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 أسئلة جروب خدمة الشَّماسيَّة

 . ائلني مع حفظ األلقابسأذكر أمساء السَّ

 / مصر، أسيوطمدحت فوزي
الَفَرح برغم أنه موجود  وملاذا مل تشر إىل ترتيل اهلوس الثَّاين يف سبت مىت كان ُيرتل اهلوس الرَّابع يف سبت الَفَرح؟ -1

 يف كثري من خمطوطات الصَّعيد؟
يف  (م1077 -1046)خريستووذولووس  صلوات سبت الَفَرح بطقسها احلايل مل ُتعرف يف الكنيسة القبطيَّة قبل زمن البابا 

وبة الفاتيكتان برومتا   مبك (6قبطي )املخطوط رقم النِّصف الثَّاين من القرن احلادي عشر امليالدي. وخبصوص اهلوس الثَّاين، ف
وهي إضافة من النَّاسخ هلذا  ، يذكر أنه ُيرتل اهلوس الثَّاين بلبشه بعد هناية تسابيح العهد اجلديد.م1386والذي يعود إىل سنة 

أن تالحظ  املخطوط غري موجودة يف معظم املخطوطات اخلاصة بسبت الفرح حىت أوائل القرن اخلامس عشر امليالدي. وأودُّ
، كان يلزم أن تذكر تواريخ هتذ  املخطوطتات،   “. أنه موجود يف كثري من خمطوطات الصَّعيد”..ا تذكر عبارة أنه عندم
وإنَّ أقدم خمطوطات سبت الَفَرح اليت أورُدهتا يف كواب سبت الَفَرح والنُّور، توكلَّم كلها عن ترتيل اهلوسني األوَّل  وأرقامها.

 عرفوها الكنائس الشَّرقيَّة.تسابيح أقدم والثَّالث فقط، ألهنما 
تقول إنه ال ُيصتل  الوَّترحيم يف   مل تكن كلها  ما رأيك يف عدم ترتيل الوَّرحيم باللَّحن؟ وبعض الُكُوب املطبوعة إن -2

 ي بدون نغمة.صلِّ، ُي)الكاهن( األعياد وإن أراد
لنَّظر عن الرُّتبة الكنسيَّة اليت تقول هتذا  . ألنَّ طقس الكنيسة ال خيضع لآلراء، بغض ا“ما رأيك”ال أوافق عل  الَقول 

 الرأي أو ذاك.
للُقدَّاس الباسيلي والذي يعود إىل القرن السَّابع املتيالدي، أنَّ   Doresseنعرف من املخطوط الذي اكوشفه العامل دوريس 

التذين يف   كتلَّ  اذكر يتاربُّ  وباملثل”فبعد هناية اجملمع يقول الكاهن مباشرة:  الوَّرحيم جزء أساسي يف صلوات الُقدَّاس.
ضرة علت   حهم يف حضن إبراهيم واسحق ويعقوب يف موضع ُخ، ونيِّالعلمانيِّنيتبة الذين من ُر الكهنوت الذين تنيَّحوا، وكلَّ

وظلت املخطوطات حىت القرن الثَّالث عشر امليالدي تذكر ذلتك، مثتل    .“نهُّدزن والكآبة والوَّحيث هرب احُل ،احةماء الرَّ
 .هنت( 360)رقم خمطوط أكسفورد 

وقد  ويبدو أنه كانت هناك ممارسوان، األوىل تقول الوَّرحيم جهرًا، والثَّانية تقوله سرًّا، وقد سادت هذ  املمارسة الثَّانية.
ا يف اآلحاد واألعياد السَّيديَّة، وُيقال جهرًا يف ُقدَّاسات األيام اأُلخرى. ويف ذلك اسوقر يف طقسنا القبطي أنه ُيقال الوَّرحيم سرًّ

ة قوم جيدِّفون عل  قتوانني  مثَّ”: (م1145-1131)من قوانني البابا ُغربيال بن ُتريك  قانونًا  32  ال من (14)يقول القانون رقم 
طلبتًا   ،يف يوم األحد الذي هو يوم الفرح بقيامة سيِّدنا يسوع املستيح راحيم عل  الذين رقدوا اهلل ونواميسه، ويصنعون الوَّ

حل وال ربح، بتل يف  وليس يف  ،فهو خمطئ ،حذِّر منه. ومن اعومد ذلك فيما بعدللمجد الفارغ. والقوانني متنع من ذلك وُت
 .“خسارة ودينونة

، فيذكر يورد نص الُقدَّاسات القبطيَّة الثَّالثوهو أقدم خمطوط خوالجي قبطي عريب  (م1288/ قبطي 17) خمطوط رقمأمَّا 
 . أن الوَّرحيم ُيقال سرًّا

 ة ارتداء الوونية يف الوَّجنيز أو األكاليل؟ما مدى صحَّ -3

 دير القدِّيس أنبا مقار
 م2020سنة  ارسم 15 ألحدايوم أذيعت 
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يعت  أن   “ليس طقسًا”ارتداء الوونية يف الوَّجنيز واألكاليل ليس طقسًا ولكل كنيسة أن متارس ما اعوادت عليه. وتعبري 
. ولكن األصل هو أنَّ ارتداء الوونية حومي عنتد القيتام   املذكورة ارتداء الوونية أو عدم ارتدائها ال يعيق توميم هذ  املراسيم

  باخلدمة داخل اهليكل املقدَّس.

 / أستراليا، سيدينمالك رزق اهلل
 ؟إلقاء مردات اهليكلهو نظام ما  -1

مردَّات الشَّماس يف اهليكل، كان بوقوف الشَّماس يف اجلهة الشَّرقيَّة من املذبح موجه غريًا، ويرد اإلبروسات اخلاصة بته  
رافعًا الصَّليب بيد  اليمىن. وبعد حتول مكان الشَّماس إىل جانيب املذبح من جهويه البحرية والقبلية، تبقت  الالالتة متردات    

، “خلصت حقًّا ومع روحك ...”، و“قبلوا بعضكم بعضًا ...”القدمي رافعًا الصَّليب، وهي:  للشمَّاس ُتقال حبسب الطَّقس
 .“... املسيحيِّنيآمني ... أؤمن ... اطلبوا عنَّا وعن كل ”واملرد األخري: 

 هل تكون مردَّات الشَّماس يف رفع خبور عشيَّة وباكر، من خارج اهليكل؟ -2
 نعم.
 عل  أقدمية الرَُّتب بني الكهنة والشَّمامسة أيضًا؟هل الوَّناول يوم بناء  -3

 نعم.
 سمح للكاهن أن يضيف أو حيذف من الصَّلوات أو املردَّات؟هل ُي -4
 ال.
 ن املسموح له بقراءة إجنيل الُقدَّاس؟َم -5

قارئ اإلجنيل عند األقباط والسِّريان واإلاليوبيِّني، هو الكاهن أو الشمَّاس اإلجنيلي )والذي ُيعرف يف الطَّقس القبطي باسم 
 اأُلسُقف.هو (، أمَّا قارئه عند اليونان واألرمن والالَّتني فهو الشمَّاس. ويف املناسبات الكنسيَّة يكون املقدِّسالشَّماس 

من القوانني املصريَّة  (97). ويف القانون رئيس الشَّمامسة له احلق وحد  أن يقرأ اإلجنيلالقدمي، فإنَّ ويف الطَّقس القبطي 
ال يقرأ إنساٌن اإلجنيتل يف الكنيستة   ”اليت ُوضعت يف القرن السَّادس امليالدي، واملنسوبة إىل القدِّيس باسيليوس الكبري نقرأ: 

أنَّ قراءة فصتل   م(1427-1409)اخلامس  ُغربيال. ويقول البابا “يوعدَّى أحٌد طقسهاجلامعة، أقل من مشَّاس أو قسِّيس، وال 
صار الكاهن يقف ووجهه إىل الغرب، دون بقيَّتة   ُوضع اآلن أنَّ الشمَّاس يقرأ ، فلمَّااإلجنيل هي من اخوصاص الكاهن وحد ، 

 ، أالناء قراءة اإلجنيل.الشَّعب كلِّه
وداء يف مجيتع ختدمات الكنيستة كتاألفراح     ة السَّوب األسود والطاقيَّالكامل بارتداء الرُّ للشمَّاسسمح هل ُي -6

 واجلنازات؟
 نعم.

 القاهرة/ مصر، أنطوان نسيم
 االعوراف ما دامت اإلفخارسويَّا هي ملغفرة اخلطايا؟ ما هي فاعلية سرِّ -1
يف القرن الثَّالث امليالدي طرائق غفران اخلطايا مسوشهدًا بآيات متن الكوتاب    م(254-185أورجيانوس )د العالَّمة يعدِّ

)متىت   مغفرتنا حنن خلطايا إخوتنتا  (3)، (41: 11)لوقا  الصََّدقة، االسوشهاد (2)، (4:1)مرقس املعموديَّة  (1)املقدَّس، وهي: 
، (47:7)لوقتا   غتزارة اببَّتة   (5)، (20:5)يعقوب  طريقهُردُّ أحٌد خاطئًا عن ضالل عندما َي (4)، (12:6)مىت ، (15، 14:6

االعوتراف   (7) ،(3:41)مزمتور  ، (6:6)مزمور وذلك عندما يغسل اخلاطئ سرير  بدموعه  أعمال الوَّوبة (6) ،(8:4بطرس 1)
 .(28، 27:26مىت ) الوَّناول من جسد الرَّب ودمه الكرميني (8)، (15 -14:5)يعقوب ، (6:31)مزمور  لكاهن الرَّب باخلطايا

كل هذ  الوسائل السَّابق ذكرها تغفر خطايا اإلنسان. ولكن لكي يعود الوائب إىل شركة الكنيسة مرَّة ُأخرى بعتد أن  
انفصل عنها بسبب اخلطيئة، فعليه أن يعورف أمام اجلماعة كلها، لكي يعود إىل شركوها مرَّة ُأخرى. وهو االعوراف العلت   
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، مبنع االعوراف العل  م390 سنة (م397-381)الُقسطنطينيَّة توقف تدرجييًا بعد القرار الذي أصدر  نكواريوس بطريرك الذي 
فصار االعوراف عل  الكاهن هو البديل لالعوراف عل  اجلماعة، لكي يعود الوائب إىل شركة الكنيسة. وربَّما ما . يف الكنيسة

األمهيَّة القصوى حلياة الشَّركة ووحدانية اجلماعة يف اببَّة، صارت باهوة ضتعيفة جتدًّا يف    أقوله اآلن غري مفهوم جيِّدًا، ألنَّ
 زماننا هذا. وبعودة اإلنسان إىل شركة الكنيسة، ميكنه الوَّناول، ليس لغفران اخلطايا فحسب، بل للثبات يف املسيح.

ة جتعلنا موحدين باملسيح وحيل فيها الرُّوح )الُقُدس(، فلمتاذا  ما هو الفرق بني املعموديَّة واملريون ما دامت املعموديَّ -2
 املريون وما هي فاعليوه؟

 ، وباملريون املقدَّس يسكن فينا الرُّوح الُقُدس. ونوَّحد باملسيح نولد بنينًا هلل باملعموديَّة

 مسالوط/ مصر، خلف عبد املالك
 اإلجنيل مل يذكر أنه ذاق؟ مع أنَّ “.... لوالميذ  اوذاق وأعطاه”اذا ُذكرت كلمة مل

فلم ترد يف أقدم نصٍّ يوناين للُقدَّاس املرقسي يف برديَّة دير الباليزا يف أيٍّ من اللِّيوورجيَّات القدمية،  “وذاق”مل ترد كلمة 
ود إىل القرن السَّابع اليت تعود إىل القرن السَّادس امليالدي، وال يف أقدم نص قبطي صعيدي للُقدَّاس الباسيلي حبسب خمطوط يع

. وال تعرفها ليوورجيات الطوقوس اأُلخرى، وخيلو منها التنَّص اليونتاين للُقتدَّاس    Doresseامليالدي اكوشفه العامل دوريس 
الغريغوري. إالَّ أنَّ هذ  الكلمة هي يف ذات الوقت طقس إسكندري حيث ُوجدت يف النَّص اليوناين للُقتدَّاس املرقستي يف   

 Renaudotارسك الذي يعود إىل القرن الرَّابع عشر امليالدي. وأيضًا يف النَّص اليوناين الذي نشر  العامل رنتودو  خمطوط كسم
وبعد أن اخوصتت أنتافورا   القرن الرَّابع عشر امليالدي.  يعود إىلباملكوبة األهليَّة بباريس و (اتيونانيَّ 325)رقم  عن خمطوط

انوقلتت  كمتا   أنافورا القدِّيس باسيليوس، والقدِّيس غريغوريوس القبطيَّوان. عنها الكلمة، نقلتالقدِّيس مرقس القبطيَّة هبذ  
ليوورجيَّة مار باسيليوس، وليوورجيَّة االال  إىل بعض اللِّيوورجيَّات السِّريانيَّة نقاًل عن كنيسة اإلسكندريَّة مثل  “وذاق”كلمة 

 عشر رسواًل.

 القاهرة/ مصر، ميخائيل صفوت
الكبري حلد صالة النَّوم والُقدَّاس أصاًل الرَّابعة عصرًا، ويف أيام زي يتوم   الصَّوم اذا ُنصلِّي صلوات السَّواعي يف ُقدَّاساتمل

 اجُلمعة مثاًل الُقدَّاس ينوهي يف العاشرة صباحًا؟
ليست من صلب عناصر الُقدَّاس. صلوات السَّواعي هي مبثابة متهيد وإعداد للمصلني للدخول يف الُقدَّاس اإلهلي، ولكنَّها 

لذلك كانت تصل  سواعي الثَّالثة والسَّادسة والوَّاسعة يف الُقدَّاسات اليت تنوهي يف حدود السَّاعة الثَّالثة بعد الظوهتر، وهتي   
وم أيضًا. أمَّا خروج ُقدَّاسات الصَّوم الكبري. وبوأالريات رهبانية أو ديريَّة عل  اخلدمة الكاتدرائيَّة، أضيفت ساعيت الغروب والنَّ

الُقدَّاس يف يوم اجُلمعة يف العاشرة صباحًا، فهو تطور حلق بالطقس لظروف رعويَّة، ولكنَّه مل يكن من أصل الطَّقس القتدمي.  
 فحدث هذا اخللط بني ترتيل لصلوات سواعي حىت صالة النَّوم، وخروج مبكر للُقدَّاس!

 اإلسكندريَّة/ مصر، جون فريد
 ؟ب القرابني بعد رفع اإلبروسفارينتقدموا عل  الرَّسم يف هناية قبلوا بعضكم بعضًا؟ وهل كان يوم تقريما معىن 
هتي:   للتنَّص  احلرفيَّتة  والوَّرمجتة  προσφέρειν κατὰ τρόπον، أصلها اليوناين هو “َتقدَّموا عل  الرَّسم”عبارة 

دِّموا قرابينكم حبسب الرَّسم أو حبسب املرسوم، أو حبستب  . أي أن الشَّماس يقول للشَّعب: ق“لُوقدِّموا عل  الرَّسم”
الطَّقس. وأالناء تقدمي الشَّعب للقرابني حيدث بعض الوشويش، فينادي الشَّماس مرَّة ُأخرى بقوله هلم: قفوا برعدة، وإىل 

 الشَّرق انظروا. ننصت.
. إذًا فاملرد يف هتذ   صحيحةة والثَّانية غري ؛ األوىل صحيح“مواقدََّت”، و“لُوقدِّموا”الحظ الفرق البسط بني كلميت  

 .بعد رفع اإلبروسفارين وال عالقة هلذا املرد بوقريب للقرابني .“قدِّموا عل  الرَّسم” ، أو“سمموا عل  الرَّقدِّلُو” اجلزئيَّة هو:
وهذا املرد مرتبط أصاًل بوقدمي احَلَمل، أي يلزم أن يكون قبل بدء تقدمي احَلَمل. أمَّا سبب وجود  يف هذا الوقت املوأخر متن  
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الُقدَّاس، فهو ألنه يف القرن السَّادس امليالدي تقريبًا، وبعد أن توقفت ُرتبة املوعوظني يف الكنيسة، انوقل طقس تقدمي احَلَمتل  
اس الكلمة، وليس بعد  كما يف الطَّقس القدمي، ولكن مل ينوقل معه املرد املذكور، بل ظل يف مكانه القدمي بعد ليكون قبل ُقدَّ

 بس.  ُقدَّاس الكلمة، يف حني انوقل تقدمي احَلَمل ليكون قبل ُقدَّاس الكلمة بدون أن يأخذ معه هذا املرد. ومن هنا كان اللَّ

 القاهرة/ مصر، بيشوي أماين
؟ السيف اللي معا  ةقصَّ ةصح، ما هي يب سيفنيأللشهداء مثل فيلوباتري مرقوريوس  ةبالنسب السِّنكسار.وص سؤال خبص

الُكُوب خوه مثلما ذكرت بعض أو زوج أخيه بطرس أول السواح الروايات اليت تقال علي أبوال  نباللقديسني مثل األ ةوبالنسب
 هنتاك هل  .بالقديسني ةاخلاص واملدائحيف السنكسار  ةل القصيبقي حمواجني نعدِّ ًاواذا كان صحيح ؟صحه الكالم د  ... ما

 ؟ممكن نعملهاوما هي أوَّل خطوة  ؟يف هذا املوضوع ُعملتو دراسات أ ةخطو أية
فرد  كواب السِّنكسار برغم أمهيوه يف الكنيسة، إالَّ أنه حيواج إىل تواليق دقيق ملا ورد به، وهو عمل ال يقوى عليه واحد مب

عل  اإلطالق، بل حيواج إىل فريق عمل يعيد النُّصوص إىل أصوهلا بأسلوب علمي، وهو ما مل حيدث يف الكنيسة القبطيَّة حىت 
 الَيوم. ولذلك يصعب عل  الباحثني والدارسني االسوعانة بكواب السِّنكسار إلالبات أحباالهم أو دراساهتم، وهذا ما يؤسف له.

 /مصر، اجليزةحمب مراد
نفسها لوعميد طفلها وعندما هاج عليها البحر جرحت إىل اإلسكندريَّة  ةاليت كانت يف البحر ذاهب املرأةيف قصه ك رأيما 

 املعموديَّة؟ ر ماءللوعميد حتجَّلإلسكندريَّة  وعندما وصلت ،ورمشت ابنها بالدم
 ة؟رمزي املعمودية أنَّيوثبووا من  اليت جاءت بالسنكسار ما جيعل الربوتسوانت ةليس يف هذ  القصأ

هذ  القصَّة وردت يف كواب تاريخ البطاركة، املنسوب خطأ إىل األنبا ساويرس بن املقفَّع، وهو كواب ُيعود به علميًّتا.  
مبعموديَّة ونعورف ”املعموديَّة رمزية كما تقول، بل ُتثبت أنَّ املعموديَّة هي معموديَّة واحدة ال تعاد مرََّتني  والقصَّة ال تثبت أنَّ
 .“واحدة ملغفرة اخلطايا

 سوهاج/ مصر، مايكل شحات
 كاملعمودية وغريها؟ ىخرسرار األواألاللِّيوورجيَّا الكاهن السرية اليت تقال يف  صلواتما هو مرجع  -1

 املرجع هو خمطوطات اخلوالجيَّات، أو خمطوطات األسرار اأُلخرى.

 ؟و باملاء العادي فقطأو السائل أهل يوجد مرجع لغسل يد الكاهن مبادة كالصابون العادي  -2
 املوعارف عليه هو غسل اليدين باملاء وحسب.

 الكويت/ أجمد شفيق
ملاذا يوكرَّر مرد الشَّماس: ننصت آمني يف عدة مواضع بالُقدَّاس ال يبدو أهنا ذات صلة، وأتذكر أنه من مخسني سنة،  -1

 تكن ُتقال هكذا.مل 
املرد هو: ننصت، وبدون كلمة آمني. ألنَّ كلمة آمني تكون دائمًا من نصيب الشَّعب وليس الشَّعب، باستوثناء املترد   

، ألنه طبقًا للتنَّص اليونتاين   “آمني آمني آمني ... أخل”األخري للشمَّاس يف هناية الُقدَّاس الذي يبدأ يف الطَّقس احلايل بعبارة: 
. وأمَّا مرد الشَّماس األختري فهتو يف   “آمني”يقول الشَّعب: للُقدَّاس الباسيلي، أنه بعد أن يقول الكاهن االعوراف األخري، 

اخلتامس   يتال ُغرب. أمَّا املقطع السَّابق له والذي أشار إليه البابتا  “سالُم وحمبَّة يسوع املسيح معكم. رتِّلوا”صورته األوليَّة 
. أي أنه منتذ  “اطلبوا عنَّا وعن كلِّ املسيحييِّن الذين قالوا لنا من أجلهم، اذكرونا )يف بيت الرب(”فهو:  م(1409-1427)

، مثَّ “أطلبوا عنَّا ... سالم وحمبة يسوع املسيح معكم. رتلتوا ”القرن اخلامس عشر امليالدي كان املرد يبدأ بقول الشَّماس: 
آمني آمني آمني أؤمن أؤمن أؤمن أنَّ هذا هو باحلقيقة ”مة املرد: . أمَّا مقدِّ“... رتلوا آمني هلليلويا”ايوه إىل: تطور املرد يف هن

يذكرها يف الُقدَّاس الباستيلي   ،م1902 سنة، هي مقدِّمة مل ترد يف خمطوطات اخلوالجيَّات، وحىت اخلوالجي املطبوع “آمني
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  إذًا فاملرد آمني هو من نصيب الشَّعب فقط، وليس الشَّماس.  والكريلوسي.فقط، دون الُقدَّاَسني الغريغوري 
 يقول الشَّماس: ننصت لسماع اإلجنيل املقدَّس. أي نصغي جيِّدًا.

قبل الوَّسبحة الشَّاروبيميَّة مباشرة يقول الشَّماس: ننصت. ولقد تفاوتت خمطوطات اخلوالجيَّات القبطيَّة يف إيراد هتذا  
ومل يرد يف النَّص اليوناين للُقدَّاس املرقسي حبسب خمطوط كسمارسك الذي يعود إىل  .َدمه، ومل يرد يف كثري منهااملرد من َع

أمَّا شيوعه  القرن الرَّابع عشر امليالدي. بينما يرد يف النَّص اليوناين للُقدَّاَسني الباسيلي والغريغوري حبسب املخطوط املذكور.
  م.1902 سنةاملطبوع ن بعد تدوينه يف اخلوالجي يف كلِّ الُقدَّاسات، فكا

ننصت بسكون ومعرفة. القتوَّات السَّتمائيَّة   ”هكذا:  يف خوالجي من القرن الرَّابع عشر امليالدي، هذا املرد وقد ورد
 .“تسبِّح، وحنن أيضًا ُنسبِّح معهم

 كما ورد املرد يف مواضع ُأخرى من الُقدَّاس كما يف صلوات االسودعاء.
فيجيبه  “السَّالم للكل”، قبل بدء صالة الوَّحليل لآلب، حيث جييب الكاهن “ننصت خبوف اهلل”كما يرد املرد بصيغة: 

 ، فودخل الكنيسة فورة صمت ليوورجي.“ولروحك”الشَّعب: 
 إىل فوق. ، يع  أن يكف كلو إنسان عن االهومامات الباطلة، وأن يرفع عي  عقله“ننصت”وقول الشمَّاس: 

 مة اإلجنيل يف حضور اآلب اأُلسُقف؟واليت ُتقال يف مقدِّ “اخلراف مثَل جعل األبوَة”ما معىن  -2
وال يسوقه متن   اعي يسري أمام القطيع،يقول السيِّد املسيح: خرايف تسمع صويت وأنا أدعوها بأمسائها فووبع . فالرَّ

اأُلسُقف  يونبهمقدمة اإلجنيل خيوص بالسيِّد املسيح، لكي والقطيع يوبعه ألنه يعرف صوته. وهذا اجلزء من  اخللف بعصا ،
 أن يومثَّل بسيِّد .

 القاهرة/ مصر، كريلُّس بيتر
  :مسري 16يوم  العذراءظهار جسد إعيد  خبصوص قصَّة

 )يف طريق عودته من اهلنتد(  ة املعروفة للجميع عن توما حني جاءالكبري و القصَّ كريلوسحسب ميمر منسوب للبابا  - 
 ار( ورجع للوالميتذ ريان باسم كنيسة الزنَّي عليه كنيسة للسِّار )مسمَّخذ الزنَّأو  )صاعدًا إىل السَّماء( العذراء )جسد( ورأي

 ى.مسر 16يوم  للرُُّسلو ظهرت العذراء  ،سبوعنيأصاموا )وأخربهم( ف
طوبتة وبعتد    21يوم فقط من  206العذراء جسدها سيظل  أنَّعن  33  دوسيوس الؤلبابا اليلحسب رسالة قبطي  - 

 .يام يسبحون و ميجدون اهللخذوا جسدها وظل الوالميذ كل تلك األأاملالئكة و تمسري وجاء 16مرورهم جاء يوم 
 ؟صح االالنانوال  ؟القصوني لوقليدين خمولفني أنم أ ؟مسري 16لعيد يوم  ىقوو ذو الدالئل األأصح األ يالقصوني هي أف

، وهي حمفوظة يف 23  للبابا الاؤفيلس ال هي عظة القصَّة األوىل هي املعروفة لنا، ولكنَّها ال ُتنسب للبابا كريلوس الكبري، بل
 ثِبت حىت اآلن صحة نسبوها إليه.ولكن الدِّراسات اآلبائيَّة املدقِّقة مل ُت ،م1981وُنشرت باإليطاليَّة يف سنة  ترمجة قبطيَّة،

 أسيوطر، / مصجرجس حنَّا
 هل من املمكن إحياء اللِّيوورجيَّات القبطيَّة القدمية مثل ُقدَّاس القدِّيس سرابيون اأُلسُقف؟

التذي   -مع ُقدَّاس القدِّيس سرابيون  -أليس باألوىل إحياء ليوورجيَّة مار مرقس الرَّسول، وهي الُقدَّاس القبطي الوحيد 
 حيمل مسات قبطيَّة خالصة.

 لندن/ إجنلترا، أقالديوس إبراهيم
مني مبوتك آ”طفأ مع بداية مرد هل ُتف)اخذ خبزا عل  يديه...(  الوَّقديسهلي يف وقت اإل الُقدَّاسيف  الشُّموع تضاء -1
 واشي، وملاذا؟وطفأ مع بداية األف الُقُدس الرُّوحمضاءة حىت هناية حلول  الشُّموعم تسومر أ “نبشر

، ولكن حبسب الوَّسليم توقد الشموع أالنتاء أحتد   م1902برغم أن هذ  الوَّعليمات الطَّقسيَّة مل ترد يف خوالجي سنة 
 األقسام الرَّئيسيَّة للُقدَّاس واملعروف بالوأسيس، والذي نسميه يف الكنيسة القبطيَّة، باسم الرُّشومات، واليت تنوهي مع بداية مرد
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، وتظل “وأيضًا فلنشكر اهلل ...”، مثَّ توقد مرَّة ُأخرى عند بداية القسمة، واليت تبدأ بقول الكاهن: “آمني مبوتك نبشر ...”
 املقدَّسة. األسرارموقدة دومًا حىت هناية الوَّناول من 

هل يوم الدخول باحلمل من الباب الغريب بلحن افلوجيمينوس كما حيدث  الشَّعاننيحد أيف طقس تقدمي احلمل يوم  -2
  قداسات أعياد امليالد والغطاس والقيامة؟يف

ال أعرف، ألنَّ الطَّقس القبطي يف أصوله القدمية، ال يقول بذلك. ولكن جرت العادة يف الكنائس اآلن أنه يف األعيتاد  
 مخيس العهد مثاًل؟ وملاذا تذكر أحد الشَّعانني ومل تذكر السَّيديَّة الثَّالالة يدخل احَلَمل من الَباب القبلي موجهًا صوب اهليكل.

 أسيوط/ مصر، ياسر مكسيموس
عيد ميالد رب  أنهمع )بطقس الفرح( يام أ 7صلي ُيفعيد امليالد  أمَّايوم  17ملدة النَّريوز عيد يصلَّ  بالطَّقس الفراحيي يف 

 أكثر؟ ةيأمهه فمن ل ،اجملد
وسأجيب أوَّاًل عما خيوص بعيد النَّريوز، مثَّ  معروف.واضح من السؤال أنَّ الوَّاريخ اللِّيوورجي ألعياد الكنيسة عندنا غري 

 ما خيوص بعيد امليالد.
خبصوص عيد النَّريوز، حبسب خمطوطات ترتيب البيعة واليت بدأت تدون ما منارسه يف الطَّقس القبطي يومًا بيوم، وهتي  

  عيتد التنَّريوز ُيصتلَّ    فإنَّ ،م1911وظلت ُتنسخ من جيل إىل جيل حىت سنة  ،م1444املخطوطات اليت ظهرت منذ سنة 
. فمن أين جاء طقس قس السَّنوي املعوادقس السَّنوي املعواد، والفورة الواقعة بني عيدي النَّريوز والصَّليب ُتصل  أيضًا بالطَّبالطَّ

لكنيسة القبطيَّتة يف  يوم؟ فهذ  الفورة كفورة طقس فرح ال ذكر هلا عند آباء الكنيسة، وال يف قوانني بطاركة ا 17الَفَرح ملدَّة 
 الُعصور الُوسط ، وال يف قوانني الصَّفي بن العسَّال يف القرن الثَّالث عشر امليالدي.

 كريلوسموقَّعة يف هنايوها بووقيع البابا  ،نجدها يف نشرة عن طقوس الكنيسةف ،عن هذ  الفورة موالَّقةأوَّل إشارة طقسيَّة أمَّا 
 ،“بنعمة املسيح بابا الكرازة املرقستيَّة  كريلوس”من باباوات الكرازة املرقسيَّة هكذا:  116  الالبابا  م(1971-1959)السَّادس 

  .منه 16من أوَّل توت إىل  ُيصلَّ  بالطَّقس الفراحييُيذكر فيها أنه 
آالار  يف إشارة طقسيَّة أوردهتا مجعيَّتة هنضتة    جند، يومًا( 16  عن هذ  الفورة )أي ال إنَّ ما ذكَرته هذ  النَّشرة البابويةو

، حيث تذكر أنَّ إبصاليَّة عيد النَّريوز ُتقال من م1948الكنائس القبطيَّة األرالوذكسيَّة، يف أوَّل أبصلموديَّة تقوم بطباعوها سنة 
سات الطَّقسيَّة اليت ليس هلا أصتول  هذ  اجلمعيَّة إىل الكنيسة القبطيَّة عديدًا من املمارمنه. ولقد أدخلت  16توت إىل  1يوم 

. ولو كانت هذ  اإلشارة الطَّقسيَّة أصيلة، لذكرت نفس الشَّيء عن ُذكصولوجيَّة عيد التنَّريوز. ولكتن ظلَّتت    ليوورجيَّة
وز أوَّل ُذكصولوجيَّة ُتقتال يف عيتد التنَّري   ”ُذكصولوجيَّة عيد النَّريوز يف كلِّ األبصلموديَّات عل  اخوالفها، حتمل عنوان: 

كواب األبصلموديَّة املقدَّسة السَّنويَّة حسب ترتيب آباء الكنيسة القبطيَّتة،  ”حني ظهر  م2004 سنة، حىت كانت “توت
 ستنة األقباط األرالوذكس باجليزة، ودير الشَّهيد العظيم مار مينا العجائيب مبريوط، الطَّبعتة األوىل، متارس    ةإعداد مطرانيَّ

 16 -تتوت   1ُذكصولوجيَّة رأس السَّنة القبطيَّة )عيد النَّريوز( ُتقال متن  ” األبصلموديَّة حتمل عنوان:فجاءت هذ  ، “م2004
وهكتذا   .“حسب ترتيب آباء الكنيستة القبطيَّتة  ”من كوبنا أن يذكر عبارة:  قبطي وطبعًا ال ينس  أي كواب طقسي. “توت

 لنَّاقوس ... إخل.عناصر ليوورجيَّة ُأخرى مثل أرباع اإىل هذا اخلطأ  تسحب
مل ُتشر إىل متا خيتوص   حيث  واليت حتدِّد أنَّ هذ  الفورة ُيصلَّ  فيها بطقس الفرح،نعود إىل النشرة البابوية السَّابق ذكرها 

ن قتول  أمَّا ما ُيشاع الَيوم م فهل ُنصلِّي بطقس الَفَرح يف أيام َصوم؟ بطقس يومي األربعاء واجُلمعة يف هذ  الفورة، ومها يوما صوم.
 .بأن ُيصام هَذين اليوَمني ولكن بدون فورة انقطاع، فهو ما ال تعرفه قوانني الكنيسة عل  مدى قروهنا الطَّويلة

ُطبع يف املترة األوىل ستنة    أمَّا البذرة األوىل اليت نبت منها طقس الَفَرح هلذ  الفورة، فكانت يف كواب مدائح وتراتيل
كواب اللؤلؤة البهيَّة يف الوَّراتيل الرُّوحيَّة واملدائح املوداَولة يف كنائس الكرازة ”بعنوان:  ،م1921، ويف املرة الثَّانية سنة م1896
. حيث يذكر أنته ُتقتال   جلامعيه ومنقِّحيه ومهذِّيب ترتيبه، الُقمُّص يوحنَّا جرجس، وجربان نعمة اهلل اإلسكندري “املرقسيَّة

عرفنا أنَّ أحد جامعي هتذا الكوتاب   إذا توت.  16-1( بطقس الَفَرح خالل الفورة من املدائح )أالناء تناول األسرار املقدَّسة
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وهو الُقمُّص يوحنَّا جرجس كاهن الكنيسة املرقسيَّة باإلسكندريَّة، كان أب اعوراف األسواذ عازر يوسف، والذي صار فيما 
 ، فيما خيوص هبذ  الفورة اليت نوكلم عنها.ة، نعرف من أين جاءت هذ  النشرة البابويَّبعد، البابا كريلوس السَّادس

وخالصة الَقول هي أنَّ الفورة الزَّمنيَّة الواقعة بني عيدي النَّريوز والصَّليب، حتواج إىل تقنني كنسي واضح، ألهنا إن كانت 
، وانوشترت يف بعتض   قد ُعرفت منذ القرن الوَّاسع عشر امليالدي، أو رمبا قبُله بقرَنني أو الالالة قرون يف بعض املخطوطات

اجلهات دون بعضها اآلخر، إالَّ أنَّ املنشور البابوي السَّابق ذكر ، قد عمَّمها يف كلِّ الكنائس بدون أن يعتا  املمارستات   
 الطَّقسيَّة القدمية جدًّا يف هذ  الفورة واليت توعارض مع اعوبارها فورة ُتصلَّ  بطقس الَفَرح، مثل حكم يومي األربعاء واجُلمعتة 

م، وتثبيت مرد اإلجنيل هلتذ   1908الواقعني يف هذ  الفورة، وما يرد عن أرباع النَّاقوس يف األبصلموديَّات املطبوعة منذ سنة 
 الفورة ممَّا يوعارض مع نص الَفصل املقروء من اإلجنيل، وقراءات فصول شهر توت كله ... إخل.

من عيد امليالد إىل عيد اخلوان. وهو ما  خالل الفورة بطقس الَفَرح أمَّا خبصوص عيد امليالد، فإن الطَّقس البيزنطي حيوفل
تقول بذلك. وإن كان الشَّيء بالشَّتيء ُيتذكر فتإن     من الكنيسة القبطيَّةبدون أيَّة قرارات  أيضًا انوقل إىل الكنيسة القبطيَّة

مرََّتني يف يتومي  االحوفال به  اأمَّأم كبيسة. سواء كانت السنة بسيطة  سنة االحوفال بعيد امليالد هو ليوم واحد فقط من كلِّ
 ، فهو أيضًا وليد خطأ يف فهم اجلذور األوىل الوَّارخييَّة هلذا األمتر، يف السَّنوات الكبيسة كيهك كل أربع سنوات 29و  28

  االجوماعي.وسائل الوواصل ، وتناقلوه وهو ما مل يوكلَّم عنه أحد حىت الَيوم كالمًا موالقًا برغم كثرة ما قيل

  احمللة الُكربى/ مصر، مينا عادل
ومن شهر كيهتك إىل   (ألنك قمت)كطونك آج   :خر شهر هاتورآحاد من عيد القيامة إىل نقول يف اآل ناما سبب أن -1

أجنيل باكر ال يوحتدث عتن    ،من كيهك لعيد القيامة الثَّانية أييف الفورة  إنهالبعض يقول (؟ فألنك أتيت)كئي آعيد القيامة ج  
 ؟هو السبب احلقيقي ما. نقول ألنك قمت ناعن القيامة ولكنفيها  جنيل باكرال يوحدَّث إ حاد شهر توتآأن برغم  القيامة

، ولكنَّها سادت بعد أو وجدت طريقها إىل  م عنه، هو بسبب أهنا تفسريات أو تأويالت حديثةهذا الوداخل الذي توكلَّ
، باسوثناء يوم األحد الذي هو يوم الرَّب، وأيام “ألنك أتيت”. أمَّا األصل، فهو أننا نقول عل  الدَّوام كواب كنسي مطبوع

 .هي إضافات حلقت بالطقس . وخالف ذلك“ألنك قمت”اخلمسني املقدَّسة، نقول عل  الدَّوام 

 ؟وإىل ماذا تشري ؟دورة الشماس أمام الذبيحة أالناء خروج الكاهن ملناولة الشعب هل هي صحيحة -2
 نا تعليله.خروج الذَّبيحة املقدَّسة خارج اهليكل املقدَّس ملناولة الشَّعب، ليست طقسًا، وكل ما ُيبىن عل  ذلك ال ميكُن

 جمدي مينا/ مصر، طنطا
أهنا تقتال   ،(م1902) بونا عبد املسيحأ يهاتور كما جاء خبوالج 29يوم  )ألنك قمت( كوونكآتقال ج   الملاذا  -1

 ؟بابه 29حىت يوم 
من  29، أنَّ آكوونك ُتقال يف (240ص )حبسب ما يذكر  أبونا عبد املسيح املسعودي الربموسي يف اخلوالجي املذكور 

هاتور، ألنه يكون واقعًا يف فورة َصوم امليالد. وواضح  29وأظن أنه أغفل يوم  بابه. 29بؤونه إىل  29كل شهر )قبطي( من 
 هنا الوداخل يف الوَّنبيهات الطَّقسيَّة مبقارنة مبا ورد يف سؤال سابق منذ قليل.

امتة. ومتن   شهر هو لوذكار البشارة وامليالد والقي من كلِّ 29وأودُّ أن أشري إىل أنَّه من املمارسات احلديثة اعوبار يوم 
يف الطَّقس، ألنه متاذا   ًااملمارسات احلديثة جدًّا يف الطَّقس القبطي، هو أن ُيصل  هذا الَيوم بطقس الَفَرح، ممَّا أحدث ارتباك

؟ وملتاذا مل يتوم تقتنني إبصتاليَّة     ومها يوم صتوم  من الشَّهر القبطي يوم أربعاء أو ُجمعة 29يكون الطَّقس إذا وقع يوم 
من الشَّهر  29لُوقال يف هذا الَيوم؟ وملاذا مل يشر كواب القطماُرس يف يوم مرد إبركسيس ومرد توزيع ... أخل وُذكصولوجيَّة و

برمهات كما نفعل الَيوم؟ وملاذا أخذنا قراءات عيد البشارة لوكون هي قراءات هذا الَيتوم   29 القبطي إىل إحالة القراءات إىل يوم
 لشَّهر القبطي يوم أحد، هل نلغي قراءات األحد لنقرأ بداًل منها قراءات الوَّاسع والعشرين؟من ا 29حتديدًا؟ وماذا لو وقع يوم 

واحلل املؤقت  الطَّقسيَّة احلديثة جدًّا واليت دخلت إىل الكنيسة بدون تقنني رمسي هلا.املمارسات عمومًا، هذ  واحدة من 
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 من الشَّهر القبطي إذا وقع يف يوم أحد. 29طقس الَفَرح يوم هلذا األمر، حلني اختاذ قانون طقسي خاص به، هو االحوفال ب
 .ب الكاهنولكن يرد الشماس ميا  األهنار خبالف ما يقوله األ وشية امليا  عن ميا  النهر ....أيف يقول األب الكاهن  -2

والنهر هنا رمبا املقصود به  ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫ̀ⲓⲁⲣⲟفالكاهن يطلب من أجل ميا  النهر النَّص القبطي يذكر ذلك فعاًل. 
. ولست أعرف السَّبب يف ذلك.  ⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲙⲙ̀ⲱⲟⲩهو هنر النِّيل حتديدًا. أمَّا الشمَّاس فيجيب بطلبة من أجل ميا  األهنار 

ولكن ال مينع أن الشَّماس يطلب من الشَّعب الصَّالة ليس من أجل ميا  هنر النِّيل فحسب، بل من أجل ميا  األهنتار كلتها.   
اذكر يارب صعود ميا  ”ففيه يقول الكاهن: ، أمَّا النَّص الباسيلي “امليا  النهريَّة”النَّص اليوناين للُقدَّاس املرقسي يوكلَّم عن و

 .“األهنار كمقدارها

 كندا/ مايكل غايل
 ما هو أصل دورة البولس واإلبركسيس للكاهن والشمَّاس حول املذبح بالصليب والبشارة؟ وما معناها؟ -1

الدورات حول املذبح بني الكاهن والشمَّاس هي من أجل ترديد األواشي جهرًا بينما يكون الشَّماس حاماًل للصتليب.  
ألنه حبسب األصول القدمية، ال يردد الشَّماس مردًا إالَّ وهو حامل للصليب. أمَّا يف أوشيَّة اإلجنيل فيحمل الشَّماس الصَّتليب  

 الوَّطوُّر الطَّقسي. والبشارة معًا، كمرحلة من مراحل

 طنطا/ مصر، فؤاد عادل
 ي؟م سنوأحاد آ... سبوت و ةحد ليلة صوم يونان ... ما هو الطقس الذى تصل  به العشييوم األ يف -2

 بيتر ماهر/ مصر، طنطا
خموصتر    ييام هت ن نغمه األإحاد والسبوت واآل ين نغمه الصوم الكبري هإيقول  أالناسيوسبونا أكوابات  اذا يفمل -3

 الكنائس اآلن تصلي األيام أيام، والسبوت سبوت بالنغم طبعًا. كلَّ بأنمع العلم  ح؟القولني صحي . فأيعلشان الوقت
، أنَّ ما نعرفه الَيوم عن اللَّحن الذي ُيصل  به يف أيام الصَّتوم  “َصوم نينوى والصَّوم املقدَّس الكبري”لقد أالبُت يف كواب 

القرن اخلامس عشر امليالدي، وليس قبل بدًءا من  صياًل يف الكنيسة القبطيَّة، وهو نواج بعض املخطوطاتاملقدَّس الكبري، ليس أ
يف  ألنَّ الصَّوم املقدَّس الكبري ال يعترف  . ذلك“خموصر حلن السُّبوت واآلحاد”ذلك الوقت، والذي دعوه املخطوطات باسم 

وما  .“طوىب للرمحاء عل  املساكني ... إخل” ميثلها املديح الشَّهري: سوى نغمة واحدة عل  مدى الصَّوم، واليت طقسه األصيل
 ينطبق عل  الصَّوم املقدَّس الكبري، ينطبق عل  َصوم نينوى.

 القاهرة/ مصر، بيتر حنَّا
كانت قبل  ،هرقصة املرأة عابرة النَّ)فإن(  أالناسيوس )الرَّسويل(،نه ابودأ يف عهد البابا أبالنسبة ملوضوع الصوم الكبري  -1
 .سبوع الوناصريأتلحق تعدي علشان   هنا كانت عاوزإوالقصة بوقول  بكثري، أالناسيوسالبابا 

إالَّ أنَّ البابا أالناسيوس الرَّسويل هو الذي ضم أسبوع الَبصخة إىل الصَّوم املقدَّس الكبري، برغم أن  مل أفهم سؤالك جيِّدًا، 
م. وقصَّة املرأة اليت ذكرهتا مل تكن عابرة 334أالناسيوس الرَّسويل الفصحيَّة كان سنة  وأول ذكر للصوم الكبري يف رسائل البابا

 للنهر بل للبحر، ويوم الوَّعميد يف ذلك الوقت كان ليلة عيد القيامة، وليس أسبوع الوناصري.

 إسنا/ مصر، جورج صموئيل
 ما هو عالج اإلطالة املبالغ فيها يف الُقدَّاس؟ -2

 طنطا/ مصر، مايكل جرجس
ات دون املد والوطويتل  اإلهلي حبيث تقوصر فقط عل  األساسيَّالُقدَّاس هل من املمكن أن نصل يومًا ما لوعديل صلوات 

 اللِّيوورجيَّتات ؟!! وأيضًا نفس الشيء بالنسبة لألصتوام وبتاقي    املقدَّس الشَّركةواحلشو الزائد الذي تغيب معه غاية سر 



9 

 ؟؟  وعشيَّةوصلوات رفع خبور باكر  اللَّيلصف كالوسبحة سواء عشية أو ن
بعضها فما هي اآلليات الواجب العمل هبا  أوكانت سليمة كلها  وإنفكريت هذ  مغلوطة؟  أنَّهل هذا تفكري سليم أم و

 للوصول لولك النوائج؟
اآلب عل  اخلليقة واخلتالص   العالج هو العودة إىل األصول، والفهم احلقيقي ملعىن ومغزي الُقدَّاس اإلهلي، أنه شكر هلل

الذي أكمله لنا بابنه يسوع املسيح، ومتجيد الثَّالوث القدُّوس اآلب واالبن والرُّوح الُقُدس. وما عدا ذلك فهي إضافات غزيرة 
 ومعرفة تارخينا اللِّيوورجي هو أمر حيتوي، علت    شت عل  الغاية العظم  منه.ت به حني شوَّحلقت بالُقدَّاس القبطي وأضرَّ

 ىت يومنا هذا!!األقل إليقاف احلشو والوطويل املسومر يف الكنيسة القبطيَّة ح

 فادي فارس/ مصر، اإلسكندريَّة
 بالضبط؟وما عددهم  ؟ثعل  املذبح عل  شكل مثلَّ ةفافملاذا يضع أبونا اللِّ

القترابني باإلبروستفارين،   أفهم من سؤالك أنك رمبا تقصد وضع اللِّفافة عل  شكل مثلَّث عل  اإلبروسفارين. فوغطية 
حدث يف حدود القرن السَّادس امليالدي تقريبًا، حني انوقل طقس تقدمي احَلَمل ليكون سابقًا عل  ُقدَّاس الكلمة، الذي هتو  
ُقدَّاس املوعوظني، بعد أن توقفت ُرتبة املوعوظني يف الكنيسة يف غضون هذا الوقت. ومن مثَّ فقد ظهر يف القرون الُوستط   

احلجر  اإلبروسفارين الذي يغطي القرابني هو مثال مضمونه أنَّ غري دقيق، ينومي إىل عصور ضعف مرت عل  الكنيسة، تفسري
 َكَبتر ابتن  وهو ما يقولته   ثة املوضوعة عل  اإلبروسفارين، هي مثال خوم القرب،فافة املثلَّقرب امُلخلِّص، واللِّ الذي ُوضع عل 

رفع اإلبروسفارين عند نداء الشَّماس قبلوا بعضكم بعضًا، ميثل قيامة  أنَّكما  حىت الَيوم. ، ومنه انوشر يف الكنيسة م(1324)+
جستد ودم عمانوئيتل إهلنتا     الرَّب من القرب. وهذ  الوأويالت املنوشرة بيننا حىت الَيوم، هي تأويالت غري مدركة ملعىن أنَّ

 ولتيس يف القترب   جسد الرَّب الذي عرب عل  كل مراحل اخلالص، وحىت القيامة من بني األموات، موضوعني عل  املذبح،
والذي يذكر أنَّ وضع قربانتة   م(1324)+ َكَبربن القس أبو الربكات أيضًا وكان أوَّل من تطرَّق إىل هذا األمر هو  .فحسب

جسد سيدنا يسوع املسيح يف األكفان واللفائف. وهو ما يؤخذ احَلَمل يف الصِّينيَّة عل  لفافة )يسميها خرقة( هي مثال للف 
 عل  ابن َكَبر، كأول شرح غري حاذق يصل إلينا ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس اإلهلي.

 أمَّا عدد اللفائف فهو غري حمدد، ولكن حبسب عادة كل كنيسة. 

 مدحت كامل/ مصر، الفيُّوم
 ل هناك إشارة معينه؟ وليه مش أرباع أو نصفني؟ ه ملاذا يقسم الكاهن اجلسد اللث واللثني؟ 

خذوا ُكلوا هذا »بارك عل  اخُلبز يف ليلة العشاء األخري، كسَّر  وقسَّمه وأعطا  لوالميذ ، قائاًل:  أناملسيح له اجملد، بعد 
القبطي علت    الوَّقليدحرص لذلك  ظلَّوا ممارسَوني موالحقَوني، وموَّصلَوني دائمًا. والوَّناول. وعل  ذلك، فالقسمة «هو جسدي

، أي اخُلبتز،  “وقسَّمه”أنه قد مارس هذ  القسمة ممارسة ُجزئيَّة عند قول الكاهن:  إالَّحيوفظ بالقسمة قبل الوَّناول بقليل،  أن
كان قبل موته وقياموه، وسرَّ  ليَّة صهيون،ني، ألنَّ ما صنعه الرَّبُّ يف ِعحني متَّ شق الُقربانة شقًا غري منفصل، إىل الثولث والثولَث

الصَّليب والقيامة، وهو ما يعلنه الرُّوح الُقُدس، أي اسوعالن كمال السِّر بعد اسودعاء الرُّوح و بالوَّجسُّداإلفخارسويَّا قد تأسَّس 
فيعلن لنا الرُّوح الُقُدس، الُقُدس. وهكذا يظل اللثا اجلسد بال قسمة، حىت يأيت الرُّوح الُقُدس، وحىت خنرب مبوت الرَّب وبقياموه، 

 أنَّ هذا باحلقيقة هو جسد ربِّنا يسوع املسيح ابيي.

 املرتل حنَّا/ مصر، منفلوط
. ألتيس  تكمله ملا يرتله الكاهن ألهنا قدُّوٌس، قدُّوٌسن يقال أصح حاليا كوب تقول األالشَّاروبيم، توجد مرد خبصوص 

 هذا الرأي صحيح؟
 نعم.
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 القاهرةماهر نصر/ مصر، 
ويفضل مع الشعب افضل من اجللتوس   يلبس الوونية تاين هل ال ،جالس الُقدَّاسغلب وقت أيكون تعبان و االشماس مل
 .خذ قرارآاملوضوع تعب  جامد ومش عارف  ألند رجو الرَّأ ؟وهو بلبس الوونية
 حىت يقدر أن خيدم. هذا أمر بديهي. يرتدي الوونية لكي خيدم، فإن كان موعبًا ُيرجئ لبس الوونية لوقت آخرالشَّماس 

 بيشوي حنَّا/ مصر، القاهرة
 ما هي صالة أبو تربو؟ وهل هي صالة طقسيَّة كنسيَّة؟ هل يوم اسوعماهلا اآلن يف الكنيسة؟ -1

 مل أدرس هذا الطَّقس، ومل أجد دافعًا داخليًا لدراسوه، لذلك ال ميكن  تقدمي إجابة موالقة.
 قبل الوَّناول؟ ساعات 9ما أصل َصوم  -2

ما ال أعرف. حىت اكوشفت  :، وكانت إجابيتسواء من مصر أو من خارجها اتمئات املرَّ ُقل سؤال وصل  عشرات بل
باملكوبة األهليَّة بباريس، وهو جمموع قوانني مقار  الرَّاهب، الذي  (عريب 251)هذ  الساعات الوسع يف خمطوط رقم  ورد عن

 جمموع قوانني مقار  الرَّاهتب  س يوحنَّا القصري بإسقيط مصر يف القرن الرَّابع عشر امليالدي. وحيويعاش راهبًا يف دير القدِّي
قوانني اجملامع املسكونيَّة وُخالصة قتوانني  ” كوابًا أو كراسًا. وقد أوردُت البوًا كاماًل هبذ  الُكُوب يف حملق بنهاية كواب 55

 .م1352سبومرب سنة  29ش/ السَّبت  1069بابه سنة  2هذا املخطوط يوم  . وكان الفراغ من نساخة“اجملامع املكانيَّة
بسم اآلب واالبن والرُّوح الُقُدس إله واحد، له نسجد ومنجِّد. هذ  أوامر اآلباء األئمة ”يورد هذا املخطوط عنوانًا هو: و

خوم هذ  األوامتر  ُت، و( ج519- ج517)ات . وتقع هذ  األوامر يف الورق“الرؤساء َبَرَكة صلواهتم تكون معنا آمني آمني آمني
 .“مبعونة اهلل تعاىل وتوفيقه نسخ ما ُوجد من القوانني املخوارة. وهلل الشُّكر دائمًا أبدًا َلكُم”بالعبارة الوَّالية: 

 وهي واحد وعشرون أمرًا، ليس جماهلا اآلن لذكرها كلها. .“أمروا وقالوا”حيث يبدأ كل أمر من هذ  األوامر بعبارة: 
 األوامر الثَّاين والثَّالث والرَّابع. وسوف أورد نصَّ

، الالث ساعات متن النَّهتار  يوم أحد إىل الكنائس منذ الغداة إىل انقضاء  أن جيومع النَّصارى يف كلِّوأمروا وقالوا  -2
 .وتناول الُقربان ... إخل للصَّالة وقراءة الُكُوب العويقة واحلديثة

عل  صيام تسع ستاعات متن   أن يوخذ النَّصارى يف كل يوم أربعاء زيادة صالة وجيومعوا فيها إىل البيعة وأمروا وقالوا  -3
 ألجل هذا.  يوم صيام وحزن  ، ألنَّ املسيح سيدنا أعلم فيه تالميذ  أنه يؤخذ ويصلب وميوت ويقوم يف الَيوم الثَّالث، فجعلو النَّهار

الذي كان سيدنا املسيح أخرب به تالميذ  يف األربعاء مثَّ حتقق يف وكذلك يوم اجُلمعة أيضًا يفعلون فيه مثل ذلك ألنَّ  -4
 فوزلزلت األرض وارتاع اخلالئق وأظلمت أنوار السَّماء إىل السَّاعة الوَّاسعة، وفيها أسلم روحه الطَّاهرة. .يوم اجُلمعة

ر  خنلص إىل الَقول بأن يوم األحد جيومع النَّاس يف الكنيسة منذ الغداة إىل انقضاء الالث ساعات من من كل ما سبق ذك
، أي “صالة السَّاعة الثَّالثة من النَّهار املبارك”؟ هذا مثل قولنا يف صالة األجبية: “الالث ساعات من النَّهار”النَّهار. فما معىن 

 ُقدَّاس يوم األحد ينوهي يف السَّاعة الوَّاسعة صباحًا.السَّاعة الوَّاسعة صباحًا. مبعىن أن 
عل  صيام تسع ستاعات متن   ”أمَّا عن يومي األربعاء واجُلمعة، فيقول املخطوط أنَّ فيهما جيومع املؤمنون يف الكنيسة 

الثَّالثة بعد الظوهر. ممَّا يعت  أن   ، أي“صالة السَّاعة الوَّاسعة من النَّهار املبارك”. متامًا مثل قولنا يف صلوات األجبية: “النَّهار
األربعاء واجُلمعة حىت السَّاعة الوَّاسعة من النَّهار أي الثَّالثة بعد الظوهر. فما يومي  املخطوط يقول بأن النَّاس يكونون صائمني يف

 هي عالقة هذا الكالم بصوم تسع ساعات قبل الوَّناول؟!!
ويف الَباب  م،1978الذي صدر سنة  يف كوابه: مصباح العقل، (م1000-915حوايل )املقفَّع ويذكر األنبا ساويرس بن 

  .“وصيامنا إىل تسع ساعات من النَّهار”خبصوص الصَّوم األربعي ، العبارة الوَّالية:  (77ص ) احلادي عشر منه

 شنوده ناصف/ مصر، مطاي
 ما مصدر حلن )أجيوس إسوني( الذي يقال يف الومجيد؟ -1

 ال أعرف.
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 األحلان اخلاصة بالبطريرك واألسقف؟ ،مىت دخل إىل الطقس القبطي -2
حىت عدة قرون  واسوغرقت وببطء شديد دخلت هذ  األحلان عل  مراحلبعد القرن الرَّابع للميالد ويف وقت غري حمدد بدقَّة، 

 ومن هنا كانت مشقة البحث. يوورجي،خوا لوارخيهم اللِّاألقباط مل يؤرِّوصعوبة األمر هي أنَّ  وصلت إىل ما هي عليه اآلن.
 يف اسوقبال جثمان املنوقل؟ الثَّاينملاذا يقال ُلبش اهلوس  -3

صنع اإلنسان ”للمسيح إهلنا، وينوهي بالشكر أيضًا يف قولنا:  الشُّكريبودئ ب جرت عادة الكنائس عل  ذلك، ألنَّ اللبش
 .“نَّ رمحوه كائنة إىل األبدكشبهه وصورته لكي يباركه. فلنسبحه ونرفع امسه ونشكر  أل

 اعي لصالة مجيع األواشي يف سر مسحة املرض ؟ما الدَّ -4
،مل يظهر يف الكنيسة إالَّ يف أواخر القترن  “القنديل العام”مع العلم أن سرَّ مسحة املرض ، واملعروف باسم  ال أعرف.

خمطوط رقم . كما أنَّ “القنديل العام”مل يكن يعرف هذا  م(1324)+ َكَبرابن الرَّابع عشر امليالدي عل  أقل تقدير. ذلك ألنَّ 
وعمله للمريون بتدير   82  م( ال1339-1327) البابا بنيامني الثَّاينسرية ، حني كان يسرد باملكوبة األهليَّة بباريس (100)عريب 

مل يورد شتيئًا عتن هتذا     الصَّوم املقدَّسيوم اجُلمعة من اجُلمعة السَّابعة من ، م1330 سنةالقدِّيس أنبا مقار بربيَّة شيهيت 
 .“القنديل العام”

 جمدي اخلراط/ مصر، أبو تيج
 ؟فخارسويا فيهسيس اإلأمهية يوم اخلميس وتأحد الشعانني عيد سيدى كبري ومخيس العهد سيدى صغري بالرغم من أملاذا 

وعنتد البابتا   مل تعرف الكنيسة تعبريات عيد سيدي كبري، وعيد سيدي صغري حىت إىل القرن الثَّالث عشر املتيالدي.  
 الستيِّد هي: البشارة، امليالد، اخلوان، دخول ، ، وهي االنا عشر عيدًاالُكربىاألعياد ما ُيسم   (م1243-1235)كريلوس بن لقلق 

 توت. 17يف  الصَّليبعود، العنصرة، عيد ماء مخيس العهد، القيامة، الصُّ ُقدَّاس، الشَّعانني، جلياملسيح إىل اهليكل، الغطاس، الوَّ
املسيح إىل  السيِّداخلوان، ودخول  :ذكرها أعياد السَّابقحيث مل يورد من القائمة  فقط، عشرة أعياد ابن سباععند  وهي
 األحد الوَّايل مباشرة لعيد القيامة.، وهو أورد عيد أحد تومايف حني قد جلي، اهليكل، والوَّ

البشارة، امليالد، الغطتاس،  فقط، هي:  مثانية أعياد ،(م1275م وسنة 1253توىف ما بني سنة )الصَّفي بن العسَّال هي عند و
 ، العنصرة.الصُّعود، القيامة، أحد توما، الشَّعانني

األعيتاد  ”ُدعيت باسم “ غرىة ُصديَّسيِّأعياد ” الَيوماليت ندعوها  األعياد أربعة أعياد منوممَّا سبق ذكر ، يوَّضح لنا أنَّ 
 .الوَّجلياخلوان، دخول املسيح إىل اهليكل، مخيس العهد، وعيد  أعياد: وهي“ رىالكُب

ألعيتاد إىل  وابن َكَبر يعرف تعبري األعياد السَّيديَّة الُكربى ولكنَّه ال ُيعرف تعبري األعياد السَّيديَّة الصُّغرى. حيث يقسم ا
أربعة عشر عيدًا، سبعة ُكربى وسبعة تضاهيها. وكان عيد الصَّليب من بني هذ  األعياد، ومل يكن عيد عرس قانتا اجلليتل   

 معروفًا حىت هذا الوقت.
وذلك خرى صغار، ألعياد كبار، وُأ القبطيَّةم األعياد يعن تقسموالَّقة  إشارة أوَّلترد ويف القرن اخلامس عشر امليالدي، 

 ن القلقشندي، واملقريزي.َي املسلمنيَخعند املؤرِّ

 مدحت نشأت/ ُعمان، مسقط
ة القيامة، القطتع  حدث قبل كدة مثل متثيليَّ قيقة زي مان حيدث تبادل ليوورجي بني الكنائس الشَّأهل من املمكن  -1
 ؟صوام اليت تفوقر لوجود أحلان مميزة هلذا العيدبالذات يف طقوس األعياد واألإخل  ... (قطع القيامة) ةة لألعياد السيديَّاليونانيَّ

 ال أظن.
االهومتام بتالطقوس    أنلفورة كثرية وجتدت   هلا أنا من حميب الطقوس واألحلان لكنيسونا القبطية ولكن مع توبعي -2

ودة طبعا عتن جهتل    عثر اآلخرينر الكثريين وُيديد الذي ينفِّواألحلان يف معظم األوقات مرتبط حبرفية تابعيها وتزموهم الشَّ
 باملع  املخوفي داخلها لكن هي ظاهرة عامة ما احلل؟
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أوافق عل  ما تقول ولكن بدون تعميم. واحلل هو أن معرفة الطوقوس وحفظ األحلان، يلزم أن يكون بوقوى يف العبادة، 
ح ولكنَّه مل يدخل إليه، فجاء الطوفتان  ألنَّ الطوقوس واألحلان لن تورالنا احلياة األبديَّة، ألننا سنكون كمن ظل يب  فلك نو

 وأهلك اجلميع.

 ميشيل فوزي/ مصر، اإلسكندريَّة
 ؟وملاذا يسري مشاس خلف الكاهن الذى يناول الشعب وبيد  مشعة الُقدَّاس؟هناية  يفمام الذخرية بيد  مشعة أملاذا يقف مشاس 

منذ أن تبدأ صلوات القسمة يف الُقدَّاس اإلهلي يوقد الشَّمامسة الذين خيدمون يف اهليكل مشوعًا يف أيديهم وال ُتطفأ هذ  
هو  الشُّموع أبدًا إالَّ بعد انوهاء الوَّناول متامًا، ويبدأ الكاهن يف غسل أواين اخلدمة. ونور الشمعة تعبري عن نور القيامة، واملسيح

  .«أنا القيامة واحلياة»يقول: القيامة حيث 

 روماين فرنسيس/ مصر، القاهرة
 الالَّتينيَّتة، خمطوط ترمجه الكاالوليك عن  إىلاسوند  ،الناسيوس املقاري متثيلية القيامةأب عاوز اسأل عندما هاجم األ -1

 تدعم رأيه؟ وما هي؟ رالوذكسية فقطأهل توجد مصادر قبطية  الوابع للكنيسة البيزنطية! مشيمنيضا كواب اللكسندر أو
كيتف توجتد مصتادر قبطيَّتة     لست أعرف ما هو املخطوط ترمجة الكاالوليك عن الالَّتينيَّة. برجاء تعريفه جيِّدًا. و

 أرالوذكسية فقط لطقس بيزنطي أصاًل؟ 
يف حبثي مل اجد لديهم  ألينو الزياح أ رالوذكس طقس اهلجمةوهل لديه خمطوطات بيزنطية تؤكد ميت ابودأ الروم األ -2

 ما يدعم فكرته؟
 ليس عندي خمطوطات بيزنطيَّة، أو غريها من الكنائس. كل ما عندي هو خمطوطات قبطيَّة فقط.

 جرجس ميخائيل/ كندا
 لك  يسوقيم املعىن؟ ،ملكوتك إىلبعد قطعة واهدنا  قاللُي مكانه األصلي إىلعادة مرد كما كان إهل من املمكن 
 الكنيسة برئاسة البابا البطريرك، وصدر قرار بذلك. جممع أساقفةممكن إذا وافق 

 جورج مالك/ مصر، اإلمساعيلية
 ؟ةيف نياحة الكاهن ويف طريقنا للدفن أو "الزفه" ماهي األحلان املسوخدم

 ليس هناك أحلان حمددة، لكن كل كنيسة عل  حسب عادهتا، ويف الغالب يكون مرد: كريياليسون الكبري.

 / نيوزيالنداهاين جرجس
الناء القداس؟ وهل يوعارض ذلك مع قول بولس الرسول )يف رسالوه األوىل إىل أهل أملاذا يغطي الكاهن القبطي رأسه  -1

 ؟( ُكلو َرُجل ُيَصلِّي َأْو َيَوَنبَُّأ َوَلُه َعَل  َرْأِسِه َشْيٌء، َيِشنُي َرْأَسُه4: 11كورنثوس 
صلي، وهو ما جند  مدونًا يف اخلتوالجي  الكاهن يكشف رأسه قبل أن ُي تقول بأنَّ كل الطوقوس مبا فيها الطَّقس القبطي

ويبدو أنَّ الوحول عن هذا الوَّنبيه بدأ مبكرًا منذ حوايل القرن الثَّاين عشر امليالدي، ذلتك ألنَّ   .م1902القبطي املطبوع سنة 
خموصر قوانني أيب ُصلح يونس بن نانا يف أواخر القرن احلادي عشر امليالدي وأوائل الثَّاين عشر للميالد، يرد هبا قانون يقتول  

   “. املذبح، ومل يكشف رأسه عند دخوله إيَّا  يف وقت الُقدَّاس، فهو حمرومأو مشَّاس خيدم وقت خدموه يفقسيس أيُّ ”نصه: 
واخلاصتة   األجبيةنه ال يوم تالوة بعض الصلوات املوجودة يف أبو مقار يف املاضي الحظت أيف بعض زيارايت لدير  -2

 ؟لواتالصَّتارخيي حول مصداقية هذ   أوبالسيدة العذراء، فما السبب؟ وهل يوجد خالف الهويت 
مل يكن الدَّير يصلي القطعة السَّادسة من األجبية يف سواعي الثَّالثة والسَّادسة والوَّاسعة، أالناء صلوات الُقتدَّاس اإلهلتي،   
حيث عرفُت أن الرُّهبان القدام  يف الدير وكانوا حوايل أربعة أو مخسة ُرهبان ال ُيصلوون هذ  القطعة، فسار الرُّهبان التذين  
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 عل  نفس الطَّقس. ولكنَّنا كنا نصليها يف صلوات األجبية يف قاللينا حبسب تعليمات الدَّير. م1969الدَّير يف سنة  جاءوا إىل
  وال يوجد خالف الهويت أو تارخيي حول مصداقية هذ  الصَّلوات.

 
 ألسباب: األسئلة اليت وصلو  كثرية، ومل أسوطع اإلجابة عليها كلها،

يووفر وقت إلجابتة   لذلك مل جورج فورة أسبوعني أو الالالة لإلجابة عل  األسئلة وهذا مل حيدث.طلبت من األخ أوَّاًل: 
جررجس عبرد   / مصر، قنا. جوزيف ميخائيل. البلينا/ مصر، رضا ترفع/ مصر أبو تيج. مايكل رمسيس: كلٍّ من أسئلة

روبيرل  / مصر، القاهرة. مينا أمريرة. / مصر، القاهأفرامي رفعت/ مصر، البوانون. مكسيموس عوين/ مصر، ملوي. التواب
 / مصر، القاهرة. عبد الرمحن أبو بكر/ مصر، القاهرة. فرح

 :وهي وسأجيب عل  سؤال واحد منها أسئلة حتواج إىل وقت طويل لإلجابة،وردت  الانيًا:

 شربا اخليمة/ مصر، بوال نصحي
 عاوز أعرف أصول صلوات األجبية وكيف جتمَّعت؟

 السؤال بالوَّفصيل ألنه حيواج إىل وقت طويل. ولكن ميكن تلخيص اإلجابة يف عدَّة نقاط:يصُعب إجابة هذا 
تعلتيم   -منذ أواخر القرن األوَّل امليالدي صارت هناك أوقات حمدَّدة للصَّالة كلَّ يوم. فيذكر كوتاب الدِّيتداخي    -

لك  ألنَّ”الة الربانيَّة ُتقال الالث مرَّات يف الَيوم، وُتخوم بعبارة: الرُُّسل، والذي متَّ تدوينه أواخر القرن األوَّل امليالدي، أنَّ الصَّ
. ورسالة كليمندس الرُّوماين إىل أهل كورنثوس واليت متَّ تدوينها يف العشر سنوات األخرية من القترن  “ة واجملد إىل اآلبادالقوَّ

 باح واملساء كل يوم.أنَّ الصَّالة تكون يف الصَّ (24)األوَّل امليالدي، تقول يف الَفصل 
أنَّ الصَّتالة يف   م(215-150) كليمندس اإلسكندريمن العالَّمة نعرف يف أواخر القرن الثَّاين وأوائل الثَّالث للميالد،  -

 الكنائس املخولفة غري كنيسة مصر، تكون يف ساعات الثَّالثة والسَّادسة والوَّاسعة وعند االسويقاظ من النَّوم، وقبل اإليتواء إىل 
عن أربعة أوقات للصَّالة كتل   م(254-185أورجيانوس )الفراش، وأالناء اللَّيل. أمَّا يف كنيسة مصر حتديدًا، فيوحدَّث العالَّمة 

يوم، يف الصَّباح والظهر واملساء واللَّيل. حيث يوَّضح لنا أن صالة الظوهر يف كنيسة اإلسكندريَّة كانت تقابل ساعات الثَّالثتة  
، الَيومة يف بداية زاميَّصالة إلوالسَّادسة والوَّاسعة يف الكنائس اأُلخرى. وهو ما ظلَّ ساريًا حىت هناية القرن الرَّابع امليالدي، أي 

 يل.اسعة واللَّادسة والوَّوالسَّ الثَّالثةوأخرى يف هنايوه، مع صلوات موص  هبا يف 
بنهاية القرن الرَّابع امليالدي، اسوقر يف الكنيسة القبطيَّة سبع صلوات سواعي وهو ما نعرفه متن قتوانني هيبتوليوس     -

، هي باكر، الثَّالثة، السَّادسة، الوَّاسعة، الغروب، اللَّيل، نصف اللَّيل. كما توكلم هذ  القبطيَّة يف أوائل القرن السَّادس امليالدي
 الوَّسبحة، أي اللَّيل(، وهي تسبحة نصف اللَّيلتقريبًا بعد منوصف  الثَّالثة)القوانني عن صالة تبدأ يف الكنائس عند صياح الديك 

 .حىت ذلك الوقتن ُدكنائس امُلُتمارسها ت اليت ظلَّ ،ةاليوميَّ
ُجمع كواب األجبية أي صلوات السَّواعي ألوَّل مرَّة يف كواب واحد حنو القرن الوَّاسع امليالدي، بشتهادة عشترات    -

وابفوظ يف مكوبة دير سانت كاترين بصحراء ستيناء،  ، (يوناين 863)املخطوطات القبطيَّة القدمية. وأقدم خمطوط منها برقم 
س، وهو حيوي القطعة األوىل فقط مثَّ الثِّيؤطوكيَّتة،  الوَّاسع امليالدي، حبسب طقس دير مار سابا بالقْدوالذي يعود إىل القرن 

ح أنَّ الوَّقليد القبطي يف قطع صلوات السَّتواعي، حيتوي القطعتة األوىل    أي القطعة اخلاصة بوالدة اإلله. وهنا يلزم أن أوضِّ
بوالدة اإلله. أمَّا الوَّقليد األورشليمي القدمي، فيحوي القطعة األوىل فقط، مثَّ القطعتة  والقطعة الثَّانية، ويعقبهما القطعة اخلاصة 

  اخلاصة بوالدة اإلله. أمَّا الوَّقليد البيزنطي فيحوي القطعة الثَّانية فقط، ويعقبها القطعة اخلاصة بوالدة اإلله.
، (141/ مسيكه 148/ جراف 361طقس )لقاهرة، حتت رقم هو ابفوظ يف املوحف القبطي باأقدم خمطوط أجبية قبطي عريب  -

مزمورًا لكل ساعة من السَّواعي )أضيفت مزامري عل  صالة باكر يف غضون القرن  12. وحيوي م1349 وتارخيه يعود إىل سنة
السَّواعي )إذ مل مزامري بدًءا من القرن السَّادس عشر امليالدي(، وفصل كوايب، وقطع لبعض  7الرَّابع عشر امليالدي، وصارت 
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 يكن لصالة باكر وصالة الغروب قطع ُتقال حىت القرن العشرين للميالد(، والوَّحليل.
وخمطوطات األجبية اليت تعود إىل ما قبل القرن السَّادس عشر امليالدي، ال يوجد فيها فصوٌل متن األناجيتل    -

ألجبية للقرن الثَّامن عشر امليالدي، جند انوشار فصتول  املقدَّسة بعد املزامري، بل تأيت الِقَطع مباشرة. ومع خمطوطات ا
 األناجيل فيها، بعد املزامري.

عمومتًا    الشترقيَّة  الطوقوس  يف صلوات السَّواعي يف ُتصلَّ املقدَّسال توجد فصول من اإلجنيل أنه  ،كروجدير بالذِّ -
هذا اسوعادت مرَّة ُأخرى اليت  ،الوحيدة بني الكنائس وبذلك تكون كنيسة مصر هي. ني األنطاكي والبيزنطيالطَّقسوالسيَّما 
  كاسيان. يوحنَّا القدِّيس بذلك امليالدي، كما خيربنا الرَّابعة يف القرن هادات الوالائقيَّد  الشِّالقدمي الذي تؤكِّ الطَّقس

 جرجس فوزي/ مصر، شربا اخليمة
داب حضتور ومظتاهر   آو ،لصلوات بواعوه لغاية وقونابائنا الرسل وتطور اآمن وقت  مآلالاسبوع أعرف تاريخ أعايز 
 .سبوعالكنيسة وقت هذا األ الوغيري يف

 عماد عبد املسيح إبراهيم/ مصر، ميت غمر
 أحلان الكنيسة مني وضعها ومن أين جاءت؟

 أفرامي رفعت/ مصر، القاهرة
 ما هو أصل َصوم الرُُّسل واملراجع الوَّارخييَّة لدراسوه.

كريلُّرس  ، كريلُّس أسعد، أبانوب نادي، بوال شحاته، وجيه صادقم: بدون ذكر البلد، وُهالبعض أرسل أسئلة  الالثًا:
 .أمين إميل، مسري


