
  السريان العامردير مكتبة 
  

  

  أسئلة طقسية
  وإجابات روحية
  مائة سؤال وإجابة

  إعداد  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
 

كثرياً ما تدور يف أذهان بعض اآلبـاء الكهنـة واإلخـوة            
عض األسئلة الطقسية يطلبون هلا إجابـات       الشمامسة والشعب ب  

  .مقنعة مشبعة
ا هيثرية وأجبنا عل  كاخترنا مائة سؤال من األسئلة الطقسية ال      

بقدر استطاعتنا ونشرناها يف هذا الكتاب الصغري لعلـها تفيـد           
  .وقد نتبعه بكتاب آخر جنيب فيه على ما يصلنا من أسئلة. القراء

سبب بركـة ومنفعـة   نصلي إىل اهللا أن يكون هذا الكتاب   
لكل من يقرأه من اإلكلريوس وكل الشعب حىت يتعرفوا علـى           

الروحية للطقوس الكنسية اليت هي عـصب العبـادة يف          املعاين  
  .كنيستنا القبطية

بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مرمي وصلوات أبينـا         
  .املكرم البابا الطوباوي األنبا شنوده الثالث

  د امسه القدوس آمني ،،،والرب يبارك كل عمل 

   
   

   م٢٠٠٦الصوم الكبري 



 }٨{

مــــــا الــــــداعي أن نــــــصلي رفــــــع خبــــــور عــــــشية وبــــــاكر ونكـــــــرر        :  ١س 
  الصلوات ؟

وباكر هي صلوات استعدادية وكمدخل     رفع خبور عشية    :  ١ج  
توجـد  . البد منه للدخول إىل جو القداس الروحـاين       

رية غري مكررة يف رفع خبور عشية ورفع خبور    صلوات كث 
  .أما التكرار فهو نوع من اللجاجة إىل اهللا. باكر

يف رفـــع خبــــور عــــشية وبــــاكر   مـــا هــــي الــــصلوات األساســــية    : ٢س 
  وإىل ماذا ترمز صالة عشية وباكر ؟

يف رفع خبور عشية وباكر هي صالة       الصلوات األساسية    : ٢ج  
واشـي  جنيـل واأل  الشكر ودورات البخور وأوشية اإل    

  .اخلمسة الصغار
وباكر يذكرنا بالذبيحـة املـسائية      رفع خبور عشية    

  قال الـرب  . والصباحية اليت أمر الرب موسى بتقدميها     
 كُلَّ حوِلياِن اِنـخروفَ:  الْمذْبِح علَى تقَدمه ما وهذَا" 
 والْخروف اًــصباح تقَدمه الْواِحد الْخروف داِئماً يوٍم

 ِللرب وقُود روٍرـُس راِئحةُ ... الْعِشيِة ِفي تقَدمه الثَّاِني
  . )٤٢ – ٣٨ :٢٩خر (  " أَجياِلكُم ِفي داِئمةٌ محرقَةٌ

 }٩{

ق البخـور ؟ ومـا هــو نـوع البخـور املــستعمل يف      مـا هـو حــ   : ٣س 
  الكنيسة ؟

غرية من الفضة أو املعـدن  حق البخور عبارة عن علبة ص    : ٣ج  
أو اخلشب املبطن بالقطيفة ويوضع فيه البخور الـالزم         

  .للصالة
والبخور املُستعمل يف الكنيسة هو مادة صمغية نباتية        

وبعـض الـبالد    من أشجار تنمو غالباً يف الـصومال        
 وحينما نضع حبات البخور على اجلمر خترج        .األفريقية

  .منه رائحة طيبة عطرة
   ؟ستعمل البخور يف رفع البخور والقداسا يملاذ : ٤س 
   :أسبابنستعمل البخور يف الكنيسة لعدة : ٤ج 

 رائحته الذكية تشيع يف النفس روح البهجة واالرتيـاح      – ١
  .أثناء الصالة

 دخان البخور املتصاعد يشبه تصاعد الـصلوات الـيت          – ٢
نسألك يا سيدنا   " قول يف سر خبور عشية      نصليها لذلك   ن

صالتنا مثل خبـور  ) لتصعد ( ليك طلباتنا ولتستقم  اقبل إ 
  . )٢ :١٤١مز ( " رفع أيدينا ذبيحة مسائية 



 }١٠{

ألنه "  سفر مالخي النيب      جاء ذكر استعمال البخور يف     – ٣
من مشرق الشمس إىل مغرا امسي عظيم بني األمم ويف          
كل مكان يقرب المسي خبور وتقدمة طاهرة ألن امسـي          

   ).١١: ١مال ( "  اجلنود عظيم بني األمم قال رب
 نرفع البخور تشبهاً باملالك الذي جاء ذكره يف سـفر           – ٤

وجاء مالك آخر ووقف عنـد   ) " ٤، ٣: ٨رؤ ( الرؤيا  
املذبح ومعه مبخرة من ذهب وأُعطي خبوراً كثرياً لكـي          
يقدمه مع صلوات القديسني مجيعهم على مذبح الذهب        

 صـلوات   الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مـع       
  ".القديسني من يد املالك أمام اهللا 

  ما هي الشورية وما هي أجزاؤها؟ وإىل أي شيء ترمز؟ : ٥س ِ
الشورية هي وعاء جموف من الفضة أو املعدن يعلق بثالثة     : ٥ج  

تمـسك بـه    سالسل تنتهي من أعلى خبطاف صـغري        
الشورية، وللشورية غطاء بسلسلة تنتهي أيـضاً عنـد         

  .اخلطاف العلوي
الشورية اليت يوضع يف جتويفها الفحم املوقد بالنـار         
ترمز لبطن العذراء اليت محلت السيد املـسيح بناسـوته          

لـذين  لالهوت ا الفحم يرمز للناسوت والنار ل    . والهوته

 }١١{

احتدا بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري يف شخص السيد          
  .املسيح

  ماذا يقول الكاهن يف دورة البخور ؟ : ٦س 
ول الكاهن وهو يدور حول املذبح الـثالث أواشـي          يق : ٦ج  

  .السالمة واآلباء واالجتماعات ويرد الشماس مرداا
الـــــــــــــــــصليب والبـــــــــــــــــشارة يف دورة  هـــــــــــــــــل ميـــــــــــــــــسك الـــــــــــــــــشماس   : ٧س 

  ؟ أم الصليب فقط ؟البخور
ثنـاء دورات   أن ميسك الشماس الصليب فقط أ     األصح  :  ٧ج  

  : لألسباب اآلتيةالبخور حول املذبح
ليب سالح يرعب الشياطني ومسكه ضروري للكاهن الص: أوالً  

أو الشماس أثناء دورات البخور وحىت املؤمن العادي من         
املستحسن أن ميسك صليباً أثناء صلواته اخلاصة يف مرتله         

  .ألن الصليب هو قوة اهللا للخالص
حنن : الصليب هو موضوع الكرازة فمعلمنا بولس يقول        : ثانياً  

والشماس هـو   ) ٢٣: ١كو  ١ (نكرز باملسيح مصلوباً    
  .شريك الكاهن يف الكرازة بصليب املسيح



 }١٢{

الصليب هو موضوع فخرنا، منسكه يف أيدينا نعلقه على         : ثالثاً  
بـولس  معلمنا  . صدورنا وعلى كنائسنا ويف بيوتنا أيضاً     

أما من جهيت فحاشا يل أن أفتخـر إال         " الرسول يقول   
العـامل يل  بصليب ربنا يسوع املسيح الذي به قد صلب         

يف أثناء أوشـية اإلجنيـل     ).١٤: ٦غل " ( وأنا للعامل   
ودورة خبور اإلجنيل فقط ميـسك الـشماس الـصليب     

  .والبشارة
   معني ؟ وملاذا ؟اجتاههل الشورية يف يد الكاهن هلا  : ٨س 
يد البخور الواحدة تـشمل     ألن  نظام  للتبخري بالشورية    : ٨ج  

ية الشمال مث ناحيـة     يبخر الكاهن بالشورية ناح   : اآليت  
اليمني مث يف الوسط مث يعمل حركة واحدة نصف دائرية          

وهذا يعين أننا نعطي البخور للثـالوث       . بالشورية دوء 
  .القدوس اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد

  ؟خبوراً يف الشورية أثناء الدوراتكم مرة يضع الكاهن  : ٩س 
يادي خبور يف الشورية     أ ٥يضع الكاهن   الدورة  عند بدء    : ٩ج  

 بالرشومات الثالثة مث واحدة وهو يقول جمداً وإكراماً         ٣
للثالوث القدوس اآلب   وواحدة وهو يقول إكراماً وجمداً      

وهذه اخلمـس   . واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني     

 }١٣{

أيادي خبور تذكرنا خبمسة من رجال اهللا القديسني الذين   
  :مثل قدموا هللا ذبائح وصلوات مقبولة 

 هابيل الصديق الذي قدم للرب من أبكار غنمه ومـن           – ١
  ).٢٤: ٤تك (ىل هابيل وإىل قربانه مساا فنظر الرب إ

الذي بىن مذحباً للرب وأخذ من كـل البـهائم          :  نوح   – ٢
الطاهرة والطيور الطاهرة وأصعد حمرقات على املـذبح        
فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب يف قلبه ال أعـود           

   ).٢١، ٢٠: ٨تك ( ن األرض ألع
الذي أخرج خبزاً ومخراً وقدم ذبيحة غري       :  ملشيصادق   – ٣

   ).١٨ : ١٤تك ( دموية وبارك إبراهيم 
وعن الشعب على   الذي قدم ذبائح عن نفسه      :  هارون   – ٤

مذبح احملرقة، فتراءى جمد الرب لكل الشعب وخرجـت     
  حمنار من عند الرب وأحرقت على املذبح احملرقة والـش   

  .وذلك عالمة قبول اهللا للذبيحة ). ٩ال ( 
الذي دخل إىل مذبح الرب ليبخر فظهر لـه         :  زكريا   – ٥

مالك الرب على ميني مذبح البخور وبشره مبيالد يوحنـا    
   ).٢٢ – ٨: ١لو ( أعظم مواليد النساء 



 }١٤{

يف أما يف وسط الدورات فيضع الكاهن يد خبور واحـدة           
، و يقول جمـداً وإكرامـاً  الشورية بعد رشم درج البخور وه    

  .إكراماً وجمداً للثالوث القدوس اآلب واالبن والروحالقدس
 ؟ ماذا يسمي الكتاب الذي تقرأ فيه القراءات الكنسية : ١٠س 

  واي القراءات تقرأ يف صلوات رفع البخور والقداس ؟
 الكتاب الذي حيوي القراءات الكنسية يسمى القطمارس        ١٠ج  

مبعىن نصيب كل يوم  kata merocوهي كلمة يونانية 
مـن   أنـواع    ٤ويوجـد يف الكنيـسة      . من القراءات 
  :القطمارس 

 قطمارس الصوم الكبري وفيه قراءات الـصوم الكـبري          – ١
  .وصوم يونان

  .وفيه قراءات أسبوع اآلالم قطمارس أسبوع اآلالم – ٢
وفيه قـراءات أيـام اخلماسـني       :  قطمارس اخلماسني  – ٣

  .املقدسة
مارس السنوي وفيه قراءات أيام السنة وهو بدوره         القط – ٤

 قراءات اآلحاد يف جزء وقراءات األيام       جزأينينقسم إىل   
  .يف جزء آخر

  .؟أي القراءات تقرأ يف رفع البخور والقداس: بقية السؤال 
 }١٥{

أما يف  . يف رفع خبور عشية وباكر يقرأ مزمور وإجنيل       
  : قراءات هي ٥القداس فنقرأ 

 من رسائل بولس الرسول يبني عمل النعمة         جزء  البولس – ١
  .يف حياة اإلنسان

 –يعقـوب   ( جزء من الرسائل اجلامعة     :  الكاثوليكون   – ٢
يبني اجلهاد الروحي للمؤمن    )  يهوذا   – يوحنا   –بطرس  

  .والسلوك املسيحي املنضبط
يبني عمل الروح القـدس يف الكنيـسة        :  اإلبركسيس   – ٣

  .كجماعة وأفراد
يظهر .  يبني نبوات عن املسيح وعمله اخلالصي  : املزمور   – ٤

  .ذلك حينما نقرأه على ضوء معطيات العهد اجلديد
هو البشارة املفرحة باخلالص والوعود اإلهلية      :  اإلجنيل   – ٥

  .الصادقة
ملــــاذا ال نــــصلي قداســــات يف املــــساء تناســــب كــــل النــــاس     : ١١س 

  بدالً من االستيقاظ مبكراً ؟
  : هو الصباح لألسباب اآلتية أنسب وقت للقداس : ١١ج 



 }١٦{

 ل حىت نبكر للتواجد أمام الرب وتكـون الـصالة أو          – ١
والـرب  . ممارسة يف اليوم اجلديد حىت يتبارك اليوم كله       

   ).١٧: ٨أم ( يقول الذين يبكرون إىلَّ جيدونين 
النهار نكون صائمني والصالة وحنن صـائمني        يف باكر    – ٢

 واجلـسد   اًصـافي يكون الذهن   . أفضل منها بعد األكل   
 وتصري الصالة بروحانية أكثـر، إضـافة إىل أن          اًخفيف

التناول وحنن صائمني يكون أفضل منه وحنن مفطـرين         
فاإلنسان اجلائع يتقبل التناول بشغف واسـتعداد أكثـر         

  .ويكون للتناول مفعوله الروحي أكثر
مـــا هـــي صـــلوات االســـتعداد الـــيت يـــصليها الكـــاهن قبــــل         : ١٢س 

  ي شيء ترمز ؟القداس وإىل أ
يصلي الكاهن صالتني لالستعداد قبل القداس، صـالة      : ١٢ج  

وكالمهـا يف   . قبل فرش املذبح وصالة بعد فرش املذبح      
أنت يـا   : ... يقول يف األوىل  . منتهى العمق والروحانية  

سيد تعلم إين غري مستحق وال مستعد وال مـستوجب          
 ه أن أقتـرب   ج وليس يل و   هذه اخلدمة املقدسة اليت لك    

: والثانية يقول فيهـا     ... جمدك املقدس   وأفتح فاي أمام    
أنت يا سيدنا اجعلنا مستوجبني بقوة روحك القـدوس         

  ...أن نكمل هذه اخلدمة 
 }١٧{

إا صلوات عميقة ترمز إىل مسو خدمـة القـداس          
وقداستها، وشعور الكاهن بضعفه وعدم استحقاقه للقيام       

  .ا
  ون باملذبح ؟ما هو وعاء الذخرية ؟ وملاذا يك : ١٣س 
هو إنـاء   . وعاء الذخرية أو كما نسميه حق الذخرية       : ١٣ج  

صغري من الفضة أو املعدن له غطاء حمكم يأخـذ فيـه            
 من اجلسد والدم األقدسني ملناولة املرضى       اًالكاهن جزء 

  .ازهلم إذا مل يستطيعوا حضور القداسيف من
يت تــــــــــــــــس   : ١٤س  ــ تخدم يف مــــــــــــــــا هــــــــــــــــي األواين وأدوات املــــــــــــــــذبح الــــــــــــــ

 ؟ وإىل أي شــيء يرمــز كــل منــها وكيــف يفتحهــا    القــداس
  الكاهن ؟

  : أواين املذبح هي  :١٤ج 
 أو املعدن مستديرة الشكل تتسع      من الفضة  : الصينية – ١ 

ترمز مرة للمزود الذي وضعت     . للقربانة اليت توضع فيها   
فيه العذراء مرمي الطفل يسوع فور والدته، وترمز مـرة          

ف الرامي جسد يسوع بعـد      للقرب الذي وضع فيه يوس    
  .إنزاله من على الصليب



 }١٨{

قطعتان متقاطعتان من الفضة أو املعدن يعلومها        : النجم – ٢
يوضع النجم داخل الصينية عند فـرش املـذبح         . صليب

ويرمـز  . قربانة احلمل داخل الصينية حتت النجم     وتوضع  
هذا النجم للنجم الذي ظهر للمجوس وقادهم إىل بيت         

ملولود اإلهلي بالتحديـد حينمـا جـاء    حلم وإىل مكان ا  
   ).٩: ٢مت ( ووقف حيث كان الصيب 

يوضع داخل كرسـي    . من الفضة أو املعدن    : الكأس – ٣
الكأس عند فرش املذبح وتصب فيه قـارورة األباركـة          

والكأس يرمـز آلالم    . ويضاف إليه مقدار الثلث من املاء     
 إىل  كما يرمـز  . املسيح املربحة على الصليب كأس األمل     

عند طعنـه   جنب السيد املسيح الذي نزل منه دم وماء         
  .باحلربة بعد موته احمليي على الصليب

وهي كلمة يونانية تعين امللعقة، وهي ملعقـة         : املستري – ٤
  .صغرية يتم ا تناول دم املسيح يف اية القداس

بعد اية القداس توضع هذه األواين مع لفائف املذبح         
 وتقفل البقجة خبمسة عقد ثالثـة       داخل صرة أو بقجة   

التايل يفتح الكـاهن    وعند فرش املذبح للقداس     . واثنني
البقجة بأن يرشم رمشاً وحيل عقدة وهكذا حيل الـثالث          
عقد األوىل بالرشومات الثالثة وحيل العقدتني األخريتني       

 }١٩{

بارة جمداً وإكراماً إكراماً وجمداً للثالوث القدوس اآلب        عب
  .قدس اهللا الواحد آمنيواالبن والروح ال

مث يفرش اللفائف ويضع األواين يف مكاا على املذبح         
  .ويف كرسي الكأس

  ما هي القوارير املوجودة باملذبح وألي شيء ترمز ؟ : ١٥س 
يوجد بكل كنيسة عدة قـوارير زجاجيـة بأشـكال      : ١٥ج  

وأحجام خمتلفة، متأل القارورة املناسبة باألباركة قبل بدء        
 كان القداس احتفايل لعيد أو مناسبة تكون        إن. القداس

القارورة كبرية، وإن كان قداس عادي تكون القـارورة   
وجيب أن تمأل القارورة باألباركة إىل حافتها       . متوسطة

فآالم .  ألن هذا خطأ طقسي    وليس إىل نصفها أو ربعها    
  .املسيح كانت كاملة حىت الثمالة ودم املسيح نزل بغزارة

لي أوشــــــــــــية املرضــــــــــــى واملــــــــــــسافرين يف بعــــــــــــض     ملــــــــــــاذا نــــــــــــص  : ١٦س 
  األيام، وأيام أخرى نصلي أوشية املرضى والقرابني ؟

يف رفع خبور باكر نصلي أوشييت املرضى واملسافرين يف          : ١٦ج  
أيام األسبوع اخلمسة، وأوشية الراقدين فقط يف صـباح        
السبت وأوشييت املرضى والقـرابني يف أيـام اآلحـاد          



 }٢٠{

 لألسـباب   خلاصة بالسيد املسيح  واألعياد السيدية أي ا   
  :اآلتية

 تقال أوشية املرضى يف باكر ألن الكنيسة على حد تعبري           – ١
أنـت  : القديس يوحنا ذهيب الفم هي مستشفى يقـول         

مريض باخلطية يا أخي اذهب إىل الكنيسة فهي مستشفى         
واملستشفى تفتح أبواا يف الصباح لتلقي      . وليست حمكمة 

  .جلهم لكي يشفوا من أمراضهماملرضى واملصابني وتعا
 تقال أوشية املسافرين يف باكر حيث كانت العادة قدمياً          – ٢

السفر يف النهار فقط حيث النور ووضوح الرؤية وسالمة         
الطرق من اللصوص وقطاع الطرق، ومازال غالبية الناس        
يفضلون السفر يف النهار ألنه أكثر أمانـاً، واملـسافرون         

:  من أجلهم حيـث تقـول        حمتاجون لصلوات الكنيسة  
اشترك معهـم   .  واصحبهم يف املسري   اإلقالعاصحبهم يف   

  .يف كل عمل صاحل
 يف صباح السبت تقال أوشية الراقدين فقط ترمحاً على          – ٣

الراقدين وذلك لتذكار وجود ربنا يسوع املسيح يف القرب         
يف يوم السبت الكبري الذي نسميه سبت النور بعد دفنـه    

. عة الكبرية بعد موته علـى الـصليب       يف مساء يوم اجلم   
 الراقدين يف صـباح الـسبت ألن        كذلك نصلي أوشية  

 }٢١{

السبت هو آخر يوم يف األسبوع ويذكرنا بنهاية احليـاة          
أي املوت فنصلي أوشية الراقدين حىت نكون مـستعدين         

  .النهاية اهلامة حلياتناهلذه 
 أما يف صباح األحد واألعياد السيدية فنصلي أوشـييت          – ٤

رضى والقرابني، نصلي أوشية املرضى لألسباب الـيت        امل
أما أوشية القرابني فنقوهلا بدل املـسافرين       . قلناها سابقاً 

ألن الكنيسة تفترض أن يف هذه األيام ال يسافر أحد من           
الً عاملياً بـل الكـل حيـضرون إىل    مأبنائها وال يعمل ع 

الكنيسة يف هذه األيام املقدسة للصالة والعبادة وتقديس        
يوم الرب واالحتفال بالعيد وقد أحضروا معهم قرابينهم        
ونذورهم وتقدمام وعطاياهم للكنيسة فتـصلي مـن        

  أجلهم أوشية القرابني ليقبل اهللا عطاياهم
 إحـضار يف أيام األسبوع العادية جيـب       : ملحوظة  

أوشية املسافرين ألنه ال يليق أن      د  احلمل إىل الكنيسة بع   
مل موجود كما أنه ال يليـق       تقال أوشية املسافرين واحل   

حرمان املسافرين من الصالة ألجلهم أثنـاء سـفرهم         
  .وعملهم

مــىت نــصلي أوشــية الراقـــدين ؟ ومــاذا يــستفيد الراقـــدون        : ١٧س 
  من أوشية الراقدين أو من الصالة من أجلهم عموماً ؟



 }٢٢{

تقال أوشية الراقدين يف رفع خبور عشية ألن املساء هو           : ١٧ج  
 ويذكرنا بنهاية احلياة والـذين انتـهت        يف اية النهار  

حيام ورقدوا يف الرب ونطلب هلم النياح يف فـردوس          
النعيم، كذلك تقال يف صباح السبت كما أسـلفنا ألن          
يوم السبت هو آخر أيام األسبوع ويذكرنا ذلك بنهاية         
احلياة والذين انتهت حيام على األرض فنطلـب هلـم      

  .النياح يف فردوس النعيم
ة على الراقدين عقيـدة ثابتـة وراسـخة يف         والصال

  :الكنيسة القبطية األرثوذكسية لألسباب اآلتية 
بولس الرسول العظيم صلى ألجل صديقه أنيسيفوروس        – ١

ليعطه الرب أن جيد رمحة من الرب يف        " بعد نياحته قائالً    
 – ١٦: ١يت  ٢( أي يف يوم الدينونة العامة      " ذلك اليوم   

سول بولس يعرف فائدة الصالة على      ولوال أن الر   ). ١٨
الراقدين وأا تنفعهم وترحيهم ملا طلب هذه الطلبة ألجل         
صديقه وتلميذه أنيسيفوروس الذي خدم معه بأمانـة يف         

  . وقدم له خدمات كثرية وهو مسجون يف روماأفسس
" ال متنع معروفك عن امليت      "  يقول يشوع بن سرياخ      – ٢

أستطيع أن أقدمها للميت    وما هو املعروف واخلدمة اليت      

 }٢٣{

سوى أن أصلي من أجله أو أن أقدم صـدقات بامسـه            
  .للفقراء فيصلي هؤالء طالبني له الرمحة

الراقدين إليضاح أن نفوسهم حية خالدة      نصلي ألجل    – ٣
ألن إهلنا إله أحياء وليس إله أموات، فيجـب أن نبـذل     

  .اجلهد فيما جيعلها حتصل على السعادة والراحة الدائمة
 فنطلب من اهللا أن يقيم أجـسادهم يف       : لتصديق القيامة  – ٤

ويغفر لنا وهلم ما نكون قد      ) القيامة العامة   ( اليوم األخري   
ومل اقترفناه من خطايانا وزالت حقيقية مل نعترف ـا           

  .نتب عنها قبل الرحيل
بصالتنا على الراقـدين    :  ألجل تصديق الدينونة العامة    – ٥

 العتيدة أن تكون عند ايء الثاين       نعترف جهاراً بالدينونة  
وأيضاً يـأيت يف   " حسب قولنا يف قانون اإلميان  . للمسيح

فيتـذكرها العـارفون    " جمده ليدين األحياء واألموات     
  .ويتعلمها الغافلون

 لتأكيد أن املكافأة الكاملة مل ينلها أحد بعد ألننا سنناهلا           – ٦
  .بعد الدينونة العامة ودخولنا امللكوت



 }٢٤{

 ) ٦: ١١٢مز  " ( الصديق لذكر أبدي    "  يقول املزمور    – ٧
ويف أوشية الراقدين نذكرهم لكي تدوم ذكراهم بيننـا         

  .دائماً
 لوفاء الدين الذي علينا للراقدين ألم آباؤنا وأمهاتنـا          – ٨

الذين خدمونا وربونا وعلمونا وهلم علينا ديون كـثرية         
إيفاء بعضها بالصالة ألجلـهم حـسب وصـية         حناول  

   ).١٦: ٥يع " ( صلوا بعضكم ألجل بعض " لرسول ا
 الراقدون هم أحباؤنا آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا وأقاربنـا         – ٩

وأصدقاؤنا، وكانت تربطنا م روابط قوية وال ميكـن         
للموت أن يقطع تلك الروابط واحملبة فنتذكرهم ونصلي        

  .من أجلهم لكي تظل احملبة ثابتة
تعزية األحباء وطمأنتـهم     نصلي عن الراقدين ألجل      – ١٠

  .واسترتال نعمة الصرب على قلوم
مـــــا هــــــي املالبــــــس الـــــيت يــــــستخدمها الكــــــاهن يف القــــــداس      : ١٨س 

اإلهلــــــي ؟ وإىل أي شــــــيء ترمــــــز ؟ وهــــــل هنــــــاك فــــــرق بـــــــني       
  .الراهبمالبس الكاهن املتزوج والكاهن 

 كثرية من املالبس أثنـاء خدمـة        اًيلبس الكاهن قطع   : ١٨ج  
  :منها القداس اإلهلي 

 }٢٥{

" وبالقبطيـة   " تونيكا  "  من الكلمة اليونانية     )١( التونية   – ١
وتكـون مـن    ".  جالبيـة    "ومنها العربية   " كولوبيون  

القماش األبيض من الرقبة إىل القدمني وتزين بالـصلبان         
 وجيـب أن يكـون      .من األمام واخللف وعلى الكمني    

 صليب التونية األمامي أكرب من اخللفي وذلك حىت يشعر        
الكاهن أن خطيته أمامه دائماً وهي أكرب مـن خطيـة           

) الـصليب اخللفـي     ( الشعب اليت حيملها على ظهره      
 وأنا أعتقد أن وضع صور السيد       .وهكذا حيتفظ باتضاعه  

املسيح والقديسني على التونية بـدل الـصلبان شـيء          
  .مستحدث وخاطيء

٢ – الص هي رداء يلبسه الكـاهن     : ، بفتح الصاد    ) ٢(ة  در
ويف العهد القدمي كانت الصدرة    . غطي الصدر والكتفني  في

صـدرة  " قطعة من ثياب رئيس الكهنة وكانت تسمى        
لوجود حجري األورمي والتميم ا إذ ما كان        " القضاء  

يعرف رئيس الكهنة قضاء اهللا أو حكمه يف أمـر يريـد          
                                                

 للقس أثناسيوس املقـاري ص      ١معجم املصطلحات الكنسية جزء      )1(
٢٦٦. 

 للقس أثناسيوس املقـاري ص      ٢معجم املصطلحات الكنسية جزء     ) 2(
٢٦٠ 



 }٢٦{

، وعلى صدرة    )٢١ – ١٥: ٢٨خر  ( معرفة إرادته فيه    
 توضع أمساء أسباط بين إسـرائيل االثـىن         القضاء كانت 

عشر، وكان رئيس الكهنة حيمل أمساءهم على قلبه عند         
: ٢٩خر  ( دخوله إىل القداس للتذكار الدائم أمام الرب        

٢١ – ٨: ٣٩، ٥.(   
أما يف العهد اجلديد فريتدي الكاهن الصدرة فـوق         
التونية عند تتميم خدمة القداس اإلهلي، ولكنه يرتـديها         

فقط عند القيام بصلوات رفع خبور عشية وباكر ويف         هي  
ممارسة بعض أسرار الكنيسة مثل املعموديـة واملـريون         
وممارسة سر االعتراف كما يرتديها الكاهن الـشريك        

  .عند مناولة الكأس إذا مل يكن مشتركاً يف القداس
إحدى قطع مالبس اخلدمـة يرتـديها     : )١( الطيلسانة   – ٣

اء صلوات القداس اإلهلي، وهـي      الكاهن على رأسه أثن   
بشكل طاقية مرتفعة نوعاً إىل أعلى ومزدانـة بـصليبني          
واحد من األمام وواحد من اخللف وتنتهي بطرحة طويلة         

وال . تتدىل على ظهر الكاهن حىت تـصل إىل القـدمني         
تعجبين الطيلسانة اليت يرتديها بعض الكهنة بدون طرحة        

  .ويظل قفاهم مكشوفاً
                                                

 .٤٠ ص ٣املرجع السابق جزء  )1(
 }٢٧{

هو يف األصل رداء األنبيـاء وامللـوك،        ) : ١( الربنس   – ٤
وأصبح يف الكنيسة املسيحية أحد احللل الرئيـسية الـيت          

أثناء خدمة القـداس    يرتديها القس واألسقف والبطريرك     
  .وباألخص القداسات االحتفالية

والربنس هو رداء طويل ومتسع وبال أكمام، ومفتوح        
و من األمام من فوق إىل أسفل ويكون مـن الكتـان أ           

احلرير احمللى خبيوط الذهب أو الفضة أو الصلبان املخيشة   
الربنس ومعه القصلة خيص البابـا البطريـرك        . اجلميلة

واألساقفة أما القسوس فيلبسون الربنس بـدون قـصلة         
وذلك يف القداسات االحتفالية فقط مثل األعياد السيدية        

  .الكربى
ة راهب الكاهن فيكتفي بلبس التونية والقلنـسو      لأما ا 

  .فقط كنوع من النسك والزهد وعدم البهرجة
التونية تكلمنا عنها، أما القلنسوة فهي غطاء للـرأس         
يلبسه الراهب من القماش األبيض عند خدمة القـداس         

وتكـون مزينـة   . ومن القماش األسود يف حياته العادية    

                                                
 .١٧٨ ص ١جع السابق جزء املر )1(



 }٢٨{

صليباً تذكره باالثين عشر فضيلة اليت جيب أن        باثين عشر   
  .رهبانيةيقتنيها يف حياته ال

وكانت القلنسوة إحدى قطع مالبس اخلدمة للكاهن       
  قال الرب ملوسـى ولـبين هـارون       " يف العهد القدمي    

وتصنع هلم مناطق وتصنع هلـم    تصنع أقمصة   ) الكهنة  ( 
: ٢٨خـر   " ( للمجد والبهاء   ) مجع قلنسوة   ( قالنس    

٤٠.(   
كان الرهبان قبل ذلك وقبل لبس القلنسوة احلاليـة         

 متر ولكنـها    ٦ أو   ٥التقديس مشلة طويلة    يلبسون عند   
، وال حاجة هلا بعد لبس القلنـسوة كـزي          بطلت اآلن 

  .رمسي، البيضاء خلدمة القداس والسوداء للحياة العادية
  :خلدمة تكون كلها من القماش األبيض لألسباب اآلتيةمالبس ا
مز (  اللون األبيض الئق خبدمة اهللا الالبس النور كثوب          – ١

 شـر وهو قدوس وطاهر ومرته عن كـل        ،   )١: ١٠٤
، )٩: ٧دا  (لباسه أبيض كالثلج وشعره كالصوف النقي       

أضـاء وجهـه كالـشمس    " وملا جتلى على جبل تابور  
   ).٢: ١٧مت " ( وصارت ثيابه بيضاء كالنور 

 }٢٩{

 بشكل أبيض ناصع     حني يظهر املالئكة للبشر يظهرون     – ٢
 الـرب   ظهر مالكان للنسوة عند القرب بعد قيامة      . ومجيل

، ورأى يوحنا األربعة     )٤: ٢٤لو  ( بلباس أبيض كالثلج    
وعشرين كاهناً متسربلني بثياب بيضاء حـول العـرش         

   ).٤: ٤رؤ ( اإلهلي 
ني يف السماء واقفني أمـام العـرش        ي رأى يوحنا املفد   – ٣

رؤ ( متسربلني بثياب بيض وهم خيدمون اهللا اراً وليالً         
٩: ٧.(   

 للطهارة والنقاوة والقداسـة الـيت        اللون األبيض يرمز   – ٤
بدوا لن يرى أحد الرب واليت جيب أن يقتنيها الكاهن          

لألسـرار  والشماس والشعب وكل من يريـد التقـدم         
  .املقدسة

لتكن ثيابك كل حني بيضاء وال يعـوز        "  قال اجلامعة    – ٥
أي لتكن سـريتك نقيـة    ) ٨: ٩جا " ( رأسك الدهن   
  .وأفكارك طاهرة

مـن يغلـب    " البيضاء أحد وعود اهللا للغالبني      املالبس   – ٦
" فذلك سيلبس ثياباً بيضاً ولن أحمو امسه من سفر احلياة           

عندك أمساء قليلة يف ساردس مل ينجـسوا         ) ٥: ٣رؤ  ( 



 }٣٠{

  ثيام فسيمشون معي يف ثياب بيض ألم مـستحقون        
   ).٤: ٣رؤ ( 

والثياب اليت يقـدس فيهـا      "  جاء يف قوانني الكنيسة      – ٧
نة فلتكن بيضاء تليق ذه اخلدمة اجلليلة، وسيدنا ملا         الكه

جتلى كانت ثيابه بيضاء كالنور واللون األبيض هو شكل         
  ".املالئكة عندما يظهرون للناس 

أي (  جند البطرشيل ما هي مالبس الشمامسة ؟ وملاذا : ١٩س 
  متغرياً من مشاس آلخر ؟) الوشاح األمحر 

التونية سبق  . نية والبطرشيل مالبس الشمامسة هي التو    : ١٩ج  
البطرشـيل مـن    . وتكلمنا عنها ضمن مالبس الكهنة    

الكلمة اليونانية بتراشيليون وتعين زنار، وهـو وشـاح         
 سم يتشح به الدياكون     ١٥أما عرضه فال يتعدى     طويل  

وأطراف البطرشيل  واألرشيدياكون على كتفه اليسرى     
خللف ماراً  ترمز إىل أجنحة املالئكة متدليان من األمام وا       

أما األغنـسطس واإليبوديـاكون     . حتت الذراع األمين  
فيلبسان البطرشيل بطريقة أخرى يكون على هيئة صليب   
 فوق الظهر ويكون من األمام على هيئة حزام أو منطقة         

  .وتتدىل طرفاه من على الكتفني إىل الصدر

 }٣١{

يكون على الظهر على هيئة صليب وكأنه يشترك يف         
بعه، ويكون من األمام على هيئة      محل صليب املسيح ويت   

حزام دليل التهيؤ واالستعداد للخدمـة مثـل يوحنـا          
  .املعمدان الذي كان يرتدي منطقة على حقويه

ملاذا يزين الكاهن املذبح باملفارش ؟ وماذا يقول أثنـاء    : ٢٠س  
) أو اللفـــــــــائف ( ذلــــــــك ؟ وإىل أي شـــــــــيء ترمـــــــــز املفـــــــــارش   

 املــــذبح؟ ومــــا  وأي ترتيـــب يلتــــزم بـــه الكــــاهن وهــــو يفـــرش    
  هي قطع املفارش ؟

يرمز املذبح إىل علية صهيون اليت صنع فيهـا الـرب            : ٢٠ج  
العشاء الرباين ألول مرة وأسسه، وهي كانت كما يذكر  

 ). ١٥: ١٤مـر   ( كبرية مفروشة معدة    اإلجنيل، علّية   
وهي ترمز إىل قلب اإلنسان الذي سيتناول من األسرار         

 متسعاً وعالياً عن الرذائل     املقدسة فيجب أن يكون كبرياً    
مفروشاً بالفضائل ومعـداً بالتوبـة      واخلطايا وأن يكون    
ميسح الكاهن املـذبح وكرسـي      . واالعتراف والتقوى 

مث يضع الستر املوضوع فيه األواين      الكأس من أي غبار     
واللفائف أمامه على املذبح ويرشم عليـه بالرشـومات         

 بعد ذلـك    الثالثة وبعد كل رشم حيل عقدة من العقد،       
يصلي صالة االستعداد وهي صالة عميقة وفيها انسحاق       



 }٣٢{

وتذلل، مث يبدأ يف فرش املذبح باللفائف احلريرية النظيفة         
املزينة بالصلبان، يضع واحدة أمـام كرسـي الكـأس          

للون حىت إذا سقط شيء مـن       ويفضل أن تكون محراء ا    
اجلواهر أثناء تقسيم اجلسد ووقع عليها يـراه الكـاهن          

  . اردة فيلتقطه ويضعه يف الصينيةبالعني
ميسح الكاهن الصينية بلفافة ويضعها فـوق اللفافـة         
احلمراء ويضع داخل الصينية لفافة صغرية مـستديرة مث         
ميسح النجم أو القبة ويضعها يف الصينية مث يضع فوقهـا           

  .لفافتان مثلثتان
ميسح الكأس من داخل ومن خارج ويضعه داخـل         

للفافة املفتوحة علـى كرسـي      كرسي الكأس مث يضع ا    
الكأس حول الكأس مث ميسح املستري ويـضعها مقلوبـة       
على كرسي الكأس يف ميني الكأس مث يغطـي الكـأس           

  .بلفافة
ـ يكمل فرش املذبح بأن يغطي النصف األمامي         ه من

بلفائف بيضاء نظيفة مرصعة بالصلبان تكرمياً حلـضور        
  .الرب على املذبح

  .الكأسيضع االبروسفارين خلف كرسي 

 }٣٣{

بعد ذلك يصلي الكاهن صالة االستعداد الثانية وهي        
ال تقل عمقاً عن األوىل طالباً أن يقبل الـرب صـلواته            

  .وذبيحته
  .يقبل الكاهن املذبح مث يرتل ليصلي املزامري

اللفائف ميكن أن ترمز لألقمطة اليت قمطت ا السيدة 
وميكـن أن ترمـز     . العذراء الطفل يسوع عند والدته    

  .ان اليت وضعت على جسد املخلص عند دفنهلألكف
أما االبروسفارين وهو ستر كبري يغطي املذبح بعـد         

 ويرفع بعد صالة الصلح فريمز إىل احلجـر         صالة الشكر 
الذي وضع على قرب املخلص بعد دفنه واللفافة املثلثة اليت          
عليه ترمز إىل اخلتم الذي ختم به اليهود القرب خلوفهم من 

 قيامتـه،   قص ظانني أن هذه األشياء سـتعي      قيامة املخل 
  .انوا وامهنيولكنهم ك

  ماذا يقول الكاهن وهو يلبس التونية ؟ : ٢١س 
بعد أن يتأكد الكاهن من وجود احلمـل بالكنيـسة           : ٢١ج  

وقارورة األباركة مملوءة وكل شيء جاهز يبدأ برشـم         
مالبس اخلدمة اخلاصة به ومالبس الشمامسة بالرشومات  



 }٣٤{

ملعروفة مث يلبس مالبسه وهو يقول سراً املزمورين     الثالثة ا 
٩٢، ٢٩.  

أعظمك يارب ألنك احتـضنتين ومل       : ٢٩املزمور  
يف العشاء حيل البكاء ويف الصباح      ... تشمت يب أعدائي    

 يعين بكاء التوبة مث فرح التناول مـن األسـرار           السرور
مزقت مسحي وألبستين سروراً لكي ترتل لك       . املقدسة

  . اخلدمة البيضاء جتلب السرور للنفسنفسي، مالبس
الرب قد ملك ولبس اجلالل لـبس        : ٩٢مث مزمور   

بينما الكاهن يلـبس مالبـس      . الرب القوة ومتنطق ا   
اخلدمة يتذكر اهللا الذي لبس اجلالل ومتنطـق بـالقوة          
واد، وسينال هو واملتناولون قوة وجمداً بتناوهلم مـن         

  .وهكذا... األسرار املقدسة 
مــا هــو احلمــل ؟ وملــاذا يــسمون املكــان الــذي يــصنع فيــه         : ٢٢س 

  القربان بيت حلم ؟
احلمل هو القربانات اليت توضع يف طبق احلمل ليختار          : ٢٢ج  

منها الكاهن القربانة اليت سيضعها على املذبح ويـصلي         
عليها القداس وهي تشري إىل املسيح محل اهللا الذي محل          

يب وبذل ذاته فداء عنا     خطايا العامل كله وهو على الصل     

 }٣٥{

للخطايا وحياة أبدية ملن    وهو يعطى عنا خالصاً وغفراناً      
  .يتناول منه

وضع يف طبق احلمـل يف      ييكون عدد القربان الذي     
العادة عدداً فردياً نسبة إىل السيد املسيح ابن اهللا الوحيد          

  : يكون عادة املتفرد يف صفاته وكماالته اإلهلية
  .لثالوث القدوس قربانات نسبة إىل ا٣

 قربانات نسبة للخمس ذبائح اليت كانت تقدم        ٥أو  
يف العهد القدمي وهي ذبيحة احملرقة، ذبيحة اإلمث، ذبيحة         
اخلطية، ذبيحة السالمة مث تقدمة الدقيق وكلها كانـت         

  .تشري إىل ذبيحة املسيح اخلالصية
 قربانات نسبة للذبائح السابقة مـضافاً إليهـا         ٧أو  

كـان  . صني بطقس تطهـري األبـرص     العصفورين اخلا 
الكاهن يذبح واحداً منهما ويلطخ اآلخر ببعض دمائـه         

  .ويطريه رمزاً ملوت املسيح مث قيامته
مكان صنع القربان يسمى بيت حلم املوضع الذي ولد   
فيه املسيح محل اهللا الذي محل خطايا العـامل، ومكانـه           

ي الركن اجلنويب الشرقي من فناء الكنيسة داخل        الطقس
  .األسوار



 }٣٦{

  ضع مخري يف القربان ؟وملاذا ي : ٢٣س 
يوضع اخلمري يف القربان ألن الكتاب يقول أن املسيح          : ٢٣ج  

  .معناه أخذ خبزاً خمتمراًوأخذ خبزاً 
واخلمرية يف القربانة تشري إىل خطايا اإلنـسان الـيت          

  نمحلها املسيح يف جسده كما قال عنه يوحنا املعمـدا         
: ١يـو   " ( لذي حيمل خطايا العامل     هذا هو محل اهللا ا    " 
املسيح محل خطايانا يف جسده وأبطل اخلطيـة         ). ٢٩

اهللا أرسل ابنه يف شبه جـسد اخلطيـة         " بذبيحة نفسه   
حما . "  )٣: ٨رو ( وألجل اخلطية دان اخلطية يف اجلسد   

الصك الذي علينا يف الفرائض الذي كان ضداً لنا وقـد    
ليب إذ جرد الرياسات    رفعه من الوسط مسمراً إياه بالص     

" أشهرهم جهاراً ظافراً م فيه      ) الشياطني  ( والسالطني  
كذلك تدخل القربانـة وـا       ). ١٥،  ١٤: ٢كو  ( 

بكترييا اخلمرية احلية النشطة إىل الفرن فتمـوت تلـك          
البكترييا من حرارة النار كما ماتت خطايـا العـامل يف           

  .جسد املسيح من شدة آالم الصليب
ذا تـــــــصلى صــــــلوات الـــــــسواعي قبــــــل تقـــــــدمي احلمـــــــل ؟     ملــــــا  : ٢٤س 

  وأي الصلوات تصلى يف كل يوم ؟

 }٣٧{

تصلى صلوات السواعي قبل تقدمي احلمـل وبدايـة          : ٢٤ج  
القداس حىت يكون كل واحد من املصلني قـد صـلى           
مزامريه وقانونه اليومي الذي حيني ميعاده يف وقت صالة         

زامري القداس ويتفرغ لصالة القداس، كذلك توجد بـامل       
نبوات كثرية عن املسيح يف مراحل اخلـالص املتعاقبـة          
لذلك جيب وقت صالة املزامري أن يكون حاضراً الكاهن         

  .والشمامسة والشعب واحلمل أيضاً
يف السبوت واآلحاد واألعياد السيدية وأيام اإلفطـار        

  . فقطتصلى الثالثة والسادسة
  .سعةيف أيام األصوام تصلى السواعي حىت الساعة التا

يف أيام الصوم الكبري وصوم يونان حيث يبدأ القداس         
بعد الساعة الثانية عشر ظهراً تصلى السواعي حىت صالة         

  .النوم، ويف األديرة تضاف صالة الستار
  ملاذا يغسل الكاهن يديه قبل أن ميسك احلمل ؟ : ٢٥س 
تقدمي احلمل يغسل الكاهن يديه ثالثة مرات وهو        قبل   : ٢٥ج  

  املزامرييقول من 
تنضح على بزوفاك فأطهر تغـسلين      : يف املرة األوىل    

   ).٧: ٥٠مز ( فأبيض أكثر من الثلج 



 }٣٨{

تسمعين سروراً وفرحاً فتبتهج عظامي    : يف املرة الثانية    
   ).٧: ٥٠مز ( املتواضعة 

أغسل يدي بالنقاوة وأطوف مبذحبك     : يف املرة الثالثة    
   ).٧، ٦: ٢٥مز ( يارب لكي أُمسع صوت تسبيحك 

 غسل اليـدين    :ويقول القديس كريلس األورشليمي   
بل إشـارة إىل  .... باملاء هنا ليس لسبب قذارة جسدية   

أنه جيب علينا أن نكون أنقياء من كل خطية ومن كـل          
خمالفة للوصية ذلك ألن األيدي تشري إىل العمل وغسلها         

  .باملاء جيعلنا نفكر يف الطهارة وعدم املالمة يف األعمال
 تقـدمي احلمــل خيتلــف حــسب اليـوم ؟ ففــي بعــض األيــام       :٢٦س 

يقـــــــدم احلمـــــــل بزفـــــــة مـــــــن اخلـــــــارج بينمـــــــا يف األيـــــــام العاديــــــــة        
  ون أمام املذبح مباشرة ملاذا ؟يبدأ

يف بعض األعياد السيدية الكربى الـيت تـصلى لـيالً       : ٢٦ج  
إلظهار أمهيتها واليت ال تقال فيها مزامري قبـل تقـدمي           

الد والغطاس والقيامة يأتون باحلمل     احلمل وهي أعياد املي   
وأثنـاء تقـدمي     pouro`بزفة من خارج الكنيسة بلحن      

أما يف بقية األعياد السيدية     .  القربان ?alاحلمل يقولون   
وأعياد القديسني واأليام العادية حيث يصلون املزامري قبل  

 }٣٩{

الذي يقال يف    ?keتقدمي احلمل فيقدمون احلمل على حلن       
  .اعياية صلوات السو

مــــــاذا يقــــــول الكــــــاهن وهــــــو يرشــــــم احلمــــــل ؟ وعلــــــى أي       : ٢٧س 
  أساس خيتار احلمل ؟

خيتار الكاهن من القربانات املوجودة يف الطبق أحسنها         : ٢٧ج  
أحسنها من حيـث املنظـر وسـالمة        . ليقدمها محالً 

اإلسباديكون وعدد الثقوب وصحتها يف ظهور اخلـتم        
ـ         سن واضحاً وكذلك من حيث اختمارها جيـداً وح

خبيزها فال هي نيئة معجنة وال هـي حمروقـة ناشـفة            
كذلك عدم وجود تـشققات فيهـا وال        . كالبقسماط

 من اخلبيز وتكون خبيز يومهـا   يكون أي شيء عالق ا    
لكي تكون حقاً محالً بال عيب مثل خـروف الفـصح           

   ).٥: ١٢خر ( الذي كان خيتار صحيحاً بال عيب 
ة فينظـر إىل    كذلك يفحص قارورة األباركة املقدم    

 يف الضوء مث يشم اخلمر املوجود فيها بعناية ويشرك          لوا
الكاهن الشريك الذي على يديه احلمل كذلك الشماس        
الواقف جبانبه ويشهد اجلميع أنه جيد وكرمي متأكـدين         

مـر  من نقاوته وعدم ميله للتخليل وأن ال يكون من اخل         
  ).املقطرة ( املطبوخة بالنار 



 }٤٠{

ورة على أول قربانة بالطبق ويرشم      يضع الكاهن القار  
مث يـسلم   احلمل بالصليب بالرشومات الثالثة املعروفـة       

  .القارورة للشماس
 مث  "ليختار اهللا له محالً بال عيـب        " بعد ذلك يقول    

ميد يديه متقاطعتني على شكل صليب وخيتـار أحـسن     
القربانات كما أسلفنا، مث ميسحها باللفافة اليت معه مـن          

 ومن حوافها، مث يضعها فوق اللفافـة        فوق ومن أسفل  
على يده اليسرى وبإام يده اليمىن يأخذ شـيئاً مـن           

 ويقول الرشومات بـالقبطي     األباركة ويرشم به القربان   
  : بالعريب كاآليتومعناها

  . ذبيحة جمد:يرشم القربانة اليت يف يده وهو يقول
 ذبيحة  :يرشم القربانة يف آخر الطبق من األمام ويقول       

  .بركة
 ذبيحـة   :يرشم القربانة اليت أمامه مباشرة ويقـول      

  .إبراهيم
: ويقـول يرشم القربانة اليت على يساره يف الطبـق         

  .ذبيحة إسحاق

 }٤١{

 ذبيحة  :يرشم القربانة اليت على ميينه يف الطبق ويقول       
  .يعقوب

 ذبيحة  :يرشم القربانة اليت يف يده مرة أخرى ويقول       
  .ملشيصادق

ك طبق القربان ويدخل    مث يأخذ احلل من الكاهن ماس     
  .إىل املذبح

رى الكاهن يعمـل يديـه علـى شـكل صـليب وهـو       نملاذا  : ٢٨س  
  خيتار احلمل ؟

ميد الكاهن يديه متقاطعتني على شكل صليب عنـدما          : ٢٨ج  
أوالً كما فعل يعقوب عندما بـارك ابـين     . خيتار احلمل 

أما وضع اليدين علـى هيئـة        ) ٨: ٤٨تك  ( يوسف  
 كل شيء بالصليب وهو رمز الربكة       صليب ألننا نبارك  

يف حياتنا كلها، ولو استطاع اإلنسان أن يرشم الصليب         
. على كل شيء يعمله لكان ذلك أفيد له ألنه قـوة اهللا           

فالكاهن خيتار احلمل ويداه على شكل صليب، ويصب        
اخلمر يف الكأس على شكل صليب، مث يصب املـاء يف           

  .شكل صليب وهكذاالكأس أيضاً على 



 }٤٢{

ملـــــــــاذا يـــــــــسمح الكـــــــــاهن للــــــــــواقفني حولـــــــــه بـــــــــشم قــــــــــارورة        : ٢٩س 
  األباركة وماذا يقولون ؟ وملاذا ؟

للتأكد من جودة األباركة اليت سيقدمها على املـذبح          : ٢٩س  
  :يعمل الكاهن اخلطوات التالية 

 يقرب الكاهن قارورة األباركة من ملبة نور أو مشعة حىت        – ١
لعـادي لألباركـة   يتأكد أن لوا أمحر قاين وهو اللون ا   

  .اجليدة
 يشمها حىت يتأكد ان هلا رائحة األباركة وليس رائحـة     – ٢

ل ال يـصلح  خل ألن األباركة إذا فسدت حتولت إىل    اخل
  .لتقدميه على املذبح

احلمل الذي أمامه والشماس الواقف إىل       يقرا إىل مقدم     – ٣
     ا جيداً ويتأكدان أمخر جيدة وليس    اجواره حىت يشما 

وهكذا " جيد وكرمي   " مادة أخرى فيقول كل منهما      أي  
  يشهد على جودا ثالثة أشخاص حسب قـول الـرب       

  "لكي تقوم كل كلمة على فم شـاهدين أو ثالثـة            " 
   ).١٦: ١٨مت ( 

ملــــــــاذ يأخــــــــذ الكــــــــاهن األباركـــــــــة ويباركهــــــــا مث يبــــــــارك ـــــــــا        : ٣٠س 
  احلمل ؟

 }٤٣{

ون والشم بعد أن يتأكد الكاهن من جودة األباركة بالل       : ٣٠ج  
يضع القارورة على أول قربانة بالطبق املوضـوع فيـه          

مث يرشـم الكـل القربـان       احلمل على شكل صليب     
واألباركة بالثالثة رشومات املعروفة بالصليب الذي يف       
يده، مث يعمل صليباً بالقارورة على قربانات احلمل وهو         

جمداً وإكراماً إكراماً وجمداً للثـالوث القـدوس        " يقول  
مث يسلم  . "واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني       اآلب  

القارورة للشماس الواقف على ميينه فيمسكها بيده اليمىن  
باللفافة املوجودة يف يده كما كانت أوالً وبيده اليسرى         

مث يبدأ الكـاهن يف اختيـار       . مشعة ينري ا على احلمل    
  .احلمل

 الذي اختاره ؟ ملاذا يأخذ الكاهن املاء ويبلل به احلمل : ٣١س 
  وماذا يقول حينئذ ؟

بعد اختيار قربانة احلمل ميسحها الكاهن جيداً من فوق      : ٣١ج  
ومن أسفل ومن احلواف باللفافة اليت معه مث يأخذ قليـل   

أعط يـارب أن    " ماء وميسحها كلها باملاء وهو يقول       
تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي وجهـاالت        

ة روحك القدوس باملـسيح     شعبك ألا طاهرة كموهب   
  :ومسح القربانة باملاء لسببني ". يسوع ربنا



 }٤٤{

 إلزالة أي شيء عالق ا من أثر اخلبيز مثـل الـردة أو        – ١
  .الذي مل يتمكن من إزالته باللفافةالسناج 

 مسح القربانة كلها باملاء يشري إىل عماد السيد املـسيح           – ٢
ماء، لذلك  يف املاء، وساعتها انفتحت الس    الذي نزل كله    

يستغل الكاهن انفتاح السماء يف هذه الساعة ويذكر من         
يريد أن يذكره من شعبه طالباً الشفاء للمرضى والنجاح         
للطلبة وحل املشاكل املتعسرة والـسالم للمتخاصـمني        

... والربكة يف البيوت والعمل للعاطلني والنياح للراقدين        
  .وهكذا

 بيــــــضاء ؟ ومــــــا هــــــي    ملــــــاذا يلــــــف الكــــــاهن احلمــــــل بلفافــــــة      : ٣٢س 
  الطريقة املثلى للفها ؟

يلف الكاهن احلمل بلفافة بيضاء بعد عمـاده باملـاء           : ٣٢ج  
وعمل التذكارات الالزمة حىت يرفعه بعد ذلـك علـى          

ويبارك به الشعب وهو يقول جمداً وإكراماً إكراماً        رأسه  
والطريقة املثلى للف القربانة أن يضع اللفافة على        . وجمداً

يث يكون الصليب املطرز من أسفل مث يـضع         املذبح حب 
القربانة يف وسط اللفافة مث يطوي أطراف اللفافة األربعة         
على القربانة مث يضع صليب معـدن علـى األطـراف           

الصليب املطرز والصليب   وبذلك حتاط القربانة بصليبني     
 }٤٥{

ولف القربانة باللفافة قد يكون سببه أن ال يراها         . املعدن
من األسـرار وكـذلك     ن يتناولوا   املوعوظون والذين ل  

 وهي تشري إىل األقمطة اليت قمطـت  .كنوع من التكرمي  
  .ا السيدة العذراء السيد املسيح عند ميالده

ملـــــــاذا يـــــــضع الكـــــــاهن الـــــــصليب علـــــــى احلمـــــــل بـــــــاملقلوب        : ٣٣س 
  ويرفعه على رأسه ؟

ال يضع الكاهن الصليب على احلمل بـاملقلوب بـل           : ٣٣ج  
 بنفس الطريقة اليت محل ـا الـسيد         يضعه مائالً قليالً  

  .املسيح صليبه يف طريقه إىل اجللجثة للصليب
ــى   ملـــــــــاذا يلــــــــــف الكــــــــــاه   : ٣٤س  ن ووراءه الـــــــــشماس باحلمــــــــــل علــــــــ

  ؟رأسه
يلف الكاهن حول املذبح وهو رافع قربانة احلمل على          : ٣٤ج  

رأسه وخلفه الشماس رافعاً القارورة على رأسه أيـضاً         
مايل الغريب من املذبح فيحـل      حىت يصال إىل الركن الش    

الكاهن القربانة من اللفافة ويضعها على راحـة يـده          
اليسرى ويقرب الشماس القارورة من القربانة فيعمـل        
الكاهن عليهما الرشومات الثالثة مث يقبل الكاهن القربانة   
إجالالً للحمل اإلهلي ويـضعها يف الـصينية ويأخـذ          



 }٤٦{

 هذه الـدورة    .ارورة من الشماس ويضعها يف الكأس     الق
حول املذبح متثل مشوار السيد املـسيح وهـو حامـل          
صليبه وصاعد إىل جبل اجللجثة وخلفه مسعان القريواين         

وأحيانـاً   ). ٣٢: ٢٧مت  ( ليساعده يف محل الصليب     
وميثـل  ميشي أمامه مشاس حامل مشعة ووجهه للكـاهن         

  . )١٧: ١لو ( يوحنا املعمدان الذي يهيئ الطريق قدامه 
مـــا هـــي الـــدورات الـــيت يقـــوم ـــا الكـــاهن يف القـــداس ؟         : ٣٥س 

  وإىل أي شيء ترمز ؟
  :الدورات اليت يقوم ا الكاهن أثناء القداس  : ٣٥ج 

 دورة احلمل بعد جمداً وإكراماً ترمز إىل السيد املـسيح           – ١
  .وهو حامل صليبه وصاعد إىل اجللجثة

إىل  دورة خبور البولس وتكون يف الكنيسة كلها وترمز          – ٢
  .رحالت بولس التبشريية يف جزء كبري من العامل

 اآلباء الرسل    دورة خبور اإلبركسيس وترمز إىل جوالت      – ٣
: ١٦مـر   . ( التبشريية وكرازم باإلجنيل للخليقة كلها    

١٥.(   
 دورة خبور اإلجنيل بعد أوشية اإلجنيل حيمـل الكـاهن           – ٤

د اآلن يا سـي   " البشارة ويطوف حول املذبح وهو يقول       
 }٤٧{

مثلما فعل مسعان الشيخ عندما     ... " تطلق عبدك بسالم    
  . يف اهليكلمحل السيد املسيح

 جيــــــب أن يــــــسري الكــــــاهن يف الكنيــــــسة أثنــــــاء     اجتــــــاهيف أي  : ٣٦س 
  الدورة ؟

يسري الكاهن من الشمال إىل اليمني إشارة إىل عمـل           : ٣٦ج  
الروح القدس الذي نقلنا من التدبري الـشمايل الـذي          

  .ىل التدبري اليميين للمقبولنيللمرفوضني إ
 خمتلفـــــــــــة يف اجتاهــــــــــات كــــــــــان هنـــــــــــاك أجــــــــــساد قديـــــــــــسني يف     : ٣٧س 

  الكنيسة ففي أي مسار يسري الكاهن بالشورية ؟
 وعنـدما   يسري الكاهن أثناء الدورة يف مساره الطبيعي       : ٣٧ج  

  . جسد أحد القديسني يعطيها البخورتقابله مقصورة ا
ــى النـــــــــا     : ٣٨س  س أن يفعلـــــــــوه أثنـــــــــاء دورة   مـــــــــا الـــــــــذي جيـــــــــب علـــــــ

وملـــــــــــاذا جيـــــــــــب أن  البخــــــــــور يف الكنيـــــــــــسة ومـــــــــــاذا يقولــــــــــون ؟    
  ؟يقفوا

 يف الكنيسة جيب أن يقـف        أثناء دورة الكاهن بالبخور    ٣٨ج  
كل املصلني بانتباه يف الصالة، وحينما يقترب الكـاهن         
من أي جمموعة من املصلني جيب أن ينحنـوا ويرمشـوا           



 }٤٨{

  ل كل واحد  يقووعالمة الصليب على أنفسهم خبشوع      
أسألك يا ريب يسوع املسيح أن تغفر يل خطاياي اليت          " 

مقدماً توبة هللا لـذلك تـرى        " أعرفها واليت ال أعرفها   
الكاهن يف اية الدورة يدخل إىل اهليكل ويضع يد خبور          
يف امرة ويرفع البخور أمام اهللا ويصلي سر اعتـراف          

 الـصليب  يا اهللا الذي قبل اعتراف اللص على  " الشعب  
املكرم اقبل اعترافـات شـعبك واغفـر هلـم مجيـع            

 وهذا بالطبع ال يلغي االعتراف الفردي       ... ".مخطاياه
  .على األب الكاهن

 ما اهلدف من قراءة القراءات الكنسية يف كل قداس ؟ : ٣٩س 
ــض األحيــــان وال تقــــال أحلـــــان يف        وملــــاذا تقــــال أحلــــان يف بعـــ

  أحيان أخرى ؟
 القراءات الكنسية يف كل قداس هـو        اهلدف من قراءة   : ٣٩ج  

تقوية تساعدهم وتشجعهم  العابدين جرعة تعليمية    إعطاء
على فهم الكتاب املقدس والعمل بوصاياه وهذا يؤهلهم        

  .للعبادة املقبولة والتناول باستحقاق
املقـدس هـي    يقال يف القداس قراءات من الكتاب       

ل مث  واإلبركسيس واملزمور واإلجني   البولس والكاثوليكون 
ها اآلبـاء   قراءتان أخريان مها السنكسار والعظة يـشبه      

 }٤٩{

الـسيد  بوليمة اخلمس خبزات والسمكتني اليت أشبع ا       
  .اجلموع الغفريةاملسيح 

قراءات الكتاب املقدس هي اخلمس خبزات ألن ليس        
باخلبز وحده حييا اإلنسان بل بكل كلمة خترج من فـم           

 حىت تكـون    السنكسار والعظة متثالن السمكتني،   . اهللا
الوجبة كاملة الدسم وفيها كل عناصر الغذاء الكامـل         

  .والصحي
توجد أحلان أساسية يف القداس جيب أن تقال دائمـاً          

 مثـل مثل اهليتنيات وغريها وتوجد أحلان للمناسـبات        
أحلان الصوم الكبري واخلماسني املقدسة وهـي أحلـان         

  .مومسية
  يقرأ يف أحيان أخرى ؟ملاذا يقرأ السنكسار أحياناً وال  : ٤٠س 
يقرأ السنكسار بعد اإلبركسيس يف مجيـع قداسـات          : ٤٠ج  

السنة ما عدا اخلماسني حيث حيل حملـه دورة القيامـة           
  .وأحلان القيامة املفرحة

وبقراءة السنكسار تقدم لنا الكنيـسة منـاذج مـن          
القديسني والقديسات الذين عاشوا اإلجنيل يف حيـام        

ا قديسني حىت ننظـر إىل ايـة        ونفذوا الوصية فصارو  



 }٥٠{

سريم ونتمثل بإميام وأعماهلم حيث أرضـوا الـرب         
بأعماهلم الصاحلة، وجيب على الكاهن أن يقرأ السنكسار 

الصبغة التعليمية، وقد يعلق عليه سواء      بنفسه حىت يعطيه    
أثناء قراءته أو أثناء العظة ليربز ما فيه من تعاليم مفيـدة            

  .لروحيةللسامعني يف حيام ا
  ملاذا يقال اإلجنيل فقط باللحن اجلميل الذي نسمعه ؟ : ٤١س 
احلقيقة أن كل القراءات والصلوات جيـب أن تقـال           : ٤١ج  

باللحن فالبولس القبطي له حلن كـذلك الكـاثوليكون     
  .واإلبركسيس

أما أن يقال اإلجنيل سواء القبطي أو العريب ذا اللحن       
ون بانتباه شديد لـسماع     اجلميل املميز وأن يقف املصل    

اإلجنيل املقدس فهذا راجع إىل أن اإلجنيل هـو أقـوال           
وأعمال وسرية ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح أثنـاء         

  .فترة جتسده وخدمته على األرض
ملـــاذا ميــــسك مشاســـان مشعــــتني حـــول املنجليــــة أثنـــاء قــــراءة        : ٤٢س 

  اإلجنيل املقدس ؟
ني أثناء قراءة اإلجنيل ألن     ميسك مشاسان مشعتني موقدت    : ٤٢ج  

اإلجنيل هو النور الذي ينري لنا طريـق احليـاة األبديـة        
 }٥١{

سـراج  " ي فيه ونصل إىل هدفنا، واملرمن يقـول         لنمش
  ، )١٠٥: ١١٩مـز   " ( لرجلي كالمك ونور لسبيلي     

مـز  " ( شريعة فمك خري يل من ألوف ذهب وفضة         " 
٧٢: ١١٩.(   

  قداس ؟ما هي األجزاء الرئيسية يف ال : ٤٣س 
  :ينقسم القداس اإلهلي إىل قسمني رئيسيني : ٤٣ج 

  .قداس املوعوظني أو قداس الكلمة أو القداس التعليمي: األول 
  .قداس املؤمنني أو قداس الذبيحة أو قداس العبادة: الثاين 

 قـراءة   –تقدمي احلمل   : القداس التعليمي يتكون من     
البولس والكـاثوليكون واإلبركـسيس والسنكـسار       

  .واملزمور واإلجنيل والعظة واألواشي الثالث الكبار
يتلـوه  قـانون اإلميـان     : قداس املؤمنني يتكون من     

صالة الصلح كمقدمـة    . املؤمنون جهراً وبصوت واحد   
  .للقداس

بدء القداس الرب مع مجيعكم وثالث قطع عبارة عن         
  . مع السمائينيهللامتجيد وتسبيح 



 }٥٢{

أجيوس وثالث قطع حتكي قصة اخلالص منذ خلقـة         
آدم وسقوطه وجميء األنبياء مث جميء السيد املسيح ميالده      
وصلبه وقيامته وصعوده إىل السماء مث جميئه الثاين يف آخر        

  .األيام
كلماته تكاد تكون نفس الكلمات الـيت       : التقديس  

  .اقاهلا الرب يسوع عند تأسيس سر اإلفخارستي
األواشي عن سالم الكنيسة وآباء الكنيـسة وامليـاه         

وغـري  ) الحتياجاتنا اجلـسدية    ( واملزروعات والثمار   
  .ذلك

يذكر أمساء آباء ومعلمي الكنيـسة وآبـاء        : امع  
اامع املسكونية ونطلب شفاعتهم كـسحابة شـهود        

  .حميطة بنا تشهد جهادنا وتتشفع ألجلنا
م املـسيح، فتقـسيم     مشهد اجللجثة وآال  : القسمة  

اجلسد وعمل جروح فيه تذكرنا بآالم املسيح اـروح         
  .ألجل معاصينا واملسحوق ألجل آثامنا

  .ملخص لقانون اإلميان: االعتراف 

 }٥٣{

فيه ننتاول جسد يسوع املسيح املكـسور       : التوزيع  
ألجلنا ودمه املسفوك ألجلنا الذي يعطى عنا خالصـاً         

  .ن يتناول منه باستحقاقوغفراناً للخطايا وحياة أبدية مل
يسرح الكاهن الشعب مزودين بالربكـة      : التسريح  

 ثالث وجبات روحية    لواالرسولية بعد أن يكونوا قد تناو     
  :دمسة

  . الوجبة التعليمية– ١
  . وجبة العبادة والصالة– ٢
  . وجبة التناول اليت هي أكسري وترياق احلياة– ٣

مــــــــــن صــــــــــالة  كيــــــــــف يعــــــــــرف النــــــــــاس أن الكــــــــــاهن انتقــــــــــل     : ٤٤س 
  الصلح إىل اجلزء الذي يليه وهكذا ؟

يف اية كل جزء من أجزاء القداس توجـد مـردات            : ٤٤ج  
للشماس ينبه فيها الشعب للـصالة وتوجـد مـردات          

  .للشعب تصليها الكنيسة كلها بصوت واحد
اللفــــــائف عنــــــدما يقــــــول الــــــرب مــــــع    ملــــــاذا حيــــــرك الكــــــاهن   : ٤٥س 

  يقول أجيوس ؟مجيعكم، مث حيركها مرة أخرى عندما 
  :اللفائف ترمز إىل  : ٤٥ج 



 }٥٤{

   األقمطة اليت كانت على جسد املخلص عنـد والدتـه    – ١
   )١٢: ٢لو " ( جتدون طفالً مقمطاً مضجعاً يف مزود " 

 األكفان اليت كانت على جسد املخلص عنـد دفنـه،           – ٢
وعند قيامته رتبها ترتيباً بديعاً مث تركها وقام وخرج من          

 واألختام، فلما جاء املالك حـل       احلجرالقرب وهو مغلق ب   
األختام ودحرج احلجر، وملا جاء بطرس ويوحنا ووجدا        
القرب مفتوحاً دخال ونظرا األكفان موضـوعة واملنـديل         
الذي كان على رأسه ليس موضوعاً مع األكفـان بـل           

كل شـيء    ) ٧،  ٦: ٢٠يو  ( ملفوفاً يف موضع وحده     
  .بلياقة وحبسب ترتيب

 ألجنحة السارافيم فلكل واحـد سـتة         اللفائف ترمز  – ٣
أجنحة باثنني يغطي وجهه وباثنني يغطي رجليه وبـاثنني         

اللفائف علـى يديـه كأنـه       هكذا الكاهن يضع    . يطري
يغطيها، وحيرك اللفائف بني احلني واآلخر علـى مثـال          

  .حركة أجنحة السارافيم وهم يطريون ويسبحون اهللا
ة الـيت علـى   عند أوكرييوس يأخذ بيده اليمىن اللفاف   
  .الصينية مع الصليب ويبارك ا الشعب

 }٥٥{

عند أجيوس يأخذ اللفافة اليت على الكأس بيده اليمىن         
 الشعب  الومعها الصليب ويبارك ا الشعب وهكذا ين      

  .الربكة من االثنني
ما السبب يف أن الكـاهن عنـدما يقـول أوكرييـوس يبـدأ        : ٤٦س  

  نفسه ؟ وعندما يقول أجيوس يبدأ برشم رشم الشعبب
عندما يقول الكاهن أوكرييوس أي الرب مع مجيعكم         : ٤٦ج  

وعنـدما  . فهو خياطب الشعب وبالتايل يرشم الـشعب      
يقول أجيوس أي قدوس فهو خياطب اهللا مصلياً له ذاكراً          

  .اته بانسحاق أمام العزة اإلهليةقداسته فريشم على ذ
هـل علـى الشمامـسة أن ميـسكوا الـشمعة وهـي موقـدة         -أ  ٤٧س 

  أثناء التقديس ؟

  مىت يطفئون الشموع ؟ -ب 

ــجدوا هللا خبــــــــــــــوف ورعــــــــــــــدة  " وهــــــــــــــل ميكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــال   -جــــــــــــــ   " اســــــــــــ
والشمامـــــــــــسة ال يـــــــــــسجدون بـــــــــــل يقفـــــــــــون بالـــــــــــشمعة وهـــــــــــي     

  موقدة ؟

  وإىل أي شيء ترمز الشمعة ؟ -د 



 }٥٦{

 ميسك كل مشاس حـول املـذبح   أننعم جيب    - أ : ٤٧ج  
  .مشعة موقدة أثناء صلوات التقديس

بعد انتهاء صلوات التقديس وحلول     الشموع  يطفئون   –ب  
  .الروح القدس وحتول األسرار

اسـجدوا هللا خبـوف   "  عندما يقول أحد الشمامسة     -جـ  
يركع الشمامسة حـول املـذبح وبأيـديهم        " ورعدة  

 ينريون ا على الذبيحـة حـىت ايـة          الشموع موقدة 
مث يقفون ويطفئون الـشموع ويبـدأ     . صلوات التقديس 
  .لوات األواشيالكاهن يف ص

 ترمز الشمعة املنرية إىل اهللا الذي هو نور وساكن يف نور            –د  
  .هو نور العاملوالذي قال أنا . ال يدىن منه

أنـتم نـور   " ترمز للقديسني الذين قال هلم الـرب       
  ".العامل

تضيئون بينـهم  " ترمز للمؤمنني الذين قال هلم الرب      
   ).١٥: ٢يف " ( كأنوار يف العامل 

لب امللتهب باحلب والذي يـنري لآلخـرين        ترمز للق 
  .أعماله وكالمه: بقدوته

 }٥٧{

ترمز للبذل من أجل اآلخرين، فالشمعة تذوب شيئاً        
  .فشيئاً حىت تنتهي لكي تنري لآلخرين

ملاذا يقرع الكاهن على صدره عندما يقول يعطـي كـل     : ٤٨س  
  ؟واحد حسب أعماله؟ وهل هلا طريقة أو عدد معني

لكاهن وأيضاً يأيت يف جمده ليدين األحياء       عندما يقول ا   : ٤٨ج  
واألموات ويعطي كل واحد كحسب أعماله يتـذكر        
جميء املسيح الثاين والدينونة العامة واملوقـف العظـيم         
فيتذكر خطاياه وضعفاته، ويقرع على صـدره طالبـاً         
الرمحة من اهللا وغفران اخلطايا بالتوبة اليت يقدمها أمـام          

للهم ا"  على صدره تائباً قائالً      اهللا مثل العشار الذي قرع    
: ١٨لـو   " ( ل إىل بيته مـربراً      ارمحين أنا اخلاطيء فرت   

وطريقتها أن تكون القرعات بيديه االثنتني علـى        . )١٤
صدره بانسحاق وتذلل، وعددها يكون ثالث مـرات        

  .ألن كل شيء بالثالوث يكمل
ملـــــاذا تتكـــــرر األواشـــــي يف رفــــــع البخـــــور والقـــــداس عــــــدة        : ٤٩س 

  ت ؟مرا
واشي هي صلوات من أجل سالم الكنيسة وآبـاء         األ : ٤٩ج  

الكنيسة واجتماعات الكنيسة وأنشطتها املختلفة كذلك      



 }٥٨{

وكلها أمور هامة جداً    . من أجل الزروع واملياه واألهوية    
سواء حلياتنا اجلسدية أو الروحية، وجيب أن نـصلي إىل          

  .لجاجةل ااهللا من أجلها بلجاجة والتكرار يعين
 هـــــــل هنـــــــاك أجـــــــزاء معينـــــــة يف القـــــــداس البـــــــد أن تـــــــصلى        :٥٠س 

  باللغة القبطية ؟
ال توجد أجزاء معينة يف القداس جيب أن تصلى باللغة           : ٥٠ج  

يفضل أن يصلي صـلوات     القبطية، ولكن بعض اآلباء     
التقديس بالقبطي ألمهيتها ألن اللغة القبطية هـي لغـة          

كذلك يفضل البعض تـالوة جممـع       . القداس األصلية 
القديسني باللغة القبطية ألنه جمرد أمساء قديسني والشعب        

  . حىت لو قيلت باللغة القبطيةيفهمها
احلقيقة أن تالوة بعض صلوات القداس باللغة القبطية        

  :شيء هام وضروري لألسباب اآلتية 
 اللغة القبطية اليت تكلم ا      ي حنن أقباط ولغتنا األصلية ه     – ١

  .هم نعمل مثلهمآباؤنا وأجدادنا وحنن أوالد
 اللغة القبطية هي تراثنا األصيل فهي التطور األخري للغة          – ٢

املصرية القدمية من هريوغليفية وهرياتيقية ودميوتيقية وهي       
لغة قدماء املصريني الفراعنة وحنن أحفادهم جيب أن حنيي         

 }٥٩{

تراثهم وحضارم واللغة هي أساس التراث واحلـضارة        
  .واهلوية

هي اللغة األساسـية للقـداس واألحلـان     اللغة القبطية    – ٣
الكنسية، وتكون الصلوات منضبطة زاا لـو قيلـت         

  .بالقبطي أكثر من أي لغة أخرى
 اللغة القبطية هي اليت تكلم ا آباؤنا القديسون أمثـال           – ٤

واألنبا شنوده وغريهم   األنبا أنطونيوس واألنبا باخوميوس     
جيب احملافظـة   كثريون، لذلك هي عزيزة وغالية علينا و      

  .عليها
أس يف كـــــــل االجتاهـــــــات أثنـــــــاء      : ٥١س  ــ ملــــــاذا حيـــــــرك الكـــــــاهن الكـــــ

  صلوات التقديس ؟ كيف وملاذا ؟
وأعطاهـا أيـضاً لتالميـذه    " عندما يقول الكـاهن      : ٥١ج  

القديسني ورسله األطهار قائالً خذوا اشربوا منها كلكم        
وهنا يرفع الكاهن الكأس وحيركها إىل الغرب مث        ... " 
  . الشرق مث إىل الشمال مث إىل اليمنيإىل

حتريك الكأس من الغرب إىل الشرق يعين أننا كنـا          
ألن جهة الغرب ترمـز إىل      ( مغتربني وبعيدين عن اهللا     
ودم املسيح املـسفوك علـى   ) االغتراب والبعد عن اهللا   



 }٦٠{

عود الصليب نقلنا إىل الفردوس الذي كان شرقاً واقتربنا        
أنتم الذين كنتم قـبالً     " يقول   والرسول بولس    ،إىل اهللا 

   ).١٣: ٢أف " ( بعيدين صرمت قريبني بدم املسيح 
الشمال إىل اليمني يعـين أننـا كنـا         ا من   حتريكهو

مرفوضني كاجلداء اليت على الشمال ودم املسيح نقلنا إىل       
ألن اهللا يف   ميني اهللا لنكون مع خرافه احملبوبة واملقبولـة         

ار عن األشرار كما يفـرز      الدينونة األخرية سيفرز األبر   
الراعي اخلراف عن اجلداء مث يقيم اخلراف عـن ميينـه           

   ).٣٣، ٣٢: ٢٥مت ( واجلداء عن يساره 
حتريك الكأس على مثال الـصليب إشـارة إىل أن          

أهرق دمه على الصليب خلالص مجيع النـاس يف       املسيح  
أربعة أركان املسكونة هو كفارة خلطايانا ليس خلطايانا        

   ).٢: ٢يو ١( طايا كل العامل أيضاً فقط بل خل
مـــــــــــــاذا يقــــــــــــــول الكـــــــــــــاهن يف ســــــــــــــر التحـــــــــــــول ؟ ومــــــــــــــا هــــــــــــــي       : ٥٢س 

اللحظــــــات احلامســــــة الــــــيت حيــــــل فيهــــــا الــــــروح القــــــدس علــــــى         
  األسرار ؟

" عند اية صلوات التقديس يصرخ الشماس ويقـول          : ٥٢ج  
فيسجد مجيـع الـشعب     " اسجدوا هللا خبوف ورعدة     

 }٦١{

سر مث يصلي سطاً يديه عليه    ويركع الكاهن أمام املذبح با    
نسألك أيها الرب إهلنا حنن     " حلول الروح القدس قائالً     

ك اخلطاة غري املستحقني، نـسجد لـك مبـسرة          عبيد
هنا يـشري إىل    ( صالحك، ليحل روحك القدوس علينا      

هنا يشري إىل اخلبز    ( وعلى هذه القرابني املوضوعة     ) ذاته  
 ويظهرها قدساً   ليطهرها) يف الصينية واخلمر يف الكأس      

  " لقديسيك 
ليحل روحك القدوس علينا ويشري إىل ذاته، ويطلب        
عنه وعن الشعب أن حيل الروح القدس علينا ويعطينـا          
االستعداد للتناول منها خالصاً وغفراناً للخطايا وحيـاة        

  .أبدية ملن يتناول منه
حيل الروح القدس على اخلبز عندما يرمشه الكـاهن         

  ". جيعله جسداً مقدساً له ا اخلبزوهذ" ويقول 
حيل الروح القدس على املزيج الذي بالكأس عنـدما         

وهذه الكأس أيضاً دماً كرميـاً      " يرمشه الكاهن ويقول    
  ".للعهد اجلديد الذي له 

ملــــاذا ال يبــــارك الكــــاهن الـــــشعب بالــــصليب بعــــد حلـــــول        : ٥٣س 
  الروح القدس عندما يقول سالم جلميعكم ؟



 }٦٢{

 القدس يصبح املسيح حاضراً علـى       بعد حلول الروح   : ٥٣ج  
املذبح جبسده ودمه واملسيح هو رئيس الكهنة األعظـم         
ويف حضرته ال حيق ألي رتبة كنسية مسك الـصليب           

يريين باسي بعد   إومباركة الشعب، فعندما يقول الكاهن      
التحول ينحين هو مع الشعب ملتمساً الربكة من رئيس         

  .الكهنة األعظم احلاضر على املذبح
كيـــــــــــف يقـــــــــــسم الكـــــــــــاهن اجلـــــــــــسد وإىل مـــــــــــاذا يرمـــــــــــز هـــــــــــذا      : ٥٤س 

  التقسيم ؟
يرمز تقسيم اجلسد إىل اآلالم اليت قاساها املسيح يـوم           : ٥٤ج  

صلبه، والفواصل اليت يعملها الكـاهن بـني اجلـواهر          
وبعضها تسمى اجلروح، وعندما يرشم الكاهن اجلـسد        
باإلسباديكون املغموس يف الدم كأنه حياول يف رفـق أن          

  .ف جراحات السيد اليت حتملها من أجل خالصنايلط
  :أما تقسيم اجلسد فيكون كاآليت 

ويضعه على الثلثني على هيئـة  يأخذ الكاهن الثلث األمين : أوالً  
صليب، مث يأخذ اجلوهرة أعلى اإلسباديكون ويـضعها        

ويأخذ جـوهرة مـن أسـفل       . يف صدر الصينية شرقاً   
، مث يأخذ جوهرة    اإلسباديكون ويضعها يف الصينية غرباً    

 }٦٣{

من جانب الثلث األمين املوضوع فوق الثلثني ويضعها يف         
الصينية مييناً، ويأخذ باقي الثلث املـذكور ويـضعه يف          
جانب الصينية مشاالً، فيصري األربعة جواهر على شـكل    

  .صليب
يفصل أحد الثلثني عن اآلخر من فوق إىل أسفل ويأخـذ           : ثانياً  

  .ويضعه يف وسط الصينيةالثلث الذي فيه اإلسباديكون 
ىل أربعة أجـزاء دون     إم الثلث األيسر الذي يف يده       يقس: ثالثاً  

فصل على أن يكون يف كل جزء صليب مـن صـلبان            
اخلتم مث يأخذ الثلث الذي وضعه يف يسار الصينية ويضع          

  .مكانه اجلزء الذي قسمه
يقسم الثلث الذي أخذه إىل ثالثة أجزاء دون فـصل يف           : رابعاً  

ل جزء صليب مث يضعه على ميني الصينية يف مكانـه           ك
الطبيعي حتت اجلوهرة الـيت وضـعها يف الـيمني أوالً           

  .فيكتمل األربعة أجزاء للثلث األمين
يأخذ الثلث األوسط الذي وضعه منذ قليل يف وسـط          : خامساً  

الصينية ويفصل منه اإلسباديكون مع قليل مـن اللبابـة         
تفتت مث يقبلـه ويـضعه      باحتراس شديد لئال ينشق أو ي     

مكانه يف وسط الثلث األوسط مث يضع الثلث كلـه يف           
  .وسط الصينية كما كان



 }٦٤{

إىل بعضها حىت يظهر    ) اجلواهر  ( جيمع مجيع األجزاء    : سادساً  
  .اجلسد كأنه واحد غري مقسم

يفرك الكاهن يديه داخل الصينية حىت ال يبقي عليهما أو        : سابعاً  
  .هر وال ذرة دقيقةشيء من اجلوايلصق ما 

يت مـن املمكــن         : ٥٥س  مـا هـي القــسمة املناسـبة لكــل األوقـات الــ
  أن يقوهلا الكاهن ؟

ال توجد قسمة تناسب كل األوقات بل لكل وقـت           : ٥٥ج  
قسمة معينة يقوهلا الكاهن تتكلم عن املناسبة احلاضـرة         

فتوجد قسمة لصوم امليالد وقسمة للصوم      . وتتأمل فيها 
يد القيامة واخلماسني وقـسمة لـصوم       الكبري وقسمة لع  

الرسل وقسمة ألعياد العذراء واملالئكة وقسمة لألعيـاد     
ا هذه املناسبات توجد قـسم      دوفيما ع السيدية الصغرية   

  .سنوية لأليام اليت ليس فيها أصوام أو أعياد
مـــــــــا هـــــــــو االعتـــــــــراف الـــــــــذي يقولـــــــــه الكـــــــــاهن ؟ وكـــــــــذلك       : ٥٦س 

  الشماس ؟
له الكاهن يف اية القداس عبـارة       االعتراف الذي يقو   : ٥٦ج  

يعلن فيـه   . عن قانون إميان خمتصر ويؤمن عليه الشعب      
الكاهن إميانه بان الذي أمامه على املذبح هـو اجلـسد           

 }٦٥{

احمليي الذي أخذه الرب يسوع املسيح من العذراء مـرمي    
وبذله على الصليب ألن ذبيحة القداس هـي امتـداد          

عنا خالصاً وغفراناً   وهذا اجلسد يعطى    . لذبيحة الصليب 
للخطايا وحياة أبدية ملن يتناول منه باستحقاق، أما الذي         

اق يكون جمرماً يف جـسد الـرب        يتناول بدون استحق  
ويأكل ويشرب دينونة لنفسه غري مميز جـسد        .. ودمه
وإذا اسـتمر   ) غري مقدر وال موقر جسد الرب       (  الرب

 يف ذلك قد يصاب باملرض اخلطري واملوت اجلـسدي مث         
   ).٣٠ – ٢٧: ١١كو ١( اهلالك األبدي 

كذلك اعتراف الشماس يؤمن فيه علـى مـا قالـه         
الكاهن مث يناشد الشعب أن يصلوا من أجل املتقـدمني          

لوا باستحقاق واستعداد لكي ينـالوا      للتناول لكي يتناو  
بركة ال دينونة ويكون للتناول مفاعيل روحية يف حيام         

  .كنةويستفيدوا منه أقصى استفادة مم
  :معىن االستحقاق للتناول

 يكون املتقدم للتناول قبطي أرثوذكسي معمـد يف         أن – ١
  .الكنيسة القبطية



 }٦٦{

 أن يكون له أب اعتراف ومواظب على سر االعتراف           – ٢
والتوبة بأمانة يف االعتراف وطاعة لإلرشادات والنصائح       

  .والتداريب
  أن حيضر القراءات من أوهلا أو علـى األقـل إجنيـل            – ٣

  .القداس
 أن يكون متصاحلاً مع اجلميع وليس بينه وبـني أحـد            – ٤

  ".اذهب أوالً اصطلح مع أخيك " خصومات 
 أن يكون نقي النفس واجلسد والروح ومالبسه أيـضاً          – ٥

  .نظيفة
 أن يتقدم للتناول وهو شاعر بعدم استحقاقه فالـشعور          – ٦

يتقدم للتناول  . بعدم االستحقاق هو نوع من االستحقاق     
  .مريض حمتاج للدواء وليس بتجاسرك

 ساعات كـشركة يف     ٩ أن يكون صائماً انقطاعياً ملدة       – ٧
آالم املسيح الذي بدأت حماكمته يوم اجلمعة العظيمة من         
التاسعة صباحاً مث اجللد والصلب واملوت والدفن الذي مت         

=  مساًء   ٦ صباحاً إىل    ٩من  . ًءيف الساعة السادسة مسا   
ت كيهك وأعياد القديسني يف     كذلك سهرا .  ساعات ٩

 }٦٧{

 سـاعات قبـل   ٩التسبحة والقداس ال تقل أيضاً عـن       
  .أما األطفال فلهم نظام خاص. التناول

 املتزوجون ميتنعون عن العالقات الزوجية ليلة التنـاول         – ٨
وار التناول حىت يكونوا مستعدين روحيـاً وجـسدياً         

  .للتناول
  . ال يتقدمن للتناول النساء الاليت عليهن الدورة الشهرية– ٩

 الرجل الذي أصابه احتالم ليلـة التنـاول ال يتقـدم      – ١٠
  . أفطرقدللتناول يف صباح اليوم التايل ألنه يكون 

احلرص واالهتمام ذه األمور كلها يعطي اإلنـسان        
نوعاً من االستحقاق واالستعداد للتقدم للتنـاول مـن         

م مـن   جسد الرب ودمه األقدسني، واملتهاون فيها يحر      
بركتها، كما قال يعقوب لـئال أكـون يف عـيين أيب            

: ٢٧تك  ( كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة ال بركة        
١٢.(   

  ملاذا تتغري األحلان أثناء التناول من مناسبة إىل أخرى؟ : ٥٧س 
كنيستنا غنية بأحلاا فلكل مناسبة األحلان اخلاصة ـا        : ٥٧ج  

تناول يف التوزيع،   سواء يف التسبحة أو القداس أو وقت ال       
شهر كيهك له أحلانه، األعياد السيدية الكربى والصغرى  



 }٦٨{

 الفراحيي املناسبة لكل عيد، الصوم الكبري لـه         هلا أحلاا 
أحلانه سواء يف السبوت واآلحاد أو بقية أيام األسـبوع،   
األيام السنوية هلا أيضاً أحلاا وهكذا تتنوع األحلان من         

  .مناسبة إىل أخرى
ــت ملناولـــــة مـــــريض، هـــــل     : ٥٨س  عنـــــدما يـــــذهب الكـــــاهن إىل بيـــ

جيـــــــب أن يكـــــــون معــــــــه مشـــــــاس مل يــــــــصرف املناولـــــــة، ومــــــــاذا      
  يفعل الشماس أثناء مناولة املريض ؟

إذا دعى الكاهن ملناولة مريض حيجز جـوهرة مـن           : ٥٨س  
ـ         ق الـذخرية   اجلسد مغموسة يف الدم ويـضعها يف ح

 الكأس،  ويربطها بلفافة ويضعها على املذبح ميني كرسي      
مث يستمر يف مناولة الشعب احلاضر حىت اية التوزيـع          
دون أن يشرب هو أي ماء لصرف املناولـة مث يقـوم            
بصرف مالك الذبيحة كاملعتـاد ويـصرف الـشعب         

ـ    ق الـذخرية  كاملعتاد، مث خيلع مالبس اخلدمة ويأخذ ح
ويذهب ملناولة املريض، سيان إن أخـذ معـه أحـد           

 هو صائم ومـستعد لكافـة       الشمامسة أو مل يأخذ ألنه    
وإذا ذهب معه مشاس ميكنه أن ميسك مشعة        . الحتماالت

ويصلي أحلان التوزيع أثناء املناولة، مث يشرب مع الكاهن         

 }٦٩{

   ق الذخرية بعد انتهاء املناولة ويـصلي       من ماء غسيل ح
  .أحلان اخلتام

هـــــــــل البـــــــــد أن يــــــــــصلي الكـــــــــاهن التحليــــــــــل قبـــــــــل مناولــــــــــة       : ٥٩س 
   من يف البيت ؟املريض أم يصليه لكل

جيب أن يتأكد الكاهن من أن املريض معترف وجاهز          : ٥٩ج  
للتناول فيناوله مباشرة، وإال فيجب أن جيلس معه جلسة         
اعتراف قصرية يستمع إىل اعترافه وتوبته مث يقـرأ لـه           
التحليل ويناوله، باقي أهل البيت األصحاء يتنـاولون يف     

  .افه يعترف كل واحد ألب اعترأنالكنيسة بعد 
مـــــــــــــاذا يفعـــــــــــــل الكــــــــــــــاهن إذا كـــــــــــــان املـــــــــــــريض ال يــــــــــــــستطيع       : ٦٠س 

  االعتراف قبل التناول ؟
إذا وجد الكاهن أن املريض قد ثقل عليه املـرض وال            : ٦٠ج  

يستطيع الكالم أو أن عنده جلطة يف املخ أصابت مركز          
الكالم وهو ال يتكلم، يف هذه احلالة يناوله الكاهن ألن          

من املوت حيل كل القوانني من     املرض الشديد واالقتراب    
  .صوم واعتراف وخالفه

مــاذا يفعـــل الكــاهن إذا وجـــد املـــريض الــذي هـــو ذاهـــب       : ٦١س 
  ليناوله قد فارق احلياة ؟



 }٧٠{

الكاهن يذهب ليناول املريض وهو صائم مل يشرب ماء      : ٦١ج  
 أن يتنـاول  بعد التناول يف الكنيسة، وبذلك يستطيع هو    

ق الـذخرية   ريض ويغسل ح  املناولة اليت معه يف بيت امل     
  .ويشرب املاء

هــــل يــــصرف الكــــاهن مــــالك الذبيحــــة ثانيــــة بعــــد مناولــــة         : ٦٢س 
املـــريض ؟ أم أنـــه فعـــل ذلـــك يف الكنيـــسة ويكفـــي ؟ وهـــل       

  هناك مالكان للذبيحة ؟
يصرف الكاهن مالك الذبيحة بعد انتهاء التوزيـع يف          : ٦٢ج  

الكنيسة حىت ميكنه صرف الشعب ألنه ال ميكن صرف         
  .الشعب قبل صرف مالك الذبيحة

وهذا املالك يرافقه ملناولة املريض، وبعد االنتهاء مـن      
هو . أيضاًمناولة املريض يصرف الكاهن مالك الذبيحة       

  . متاماًحىت تنتهيمالك واحد يرافق الذبيحة 
إذا وقـع عيـد سـيدي كـبري أو صـغري يـوم أحـد هـل تقــرأ          : ٦٣س 

  قراءات العيد أم األحد ؟
 يوم أحد تقـرأ     يف كبري أو صغري     سيديإذا وقع عيد      :٦٣ج  

  .فصول العيد بدل فصول األحد 

 }٧١{

إذا وقع عيد للعذراء أو املالئكة أو الرسل أو الشهداء  : ٦٤س 
ل تقــــــــــرأ قــــــــــراءات األحــــــــــد أم    هــــــــــ أو القديــــــــــسني يــــــــــوم أحــــــــــد    

  اخلاصة باليوم ؟
أعياد العذراء واملالئكة والرسل والشهداء والقديـسني        : ٦٤ج  

وقعت يوم أحد تقرأ فصول األحد ألنـه التـذكار          إذا  
  . لعيد قيامة الرباألسبوعي

يف أعيـــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــذراء والقديــــــــــــــــــسني يف الــــــــــــــــــصوم الكــــــــــــــــــبري     : ٦٥س 
  واخلماسني هل تقرأ فيها القراءات اخلاصة ا ؟

غري قراءات الصوم الكبري    أعياد العذراء والقديسني ال ت     : ٦٥ج  
 خـاص   طقـسي تيب   وهلا تر  وانسحاقألا أيام تذلل    

    ـا عيـد    مترابط ، كذلك ال تغري قراءات اخلماسني أل
  . لقيامة الرب وهلا طقس خاص مترابطسيدي

 آحاد سابقة للربامون ماذا ٤إذا مل يكن يف شهر كيهك  : ٦٦س 
  يكون العمل ؟

 شهر كيهك أربعة آحاد سابقة للربامون       يفإذا مل يكن     : ٦٦ج  
ر مبثابة األحد األول    فيكون األحد األخري من شهر هاتو     

 الثـاين من كيهك واألحد األول من كيهك هو األحد         



 }٧٢{

 واليتوهكذا حىت تتم األربعة آحاد اخلاصة بشهر كيهك         
تتحدث عن األحداث السابقة مليالد الرب يسوع وهى        

، والبشارة مبـيالد    البشارة بيوحنا املعمدان   : التوايلعلى  
، ومـيالد   ، وزيارة العذراء مرمي ألليـصابات     رب اد 

  .يوحنا املعمدان
  ماذا حيدث للقراءات لو وقع عيد النريوز يوم أحد ؟ : ٦٧س 
إذا وقع عيد النريوز يوم أحد تقرأ فصول النريوز أمـا            : ٦٧ج  

 من توت فتقرأ فيه قـراءات األحـد األول     الثايناألحد  
  .وهكذا يستغىن عن قراءات األحد اخلامس ألنه متكرر

   كيهك ؟٢٨راءات لو وقع عيد امليالد ماذا حيدث للق : ٦٨س 
 ٢٩ كيهك تقرأ فيه فصول ٢٨إذا وقع عيد امليالد يوم    : ٦٨ج  

  .التايل اليوم يفكيهك وتعاد قراءا 
 ٢٧مـــــاذا حيـــــدث للقـــــراءات لـــــو وقـــــع برامـــــون املـــــيالد يف      : ٦٩س 

  كيهك ؟
 كيهك تقرأ فيه فصول     ٢٧إذا وقع برامون امليالد يوم       : ٦٩ج  

  . كيهك٢٨الربامون 

 }٧٣{

مـــــــــــاذا حيـــــــــــدث للقـــــــــــراءات لـــــــــــو وقـــــــــــع برامـــــــــــون املـــــــــــيالد أو     : ٧٠س 
  الغطاس يوم أحد ؟

إذا وقع برامون امليالد أو الغطاس يوم أحد تقرأ قراءات        : ٧٠ج  
  .الربامون بدل األحد

كيــــــــــف تكــــــــــون القــــــــــراءات لــــــــــو كــــــــــان برامــــــــــون املــــــــــيالد أو        : ٧١س 
  الغطاس يومني أو ثالثة ؟

يالد أو الغطاس يومني أو ثالثة تكرر       إذا كان برامون امل    : ٧١ج  
 اليومني أو الثالثة ألن هذه القراءات       يفقراءات الربامون   

  . العيدالستقبالمتهد الذهن والروح 
إذا جـــــاء عيـــــد املـــــيالد يـــــوم ســـــبت فمـــــاذا تكـــــون قـــــراءات       : ٧٢س 

   كيهك ؟٣٠ أو ٢٩األحد الذي يليه 
 ٣٠  أو ٢٩ يف عيد املـيالد ويقـع       يلي الذياألحد   : ٧٢ج  

كيهك تقرأ فيه فصول يومه ألا تتحدث عن امليالد وال          
  .تقرأ فيه فصول األحد اخلامس ألا ال تناسب

إذا جاء عيد الغطاس يوم سبت، فماذا تكون قراءات  : ٧٣س 
  األحد ثاين يوم الغطاس ؟



 }٧٤{

 طوبه، فإذا   ١٢،  ١١يتم االحتفال بعيد الغطاس يومني       : ٧٣ج  
 طوبه بـدل    ١٢قرأ قراءات    طوبه يوم أحد ت    ١٢وافق  

  .قراءات األحد
مــــــــا هــــــــي قــــــــراءات االحتفــــــــال الــــــــشهري بأعيــــــــاد البــــــــشارة       : ٧٤س 

  ؟)  من كل شهر قبطي ٢٩( وامليالد والقيامة 
 بأعياد البشارة وامليالد والقيامة كل يـوم    االحتفاليتم   : ٧٤ج  

 طوبـه وأمـشري     شهري ما عدا    القبطي من الشهر    ٢٩
ور البشارة واحلمل بالـسيد  ألما ال يدخالن ضمن شه    

 وتظل قـراءات    ياملسيح ، وتتم الصالة بالطقس الفراحي     
 ٢٩ إال إذا وقع يوم أحد فتقرأ فـصول          هياليوم كما   

  .برمهات بدل فصول األحد اخلامس ألا متكررة
 برمهات ٢٩( ماذا يكون املوقف إذا جاء عيد البشارة  : ٧٥س 

  ثنني شم النسيم ؟يف املدة من مجعة ختام الصوم إىل ا) 
 املدة من مجعة يف)  برمهات ٢٩( إذا وقع عيد البشارة     : ٧٥ج  

،  بـه  االحتفال شم النسيم ال يتم      اثننيختام الصوم إىل    
  .ألن هذه املدة حتمل أحداثاً سيدية هامة غري متكررة

مـاذا يكـون الوضـع إذا جــاء عيـد دخـول املـسيح اهليكــل         : ٧٦س 
  يونان أو الصوم الكبري ؟خالل أيام صوم )  أمشري ٨( 

 }٧٥{

 ٨( إذا وقع عيد دخول السيد املـسيح إىل اهليكـل            : ٧٦ج  
 الصوم الكبري تقرأ فصوله     يف صوم يونان أو     يف) أمشري  

 الـصباح البـاكر     يفبدل فصول اليوم ويصلى القداس      
  .يوطقسه فراحي

 تــــــوت، ١٧كيــــــف يــــــتم االحتفــــــال بعيــــــدي الــــــصليب يف    : ٧٧س 
   برمهات ؟١٠

يعيد له ثالثة   )  توت   ١٧ ( يف يقع   الذييد الصليب   ع : ٧٧ج  
 هذه األيام الثالثة حتل قراءات      يفأيام فإذا وقع يوم أحد      

بدل قراءات  ) أول أو ثاىن أو ثالث عيد الصليب         ( اليوم
)  برمهات   ١٠ ( يف يقع   الذيأما عيد الصليب    . األحد

 الصوم الكبري فتقرأ فيه قـراءات عيـد        يفويكون دائماً   
 وسـط األسـبوع     يفصليب سواء وقع يوم أحد أو       ال

  . كالعادةالشعانيينويحتفل به باللحن 
يف حالــــــــــــــة وجــــــــــــــود األب األســــــــــــــقف يف الكنيــــــــــــــسة أثنــــــــــــــاء       : ٧٨س 

مــــاذا يقــــول األب األســــقف يف    . القــــداس وهــــو غــــري خــــادم   
هــــــــــــذه احلالــــــــــــة، ومــــــــــــا موقــــــــــــف الكــــــــــــاهن مــــــــــــن الرشــــــــــــومات       

ــض الــــضوء ع  . املوجـــودة يف القــــداس  ــى الرجــــاء إلقـــاء بعــ لــ
  ذلك ؟



 }٧٦{

يف حالة وجود األسقف غري خدمي أثناء القداس فهـو           : ٧٨ج  
الذي خيتار احلمل مث يسلمه للكاهن اخلدمي، وهو دائمـاَ     

ويرشم الشعب، وعند   )  إيريين باسي    –إشليل  ( يقول  
يقول الكاهن الكلمات   ) الرب مع مجيعكم    ( رشومات  

أما األب  ) فلنشكر الرب   (  عند   ويرشم على ذاته فقط   
سقف فريشم على الشعب واخلدام وهـو صـامت         ألا

. أجيـوس  Agiocوحيدث نفس الوضع عند رشومات      
وعند صرف مالك الذبيحة يضع الكاهن املاء يف يديـه          
وينفخ فيه مث يفرغه يف يدي األب األسقف الذي يصرف   
مالك الذبيحة ويعطي التسريح للكهنـة والشمامـسة        

  .والشعب
هــل يــنفخ يف   ... ه وأعطــاه عنــدما يقــول الكــاهن وقــسم    : ٧٩س 

أس عنـــــــدما يقـــــــول وذاق     ــ ــها وكـــــــذلك الكـــــ القربانـــــــة أم يقبلـــــ
  ...وأعطاه 

يـنفخ يف   .. وقسمه وأعطـاه    : عندما يقول الكاهن     : ٧٩ج  
وثلثني علـى   على اليمني   القربانة بعد تقسيمها إىل ثلث      

كذلك ينفخ يف الكأس عند قوله وذاق أيـضاً         . اليسار
ي للربكة مثل النفخة الـيت      وهذه النفخة ه  ... وأعطاه  

 }٧٧{

ينفخها يف كل شيء يصلي عليه مثل زيت أو مـاء أو            
  .خالفه

ــت قبـــل التنـــاول وبعـــده يف نفـــس      : ٨٠س  هــل جيـــوز الرشـــم بالزيـ
  يوم التناول أم ال ؟

 فجيوز الرشم بالزيت قبل التناول وهذا أمـر معـرو          : ٨٠ج  
بعد عمـاده   ) املريون  ( ومؤكد فالطفل يدهن بالزيت     

  كذلك تعمل الكنيسة سر مسحة املرضـى      . اولهوقبل تن 
يف الكنيسة يوم مجعة ختام الصوم بعد       ) القنديل العام   ( 

 وقبل القداس مث يرشم الكـاهن كـل         رفع خبور باكر  
احلاضرين بالزيت وحيـضرون بعـد ذلـك القـداس          

أما بعد التناول فال جيوز الرشم بالزيت باقي        . ويتناولون
  .يطانياتار التناول كذلك ممنوع امل

مــا هــو ترتيــب دورة الــشماس بــالبخور بعــد امــع ومــا         : ٨١س 
  هو طقسها ؟

ال جيوز للشماس محل امرة وعمل دورة بالكنيـسة          : ٨١ج  
بعد صالة امع بل األصح أن تعلق امـرة مبكاـا           
اخلاص باهليكل بعد وضع خبور الترحيم حىت تتصفى متاماً     

صلوات الترحيم علـى    من دخان البخور املتصاعد مع      



 }٧٨{

أولئك يارب الذين أخذت نفوسهم نـيحهم       ( الراقدين  
يف املكـان   مث تفرغ بعـد ذلـك       ) يف فردوس النعيم    
  .املخصص لذلك

اختلفــــــــت اآلراء حــــــــول طقــــــــس ســــــــبت لعــــــــازر بعــــــــضهم        : ٨٢س 
  يقول سنوي وبعضهم يقول شعانني فما رأيكم ؟

طقس سبت لعازر سنوي وقـراءات سـبت لعـازر           : ٨٢ج  
 وهو يوم فاصل    .ور يف الكثري منها أا تقال سنوي      مذك

أما طقس الـشعانني    . بني الصوم الكبري وأسبوع اآلالم    
فيبدأ مساء السبت عندما نبدأ يف عمل تـسبخة ورفـع    

  .خبور عشية أحد الشعانني
مـــــــــا مـــــــــدى مــــــــــسئولية الكـــــــــاهن الــــــــــذي يهمـــــــــل يف التقــــــــــاط       : ٨٣س 

  ؟اجلواهر من الصينية وما موقف مشاس املذبح 
جيب أن يهتم الكاهن جيداً بالتقاط كل اجلواهر الـيت           : ٨٣ج  

قي الصينية مهما كانت صغرية ودقيقة، متذكراً الوصية        
 عليـك   والواجب( اليت مسعها يوم رسامته وهي تقول       

أكثر من كل الوصايا البيعية وأفضل من كل ما سواه من           
األمور الرسولية وهو احلرص على توزيع سرائر الـرب         

أن ية ويكون ذلك منك جبد ونشاط واجتهاد وحتقق         احملي
 }٧٩{

الشاروبيم والسارافيم وقوف باملخافة واالرتعاد وكـن       
إنـه املـسيح    . عارفاً مبقدار من هو ذبيح بني يـديك       
 واعلم أنك تقسم    عمانوئيل الذي بذل ذاته عنك وعليك     

عضاءه الناسوتية باحلقيقة وحتمل على يديك الذي محله        أ
لكرامة واإلجالل وأن هذه الكأس هي      مسعان الكاهن با  

 املهرق عن اخلطايا، الذي به أنقـذ مـن          دمه باحلقيقة 
 اجلحيم مجيع السبايا النابع لنا من الكرمة احلقيقية الذي        

  جنبه اإلهلي الذكي بعد أن أسلم الروح على الصليب     هو
فيا هلذا السر اخلفي هذا هو محل اهللا الذي رفع خطيـة            

حلقيقة فكن منتبهاً لنفـسك أيهـا       العامل وجذم لنور ا   
االبن غاية االنتباه واحرص على هذه الذخرية كحراسة        
الشاروبيم لشجرة احلياة واحرص على هـذه الـسرائر         
حرصاً خيلصك من اجلرائر وال تناوله إال للحسن السرية         

الطاهر السريرة وليمنع من كانت سريته      الصاحل السمعة   
. نت سـبباً يف اجلريـرة  قتل نفسه وتكون أيشريرة لئال  
 فإن العامل كله ال      لئال حتصل املضرة   اإلمهالواحلذر من   

مثقال ذرة وليكن توزيعك بترتيب ونظـام       منه  يساوي  
 واحتراس والتفتـيش برمـق      وحرصوهدوء وسكون   

العيون وعرض األواين املقدسة على من يكون حاد النظر         
ـ           ي مرة واثنتني وثالث فإن العيان أوكد من اخلـرب لك



 }٨٠{

تكون خدمتك مقبولة وشفاعتك مكرمة وصالتك نافعة       
أما مالك الذبيحة فمهمتـه  ). ونعمة الرب عليك سابغة  

، احلفاظ على اجلواهر اليت قد تضيع دون علم الكـاهن         
 على الـشماس   يف حفظ الذبيحة وواجب      رغم حرصه، 

أن ينبهه إىل اجلواهر اليت مل يلتقطها جيداً وعلى الكاهن          
ظات الشماس يف اتضاع وحمبـة ويف       أن يستجيب ملالح  

حرص مشترك على الذبيحة اإلهلية اليت تقول الوصية أن         
والوصـية  . العامل كله ال يساوي منها مثقاالً مـن ذرة        

تشدد عليه أن يعرض الصينية على من يكون حاد النظر          
  .مرة ومرتني وثالثة

مـن  ) شـرب املـاء   ( هل جيوز لغـري الـشماس التـصريف      : ٨٤س  
  ة بعد التناول ؟الصيني

) شرب املاء ( ال جيوز لغري الشمامسة اخلدام التصريف       : ٨٤ج  
من الصينية بعد التناول وإال اضطر الكاهن أن يـسمح          
لكل املتناولني الشرب من الصينية ألن مجيعهم حيملـون         

 طويالًرتب مشاسية وال يستخدموا وهذا يستغرق وقتاً        
  .ة دون داع هاممن الكاهن ويعطل املصلني يف الكنيس

 }٨١{

هـــــل يـــــصام األربعـــــاء   : يف الفتـــــرة مـــــن املـــــيالد إىل اخلتـــــان     : ٨٥س 
واجلمعــــة انقطــــاعي وتــــضرب امليطانيــــات وتــــصلى الــــساعة    
التاسعة يف القداس أم ال ؟ وهل ما ينطبق على الكنيسة 

كـــذلك إذا ) القاليــة  ( ينطبــق أيــضاً علــى املخــدع اخلــاص      
ذا يكـــون ا العيـــد مـــ جــاء يـــوم األربعـــاء أو اجلمعـــة ثــاين أيـــام    

  ؟حكم املدة من النريوز إىل الصليبالتصرف كذلك ما 
يف الفترة من امليالد إىل اخلتان تكون كل الـصلوات           : ٨٥ج  

فراحيي وال يصام األربعاء واجلمعة انقطاعياً بل يـصام          
صوماً عادياً عن اللحوم وغريها من األطعمة الفطـاري         

بالتايل ال تضرب إمنا ميكن األكل صباحاً أطعمة صيامي و      
تـصلى الثالثـة   يف هذه الفترة ميطانيات ويف القداسات     

وإذا كان عيد املـيالد     . والسادسة فقط عند رفع احلمل    
 كيهك أربعـاء أو     ٢٩ كيهك وجاء ثاين يوم العيد       ٢٨

مجعة فيفطر متاماً وتؤكل فيه اللحوم وغريها ألنه اليـوم          
 أما بالنـسبة لـصلوات    )  كيهك   ٢٩( األصلي للعيد   

القالية للراهب فيمتنع يف هذه الفترة عـن امليطانيـات          
ن أال يغري نظامه املعتاد مـن صـلوات         حسولكنه يست 

 وكل ما ينطبق على املدة من امليالد إىل اخلتـان           .املزامري
  .ينطبق على املدة من النريوز إىل الصليب



 }٨٢{

إذا جـــاء إنـــسان حمتـــال منـــتحالً شخـــصية كـــاهن أو جـــاء      : ٨٦س 
 مــــــشلوح وصــــــلى قداســــــاً هــــــل يتحــــــول    كــــــاهن موقــــــوف أو 

 جــــــسد املــــــسيح واخلمــــــر إىل دم املــــــسيح ومــــــا هــــــو      ىلإاخلبــــــز 
  موقف املصلني وخصوصاً املتناولني ؟

قداساً فال يتحول   ) غري كاهن   ( إذا صلى إنسان حمتال      : ٨٦ج  
اخلبز واخلمر إىل جسد الرب ودمه ألنـه لـيس لديـه         

ون كأم  السلطان الكهنويت الالزم لذلك ويكون املتناول     
  .أخذوا لقمة بركة حضرت الصالة

هــــل الـــرأس هــــو الــــذي   ) اجلــــسد ( عنـــد تقــــسيم القربانـــة    : ٨٧س 
أس أم الــــــذي مــــــن        ــ مــــــن ناحيــــــة الكرســــــي املوضــــــوع بــــــه الكــــ

  ناحية صدر الكاهن ؟
يف احلقيقة كل ذرة من جسد املسيح تمثـل جـسد            : ٨٧ج  

املسيح كله، فال جيب أن نطلق على هذا اجلزء الـرأس           
 آخر الرجلني فكل ذرة من جسد ملـسيح هـي           وجزء

  .جسد املسيح كله بكل أعضائه
 الـــــــــيت يـــــــــصليها الكـــــــــاهن اخلـــــــــدمي أثنـــــــــاء     مـــــــــا هـــــــــي املـــــــــزامري   : ٨٨س 

  القداس اإلهلي ؟

 }٨٣{

  :املزامري اليت يصليها الكاهن اخلدمي  : ٨٨ج 
 يا مجيع األمم    – أعظمك   –يتسجيب لك الرب    : يف الثالثة   

  .صفقوا بأيديكم
 الرب  – رضيت يارب    –اللهم بامسك خلصين    : يف السادسة   
  .قد ملك
 قال الرب لريب    –سبحوا الرب تسبيحاً جديداً     : يف التاسعة   

  . آمنت–
  . مراراً كثرية –اعترفوا للرب  –سبحوا الرب : يف الغروب 

 – أذكر يارب داود وكل دعتـه        -من األعماق   : يف النوم   
  .سبحي الرب يا أورشليم

ــهر   ٢٩ا جــــــاء يــــــوم  مــــــا املوقــــــف إذ  : ٨٩س  تــــــذكار  ( مــــــن كــــــل شــــ
يوم أربعاء أو مجعة، وملـاذا ال  ) البشارة وامليالد والقيامة    

حيتفل ذا التذكار يف بعض الشهور وما هي ؟ وماذا لو 
  جاء عيد سيدي صغري يوم أربعاء أو مجعة ؟

 من الشهر القبطي وهو تذكار البشارة      ٢٩إذا جاء يوم     : ٨٩ج  
  : أربعاء أو مجعة وامليالد والقيامة يوم

  . تقرأ فصول اليوم طبقاً للقطمارس الدوارأوالً



 }٨٤{

  . يصلى بالطقس الفراحييثانياً
  . تصلى املزامري حىت السادسة فقطثالثاُ
  . ال يكون فيه صوم انقطاعي وال ميطانياترابعاً

وتنطبق هذه الشروط على العيد الـسيدي الـصغري         
ة القـراءات   الذي يكون يوم أربعاء أو مجعة مع تـالو        
  .والتسابيح اخلاصة بالعيد السيدي الصغري

املـيالد  (  من كل شهر قبطي      ٢٩ال حيتفل بتذكار    
 يف شهري طوبه وأمشري فقط وتعلل     ) والبشارة والقيامة   

الكتب الطقسية ذلك بقوهلا أمـا يرمـزان للنـاموس     
واألنبياء وحنن نضيف أن هذين الشهرين مها الـشهران         

الالحقان للميالد ومل تكن العـذراء      السابقان للبشارة و  
  .مرمي حبلى بالطفل اإلهلي يف مثل هذين الشهرين

مـــــا رأيكـــــم يف بعـــــض الكتيبـــــات املنتـــــشرة يف أيامنـــــا هـــــذه        : ٩٠س 
  مثل سبلة احلكيمة وغريها ؟

كل النبوات اليت ال تتفق مع الكتاب املقدس جيب على           : ٩٠ج  
ع نفسه قال نسان املسيحي أال يهتم ا ألن الرب يسوإلا

، )٧: ١أع  " (وا األزمنة واألوقات    ليس لكم أن تعرف   " 
املطلوب من اإلنسان املسيحي أن حييا حياة التوبة وعمل         

 }٨٥{

الفضيلة وحييا حلظته احلاضرة يعمل فيها ما يرضـي اهللا          
ويتمشى مع الوصية اإلجنيلية وبذلك يكون مستعداً للقاء        

 النبـوات   املسيح يف أي حلظة وال يضيع وقته يف تفسري        
وفك الرموز والطالسم ألن النبوات اليت نسمعها تصلح        
لكل عصر وقد فسرها الذين سبقونا علـى عـصورهم        

  .أيضاً
ما هو احمللل واحملرم من املأكوالت يف العهد القدمي ويف  : ٩١س  

  العهد اجلديد ؟ وملاذا ؟
يف العهد القدمي كانت الوصية تحـرم أكـل بعـض            : ٩١ج  

ور وتحلل بعضها اآلخر وقـد ذكـر        احليوانات والطي 
الوحي ذلك بالتفصيل يف اإلصحاح احلادي عشر مـن         

  . التثنيةرسفر الالويني والرابع عشر من سف
وحترمي بعض احليوانات والطيور وحتليل بعضها اآلخر       

  : كانت له أسبابه منهايف العهد القدمي
 كان اهللا يريد أن يميز شعبه عن بقية الـشعوب الـيت             – ١

  .محوهل
 أراد اهللا أن جيتذم إىل الطهارة الداخلية عـن طريـق            – ٢

  .الطهارة اجلسدية احلسية



 }٨٦{

 أراد اهللا أن يدرم على فـضيلة الطاعـة واخلـضوع            – ٣
  .ألحكامه

 عرفت بعض احليوانات احملرمة بصفات رديئة فاجلمـل         – ٤
عرف باحلقد والثعلب باملكر واخلرتير يتمرغ يف األوحال        

الزبالة والقاذورات ويريـد اهللا أن يبعـد     واملعيشة وسط   
  .شعبه عن احلقد واملكر والتمرغ يف أوحال اخلطية

  . احليوانات احملللة هي اليت تشق الظلف وجتتر– ٥
فشق الظلف يشري إىل روح اإلفراز والتمييز بني اخلري         

الفضيلة ألن  يف  عن العامل والثبات    والشر وإىل االنفصال    
احليوان على املشي بثبات، أمـا      الظلف املشقوق يساعد    

االجترار فيشري روحياً إىل مراجعة كلمـة اهللا وأعمالـه    
  .والتأمل فيها

 فقـد قـال     – عهد النعمـة     –أما يف العهد اجلديد     
امللحمة كلوه غري فاحصني من   كل ما يباع يف     " الرسول  

   ).٢٥: ١٠كو ١" ( الضمري أجل 
ذُبـح   الدم واملخنوق وما     أكلولكن الرسل حرموا    

فقد حرموا أكل الدم ألن فيه نفس        ) ١٥أع  ( لألوثان  
احليوان وحياته، واملخنوق ألنه يقتل بطريقة غري صحيحة   

 }٨٧{

وغري صحية وما ذُبح لألوثان استنكاراً لعبادة األوثـان         
   ).٨كو ١( وملعتقداا الفاسدة 

مــــــا هــــــو طقــــــس توزيـــــــع أحــــــد الــــــشعانني ومخــــــيس العهـــــــد         : ٩٢س 
  حيم يف قداس أبوغاملسيس ؟وملاذا يعمل التر

توزيع قداس أحد الشعانني يكون باللحن الـشعانيين         : ٩٢ج  
حىت اية التوزيع مث يصرف مالك الذبيحة دون تسريح         
الشعب مث يقفل ستر اهليكل ويبدأون يف صالة اجلنـاز          

  .العام باللحن احلزايين
توزيع قداس مخيس العهد يكون بالطقس الـسنوي        

 بـصخة الـساعة   مث بتالوة صـلوات ول حىت اية التنا 
  .احلادية عشر من يوم مخيس العهد

مل ترحيم يف قداس أبوغاملسيس يف صباح سـبت         يع
النور ألن هذا اليوم هو تذكار موت املـسيح باجلـسد           

 نـذكر   هذه املناسـبة  في  ودفنه يف القرب مع األموات ف     
وس النعـيم   فردالراقدين ونعمل هلم الترحيم حىت ينالوا       

ثال الراقدين الذين أصعدهم الرب من اجلحيم إىل        على م 
الفردوس يف مثل هذا اليوم بعدما أكمل الفـداء علـى           

  .الصليب



 }٨٨{

مـــىت يحتفـــل بأحـــد تومـــا ؟ هــــل يـــوم الـــسبت الـــذي بعــــد          : ٩٣س 
  القيامة وصباح األحد أو يوم األحد وصباح االثنني ؟

 يحتفل بأحد توما ابتداء من مساء يوم السبت التـايل          : ٩٣ج  
لعيد القيامة فتعمل عشية أحد توما وصباح األحد يصلى         
قداس أحد توما وهو عيد سيدي صغري يحتفل به يـوم           
األحد وليس يوم االثنني واألحد دائماً يبدأ من مـساء          
السبت السابق له ألن اليوم الكنسي هو الفتـرة بـني           

  .غروبني متعاقبني
قــــال يف أيـــــام  هــــل كــــل مــــا يقــــال يف أيــــام الــــصوم الكــــبري ي        : ٩٤س 

نيـــــــــف ســـــــــينيت وإكلينـــــــــومني تاوناطـــــــــا   ( صـــــــــوم يونـــــــــان مثـــــــــل  
  ؟) وشاري افنويت واإلبصاليات والقسمة 

نعم كل ما يقال يف أيام الصوم الكبري يقـال يف أيـام            : ٩٤ج  
 والذي خيتلف فقط هو الذكصولوجيات ألن       صوم يونان 

صوم يونان له ذكصولوجية خاصة به والصوم الكبري له         
  . خاصة بهذكصولوجية

مــن املعــروف أن البخــور والــصلوات الطقــسية ال جيــوز        : ٩٥س 
أن يستخدمها غري الكاهن فما تفسريكم لبعض املواقف 

  :املخالفة لذلك مثل 
 }٨٩{

  . ما ذكر بسفر الرؤيا عن املالك املُبخر باملبخرة– ١
 صــــــــالة القــــــــديس أنبــــــــا أنطونيــــــــوس علــــــــى جــــــــسد القــــــــديس       – ٢

  .األنبا بوال بعد نياحته
جــــــــــراء اثناســــــــــيوس طقــــــــــس املعموديــــــــــة لــــــــــبعض األطفــــــــــال     إ– ٣

  .واعتماد البطريرك هلذه املعمودية
، وإن  إن كان األنبا أنطونيوس قد صلى على األنبا بوال         : ٩٥ج  

كانت معظم التواريخ ال تذكر شيئاً عن هذا املوقـف،          
ون صلواته صلوات تضرعية شخصية فقط ألنـه مل         كفت

يكون فيها خبور وال    حيصل على رتبة كنسية وبالتايل ال       
عمد الطفل أثناسيوس زمالءه األطفال الـوثنيني       . جممرة

يف البحر وال يذكر التاريخ الصحيح أن البطريرك اعتمد         
هذه املعمودية بل أنه أُعجب بشخصية أثناسيوس وضمه        
إليه وعمده وتلمذه على يديه مث أرسله ليتتلمذ على يدي         

  .مننبا أنطونيوس يف الربية مدة من الزاأل
ك أنه معه مبخرة مـن ذهـب        أما ما ذُكر عن املال    

... وأعطى خبوراً كثرياً ليقدمه على املـذبح الـذهب          
وصعد دخان البخور مع صلوات القديسني من يد املالك         

فال يعين انه يوجد يف السماء مبخـرة   ) ٨رؤ ( أمام اهللا  
حمسوسة وخبور حمسوس إمنا يعين شفاعة املالئكة الكثرية        



 }٩٠{

اهدين على األرض، وصعود البخور أمام اهللا       من أجل ا  
معناه أنه قبل هذه الشفاعات والتوسالت وتنسم منـها         

  .رائحة الرضا والسرور
هـــــل البـــــد مـــــن أن يـــــتم رفـــــع خبـــــور عـــــشية وبـــــاكر بـــــالزي         : ٩٦س 

وملـــــاذا؟ وهـــــل مـــــا ينطبـــــق علـــــى    الكهنـــــويت األبـــــيض أم ال،  
ــى كــل صـــالة طقـــسية أخـــرى ســـواء       ذلــك ينطبـــق أيـــضاً علـ

رتل مثــــل  يف ــ اإلكليــــل واخلطوبــــة وصــــالة    الكنيــــسة أو يف املــ
  املنتقل والثالث وخالفه ؟

ال يتم بالزي الكهنويت األبيض أي التونية والطيلـسانة          : ٩٦ج  
بقيـة  أمـا   . والصدرة وغريها إال صالة القداس فقـط      

الصلوات األخرى كرفع البخور واإلكليل واخلطوبة فال       
ا بل يكتفي فيها بالـصدرة      تلبس املالبس الكهنوتية كله   

أما بالنسبة للصالة على الراقـدين فـيمكن أن          . فقط
تستعمل صدرة ذات لون حزايين كاليت تستعمل يف مجعة         

ولـبس  . أو يكتفى بالزي األسود العادي للكاهن     اآلالم  
درعطـي للكـاهن          الصة يف هذه الصلوات الطقـسية ي

س أحـد   إحساساً بأنه سيصلي صالة طقسية أو ميـار       
األسرار فيفعل ذلك بكل عنايـة واهتمـام وخـشوع          

  .وورع
 }٩١{

هـل لــبس الطاقيـة للــشماس أثنـاء اخلدمــة شـيء طقــسي        : ٩٧س 
  وملاذا أُبطل يف هذه األيام ؟

إن لبس الطاقية املعروفة واملُزينة بالصليب وصور الرب         : ٩٧ج  
يسوع وبعض القديسني عمل طقسي وهـام بالنـسبة         

نة بالنسبة للكـاهن وكالتـاج      للشماس متاماً كالطيلسا  
ومازال بعض الشمامسة   . بالنسبة لألسقف أو البطريرك   

يتمسكون ا ويستعملوا وإن كان قد قل اسـتعماهلا         
فهو تقصري من الشمامسة واملـسئولني عـن خدمـة          

  .الشماسية يف الكنيسة ولكنها مل تلغَ أو ختتفي ائياً
بالصليب  الشماس هذه الطاقية املزينة      جيب أن يلبس  

م الصليب ورفعه فوق الرأس     ايف أعالها كإعالن عن إكر    
كل فكـر رديء للـشيطان      ليحميها من كل شر ومن      

املضاد، وتكون عادةً مزينة بصورة الرب يسوع املسيح        
عالمة أن ذكر الرب يسوع ال يفارق فكر الشماس بل          

يهذ فيـه كـل    ) ١٦: ٢كو ١( يكون له فكر املسيح   
ور بعض القديسني حىت ينظـر      يوجد ا ص   كما   ،حني

). ٧: ١٣عب (م ويتمثل بإميام الشماس إىل اية سري   
والطاقية يف شكلها كاخلوذة اليت علـى رأس اجلنـدي          

 اليت توجه إليه يف ميـدان القتـال         لتحميه من الطلقات  



 }٩٢{

وكذلك هذه الطاقية حتمي رأس الشماس من كل شـر          
لذي ال  وفكر رديء يوجهه إليه الشيطان عدو كل بر وا        

  .يفتر عن حماربتنا
يقول القديس باسيليوس عن رتب الكهنوت املختلفة       

 ويضعون فوق رؤوسهم العمامات داللة على اهلذيذ يف      [
األمور اإلهلية والسعي إىل خالص النفس كقول معلمنـا     

 فلنصح البسني   روأما حنن الذين من ا    " بولس الرسول   
 ]. )٨: ٥ أف( " اخلالصهي رجاء   درع اإلميان وخوذة    

فيا ليت الشمامسة يهتمون بلبس هذه الطاقيـة حـىت          
  .يعيدوا إىل اخلدمة الشماسية اءها وجمدها

يستسحن أن تكون مالبس الشمامسة متشاة ذات       
شكل واحد من ناحية التونية والصلبان وشكل البطرشيل    
يكون واحد وتلتزم كل رتبة بلبس البطرشيل بالطريقـة         

د شيء من النظـام والتناسـق       اليت وضحناها حىت يوج   
         والشكل اجلمايل يف صفوف الشمامسة، وال جيوز ملَـن
ارتدى مالبس اخلدمة أن خيلعها قبـل ايـة القـداس           

حـسب  وصرف مالك الذبيحة وإعطاء التـسريح وإالَّ        
ومل يكمل   ) ٢: ١٣يو  ( شبيهاً بيهوذا الذي خرج ليالً      

 }٩٣{

ميـذه  احلضور إىل اية اجتماع السيد الـرب مـع تال      
  .القديسني يف العشاء الرباين فكان بذلك خمالفاً

وإذا طرأت ضرورة قصوى تستدعي خلع املالبـس        
واخلروج قبل اية القداس فليكن ذلك لضرورة قصوى        

  .جداً وبإذن من األب الكاهن
مــــــــــــــا الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــني دورة خبـــــــــــــــور البـــــــــــــــولس ودورة خبـــــــــــــــور     : ٩٨س 

  ؟اإلبركسيس
ن الكنيسة كلـها ألن     يف دورة البولس يطوف الكاه     : ٩٨ج  

بولس الرسول تعب يف الكرازة واألسفار أكثر من باقي         
  .كرازته كانت لكل األممأن الرسل كما 

يف دورة البولس يبخر الكاهن من حبـري إىل قبلـي      
إشارة إىل كوننا باإلميان الذي كرز به بولس الرسـول          

قلنا من الظلمة إىل النور ومن مكان اجلداء املرفوضـني          ن
  .ان احلمالن املقبولنيإىل مك

عدم طـواف الكـاهن الكنيـسة كلـها يف دورة           
اإلبركسيس إشارة إىل أن الرسل جعلوا خدمتـهم أوالً         

 وحىت يتميز بولس    .مقصورة على اليهودية ومدن يهوذا    
  .الرسول الذي تعب أكثر من مجيعهم



 }٩٤{

) حبري(دأ الكاهن الدورة بالرجال     يف دورة البولس يب   
 كو  ١( ل هو رأس املرأة     ألن الرج ) قبلي  ( مث النسـاء   

) قبلي  ( ، ويف دورة اإلبركسيس يبدأ بالنساء        )٣: ١١
وال ألن الرجل ليس من دون املرأة       ) حبري  ( مث الرجال   

 ،١١ :١١كـو   ١. ( املرأة من دون الرجل يف الـرب      
١٢.(  

دورة اإلبركـسيس ال يـدخل      بعد  يف سر الرجعة    
جـوا مـن    الكاهن إىل اهليكل ألن الرسل بعـدما خر       

أورشليم للكرازة يف العامل مل يعودوا إليها مرة أخرى بل          
  .خارجهااستشهدوا 

تبدأ دورة اإلبركسيس من اليمني إىل الـشمال ألن         
الرسل بشروا أهل اخلتان أي اليهود الذين كانوا من أهل         

حتول ولكنهم برفضهم للسيد املسيح     كشعب اهللا   اليمني  
  .الرسل إىل األمم

  ؟ يوجد دورة خبور للكاثوليكونملاذا ال : ٩٩س 
ال خيرج الكـاهن    خبور و ال يوجد للكاثوليكون دورة      : ٩٩ج  

من اهليكل إشارة إىل وصية الرب لتالميذه أن ال يربحوا          
   )٤: ١أع ( .من أورشليم بل ينتظروا موعـد اآلب 

 }٩٥{

ملـــــاذا جيـــــب أن تكــــــون القربانـــــة مـــــستديرة الــــــشكل وإىل        :١٠٠س 
  واخلمسة ثقوب اليت ا ؟ماذا يرمز اإلسباديكون 

إشارة لقرص الشكل القربانة مستديرة جيب أن تكون  : ١٠٠ج 
ل احلقيقي مشس الـرب     ألا ترمز إىل احلم   وذلك  الشمس  

يسوع املسيح ، وألن الدائرة هي الشكل الوحيد الكامل         
وترمز للسيد املسيح الذي قال      إذ ليس له بداية وال اية     

 الرب يقُولُ ةُ،ـوالنهاي ةُـَالْبِداي الْياُء،و اَألِلف هو أَنا" 
الَِّذي الْكَاِئنالَِّذي كَانَ وأِْتي، وي لَى الْقَاِدرٍء كُلِّ عيش. "

  ) ٨: ١رؤ ( 
ون كلمة يونانية معناها السيدي ويشري إىل       كاإلسبادي

 ثقوب وهي ترمز للثالثـة      ةالسيد املسيح وحولـه مخس   
ليل الشوك واحلربة وتكون الثالثة ثقـوب       مسامري وإك 

ن يف جنبـه األميـن      ِععلى اليمني ألن السيد املسيح طُ     
 .باحلربة


