
 

                                          الميرون المقدس

    

 للقمص جورجيوس قلته

 

 

 

 جزء من مقدمة الكاتب:
 

هذا الكتاب هو جزء من ثمرة قراءات وبحوث كتبت عن عمل الميرون المقدس فى الكنيسة , .. , ويشمل 
طبخه وتقديسه , واستخدامات الميرون ون وطقس ممارسته , وتاريخ عمل الميرون , وطريقة رسر المي

.المقدس فى الكنيسة  

 

 مكونات الميرون المقدس
 

.يتكون الميرون المقدس من مواد عطرية وافارى , ذكرت معظمها فى الكتاب المقدس   
 

كان يدخل فى تركيب الدهن المقدس لمسح خيمة االجتماع وانيتها 
 والكهنة .

األَْطَياِب, .. ,َِقْرَفًة َعِطَرًة ِنْصَف ذلَِك: ِمَئَتْيِن " َوأَْنَت َتأُْخُذ لََك أَْفَخَر 
ِريَرِة ِمَئَتْيِن َوَخْمِسيَن" ) خر  (30:  03َوَخْمِسيَن، َوَقَصَب الذَّ  

 قصب الذريرة عطر

ْوَسِن " )نش  اِعي َبْيَن السَّ :  3يسمى السوسن " َحِبيِبي لِي َوأََنا لَُه. الرَّ
61 )  

 عرق الطيب عطر

القنة العطرة , وتدخل فى تركيب العطور المكونة للمسحة " ُخْذ تسمى 
ا , .. , َفَتْصَنُعَها َبُخوًرا  ًة َعِطَرًة َولَُباًنا َنِقي ً لََك أَْعَطاًرا: َمْيَعًة َوأَْظَفاًرا َوِقنَّ

اِر، " ) خر  (03 – 03:  03َعِطًرا َصْنَعَة اْلَعطَّ  

 السليخة عطر

صلب احمر طيب الرائحة . يسمى عود البرد , وهو نبات  دار شيشعان عطر 

 تين الفيل عطر يستخدم طبيا فى عالج المغص الشديد , وفى عالج االورام .

 الالفندر عطر تستخدم االطراف الخضراء منه فى انتاج الكتان

يسمى ابو فروة الحصان , ويستخدم طبيا فى معالجة لسع الهوام , وفى 
 حاالت ضيق التنفس .

هندىقسط    
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بِّ َوَبْيِت اْلَملِِك،   ْنَدِل َدَراَبِزيًنا لَِبْيِت الرَّ " َفَعِمَل ُسلَْيَماُن َخَشَب الصَّ
يَن " )  ( 63:  63مل 6َوأَْعَواًدا َوَرَباًبا لِْلُمَغنِّ  

 صندل مقاصيرى 

ِمَئَتْيِن  " َوأَْنَت َتأُْخُذ لََك أَْفَخَر األَْطَياِب, .. ,َِقْرَفًة َعِطَرًة ِنْصَف ذلَِك:
(30:  03َوَخْمِسيَن " ) خر   

 القرفة 

 القرنفل  يستخدم زهر القرنفل فى حاالت االسهال والقئ , كما يقوى اللثة.

وهو الورد البلدى , له رائحة عطرية مميزة , ويستخدم فى صنع بعض 
 العطور.

 قشور ورد عراقى 

ا ) خر "ُخْذ لََك أَْعَطاًرا: َمْيَعًة َوأَْظَفاًرا  ًة َعِطَرًة َولَُباًنا َنِقي ً  03:  03َوِقنَّ
") 

 حصا لبان 

هى قشور ساق الجوز واوراقه )جوزة الطيب( , تستخدم فى تطييب 
 رائحة الفم.

 البسباسة 

 جوزة الطيب  ثمرة شجرة البسباسة , وتستخدم كمزيل للبلغم ولمنع القئ.

 زرنباد  يستخدم فى ازالة البلغم ومزيل للمغص الكلوى.

 الزيت المستخلص منه يسمى البلسم , وهو الناردين.
َمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي  "َفأََخَذْت َمْرَيُم َمًنا ِمْن ِطيِب َناِرِديٍن َخالٍِص َكِثيِر الثَّ

( " 0:  63َيُسوَع ) يو   

 سنبل الطيب عطر

 من اغلى العطور الشرقية , ويستخدم فى تحنيط الموتى.
أَْيًضا ِنيقُوِديُموُس، ...، َوُهَو َحاِمٌل َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد َنْحَو ِمَئِة َمًنا " َوَجاَء 

(" 01:  61) يو    

 العود القاقلى عطر

" َوَجاَء أَْيًضا ِنيقُوِديُموُس، ...، َوُهَو َحاِمٌل َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد َنْحَو ِمَئِة َمًنا 
(" 01:  61) يو    

 المر 

الجزء الذى يستخرج منه الصبغة والعقاقير ,  مياسم االزهار هو
 ويسمى الكركم.

 الزعفران 

يستخدم فى ازالة االوجاع الروماتيزمية , وعالج الجروح , والضربات 
 الشمسية.

 الدن والمى صمغ

 دارسين  يستخدم طبيا فى تقوية المعدة والكبد.

 الصبر السقطرى  عصارة الصبر تستخدم فى صناعة الميرون .

ًة َعِطَرًة َولَُباًنا  تسمى البلسان النباتى  "ُخْذ لََك أَْعَطاًرا: َمْيَعًة َوأَْظَفاًرا َوِقنَّ
ا ) خر  (" 03:  03َنِقي ً  

 

 الميعة السائلة 

زيتية  ثمار الحبهان تستخدم فى صناعة الميرون.
 عطرية

 الحبهان

 الزيت المستخرج من هذا النبات له رائحة عطرية شديدة.
 

 المسك 



يجمع من ماء البحر حيث يتكون فى امعاء حيوان بحرى اسمه قشلوت 
 مكروسيفال.

 العنبر السائل 

"أَلَْيَس َبلََساٌن ِفي ِجْلَعاَد، أَْم لَْيَس ُهَناَك َطِبيٌب؟ َفلَِماَذا لَْم ُتْعَصْب ِبْنُت 
(" 33:  8َشْعِبي؟ ) ار   

 البلسم 

العهد القديم ومسح الكهنة.استخدم زيت الزيتون فى مسح ملوك   
ًسا لِْلَمْسَحِة ) خر  ْيُتوِن ِهيًنا , َوَتْصَنُعُه ُدْهًنا ُمَقدَّ  33:  03"َوِمْن َزْيِت الزَّ

– 33 ")  

 زيت الزيتون 

 
 

 
 استخدامات الميرون المقدس فى الكنيسة

 
سكب الميرون فى مياه المعمودية. -6  
رسم المعمدين بالميرون المقدس. -3  
الميرون وتدشين الكنائس. -0  
الميرون وتكريس المذابح بالكنائس. -3  
الميرون وتكريس اللوح المقدس. -3  
الميرون وتكريس اوانى المذبح. -1  
الميرون وتكريس جرن المعمودية. -7  
تدشين االيقونات بالميرون فى الكنيسة. -8  
استخدام الميرون فى مسح وتكريس الملوك. -1  
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