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�ـآم. دـه الواحـاإلل دس،ـ القروحـن والـم اآلب واالبـِباس. 
 

 : محاورةتدور حياتنا يف أسبوع اآلالم من خالل ثالث  
ُوهـي ت W#�א"א!�������١  السـيد املسـيح أيـام هـذا َاشَكيـف عـيـب عـن سـؤال ِجَ

متـى، "ُوذلك من خالل األحداث التـي ذكـرت يف البشـائر األربـع  األسبوع؟
��."مرقس، لوقا، ويوحنا

٢������!�	&��W كيـف تعـيش الكنيسـة أيـام هـذا  :يـب عـن سـؤالُِجالتـي تَوهـي
وذلك من خالل ما Gارسه الكنيسـة مـن طقـوس وألحـان فريـدة ����األسبوع؟

 .ومتميزة يف هذا األسبوع بإبداع ال مثيل له
٣�������!�
ُوهي ت)�Wو( كيـف نعـيش نحـن املـؤمن/ أيـام هـذا  :يب عـن سـؤالِجَ

 مـع شـخص يسـوعنا ي قلبـيف اختبارات روحية عميقة، وتالمـساألسبوع؟ 
 . السنة كلهاْربَوما ترتكه هذه األيام املقدسة يف حياتنا ع. تأU ألجلناُامل
رح بصـورة مـوجزة األحـداث التاريخيـة، ـيشـ) ر التعليمـيـختصـُامل(وهذا  

دك عىل تحقيـق الفائـدة ِساعُة التي تَّ مع التدريبات الروحي،والطقوس الكنسية
 .  ًأليام املقدسة يف حياتنا جميعاة املرجوة من هذه اَّالروحي

 روس الثا4ـ البابا تواض         � 
 

���*��+���, 
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 :سَّقدُ من بداية الصوم املًا يوم٤٧ا َنْمُبهذا اليوم نكون قد ص 
�.. أسبوع االستعداد :"سبعة أيام"ـ 
 . السيد املسيح فرتة األربع� املقدسة التي صامها عنا ومعنا":ًأربع/ يوما"ـ  

 
 :يف هذا اليوم عن) ٣٥ ـ ٣١ : ١٣لو (يتحدث إنجيل القداس 

  املسـيح ُ بـه السـيدَفَصـَ الذي و"الثعلب" من خالل لفظ :ة املكرَّخطيـ ١  
 . امللكَهnودس      

 

و��������" : نداء املسيح املتكررـ ٢  ����������
و���������..�������    �وא�����و�������..����د���

�� ،والنتيجة      �������!� ذא��"#�!$�%�&��ً��).�٣٨.�.�٢٣�:�٣٧(�(�"א

�

 .ُسيطِم عىل يد القائد الروماq ت٧٠ًتدمnه Gاما عام  َّ بعـد أن تـم،ً خرابا حتى هـذا اليـوم)بيت اليهود( الهيكل َارَوبالحقيقة ص  
�
�
�
�
�

 5؟���+2�3
����ذא�)����W“�א"א!���#”0�Wوً�
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�����7��ز(
 )٤٥ ـ ١ : ١١يو (إنجيل القداس   

 يسوع املسيح املعجزة صنع ربنا 
بـعـد أربـعـة أـيـام ـمـن ـمـوت لـعـازر 

ـل  ـى قـي �%�"حـت..�١١�:�٣٩.. �(�"2%3..���1( ،
موـضـع (وذـلـك يف قرـيـة بـيـت عنـيـا 

Zالعناء واأل.( 
 

ُللـه الكلمة املالطبيعة الواحدة املتحدة "هوت والناسوت اشرتك الالّ  " دِّتجسَّ
 :يف املعجزة، وقيل

 ..ذا يخص الناسوت  وه،)�١١�:�٣٥ �( "7��8 ع!��%"أ ـ  
�%،;�ز�..$
"�:وقال�ب ـ ���.� .هوتَوهذه هي قوة الالّ�.)�١١�:�٤٣ ��("�ً�.��=.�&

 
 :ُعازر أختانِكان لل

 G ـثـل ُل التأـمـل والخِّـثـُـمـريمG ـلـوة، ومرـثـا
 . الخدمة والعمل

 �ل ُّالتأم" :واإلنسان الناجح يجمع ب� االثن
 ـصــتَّ ألن الطرـيــق الوـســطى خل،"والخدـمــة

 .  كثnين
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9
,�0)+�א�9���8:�
يزور السيد املسيح بيت سمعان األبرص الذي أقام وليمـة تكـريم للمسـيح  

ت مريم قارورة طيـب نـاردين غاليـة الـثمن عـىل َبَكَعازر، وهناك سِألنه أقام ل
 .قدمي الرب يسوع

�
�0)+�א�>�;

ًغادر السيد املسيح قرية بيت عنيا صباحا  
 زكـا َرَ ويف الطريق نظـودخل مدينة أورشليم،

 زـكـا يف ـهـذا الـيـوم َ وـنـال،َةـيـزَّمُوـهـو ـعـىل ج
 ).١٠ ـ ١ : ١٩لو (الخالص 

ـاف   ـوع بهـت ـتقبلته الجـم ـق اـس ويف الطرـي
بارك اآل� ُم"، "صنا يا ابن داودِّخل" أي "أوصنا"

ً، وعـاد مسـاء إىل "ملك إرسائيـل.. ِباسم الرب   ).٩ : ٩زك (، )٤٤ ـ ٢٨ : ١٩لو (بيت عنيا 
 
�<=�8א����,א

خرج الـرب يسـوع مـن قريـة بيـت عنيـا  
 :ًقاصدا أورشليم، وهنا حدث أمران

 إذ U يكـن ،قـةِ ـ لعن شـجرة التـ� املور١ 
 .فيها �ر

..  ـ طرد الباعة والصـيارفة مـن الهيكـل ٢ 
 .الة، وليس التجارةَّالذي هو محل الص

 .ويف املساء عاد إىل بيت عنيا وبات هناك 



ـ ١٠ـ  

�<?<�"�א����,
ـة   ـغـادر الـسـيد املـسـيح قرـي
 عنيا، وذهـب إىل أورشـليم، بيت

 التالميـذ عنـدما رأوا َشِهـُوقد د
 .ت من أصولهاَسِبَالتينة قد ي

 
 

ِّيسم  فقـد كـان هنـاك أربـع        ، "األسئلة واألمثلـة يوم" :ي اآلباء هذا اليومُ

هوا للمسيح هذه األسئلةمجموعات من اليهود وج:  

 
  ..ألراخنة  وهم ا ـ مجلس السنهدريم،١

 .لطان تطهn الهيكلُأي س" لطان تفعل هذا؟ُبأي س ":السؤال 
 .)٢٧ ـ ٢٣ : ٢١مت ( أرضية؟ َْمهل معمودية يوحنا س�وية أ: اإلجابة 

 ) إجابتـه ســؤال،الســؤال الجاهــل(
 

 ........ن ن ن ن ووووالكتبة والفريسيالكتبة والفريسيالكتبة والفريسيالكتبة والفريسي ـ ٢

ليـا مـن ُوهم أصحاب الدرجـة الع" ّكرسُز أو مَفرُم "ا معناه"فرييس"كلمة  
 . لمِالع

َ للـه أ،ي الجزيةِعطُ ملن ن:السؤال   ).١٧ : ٢٢مت ( لقيرص؟ ْمَّ
ِلـه لِر وما لـر لقيصـوا ما لقيصُ أعط:اإلجابة   ألن هذه ).٢١ : ٢٢مت  (..َّلـه َّ

ِااللتزامات س�وية، والسالط� هي من ق   .َّل اللـهَبَ
 )ٍالسـؤال املـاكر، إجابتـه تكـون بحكمـة(
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 ..صدوقيون  ـ ال٣

رت طريقـة َّوهم فئة ال يؤمنون بالقيامة وال األبدية، وهـم الفئـة التـي دبـ 
 .ص من املسيحُّالتخل
 ).٣٠ : ٢٢مت (ون؟ ُجَّوََزَتجون ويِّوَُزهل يف الس�ء ي: السؤال 
 .  الروابط األرضية ال توجد يف الس�ء: اإلجابة 

 )عليـمالسـؤال الذي هدفـه املعـرفة، تكـون إجابتـه بت(
 
 .. ـ الناموسيون ٤

 . وهم الذين يسلكون برشيعة موىس 
ُأية وصية هي الع: السؤال  َ ، وهـو سـؤال عاقـل وإن )٣٦ : ٢٢مـت (ى؟ َظمَّ

 .كان صاحبه يقصد به تجربة املسيح
 "%?�..%=@A�%و2..�ل�:CD..
E����?�..$א�F..GHI�3..��J..��F..K��2�3..و��LJ..���F..
7M1�3..و��J..���

F

ْ!��J���"Hو��%���2�3Aو��F%K�H�2�%JOP
���F
7M1"�)� $١٠�:�٢٧.( 
 )دسـاب املقـة من الكتـة بآيـه كتابيـل، إجابتـؤال العاقـالس(

 
 : ًوكi هو يوم األسئلة، فهو أيضا يوم األمثال التعليمية 

 ).٣٠ ـ ١٤ : ٢٥مت (ل الوزنات َثَ ـ م١
 : ٢٢مت (ُل عرس ابن امللك َثَ ـ م٢

 ).١٤ ـ ١
 حكـــي�تل العـــذارى الَثـــَ م- ٣

 ).١٣ ـ ١ : ٢٥مت ( والجاهالت 
�
�
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�0(���"�א����,
 السيد املسيح يف هذا اليوم يف قرية َثَكَم 

 خالل هذا اليـوم التشـاور بـ� َّوتم. بيت عنيا
يهوذا ورؤساء الكهنة عىل طريقة القبض عـىل 

يـب للمـرة ِّب الطْكَرت حادثة سَّ وتكر،املسيح
يـب ِّالطب ْكَيف هذا األسبوع، وكـأن سـالثانية 

  .د جرح خيانة التلميذِّضمُي
�


�Aא��@+B�
غادر السـيد املسـيح قريـة  

ًبيت عنيا ذاهبا إىل بيت مـريم 
 :وصنع هناك ُأم مارمرقس،

 ١nـ الفصح األخ . 
 . ل أرجل تالميذهْسَ ـ غ٢ 
ّس رسيأست ـ ٣   . اإلفخارستياِ
ُم غادر بيت مارمرقس ذاهبا إىل بُث  ً الطريـق تحـدث سـتان جثسـي�q، ويف َّ

 ).١٧ ـ ١٣منا يوحنا ص ِّعلُ يف إنجيل مَبِتكُ(الحديث الوداعي 
 ما تفعله الكنيسة اآلن من ذا وه.رةِّستان جثسي�q، رفع صالة مؤثُ بويف # 

 ).١٧يو (خالل صالة نصف الليل بخدماتها الثالث 
 بـالقبض عـىل  وعند منتصف الليل، قام رؤساء الكهنة مع عسكر الرومان# 

  .ُ بإشارة القبلة من التلميذ الخائنسيد املسيح وذلكال
عبد رئيس الكهنـة، واملسـيح  "ُخسَمل"ن ُمنا بطرس ويقطع أذِّعلُ يندفع م# 

 ).١٠ : ١٨يو ( إىل مكانها َذنُد األَُريصنع معجزة وي
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قبـل ": ر بطـرس ويقـول لـهِنذُ املسيح ي# 
ـرت� ت ـديك ـم ـياح اـل ـُـص ـراتُرِنـك ـالث ـم   "q ـث

 ). ٣٠  :١٤مر (
ـيح #  ـيد املـس ـة الـس ـاء الكهـن ـذ رؤـس  يأـخ

 nرشعية ألن املحاك�ت ال بد أن تتم بالنهارَوتبدأ املحـاك�ت لـيالً، وهـي محـاك�ت غـ . 
 # Uبروكيـوالكلوديا( ويف هذه الليلة تتأ  (

ـيالط ـة ـب ـيح ُزوـج ـاك�ت املـس ـبب مـح س بـس
 .)�٢٧�:�١٩(�( "$��Fא$���Kوذ���I"��" :وتقول له

 
	Cم�א�D,	
E�א��,��

 . ثالث منها دينية، وثالث مدنية.. بدأت املحاكiت الست  
 ".ان وقيافاّحن" ـ أمام رئيس الكهنة ١ 
 .همة التجديفُ ـ أمام رؤساء الكهنة بت٢ 
 .َ ـ أمام السنهدريم، وهي جلسة قانونية٣ 
 .ُس ـ أمام بيالط٤ 
 . ـ أمام هnودس٥ 
�.���H": يف منتهى السلبية قاليديه، ول س وبعدها غسُ ـ أمام بيالط٦ �R.1I�ST
 .)�٢٧�:�٢٤(�(�َاباس املجرمَارب، وأصدر الحكم بإطالق "��Vא�א$L��Kم�3�Hد%

 
 :َّم تتواىل أحداث اليوم عىل النحو التايلُث

 ).٢٩ : ٢٧مت (  جلدة٣٩ هع إكليل الشوك، والتعيnات، ورضبْضَو # 
 . املسيح يقع تحت خشبة الصليب # 
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  ).٣٢ : ٢٧مت (ل الصليب ْمَك املسيح حِارَشُِين القnواq لسمعا ويأ� # 
�W.����و������": نظرة السيد املسيح لبنات أورشـليم # ��.��
�.����.%��X��
!K���R.�Y�Z���J.��


א!�%Z�M1��8�Y�
7�!�3
    .)٢٣�:�٢٨$ �("�����3وY���8وXد
ِ يصلب السيد املسيح ب� ل#     ..)٣٣ : ٢٣لو ( عىل جبل الجلجثة ْ�َّصُ

 . فيه آدمَنِفُويقول التقليد إنه املكان الذي د
 :عبارات ٧ينطق الرب يسوع بـ  # 
�%" ـ ١ �
א�،�]����M\�G��،]1^��_��;��X��̀%;Mن���ذא�� ��٢٣�:�٣٤$ �(�" ن%(. 

 ن��;
 م��!�א$�%" ـ ٢ M$א�b�R%٢٣�:�٤٣$ �(�"وس�د.( 
��،���א����" ـ ٣ �
FW����..� ذא�א�F�٢٧.�.�١٩�:�٢٦ �(�" ذא����.( 

��eذא�����%،�RGI،RGI" ـ ٤ WR�٢٧�:�٤٦(�(�"؟.( 
 ).�١٩�:�٢٨ �(�"�نY��1�%gh%" ـ ٥ 

����2" ـ ٦ ̀ �J"�)� �١٩�:�٣٠.( 
�%" ـ ٧ �����[�،%���b��F�%�i��

���ع� دjوR"�)� $٢٣�:�٤٦.( 

 
 مات السـيد املسـيح وانفصـلت روحـه # 

 الالـهـوت لََّاإلنـسـانية ـعـن جـسـده، ولـكـن ـظـ
ِتـحـداُم ـروح املنفـصـلة ـعـن ( بالناـسـوت َّ أي اـل

، وU ينفصـال لحظـة واحـدة )الجسد، والجسد
� .وال طرفة ع

َّوأـمــا اـلــروح فـنــزل إىل الجـحــيم وقـيــ  د َّ
 َدِعَس األبـرار، وصـالشيطان، وأخذ أرواح وأنُف

 ).٥٢ : ٢٧مت (بهم إىل الفردوس 
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ٌ وجـرى منـه دم،هنبـقائـد املئـة بالحربـة يف ج" لنجينـوس" هعنَط #  َ   ٌ ومـاءَ
 ).٣٤ : ١٩يو (

َا كان هذا ابنّحق "، إ ان لنجينوس#   ).٥٤ : ٢٧مت " (َّ اللـهً
 ).٥١ : ٢٧مت ( انشق حجاب الهيكل وانفتحت القبور # 
ــىل الـصــليب #  ــن ـع ــزال الجـســد ـم   إـن

 ).٥٣ : ٢٣لو (
س ُتـقــدم يوـســف الراـمــي إىل ـبــيالط # 
ر ـأحضـن� بيـ .ب جسد املسـيح، فوافـقُليطل

ً بـات التكفـ�، وأخـذا سـوياِّتطلُنيقود وس م
ـد ـاب و .الجـس ـن األطـي ـزيج ـم ـط ـم ـا بخـل قاـم

والزيوت العطـرة ووضـعاه عـىل الجسـد، ثـم 
 فيـه املسـيح َنِفـُالقـرب الـذى د و.لفاه بالكتان
 ىف صـخرة داخـل بسـتان ً ومنحوتاًكان جديدا

 ـبـالقرب ـمـن مـكـان يممـلـوك ليوـسـف الراـمـ
 ، قبـل حلـولرعةـىل إنهاء إجـراءات التكفـ� والـدفن بسـالصلب، م� ساعد ع

 ).٤٢ ـ ٣٨ : ١٩يو  (.السبت
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َعطلة دينية ورسمية عند اليهود ال يصـن  ع ُ

 والقرب تحت الحراسـة واألختـام .ٍفيها أي عمل
 .والصخرة الضخمة

�
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 :يقوم املسيح باكراً 

 ).١ : ٢٠يو (ً القرب فارغا  ـ تأ� مريم املجدلية، فتجد١
 ).٣ : ٢٠يو  (الن ـ يأ� بطرس ويوحنا الرسو٢
مـريم املجدليـة :  املـالك للمـرأت� ـ يتحـدث٣

ــرى، ــريم األـخ ــة ُوـم ــة القياـم ــدا حقيـق  ً مؤـك
 ).٦ : ٢٨مت (

 
 
 
 
 

�
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َّر تلميذا وهم مجتمعـ� يف العليـة، وكـانوـيظهر السيد املسيح لألحد عش  ِّ ا ً
ُخائف� وأبواب العلية مغلقة، ويقول لهم َ َّ َِّ ُ َّ :"�!$�kمl%i�")� �٢٠�:�١٩.( 
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ـواس   ـذي عـم ـر الـسـيد املـسـيح لتلمـي يظـه
ـاس( ـا وكليوـب ـة)لوـق ـان إىل قرـي  ، وهــ� ذاهـب

  ،ث معـهـ� يف األـمـور الـسـابقةّعـمـواس، وتـحـد
ـــإىل أن كســـ ــز ـث ــ� الخـب ــى ُر معـه  َّم اختـف

   ). ٣٥ ـ ١٣ : ٢٤لو (



ـ ١٧ـ  

   
 

�.�,�-��م�א���م
 .عتاد يف أيام الصوم املقدسُملكا) نبوات، ميطانيات(أ ـ رفع بخور باكر  
ّب ـ طقس رس    صلوات، وكـل صـالة ٧وفيه ) القنديل العام(مسحة املرىض ِ

 :ّتتكون من
 .مزمور ـ ٣                .     ـ رسالة٢                        . ـ أوشية١
 .ةَْبلِ ـ ط٥.                         ـ إنجيل٤
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 )١٧ ـ ١ : ٥يو ( )٢ ـ ١ : ٦( )٢٠ ـ ١٠ : ٥يع ( املرضــى ىــاألولـ
 )١٠ ـ ١ : ١٩لو ( )٢ـ  ١ : ١٠١( )٧ ـ ١ : ١٥رو ( املسافرين الثانيـة

 )٨ ـ ١ : ١٠مت ( )٢ ـ ١ : ٣٧( )٨ : ١٣ ، ٢٨ : ١٢كو ١( أهوية السiء ـةالثالث
 )٩ ـ ١ : ١٠لو ( )٢ ـ ١ : ٥٠( )٢١ ـ ١٤ : ٨رو ( رئيس األرض ةـالرابع

 )١٩ ـ ١ : ١٤يو ( )٧ : ١٤٢( )٢٠ ـ ١٦ : ٢ غل( الراقدين الخامسة
 )٥٠ ـ ٣٦ : ٧لو ( )١ : ٤( )١٧ ـ ١٢ : ٣كو ( القراب/ السادسة
 )١٨ ـ ١٤ : ٦مت ( )١٨ـ ١٧ : ٢٤( )١٨ ـ ١٠ : ٦أف ( املوعوظ/ السابعة
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 بدون يف رفع بخور باكر، ولكن "نبوات"ُقداس بالطقس السنوي، وفيه تقرأ  

 .ميطانيات

�ً
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 يإفنـو� نـا( بالطقس الشعانيني والفرايحي، ويتم عمـل دورة بعـد صىلَُّي 
 "Vnou;   nai   nan  `" )نان
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 : يف،راتـ م٣ عملهاَوهي دورة ن" دورة الصليب"ل ـيف رفع بخور باكر نعم 

 .   سبتمرب٢٧/  توت ١٧أ ـ عيد الصليب 
 . مارس١٩/  برمهات ١٠ب ـ عيد الصليب 

 ).أحد الشعان�(جـ ـ عيد دخول السيد املسيح أورشليم 
 .. موضع مختلف يف الكنيسة ١٢ يف إنجيل، و١٢َوهي تتكون من  
 ١nـ أمام الهيكل الكب . 
 . ـ أمام أيقونة السيدة العذراء٢ 
 . ـ أمام أيقونة رئيس املالئكة غربيال٣ 
 . ـ أمام أيقونة رئيس املالئكة ميخائيل٤ 
 . ـ أمام أيقونة مارمرقس اإلنجييل٥ 
 . ـ أمام أيقونة اآلباء الرسل٦ 
 . أو أحد الشهداء ـ أمام أيقونة مارجرجس٧ 
 . ـ أمام أيقونة األنبا أنطونيوس٨ 
 .أمام الباب البحري ـ ٩ 
 ).غسيل األرجل(قان ّ ـ أمام الل١٠ 
 . ـ أمام باب الكنيسة القبيل١١ 
 . ـ أمام أيقونة يوحنا املعمدان١٢ 



ـ ١٩ـ  

ُ، وهـو يقـرأ       )١٠ ـ ١ : ١٩لو (ُ ويقرأ إنجيل زكا العشار ،كمل رفع بخورنَّثم    :رات يف السنة م٣
 . ـ األحد الثالث من شهر توت١ 
 ).ِّرس مسحة املرىض( ـ جمعة ختام الصوم ٢ 
 ٣� . ـ باكر أحد الشعان

ًوأيضـا يف  ُالـذي يقـام يف املنـزل، )ِّرس مسحة املرىض (صالة القنديلُك� يقرأ يف 
 .صالة تربيك املنازل الجديدة

ـالطقس الـشـعانيني أو الفرايـحـي  ـل يـسـتمر الـقـداس ـب   إىل أوـشـية اإلنجـي
 : حيث
َأ ـ نصيلِّ أوشيت  ُ� فصـول مـن اإلنجيـل، ٣َّم نقـرأ بعـدها ُ ثاألوىل : لإلنجيلْ

 .ُ يقرأ بعدها اإلنجيل الرابعواألوشية الثانية
 ـبـالطقس " التجنـيـز الـعـامةـصـال"ُب ـ بـعـد رصف ـمـالك الذبيـحـة نـصـيلِّ  

 . ُالسنوي املعتاد
 :ة مساء أحد الشعان� حيثجـ ـ تبدأ صلوات البصخة املقدس 
 بالسـتور السـوداء يف ح األعمـدةتوّشـًأيضـا ُ ـ تسدل السـتور السـوداء، و١ 

 .الكنيسة
َ ننتقل إىل الخورس الثاq، ويرت ـ٢   .ك الهيكل ألن املسيح تأU خارج املحلةُ
ِّ ألننـا نهـتم بـآالم مخلصـنا، ،ُ ـ ال نصيلِّ عىل الذين يسمح الرب بانتقـالهم٣  ُ َ هـي للمـؤمن� وليسـت  العـام التجنيـزةُاملياه التي ترش يف نهايـة صـالولذلك   .للسعف
  .. ألن املزامG nتلئ بالنبوات عن التجسـد وغnهـا،ُ ـ ال تستخدم األجبية٤ 

 .ُونحن نركز عىل آالم ربنا يسوع املسيح
َ ـ يحس٥    . ب اليوم من الغروب إىل الغروبُ
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 :ن منّ الصباحية أو املسائية تتكويكل ساعة من صلوات السواع

 .أجزاء من أسفار العهد القديم..  ـ النبوات ١
 القـوة َلـك "": Qwk   te   ;jom " )ثـوك تيـه � جـوم( ـ تسـبحة ٢

 ). مرة١٢" (واملجد
 . ـ املزمور قبطي٣
 " Ke   upertou " وتبnيكيه إ..  ـ لحن ٤
 .ي ـ اإلنجيل قبط٥
 . ـ املزمور عر®٦
 . ـ اإلنجيل عر®٧
َّ ـ الطرح وهو ملخ٨ َّص لقراءات ساعة البصخة مع تفسn مبسُ  .طُ
َ ـ طلبات ٩ ْ  :َوهي نوعان.. ِ

 . مصحوبة °يطانيات ألننا صا¯ون:   صباحية
 .  ال توجد فيها ميطانيات:   مسائية

 .الربكة الختامية ـ ١٠   
 

 : ةملحوظ
 .نهارية ساعات خمس، وليلية ساعات خمس :يتكون اليوم من

 

 

�
�
�
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 :أ ـ رفع بخور باكر وفيه دورة يهوذا الخائن

 أي )عكس اتجاه الدورة املعتادة بالكنيسـة (َ ـ وهي دورة مع عقارب الساعة١
 .، وتكون يف الخورس األول فقطمع زمن األرض وليس الس�ء

 .ِقصَّ مرات، رمز للن٦ا اسم يهوذا َّ ـ يتكرر فيه٢
 . ـ لحنها شاذ بال موسيقى توافقية٣
 .ف باملقلوبُّ ـ نستخدم الد٤
 . ـ ال نلبس فيها تونية٥
 . ـ ال يسn فيها آباء كهنة، وال شورية وال شموع٦

َّـثـم ُ اإلبركـسـيس الحزايـنـي واملزـمـور واإلنجـيـل، ونكـمـل ـصـلوات البـصـخة ُ
 ).ة والتاسعةالثالثة والسادس(العادية 

ُثم نصـيلِّ  َّ َوهـي املـرة الثانيـة يف السـنة، فـاملرة األوىل ليلـة عيـد  )قـانّالل(ُ  .ِلُسُّقداس عيد الريف الغطاس، واملرة الثالثة 
 :حيث ال يوجد فيه.. ب ـ قداس خميس العهد 

 . مرة وقت تقديم الحمل٤١ ـ كnياليسون ١
 " ..   Allhlouìa   vai   pe"  ..  ـ الليلويا فاي به ٢²
٣� "Cwqic   amhn  ". ـ سوتيس آم
 . ـ كاثوليكون٤
 . ـ صالة الصلح٥
 . ـ املجمع٦
  ).١٥٠( ـ مزمور التوزيع ٧

ِّوهذه االختصارات ألن املسيح U يتمم الفداء عىل الصليب بعد ُ. 
 . أثناء التوزيعة الساعة الحادية عرشصىلَُّتو



ـ ٢٢ـ  
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ُ أناجيل، ونضيف عىل تسبحة ٤لبصخة، ولكن كل ساعة لها ُنصيلِّ صلوات ا

 ". إلخ.. قو� وتسبحتي "عبارة "  القوة واملجدَلك"
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 األوىل ـ الثالـثـة ـ السادـسـة ـ ( ـصـلوات بـصـخة ٦ُويف ـهـذا الـيـوم نـصـيلِّ 

 ).ة ـ الثانية عرشةالتاسعة ـ الحادية عرش
  . منفردة كاملةُونصيلِّ كل ساعة
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 . ـ لحن طاي شوري، ويرشح مكانة السيدة العذراء يف قلوبنا١
 ً.ا وعربيًاقبطي) املوجودة يف األجبية( ـ قطع الساعة السادسة ٢
رح عقيـدتنا يف ـ، وهـو يشـ" O  monogenhc ` " نيسي ـ لحن أومونوج٣

 .املسيح
 .ام أيقونة الصلبوت مع تقديم البخور أم"Agioc " ـ لحن أجيوس٤

ُالطلبة نصـيلُِّمعتاد، وبعد ـ كاللصالةوتكمل ا َ ْ  َوهـي، " اليمـ�أمانـة اللـص" ِ
 . توبةصالة
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 . ـ لحن � شوري للعذراء١
   ).ًا وعربيًاقبطي(ُ ـ نصيلِّ قطع الساعة التاسعة ٢

�.ُمعتادـوتكمل الصالة كال

�
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 .ُمعتاد بدون أي تغيnاتـلُتقال كا
 

�9:�,
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 .ُ ـ نصيلِّ مرا´ إرميا١
عـن السـابق، فمـرة  Qwk   te   ;jom "ثوك تيه � جوم" ـ تختلف ٢

 .ُتقال يف داخل الهيكل ومرة خارج الهيكل
َّ ـ تقدم ميطانيات ٣ ، )مائة يف كل جهة من الجهات األربع..  ميطانية ٤٠٠(ُ

 . بأيقونة الصليب يف الكنيسةوبعدها دورة
 .ُبعد ذلك الدفنة املقدسة، ولحن غولغوثا، وهو يقال مرة واحدة يف السنة

َّك� يوزع سفر املزامn لقراءته أثناء هذه الطقوس ُ. 
َمتصلة ساعة ١٢وتستغرق هذه الصلوات نحو  ِ َّ ُ. 
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 .  ..."أنا الصغn يف إخو� ) "١٥١(مزمور ـ تبدأ بال# 
  .ُ تقرأ مجموعة رائعة من تسابيح الكتاب املقدس#
 .قصة سوسنة العفيفة���#
�. وبعدها الرشم بالزيت"أبوغالـمسيس"قراءة سفر الرؤيا ���#

 .ُتستخدم األجبية يف املزامn فقط لسواعي الثالثة والسادسة والتاسعة���#
َّثم قداس سبت الفرح �#  ).١٥٠( بدون صالة صلح وبدون الـمزمور ،ُ
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ِّيقرأ إنجيـل معلمنـا متـى كـامالً��#    ُ  . ثالثـاء البصـخةيـوم بـاكر بعـد صـالة  ُ
ـرأ  �#  ـاُيـق ـل معلمـن ِّإنجـي ـرقس �ُ ـخةـم ـاء البـص ـوم أربـع ـاكر ـي ـالة ـب ـد ـص   .بـع

  "يـوبأميمـر " ُألن فيـه يـتىل، "أربعاء أيـوب"اسم ِبف يوم أربعاء البصخة َعرُي
ً رمـزاأيـوب كـان ، )ربعاءاأل  من يومُ يقرأ بعد نبوات الساعة السادسة كن أن(

 تـدبn املـؤامرة عـىل ءتـم بـد ويف هـذا اليـوم. للسيد املسيح يف آالمه الشديدة
 .السيد املسيح

ِّيقرأ إنجيل معلمنا��# ُ  .يوم خميس العهدبعد صالة باكر لوقا �ُ
ِّيقرأ إنجيل معلمنا�#   ُ ، قبل تسـبحة نصـف ليلة عيد القيامةيف بداية يوحنا �ُ
 .الليل

,��
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ِّألحان مفرحة  ِدورة مبه.. ُ َّتذكارات مقدسة.. ة َجُ ُ. 

عيد امليالد ـ عيـد الغطـاس ـ عيـد (وهو أحد ثالثة قداسات ليلية يف السنة  
 ).القيامة

َمتصلةًويستمر عيد القيامة خمس� يوما � ِ َّ �.بالطقس الفرايحي�ُ
�

�
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 :رشومات الزيت يف طقس القنديل العام

  . يارب أفكاريْسَِّدق .. عىل الجبهة  # 
   ..عىل الحنجرة ��# 
�. يارب أقوايلْسَِّدق                 
  .. ِْنيََدعىل الي#     
ْقدس يارب                   ِّ �.أع�يلَ
و�������������و��������": ُاملسيح ينادي ���!��..��� ذא����.���..�!وא�����و�������..د������%�����%�
�����!����"#�!$�%�&��ً� ).�٣٨.�.�٢٣�:�٣٧(�(�"א

ْضع اسمك مكان أورشليم، فتصبح   ...".يا فالن كم مرة : "َ
َابعد عن النفس املعاندة   ِ َ م توبة صادقة، واسمع نداء املسيح ووصيته، َِّدق.. ُ

ُطلباو، َفهي لحياتك ِ منه أن يعطيك إرادة حارضة عاملةْ ُ. 
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ومـا زال يعمـل .. املسيح القادر عىل كل يشء أقام لعازر بعـد أربعـة أيـام  

ُّ يحبيعمل معك وألجلك ألنه.. معجزات جديدة كل يوم  ِ  .َكُ
 

�0)+�א�9���8
ِ لكاملسيح قادم إىل قلبك ل·   ْ  !له؟َقبَ عليه، فهل تَ

�ً���>�W”�

�)�!��“Wو(]��9
 U؟��5^��;���
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 :نتقابل معيف هذا اليوم  
 .رمز الرباءة) .. األطفال(اإلنسان  #
 .رمز البساطة) .. الح�ر(الحيوان  #
 .رمز النقاوة) .. سعف النخيل( النبات #

ْ يف الطريق الروحي صوب الس�ءالسائروهذه كلها صفات اإلنسان   َ َّ ِ. 
  

�א<=�8א����,
� حياتْشَِعليكن داخلك مثل خارجك وال ت.. ابتعد عن الرياء  َْ. 
ر قلبك من املشغوليات التي ال تنتهي والتـي تســرق عمـرك، وتســرق َِّهط 

 .منك نصيبك الس�وي
 

�<?<�"�א����,
ًمستعدان كُ �#  ّ ِ َ ْ  يسـألك عـن ْنَملجاوبـة كـل مـ..  الستقبال عريسك وفاديك ُ

 .سبب الرجاء الذي فيك
 العـذارى َلْثِ حتى تكون م،ٍامأل حياتك بأع�ل الرحمة واملحبة لكل أحد �# 

ّالحكي�ت املستحقات الدخول للس�ء ِ ُ.�
�

�0(���"�א����,
 ."الصديق" مثل أيوب  وال تكنالذا� ّرِـب البّتجن��# 
 ".الخائن"ب الخيانة التي صنعها يهوذا ّ تجن#  
 ".الوفية"يب ِّ بأمانة مريم ساكبة الطْشِ ع# 
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�Aא��@+B�
ًقلبا نقيا اخل" .. ّاللقان" �#  َّ يف يا اللـهُقهًِ ِّ وروحا مستقي� جدده يف أحشا¹،َّ ً ًِ ُ ُ.�
َّهذا التناول يعطـى عنـ" .. القداس" �#  َ حيـاة .. ًغفرانـا للخطايـا .. ًا خالصـا ُ

��.أبدية
ِيعطك�    .طهارة ألرواحناو طهارة ألنفسنا، طهارة ألجسادنا،:  التناوليُ

 
,	
E�א��,�	Cא�


Ho��)Kאn��7e" الرسول د مع بولسَِّد ور،اذهب إىل كنيستك ��p،�j@�A��.%��X��.1���
�HJ�o�7eא�E%��%���b"�)�J\٢�:�٢٠.(�

 !َف�ذا ستفعل أنت من أجله؟.. هذا ما فعله من أجلك  
 

F�G�7א�����
، لٍَّ بعدها حٍَةكلِشُوكل م .. ٍعده قيامةَ بٍل صليبَُكف..  بالرجاء والفرح ْشِع 

  ...ربنـا موجـود:  يف ضيقةْنَ مأقول لكل": وك� قال قداسة البابا شنوده الثالث
 . ..." مسnها تنتهي ...له للخnكُ

 
,��
�0)+�א�*

 بالحقيقة قام.. املسيح قام   
 .ليثوس أنيستيآ.. خرستوس أنيستي ا               

 
                                                        `  Xrictoc   anecth  >   

   Alhqw   anecth                                                                   
 ..افرح يف كل يوم .. املسيح قام ألجلك 
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I
��IJא�=>
 ..املسيح فاتح الفردوس  
ـ  ـمك املمـل ـون، والـس ـيض املـل ـل الـب ـة، ونأـك ـة الجميـل ـرج إىل الطبيـع َّنـخ ُ َّ ُ ح، َ

 ..والفردوس املفتوح أمامك وكلها رموز للقيامة .. والخرضوات الطازجة 
 

 .َّ ألن الفرح هو عالمة الصحة الروحيةً،افرح دا�ا
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 .......................................................................... قدمةم
 .......................................... ماذا حدث فيه؟.. قراءات : أوالً
 ...................................ماذا فيه من طقوس؟  .. نغiت ً:ثانيا
 ....................................؟ نكيف نعيشه نح .. روحيات: ًثالثا
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