذا الزيت يستخرج من ثمرة شجر الزيتون المسماه علميًا  .1
   . Olive treeيسمي باإلنجليزية  .2
ذآرت إسم هذه الشجرة فى العصور األولى للمسيحية فى الكتاب المقدس ، فهذه حمامة نوح تحمل غصن  .3

ويعتبر غصن الزيتون رمز السالم  ) 11 : 8تك ( إلى إنحصار المياه عن وجه األرض الزيتون لتعود إلى نوح منبهة له 
   ) 6 : 14 ، هو 16 : 11 ، أر 8 : 52مز ( فى آل العالم ويشير إلى النجاح والبرآة 

ولكن أدخلت زراعة  ) 11 : 23خر ( ينمو شجر الزيتون فى بالد حوض البحر األبيض المتوسط ومعروف منذ القدم  .4
وشجر . النبات فى مناطق ذات مناخ مالئم مثل الصين وجنوب أفريقيا ووالية آاليفورنيا بالواليات المتحدة هذا 

   ) Olea satwa( الزيتون المستزرع حاليًا يختلف آثيرًا عن الزيتون البرى 
ة يتراوح عمرها بين شجرة الزيتون المستزرعة صغيرة ونادرًا ما يزيد إرتفاعها عن عشرة أمتار وأوراقها دائمة الخضر .5

  .أما شجر الزيتون البرى فينمو فى بالد آسيا الصغرى واليونان.  ، وألف عام وتزرع بالعقل أو بالعقد أو بالتطعيم 500
وينتشر الزيتون بكثرة حيث يكثر من حول  ) . 17 : 11 ، رو 15 : 18نح ( ذآر الزيتون البرى فى الكتاب المقدس  .6

   ) .3 : 128مز ( الشجرة أشجار صغيرة نامية 
   ) .6 : 17 ، اش 20 : 24تث ( ثمر الزيتون يجمع بخبط الشجرة أو نفضها  .7
أو  ) 6 : 29أى ( وفى القديم آانت المعاصر تنحت فى الصخر . أما زيت الزيتون فيستخلص من الثمار بعصرها  .8

  . أو بإستخدام معاصر خاصة بذلك  ) 15 : 6 ، مى 24 : 33تث ( يداس باألرجل 
وآان الزيت النقى يجهز بطريقة  ) 39 : 10 ، نح 13 : 7 ، تث 12 : 18عد (  الزيت إنتاجًا أساسيًا فى فلسطين آان .9

   ) 20 : 27خر ( خاصة لإلضاءة المستمرة فى القدس 
  ،  ) 7 – 1 : 2ال ( آانت بعض التقدمات ترش بالزيت قبل تقديمها  .10
   ) . 34 : 10 ، لو 13 : 6 ، مر 6 : 1اش ( آان يستخدم فى القديم فى عالج بعض الجروح  .11
ومسح الكهنة ورؤساء الكهنة  ) 13 ، 1 : 16 ، 1 : 10 صم 1( إستخدم زيت الزيتون فى مسح الملوك  .12

   ) . 33 – 22 : 30خر ( ومسح خيمة اإلجتماع والتابوت والمائدة والمنارة والمرحضة والمذبحين 
روبيم فى هيكل سليمان ، وآان آل آروب يرتفع أما خشب شجر الزيتون فكان يستخدم فى صناعة الك .13

   ) . 33 – 31 : 6 مل 1( وآذلك فى صنع زوايا األبواب فى الهيكل  ) 26 ، 23 : 6 مل 1( إلى عشرة أذرع 
فى عمل الميرون المقدس آان الزيت المستخدم هو زيت الزيتون الفلسطينى النقى حديث التحضير ،  .14

  . بى أو يونانى وذلك فى حاالت الضرورةونادرًا ما إستخدم زيت زيتون مغر
  

 


