
  



 

 

 حول صالة القنديل فى البيوت
هل يجوز أن نصلى صالة القنديل فى البيوت أثناء الصوم، حتى : سؤال

فالمالحظ أن اآلباء الكهنة وآثير من أفراد    لو لم يكن هناك مريض؟
  الشعب قد تعودا هذا األمر، هل من الصالح استبقاؤه أم الغاؤه؟ 

ة من أجل المرضى  صال� أصًال وقبل آل شئ �صالة القنديل : جواب
  ودهنهم بالزيت ولكن لها فوائد آثيرة أخرى 

 هى اجتماع للصالة فى البيت ، ومبارآة للبيت بالصالة ورفع البخور فيه، وزيارة من األب الكاهن -١
وآل هذه فوائد بغض النظر عن نوع الصالة . للبيت، مع قراءته للتحليل وصالة البرآة لكل من بالبيت

  . وهدفها

منها الصالة الربية، وصالة الشكر، والثالث تقديسات، : ة القنديل تشمل صلوات أخرى آثيرة صال-٢
  . وآل هذه لها فائدتها. وآيرياليصون،وصلوات أخرى عديدة جدًا لطلب مراحماهللا

ففيها صلوات من أجل :  تشمل صالة القنديل جميع األواشى الكبيرة التى تقدم هللا مع رفع البخور-٣
إلخ ولهذا آل من .. ن أجل الكنيسة واالجتماعات ومقدمى القرابين ورئيس الدولة المرضى، وم

  . يحضرها ، البد أن يجد له فيها نصيبًا

 تشمل صالة القنديل طلبات آثيرة جدًا من أجل التوبة بالذات، وطلب مراحم اهللا الذى قبل المرأة -٤
هما آان سليم الصحة، البد أن يستفيد  وأى إنسان م�الخاطئة، وزآا العشار، وغفر لصاحب الدين 

  . من هذه الصلوات الخاشعة المنسحقة، والبد أن تقوده للتوبة، إن تابعها بقلب مفتوح

 صالة القنديل تشمل على األقل سبعة فصول من االنجيل، منتقاه بحكمة خاصة، ومجرد االستماع -٥
  . ائدتهالى االنجيل المقدس يتلى فى الببيت عدة مرات، هو أمر له ف

 والننسى ما فى هذه الصلوات من طقوس مقدسة، آالبخور والشموع، والزيت واأللحان، آل ذلك -٦
  . له فائدته حتى بالنسبة الى األطفال، ويشعر الكل أن البيت صار قطعة من الكنيسة

 لهذا آله نرى استبقاءها، وبخاصةأن هناك أمراضًا خفية ربما النعرفها، وهناك أمراض أخرى -٧
  . خاصة بالنفس والروح



 

 

  تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونية

  نيافة االنبا يؤانس  مثلث الرَحماتل
 

  الكنيسة القبطية في عصر الوالة المسلمين
  

. يقصد بعصر الوالة الفترة التي آانت فيها مصر والية تابعة للخالفة يحكمها والة من قبل الخلفاء الراشدين
  :ث بالوالة من مقرها في فكانت الخالفة تبع

  المدينة المنورة  زمن الخلفاء الراشدين
  الكوفة        زمن علي بن أبي طالب 

  دمشق         زمن األيوبيين
  بغداد وسامرا زمن العباسيين

أما في عصر العباسيين فكان الوالة خليط من العرب والفرس . آان الوالة عربا حتى نهاية الدولة األموية
  .ين واألتراكوالخرساني

  
  :مالمح عصر الوالة المسلمين على مصر والكنيسة القبطية

  
  :آثرة عدد الوالة المسلمين_ أوال

فاإلحصاءات تدل على أن الخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين منذ والية عمر بن العاص إلى والية أحمد بن 
يرة التي آان يقضيها آل والي في حكم مصر وطبيعي أن المدة القص  . سنة٢٢٥ واليأ مدة ١١١طولون نصبوا 

آان آل هم من يتولى حكم    .لم تتح له فرصة اتباع سياسة إنشائية ووضع خطة معينة لخير البالد وشعبها
مصر هو اإلثراء بأية صورة من الصور في أقصر وقت ممكن وبطبيعة الحال فان هذا ال يتأتى أال بكثرة المظالم 

  .ين وبالذات الذين رفضوا اعتناق اإلسالم وثبتوا على أيمانهم المسيحيعلى الشعب القبطي المسك
  
  :سياسة الخلفاء والوالة تجاه مصر أساسها المنفعة المادية_ ثانيا

فتوح "أن صيحة اإلعجاب بمصر رددها آل أعرابي وطئت قدماه وادي النيل فذآر بن عبد الحكيم في آتابه 
 يرى مثلها في الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين تخضر زرعها من أراد أن يذآر الفردوس أو" : "مصر

  .وتنور ثمارها
ومما يكشف النظرة المادية البحتة التي آان عليها الخلفاء والوالة نحو مصر تلك الكلمات المنسوبة إلى عمر 

لب عمر أن إذ لما حاقت المجاعة بالمدينة المنورة ط  .بن الخطاب الذي يوصف بأنه آان أآثر الخلفاء عدال
وعندما تكلم �. أخرب اهللا مصر في عمران المدينة وصالحها: يستعجل إرسال القمح الالزم من مصر وقال

  .أآلهم المسلمون ماداموا أحياء فإذا هلكنا وهلكوا أآل أبناؤنا أبناءهم ما بقوا: عمر عن الشعوب المغلوبة قال
 بين الخليفة عمر وواليه على مصر عمرو بن العاصي ومما يفضح تلك الروح المادية الجشعة خطابان متبادالن

والحق أن المسائل المالية آانت شغل الخلفاء الشاغل حيث آان الجيش . بخصوص ما تدره مصر من ضرائب
فلم يكن ..فحاول الخلفاء خفض مرتبات الجند لكنهم فشلوا في ذلك عدة مرات..يستنفذ الجزء األآبر من الدخل

  .رائب على البالد المفتوحة أمامهم أال زيادة الض
  

  .أمثلة من الجشع المادي للحكام العرب مع الشعب القبطي ورجال الدين المسيحي:   العدد القادم



 

 

  أعرف آنيستكأعرف آنيستك      
  :الليترجيات

 )٢(الليترجيات 
  .هناك العديد من الليترجيات  سنذآر بعضها فقط هنا

, الرسول معاصرة لليترجية القديس يعقوب الرسولوتعتبر ليترجية مرقس : ليترجية مرقس الرسول
ويوجد من ليترجية مرقس الرسول بعض الرقوق باللغة القبطية فى خزانة .  وهما متشابهتان تماما

  . وفى هذة االوراق أوشية الملك والمجمع و أوشية المضطجعيين. الفتيكان
جد فى مكتبة الفتيكان ترجمة خطية لهذة هى من أقدم الليترجيات التى عرفناها وقد و: ليترجية عهد ربنا

ومما يدل على أن هذة الليترجية قديمة خلوها من تسبحة التقديس الثالثى ووجود طلبة تذآر . الليترجية
اسند يارب حتى � ومواهب الوحى والشفاء التى أنقطعت فى أواخر القرن الثانى موهبة التكلم باألسنة 

  � ....النهاية الذين لهم مواهب الوحى وأيد الذين لهم موهبة الشفاء وعزز الذين لهم منحة األلسنة
  .وهى من القداسات القديمة: ليترجية بطرس الرسول
قداس السيدة ألنها آانت تحضرة وتتناول من يد ويسمى قدلس يوحنا الرسول ب: ليترجية يوحنا الرسول

  ..).أيها االلة الجبار بامن انت هو الحب الخالص واألمن غير المقهور� الرسول وبدؤة 
يوجة الخطاب فى هذا القداس لآلب ويعتبر . آتبة القديس باسيليوس فى القن الثالث:  القداس الباسيلى

  .لفداس فى الكنيسة القبطية عتى مدار السنةأختصارا لقداس يعقوب الرسول ويستعمل هذا ا
نسبة إلى القديس أغريغوريوس الثاؤلوغى أسقف نيزينزو وقداسة يوجه فيه : القداس الغريغورى
  .اعتاد األقباط أن يقدسوا به في أيام األعياد ومواسم الفرح والصوم الكبير,. الخطاب إلى االبن
با اإلسكندرية الرابع والعشرون الذي رأس مجمع أقسس نسبة إلى القديس آيرلس با: القداس الكيرلسى

  وهو في األصل قداس القديس مرقس الرسول ويصلى به في يوم جمعة ختام الصوم
  

  
  

  ))من منارة االقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس بقلم القس منقريوس عوض اهللا ((



 

 

   من بستان الروح
  نسنيافة االنبا يؤا  مثلث الرَحماتل

  
  :آيف نستفيد من سر التناول .١٥

معروفة هي برآات التناول، ولكننا نسأل أنفسنا لماذا ال نشعر بتلك 
والجواب علي ذلك ألننا . البرآات القدسية حينما نتقدم إلي المائدة الربانية

لم نستعد االستعداد الواجب والالئق، لهذا السر العظيم، وال نصرف الوقت 
  .داالستعدا أو نبذل الجهد في هذا

لقد تعب نوح مدة مائة عام في بناء الفلك الذي خلص به مع نفر قليل، 
وسليمان صرف سبع سنوات لبناء هيكل الرب ثم أقام عيدا لتدشينه 

  .  استمر ثمانية أيام
  

ونحن قد ال نصرف نصف ساعة في االستعداد لنوال هذه النعمة العظيمة، ونحن سوف نعرض هنا بعض 
  :وحية التي تعيننا بنعمة الرب علي التمتع ببرآات التناول المقدسالممارسات الر

أنت اآلن في غروب اليم السابق للتناول، اجلس مع نفسك جلسة هادئة،  : حرك عواطفك وإعداد ذاتك .١
لكي تحرك عواطفك المقدسة نحو المسيح يسوع الذي قدم لك ذاته في هذا السر المقدس، واعلم أنه آلما أعددت 

أين تريد أن "ا، آلما شعرت بتعزيات اهللا وبرآاته تمأل حياتك عقب تناولك، لقد سأل التالميذ السيد ذاتك جيد
إن اختيار المكان بهذه " علية آبيرة مفروشة معدة"فأرشد الرب اثنين منهم إلي " نمضي ونعد لتأآل الفصح؟

نما أراد المسيح أن يظهر مجد الهوته ففي حادثة التجلي علي الجبل حي. الصفات له دالالت ال ينبغي أن تفوتنا
إن الرب يريد أن تكون قلوبنا أيضا معدة مفروشة مزينة  ). ٢: ٩مرقس (لثالثة من تالميذه أخذهم إلي جبل عال 

بالفضائل الستقباله ، وهكذا نحن أيضا ال يكفي أن ننظف قلوبنا من الدنس و الخطية، بل علينا أن نزينها أيضا 
ير مستعد أو ليس عليك ثياب العرس غحاق، أيضا إياك أن تتقدم إلي هذه المائدة وأنت بمشاعر الحب واالنس

 وأنت أيضا أقم نفسك من موت ..، إن السيد أقام ابنة يايروس من الموت وأعطاها لتأآل  )  ١٢ -١: ٢٢متي (
 .الخطية بالتوبة الصادقة ثم تقدم لتأآل من هذا الخبز السماوي

  
إن اهللا لم يكتف بخلقك علي صورته آشبهه، ولم يكتف بإرسال ابنه الوحيد لكي  :لفائقة تأمل في محبة اهللا ا .٢

بآالمه الشديدة وموته المحي ينقذك من عبودية إبليس ويردك إلي رتبتك األولي، لم يكتف بكل هذا بل 
ي قدمه إن محبة السيد لم تكتف بالخالص الذ. أعطاك أيضا جسده ودمه غذاء لك وشفاء ألسقامك الروحية

 ٢٨متي (لنا والفداء الذي فدانا به، بل أعطانا وعدا وعهدا أبديا أن يكون معنا آل األيام حتى انقضاء الدهر 
 لقد أقام احشويرش ملك فارس وليمة عظيمة دعا إليها وجهاء مملكته، استمرت ستة  أشهر  ).١٢: 

ية التي دامت قرابة األلفي سنة متوالية ولكن هل تقاس وليمة احشويرش بوليمة السيد المسيح القدس
 .وستبقي إلي نهاية العالم

  
  
لم يكتف بإظهار حبه لنا لكنه أظهره في اتضاع، فهو الذي في اتضاعه أمرنا أن  :  وفي إتضاعه العجيب .٣

    إن آان العظيم الجبار القادر علي  )٢٩: ١١متي (" تعلموا مني ألني وديع ومتواضع القلب" نتشبه به 
 .اخليدتضع ألجلي ليرفعني أفما ينبغي علّى أن أتضع ألستأهل حلول الرب في آل شئ قد ا

  



 

 

  
 مواعيد خدمات الكنيسة

  
 الجمعة
   م                 درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
                                                                 درس الكتاب المقدس عربى          م        �١٠ م ٨:٣٠

  اجتماع صالة عربى
 م                       صالة نصف الليل١١ - م ٨:٣٠

         تسبحة نصف الليل                 
     السبت 
  القداس اإللهي       ص�١١:٣٠   ص ٨:٣٠
  مدارس األحد            م�١:٠٠ ص ١١:٣٠

  
  :األعياد القبطية

  سواح فبراير    نياحة القديس األنبا بوال أول ال٩
   فبراير   عيد دخول المسيح الهيكل١٥

  فبراير     بدء صوم يونان٢٥ 
   فبراير      فصح يونان النبى٢٨
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