
 مردات األناجيل يف الطقس القبطي
 

 

 

قبل البدء ال بد أن نتسائل عن مدى عمق دراسة الكتاب املقدس يف كنيسةة  

جةة ن لنةةا مةةن كنةة ا   جةةدد ا    خِر؟ إىل أي مةةدى كةةان ا بةةاء    اإلسةةكندر ة

 وعتقاء؟

 ميكننا أن جنيب عن  ذا التساؤل من خالل النقاط التالية:

س بةةدأم مبكةةر ا جةةد ا قبةةل مةةيالد   ةةذا القالقةةة مةةا الكتةةاب املقةةد  (1

  Septuagint (LXX) املسةي  بالالةةة قةرون  ية  لةمج اللسةة السةبقينية       

الالاني (ق.م. 342- 203)فيالدلفي س  يف عهد بطليم س ق.م.( 352-342)
(1)

 

 القةيي  قةدم بةفلس سةنة مةن الةن      أو ي اللسة اليت  فظمج لنا نص ةا عي  ةا   

 0املاس ري احملف ظ لنا الي م

 وبشَّةةةر اإلسةةةكندر ةاء مةةةارمرقىل إىل يف القةةةرن ا ول املةةةيالدي جةةة  (2

 0ب من ا ناجيلِتر أقدم ما ُكقتَبه الذي   إجنيلباإلميان وكتب لنا 

الال  تيةةة  اإلسةةكندر ةظهةةرم مدرسةةة   املةةيالدي يف القةةرن الالةةاني ( 3

ومةن   ،كفول مدرسة مسيحية لتدافا عن اإلميان املسيحي والكتاب املقدس

وفيهةا ظهةر    0كليمنةدس السةكندري  اوبنالينة س   ،غ رسأةينا ؛هلاأشهر رجا

 يةة  و ةةا الكتةةاب املقةةدس  (Hexapla) اهلكسةةابال أورجيةةان س حةةا ب
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 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

ً ةا الةذي نبة  يف     غيف ستة أعمدة متقابلة بل ام خمتلفة للمقارنة بينه ، و ة  أ 

   0التفسري الرمزي للكتاب املقدس

ً ةةا البابةةا د  اإلسةةكندر ةومةةن علمةةاء مدرسةةة  البابةةا و (14)س   نسةةيا 

و   الذ ن دافق ا  (34)والبابا كريلىل عم د الد ن  (30)أةناسي س الرس لي 

 0عن الققيدة ا رة ذكسية  د م جام اهلراطقة اليت واجهمج الكنيسة

ً ا ظهر اإلجتاا النسكي والر بنةة ومقه ( 4 ا ظهةر  مة يف القرن الرابا أ 

مةةن خةةالل اإل تمةةام   لقمليةةة اإلجتةةاا التطبيقةةي للكتةةاب املقةةدس يف ا يةةاة ا   

و   ما نراا وا ح ا يف عظام ا نبا أنط ني س، ا نبا مقار، خبالص النفىل 

 0ا نبا باخ مي س ويف كل الكتب النسكية

أن نت قس لنتسائل  ل  ذا اإلجتاا يف التقامةل مةا الكتةاب املقةدس      لنا البدو

خةالل مصةادر    بةائي ورةنةاا مةن   أ رتبط بالطقىل واملردام فقط؟ أم أنةه إجتةاا   

 خمتلفة؟

نلمة  أ ميةة قةراءة    أن  مةن خالهلةا   نظرة سةر قة علةأ أقة ال ا بةاء نسةتطيا      نَّإ

 الكتاب املقدس وتطبيقة يف ا ياة الرو ية.

)التطبيةق  اتقب نفسك يف قراءة الكتب واتباع ال حا ا [ أنبا أنط ني س: ق ل 

]فتفتي رمحة اهلل عليك سر ق االقملي( 
 (2) 

 ]ءة الكتب تق ِّم الققلقرا[  قال شيخ:

... يف القتيقةة  [ب شيش ي الصقيدي  ذكر ان عملةه الية مي  ة  القةراءة:     وا 

 ])القهد اجلد د(ىل ا د الة إرجا أة  )القهد القد  ( 
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فالكتةةاب املقةةدس  ةة  الةةرو  وا يةةاة الةةذي بةةه عاشةةمج الكنيسةةة القبطيةةة       

جيةةاال  أفيهةةا بطق سةةها وعقيةةدتها وهبائهةةا، عاشةةمج القةةرون املا ةةية وسةةنحيا    

 وأجيال: نشرب ونرت ي من  بها  تأ نتالقأ مقه علأ السحاب     
 

لة   كةن لةدى أي إنسةان     فكل  ؤالء الكتاب املقدس؟ ولكن كيس درس 

مل  كن لد ه  إمكانيةام   ...منه  نسخة خاحة من الكتاب املقدس بقهد ه

ا يف البحة  اإللكلونةي عةن ا  ةام ماللمةا  ةة  متةا  لنةا الية م، لقةد إ تفظةة          

 ةةذا مةةا  ولكةةن كيةةس كةةان ذلةةك؟ .قلةة به  وأذ ةةانه  با  ةةام  يةةة ومقاشةةة

  .حناول البح  عنه من خالل الطقىل القبطي ومردام ا ناجيل

ونظةر ا  ن  ةذا املةردام     ،قرأ يف الكنيسة القبطية مرد خاص   إجنيللكل 

سةنحاول   ،م كطقةىل كنسةي  ةي   سةتخدَ املخط طةام ومل ت   مااالمج يف  يةز 

 ً ء عليها لتق د مرة أخرى كطقىل  ي م قاشأن نلقي ال

مخةىل طةرق خمتلفةة للحيةاة مةن      مةن خةالل  ةذا املةردام ة        ة   نستطيا أن نلمة  

 خالل الكتاب املقدس:

 0إختيار ه ة حم ر ة ة  إعادة ترد د ا( 1)

 0إختيار ه ة ة  تطبيقها رو ي ا( 3)

 0ني مقيَّإجنيلمردام خاحة بقيد سيدي أو  دث ( 2)

 0ن وتطبيقة رو ي ادث مقيَّإختيار  ( 4)

 0نيمردام خاحة بفعياد قد س( 5)

اهلةةدم مةةن  ةةذا املةةردام  ةة  أن نةةربط بةةني ا ناجيةةل مةةن نا يةةة واملناسةةبة           

 ني عةاملني لنحيا سامق القلبالكنسية من نا ية أخرى ليتالقأ اإلةنان داخل 

 .بالكلمة

 

 



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

 آية حمورية ثم إعادة ترديدها:إختيار  أواًلــ

ذ ةةذ يف أبسةةط حةة را  ةةا جيقةةل  ةةذا ا  ةةة ترسةةخ يف أعمةةاق     و ةة   شةةبه اهل 

 .النفىل

 جنيةل  تحةدث اإل ( 33-11: 3تة م( )مةر   1) بـارر عيـد نريـز و     إجنيل( 1)

عن الرققة اجلد دة والال ب القتيق واخلمر اجلد دة والزقاق القتيق، وقد 

"ريكـ  تبـمخ  ـر دديـدة        إجنيةل وحاغها كمرد  (33)ختار املرمن ا  ة ا

وقد جاء  ذا املرد يف  رييس أحد إذن شرب نريقديم يريد نجلديد" ،ديدة قاق د

ً ا يف خمط ط ترتيب  (5) ورقة (3)(1)ا  ان جةخمط ط   البيقةظهر وأ 

(T، طنطا S، السر ان A انبا أنط ني س P)البطر ركية 
 (4)

0 

عةن   جنيةل  تحةدث اإل ( 20ةة 14: 4ت م( )ل 1) قدنس عيد نريز و  إجنيل( 2)

 (11)سي  يف جمما كفرنا  م، وقد إختار املرمن جزء مةن ا  ةة   عظة امل

"روح نريــرب عَّــجل هدــل هــ ن أر ــَّ      إجنيةةلوحةةاغها كمةةرد   (13)ةةة  ا  ةةة  

وا ةة   نةةا أن املةةرمن مل  هنــادب بســزة لق وريــة ألــا  نريــرب" ،ر نملســارنهبش ــ

"أرسةةلأل  شةةفي املنكسةةري  نظةةر ا لط هلةةا (11)ا أن  كمةةل ا  ةةة  سةتطِ 

ل ب  نادي للمفس ر ن باإلطالق وللقمي بالبصر وأرسل املنسحقني يف الق

و ةي   (13) ةة  إنتقةل إىل ا  ةة    اكتفأ باجلزء ا ول منهمة إا ر ة" لكن 

أ ةة  مةةا يف املةةرد "أكةةرا بسةةنة الةةرب املقب لةةة" وقةةد جةةاء  ةةذا املةةرد يف         

                                                 
كية وقد نقل القمص عبد المسيح المسعودي نسخة من جزئين محفوظة في ير ر كتبة البطوظ في مهذا المخطوط محف  3

 طقس برموس  6/79 (3)األلحان ج ، 6/73( 7)األلحان ج تحت رقم دير البرموس

 بالنسبة لمخطوطات ترتيب البيعة، اعتمدنا على المرجع التالي: 4
ترتيب البيعة عن مخطوطات  قف شبين القناطر وتوابعها(القس صموئيل السرياني )مثلث الرحمات األنبا صموئيل ـ أس

 الكنائس واألديرة؛ أربعة أجزاء، القاهرة.
 م7999( Pمخطوط البطريركية )

مخطوط دير انبا  7161( Tم مخطوط كنيسة المالك بسبرباي، طنطا ) 7177( Sمخطوط دير السريان )
 م7667( Aأنطونيوس )
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ً ةا يف خمطة ط ترتيةب     ( 5)ورقةة   (1)ا  ان جةة خمط ط   البيقةة ظهةر وأ 

(P,A,T & S)0 

 تحةةدث  (31-31: 10)لةة  قــدنس نهحــد نري ــانج لــ  شــ ر تــو   إجنيــل( 3)

 (31)وقد إختار امُلرمن ا  ةة   ،عن حالة  س ع عندما تهلل بالرو  جنيلاإل

" أشـــكري أي ـــا ناب رب نريســـ ان ونهر  هنــــ      جنيةةةةللتكةةة ن مةةةرد ا ل   

ن املةرد  ختفةمج مة  إو نةا   يت ه ه ع  نحلك ان وأعَّزت ا ريألطفـا  نريبـرار"  فأخ

وذلةةةك لًةةةبط شةةةطرام   )الصةةةغار( وأ ةةةام كلمةةةة  )والفهمةةةاء( كلمةةةة 

  (ظهر 33) (1)ا  ان جة، وقد جاء  ذا املرد يف (5)املرد

ــارلرقس   إجنيـــل( 4) ــة لـ ــة رزيسـ ــدنس تكريـ  (11-1: 1)مةةةر بابةةةة( 20) قـ

يسـو  نملسـي     إجنيـل "بـدن   جنيةل إختيار املرمن ا  ة ا وىل لتك ن مةرد ا ل  

وىل قصةرية لةذلك   و نا نرى أن ا  ة ا  ."نملسيحين نعرتف بهحن   ،نب  نهلل

)ا  ان وقد جاء  ذا املرد يف  4، 2أ ام إليها املرمن إميانه يف الشطرة

 (ظهر 25)( 1جة

: 5-32: 4 ةةات ر( )مةةمج  2) عشــية تكريــة رزيســة ديــر ن ــرق    إجنيــل( 5)

، 7ا  ةة  )   مقدمة القظة علأ اجلبل لذلك إختةار املةرمن    جنيلاإل (1-2

ن ــم يرءــوو، طــوبل ريألنقيــان   قَّــ  م هن ــم  ــ وو    "طــوبل ريَّرءــان ه (1

 (وجه41)( 1)ا  ان جةوقد جاء  ذا املرد يف خمط ط . (6)"نهلل

-2: 15 ةات ر( )لة   13) بارر ت رار رئيس نملالئكـة لياائيـل   إجنيل( 6)

 اخلةةروم الًةةال والةةدر   املفقةة د وقةةد إختةةار   نعةة جنيةةل تحةةدث اإل (10

                                                 
مقاطع موسيقية صغيرة  1ن من يخون مكو  ت)استيخونات( كل اس شطرات 9من  مرد اإلنجيل في الطقس القبطي مكون  5

 الواطس( وهذا النظام يسمى )االستيخونات

بالطبع تعتمد هذه المردات على الترجمة القبطية للعهد الجديد لذلك سيكون هناك بعض اختالفات بين الترجمة العربية  6
 عن القبطية ( وبين الترجمة المأخوذةVan Dyck) المتداولة



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

"فـرح يكـوو   نريسـ ان ألـا  لالئكـة        جنيـل ريإلك ن مةرد ا  تل (10ا  ة )امُلرمن 

ن نلمة  بسةه لة إ ةافة الكلمةة     أنسةتطيا  و ونحد يتوب وحييـا"  ئنهلل خباط

بط ًة فهي ليسمج من نفةىل ا  ةة ولكنهةا إ ةافة رائقةة ل     )وحييا( ا خرية 

: 15)لةة ي رائةةا "كةةان مي ت ةةا فقةةاش" إجنيلةةفة مقنةةأ االشةةطرة الرابقةةة وإ ةة

ً ةةا يف ترتيةةب    (وجةةه  43)( 1)ا  ةةان جةةة  جةةاء  ةةذا املةةرد يف     (23، 34 وأ 

 (A,S&T)البيقة 

 تحةدث   (21-37: 13)لة   عشية نهحد نري ـانج لـ  شـ ر هـاتور     إجنيل (7)

-33)املةرمن ا  ةام     خل ة وقةد   عن اإل تمام باملفكل واملشرب جنيلاإل

طَّ ـون لَّكـو    ننملشـرب ريكـ    ال ت ت ـون ريزفو ـكم باملأرـل و   "يف  ذا املةرد   (21

 (ظهةر  77 ) (1)ا  ان جةة لقد جاء  ذا املرد يف  نهلل وه ه رَّ ا  تةند ريكم"

(1جة  برم س)وترتيب البيقة 
(7)

ً ا يف   .(S&A) ترتيب البيقة وأ 
 

 :إختيار آية ثم تط يق ا روحًيا ثانًياــ

ولكنةةه حيمةةل    ،اللد ةةد اللفظةةي لةةن  ا  ةةة    ال  ت قةةس عنةةد  نةةا املةةرد  

 ةة و ةذا الطر قةة  ةي أبسةط أنة اع       لتطبيق القملي والتنفيةذ الفة ري هلةذا ا    ا

التفمل الرو ي الذي  فت  ل نسان جمةاالم فهة  املقنةأ أوال  ةة  ا يةاة با  ةة       

 .عملي ا

عةةن أن  جنيةةل تحةةدث اإل( 32-33: 11)مةةر عشــية أحــد نريرفــا  إجنيـل ( 1)

م رـل لـا تطَّ ونـه    "ري ري  أقـو  ريكـ  الصالة بإميان تنقل اجلبل من م  قه 

 ةفتي املةرد تطبيق ةا هلةذا      (34)ع حيز ا تبَّوو فآلزون أو تزاريونه فيكوو ريكـم" 

 .ا  ة "إقبل إليك حةل اتنا وطلباتنةا واغفةر لنةا هةامنةا واحةف  عةن االتنةا"        

                                                 
 طقس برموس 317/ 6، الجزء الثاني 6/310م، يحمل رقم الجزء األول 7579ترتيب البيعة )برموس( تاريخ نساخته  7
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ً ةةا يف  (وجةةه 315)( 3)ا  ةةان جةةة وقةةد جةةاء  ةةذا املةةرد يف     )م البيقةةة وأ 

S&A) 

 (27-33: 5)مةةةمج نريبـــو  نملقـــدس بـــارر نريســـ ت نهو  لـــ     إجنيـــل( 2)

تي املةرد  فلةذلك  ة   عن النظرة الشةه انية والزنةا يف القلةب    جنيل تحدث اإل

"نهلل حيرس أعضائزا رَّ ا وعيونزـا ريكـج ال تز ـر    تطبيق ا عملي ا هلذا النقطة 

 311) (3)ا  ةةان جةةةوقةةد جةةاء  ةةذا املةةرد يف   شــ وة نريةنــا فزَّقــل   د ــزم" 

ً ا يف  (ظهر  (A)م البيقةوأ 

عةةن  جنيةةل تحةةدث اإل( 7-1: 12) ةة  ريقــاو يــو   ــيس نريع ــد إجنيــل( 3)

نةت  جيةب   أ ةذا القمةل بق لةه "    لةأ د الةرب ع غسل أرجل التالميذ ة   ؤكِّ

فيةةفتي املةةرد كصةةدى   (12)ععلةةيك  أن  غسةةل بقًةةك  أرجةةل بقةة "   

" يسـو  نملسـي  لَّـ  نغـد أسـل أردـل تالليـ ه وعَّ زـا أو نبـز           هلةذا ا  ةة   

ولكنةه   (وجةه  353)( 3)ا  ةان جةة  وقد جاء  ذا املةرد يف   ل َّه ل  بعضزا"

 ب يف دالل إسب ع ا الم.كَتلألسس غري مستخدم  نه مل   

ــل( 4) ــد نه  إجنيـ ــارر نهحـ ــو   بـ ــ ر تـ ــ  شـ  نةةةا  (37-32: 31)مةةةمج و  لـ

"بفي سةلطان تفقةل  ةذا؟" فسةفهل        تحدون السيد املسي  رؤساء الكهنة

" ؟كانةمج؟ مةن السةماء أم مةن النةاس     املسي  عن مقم د ة    نةا "مةن أ ةن    

يوحزـا نةريـت    ة" لع وديـ غا ة يف القمق  املرد  نا  فتيوبالطبا مل   جيب ا، 

ً ةا   (ظهةر 37) (1جةة  )ا  ةان  رل َل  آل  ب ا صـار   نريزـور"   ،ل  نريس ان وأ 

 (A,S&T)م البيقة يف 

: 1 ةات ر( )مةر   1) عشية عيد نهربعة حيوننـا  أـ  نملتدسـدي     إجنيل( 5)

 بدأ  ذا الفصل بهذا ا  ة "من أراد أن  فتي ورائةي فلينكةر    (1: 24-3

"نريــ ب  ــيح ل   لةةذلك جةةاء املةةرد    ( 24)عو تةةبقأل"   هنفسةةه وحيمةةل حةةليب   



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

 (ظهةةر 42) (1)ا  ةةان جةةة  ويت ــ  نملســي  ربــ  نفســه ريَّحيــاة نهبديــة"    هصــَّي 

ً ا يف   (A&S)م البيقة وأ 

 ةذا  و( 31-30: 11 )لة  بارر نهحد نري انج ل  ش ر ري ـ   إجنيل( 6)

 : نتهي جبملتني رائقتني جنيلاإل

رفقمج امرأة ح تها من اجلما وقالمج له ط بأ للبطن الذي محلةك  ( أ)

فيفتي املرد ا ول مردد ا نفىل املقنةأ   (37ع)والالد ني اللذ ن ر قتهما" 

"طــوبل ريَّــ ط  نريــ ب ءَّــ  ونري ــدين نريــ ي  رعــعت  ا يايســو  لَّــ          

 ةةةافة يف إل ةةة  جةةةد ا التطبيةةةق املباشةةةر واوا .نغـــد بـــاحله ونريط ـــارة"

 من املرد 4، 2الشطرة 

ألــا هــو فقــا  طــوبل ريَّــ ي  يســ عوو رَّ ــة نهلل ونريــ ي  حيف ون ــا   "( ب)

 .مةن املةرد   4 نا اإل ةافة جةاءم يف الشةطرة رقة       يرفر هلم خطاياهم"

 (S)م البيقة ويف  (ظهر 110) (1)ا  ان جةجاءا يف  قد  ذان املردانو

 جنيةل اإل( 37-34: 17)مةمج  شية نهحد نري انج لـ  شـ ر بابـة   ع إجنيل( 7)

 تحةةدث عةةن  ةةر بة الةةدر مني وكيةةس أن البنةة ن أ ةةرار ا ولكةةن لةة ال      

ق  ةةذا امل  ةة ع عملي ةةا تي املةةرد ليطبِّةةفنقالةةر   سةةندفا  ةةذا الًةةر بة،  ةة 

نريــدره ن  ــزيًزا نعطــج "ندعَّزــا نحــرنًرن أي ــا نملســي  وأر َّزــا لســيحن ريكــج   

ً ا  (ظهر 27) (1)ا  ان جةجاء  ذا املرد يف  وس"ر  ة بامس  نريقد وأ 

  .(A,S&T)م البيقة يف 
 

 :ج لعنإجنيَّلردن  خاصة بعيد  يدب أو حدث  ـثاريً ا

و نا  ك ن ا دث    م   ع التفمل وليىل ه ة بقينها  تأ نسةتطيا أن  

 ار  ي مقاش وليىل تارخي ا مقروء ا.ي كإختبجنيلنقيش ا دث اإل
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 اصة بعيد  يدب:لردن  خ)أ( 

قةةد و ةةا الطقةةىل بهةةذا املناسةةبة و ، ةة  عيةةد ا عيةةاد فقيةةد القيامةةة مةةالال 

 ةةة  ظهةر  373)( 3)ا  ةان جةة  سةب ع ا ول  أ ام ا  منجمم عة مردام لكل   م 

  (وجه 372

رــل  ــد ورــل ررنلــة "بةةاكر:  إجنيةةلمةةرد ة )شةة  النسةةي (    يــو  ننثــزن

 "تزاع اد نطَّمخ إريي  رل حن نق ل نريي  يَّيه بقيالت 

مل أ"ريـ  نغـد ونريسـَّطاو يـا يسـو  رَّ ـة ناب نريـ ب تـ        القداس:  إجنيلمرد 

 هدل خطايانا وقا  ل  نهلون "

 ،نـت هـو رداانـا يالَّـ  نةَّيقـة     أ"هنـ   بةاكر:   إجنيةل مرد  ة  يو  نري الثان

 نؤل  ب  بدوو ش  ومبوت  وقيالت "

ب نسـ ح   " قـدوس قـدوس قـدوس أي ـا نريوحيـد لـ  نا      القةداس:   إجنيلمرد 

 ربون  نملرن  يا ل  قا  ل  نهلون "

تـأمل ومل يرضـمخ ولـا      "نملسـي  ءـل نهلل  بةاكر:   إجنيةل مةرد   ة   يو  نهربعان

  باجلسد رإريه وقا  ل  بن نهلون "

فَّتفــرح نريســ ان ونهر  رَّــ ا لــ  دنود نريــز  وبقيــة   " القةةداس: إجنيةةلمةةرد 

 "ق ائل نهر  رَّ ا بقيالة لَّ  نغد

فَّزسـ   نملسـي  إهلزـا وقيالتـه نملقد ـة      "بةاكر:   إجنيةل مةرد   ة   يو  نة يس

 "ال  وص نا أحرنًرن لرة ثانيةنةنري ب أعطانا 

ت َّـــل نرييـــو  يـــا أبانـــا آد  ونهبـــرنر ونريبـــديقن وأبانـــا  "القةةةداس:  إجنيةةةلمةةةرد 

 "نهلون  ل نريع يم نبرنهيم هو نملسي  قا  

 ،نس حه ل  لالئكته ،يديسو  نملسي  نريوح"باكر:  إجنيلمرد  ة يو  نجل عة

 "ل  نريقرب رباحل هونز ر إىل قيالت



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

باحلقيقة تكَّم نملالي نهلن )قائاًل( إعَّ ـ  أي ـا   حسًزا ": القداس إجنيلمرد 

 "نريزسوة أو نملسي  قا  ل  نهلون 

نملســي  قــا  لــ    ،  بــارر أحــد نريســ و  "بةةاكر:  إجنيةةلمةةرد  ة   يــو  نريســ ت

 وأنعم باحلياة جلزس آد  أبيزا" لون نه

ــاريوث نملســـاو ريـــ ب   نجلـــوهر لـــا    القةةةداس:  إجنيةةةلمةةةرد  "نريونحـــد لـــ  نري ـ

   وقا  ل  بن نهلون "ِفباجلسد وُد

 و نا لنا عدة مال ظام علأ  ذا املردام:

 و ةة  ذروة أ ةةداث ةةدث القيامةةة  ةة  أ ةة  أ ةةداث السةةنة الليت رجيةةة  ( 1)

 اخلالص.

فمةةن خةةالل  ةةذا  ،ت جيةةد مةةزع الققيةةدة بةةالطقىل الكنيسةةة القبطيةةة ( 2)

ابن اهلل ال  يةد، ال ا ةد مةن الالةال ث املسةاو لة ب        ،املردام نرى املسي 

 يف اجل  ر.

  أن املسةةةي  مةةةام   كالةةةر مةةةن م  ةةةا  ةةةدد ب  ةةة   أالكنيسةةةة يف ( 3)

 .باجلسد ولكنه  ي بال  ته

ال ة    ،)(35: 4)رو   جةل تي رنةا"   قةيِ ُأ   جةل خطا انةا و  سةلِ ُأاملسي  ( 4)

 .(كيس مت حياغة  ذا ا  ة كمرد قداس ش  النسي 

فاملسةةي   ةة  محةةل اهلل    ؛قةةد النبةة ي للقيامةةة  الب ميكننةةا أن نال ةة   ( 5)

   جلنا ومام باجلسد كإله وقام مةن ا مة ام لةذلك  فةر  هدم     ِبالذي ذ 

 وإبرا ي  وداود وكل ا باء وا نبياء.

يف السةماء مةا املالئكةة، ويف    ني الفةر   رنة نتلمىل من خالل املةردام  ( 6)

 .ا رض ما النس ة الكل  فر  خبالص البشر ة

 ]...قةةةدوس، اخلةةةالص، حةةةرينا أ ةةةرار ا، رجاؤنةةةا، انقةةة  با يةةةاة    [( 7)

 مفردام تتكرر من خالل املردام  مل بشرى اخلالص لكل البشر
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  ية:إجنيَّلردن  خاصة بأحدنث )ب( 

ــانج لــ  نريبــو    قــدنس نه إجنيــللــرد ( 1) )أ ةةد التجربةةة(   نريكــ   حــد نري 

ــه        (11-1: 4)مةةةمج ــة بقوتـ ــر عَّيـ ــيطاو وإنتبـ ــه نريشـ ــي  دربـ ــو  نملسـ ــا يسـ "ربزـ

ً ا (وجه334)( 3)ا  ان جة ولالئكته رانت ختدله"  (S )م البيقةيف  وأ 

"رـل نريزفـوس نريـ     ( 22-22: 37)مةمج  بـارر  ـ ت نريفـرح    إجنيـل لرد ( 2)

 ســدد ريــ  و"دــدي"ن ،  نجلحــيم أصــعدت م لعــ  يايســو  نملســي  نبــ  نهلل

ً ف يف  (ظهر 323)( 3)ا  ان جة  (وجه 70)(3قة برم س جةي)م البوأ 

 تحةةدث ( 31-15: 14)مةةمج قــدنس نهحــد نهو  لــ  شــ ر بابــة إجنيــل( 3)

" ـس خ ـةن  ومسكـتن بـاررت م يـا       :املرد ع اجلم ع لذلك  ق لاعن إشب

ا  ةةان )  هلــم" ثــ  عشــرة  ــَّة  ند  إخمَّبــزا،  ســة ناف ردــل أشــ عت م،   

 (ظهر 22) (1جة

 تحةةدث  (31-15: 2) ةة  عشــية نهحــد نهو  لــ  شــ ر ألشــ    إجنيــل( 4)

"هنـه قـا    ن الرب مشأ عليه، لذلك  ق ل املةرد  أعن  ياع البحر وكيس 

)ا  ان  عَّل نري حر، نريتاللي  ملا رأوه صرخون بقوة ع ي ة" جا لشال ختافون ملَّ

 (وجه 155)(1جة

مةيالد   (10-57: 1)لة   ري ـ   ريرنب  لـ  شـ ر  حد نقدنس نه إجنيل( 5)

"وريد  أرييبابا  نبًزا ودعت نمسه يوحزا و رريا    نا املقمدان، املرد  ق ل 

ً ةا   (وجةه  111)( 1)ا  ةان جةة  نريكاه  ننفت  ف ه لس ًحا نهلل"  )م البيقةة  وأ 

A&S ) 

ي بكلمةام بسةيطة   جنيلة ر الكنيسةة عةن ا ةدث اإل   املال    نا كيةس تقبِّة  

ية إجنيلو مل يف طياتها ق ة ( با)من خالل الت اان امل سيقي للر ه لة   بسحَفت 

 ة يَّ
 

 



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

 روحيًّا: هإختيار حدث لعن وتط يق ـرنبًعا

 ةةة ةةة  تطبيقهةةا علةةأ ا يةةاة   ، مةةن ترد ةةد ا  إىل عمةةق  و نةةا نةةدخل مةةن عمةةق   

ةة  تطبيةق  ةذا     ي بقد مزجةه بالققيةدة ا رة ذكسةية   جنيلمقا شة ا دث اإلو

 .كامل علأ  ياتنا الرو يةا دث بال

( 33-33: 7)مةةمج بــارر نهحــد نهو  لــ  نريبــو  نريكــ      إجنيــللــرد ( 1)

 تحدث الرب  س ع عن البناء الرو ي علأ الصةخر فينتهةز الطقةىل  ةذا     

"يــارب  ـت   نفو ـزا عَّــل صـارة ننســاو وريـيس عَّــل     الفرحةة و قةة ل املةرد   

 نةا  و (ظهةر  313)( 3ن جةة )ا  ةا  رلل نريفساد ريكج ال نسـق  ) ـقوًطا( رديًاـا"   

حخر اإلميان والبناء علةأ رمةل   علأ البناء  ؛و ا املرد ح رتني متقابلتني

 .الفساد واخلطي ة؛ منتهأ اإلختصار ومنتهأ الق ة

 (25-32: 11)مةمج  قدنس نريس ت نري اريـ    نريبـو  نريكـ      إجنيللرد ( 2)

 عن السةيد الةذي تةرل الةد ن للقبةد ولكةن القبةد مل        تحدث الرب  س ع 

"ياأـــافر خطايانـــا إأفـــر ريزـــا  ، فيةةةفتي املةةةرد وا ةةةح ا ه ةةةلل الةةةد ن لزميلةةة

ً ةا   (ظهةر  320)( 3)ا  ان جةة ررءت  وال تديززا ل ل نريع د نريشرير"  وأ 

 ( A&S )م البيقةيف 

ةةة   جنيلمن املمكن  ي قارئ يف اإل لرد نجنيل مجعة ختا  نريبو : (3)

ا يف  د ةةد أي فصةةل  أن  شةةلل مقنةة   تةةأ لةة  مل  كةةن أرة ذكسةةي ا ةةةة  

"هوذن أنت قَّـت ريَّفريسـين أنـ   ـتك ل نريشـفان وريـ          نطبق عليه  ذا املرد

بةالطبا  ةذا املةرد  ت افةق      مجعزـا تـت  ـل دزاحيـ "    نت رب ل  أورشـَّيم،  

أن اسةل ب الكنيسةة     (25-21: 12)ل " اأورشلي   ا أورشلي "  إجنيلما 

يط وعميةق منتهةأ   القبطية يف حياغة  ذا املردام    إسةل ب سةهل وبسة   

   .القمق
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 11-1: 5) ةة  قــدنس نهحــد نةــالس لــ  نريبــو  نريكــ    إجنيــللــرد ( 4)

"جنزا يارب بقوت  ل ل نملفَّـو  نريـ ب لـ      نا الكنيسة تصرخ  أ د املخلا(

 ظهر( 341( )3)ا  ان عجاء املرد يف   زن عديدة هنزا حن  أزم رعيت "

 تحةةدث  (50-22: 7لةة ) قــدنس نهحــد نريرنبــ  لــ  شــ ر تــو     إجنيــل( 5)

"هـوذن  عةن املةرأة اخلاط ةة يف بيةمج  قةان الفر سةي فيقة ل املةرد          جنيلاإل

 طَّمخ إريي  أعط  يارب دلوًعا"أهلا هدل ه ن   فرفر هنملرأة نريةننية بكت ألال

 ةةذا املةةرد جنةةد حةةداا وا ةةح ا يف قطةةا اخلدمةةة الالانيةةة يف نصةةس الليةةل    

مةن خةالل    بكلمةام أخةرى   قةال ت  الطلبةة قرأ ونفةىل     جنيل ي  نفىل اإل

ً ةا يف   (ظهةر  21) (1)ا  ةان جةة  ، جةاء املةرد يف   القطا التالية ل جنيل وأ 

 (وجه 25)( 1)م البيقة برم س جة

 تحةةدث ( 44-41: 13)مةةر بــارر نهحــد نهو  لــ  ري ــ     إجنيــل( 6)

"إق ل إريي  صَّونتج ل َّ ا ق َّت عن ا رملة والفلسني و ق ل املرد  جنيلاإل

ً ا  (ظهر 107)( 1)ا  ان جة هنج أنا ع دي أنا" فَّسج نهرلَّة )م البيقة وأ 

، وا ة   نةا ان املصةلي  شةقر أن حةل اته  ةقيفة       (وجه 42 )(1برم س جة

قلبةةه أن  قبةةل لام ةةا مالةةل فلسةةي ا رملةةة ولكنةةه  طلةةب مةةن كةةل   وقليلةةة 

نا" فه  مفخ ذ من سةفر  أرقاته، أما التقبري "أنا عبدل الرب حل اته وحم

مةةن  ةاقةةه يةة  املةةرمن  شةةكر الةةرب  نةةه  ةةل و      (15: 112)مةةز املةةزامري

 خطا اا لذلك  قدم له ذبيحة ا مد و  يف نذورا يف أورشلي .

 جنيةل  تحةدث اإل ( 27-21: 4)لة   بارر نهحد نهو  ل  طوبة إجنيل( 7)

ق املةةرد  ةةذا   ادةةةة إخةةراع الشةةيطان يف جممةةا كفةةر نةةا  م و طبِّةة    عةةن

 ارب نهرونح نريزدسة ل َّ ا أخردت نريشيطاو لزه""إطرح عزا ي :ا ادةة قائال 

ً ا  (ظهر 145 )(1)ا  ان جة   (T&S )م البيقةوا 
 



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

 : لردن  خاصة بأعياد قديسن ـخالًسا

 جنيةةل ةةذا النةة ع اخلةةامىل خيتلةةس قلةةيال  عةةن ا نةة اع السةةابقة  يةة  مةةرد اإل     

ءام  رتبط بقد ىل الي م أكالر من إرتباطةه بقةراءام الية م، مةا القلة  أن قةرا      

 ةةذا القةةد ىل، فمةةالال  يف عيةةد أنبةةا أنط نيةة س    مةةا مييةةزاليةة م مرتبةةة  سةةب  

القطيةا الصةغري، يف عيةد مةارجرجىل     ( 44-23: 13)لة    قةرأ فصةل   ط بة( 33)

"تك نةة ن مبغًةةني مةةن اجلميةةا" يف ( 13-13: 31)لةة   قةةرأ فصةةل برمةة دا( 32)

 ما ارة مر   لليصابا (52-23: 1)ل أعياد السيدة القذراء  قرأ فصل 

 :قد ىل الي م نا القرءام تت افق ما 

كنيسةةةة مةةةارمرقىل الرسةةة ل:  ىلعيةةةد تكةةةر  بابـــه(33لـــرد عشـــية )( 1)

ن لبــر ورــل ختول ــا لــ  أدــل نرير ــو  لــرقس رنعــج نةــرنف       ن ــتزار  دــدً "

 .(وجه23) (1)ا  ان جة نهلن"

 عيةةةد تكةةةر ىل كنيسةةةة مةةةارجرجىل هـــاتور( 7بـــارر ) إجنيـــللـــرد ( 2)

ألــا  نملَّــوي نملزــافقن ريكــ  ءَّــت صــَّي   وت عــت      ف َاــ"هنــ  مل َت: باللةةد

 (وجه 45) (1)ا  ان جة خمَّبزا"

تةةةةذكار رئةةةةيىل املالئكةةةةة اجلليةةةةل  هــــاتور(12عشــــية ) إجنيــــللــــرد ( 3)

أعطاه ـا ملياائيـل لـ      ،ل إهلزا ع انوئيلَ "يودد فرح وت َّيل ل  ِقميخائيل: 

   نةةا إىل ، وا ةة(وجةةه 41) (1)ا  ةةان جةةة أدــل شــفاعاته إرءزــا يا ــيدنا" 

يف  (OUQELHL)  ةةةد مةةةا التةةة اان امل سةةةيقي بةةةني الشةةةطرام تهليةةةل     

يف الشةةةةةطرة الالانيةةةةةة  (EMMANOUHL) الشةةةةةطرة ا وىل، عمان ئيةةةةةل

 يف الشطرة الالالالة. (MIXAHL) وميخائيل

أبـا  "شةهادة القةد ىل مارمينةا القجةا  :      هاتور( 15بارر ) إجنيللرد ( 4)

 ه نملقــدس أعطــل فرًحــا ريزفو ــزا" دــان إىل رــورة لبــر ودســد  ليزــا نري ياعــج 

 ، (ظهر52) (1)ا  ان جة
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تةةذكار رئةةيىل املالئكةةة اجلليةةل      ري ــ ( 22عشــية )  إجنيــل لــرد  ( 5)

نطَّــمخ نرفــ  ( PQELHL~) ل"نريســال  ريَّع ــيم أربيــا  لــالي نريت َّيــ غي ةةال 

ــَّونتزا ــي  (NEǸ}LHL) صـــ ــا  نملســـ ــل األـــ " (EMMANOUHL) ع انوئيـــ

 (ظهر 14)(1)ا  ان جة

"رــل وندب وتــل وبريــة  طوبــه( 13قــدنس برلــوو نريرطــاس ) يــلإجنلــرد ( 6)

طبق ا  تحدث املرد عةن القةد ىل    "لز ر نريتقوى يانهردو نلتَّاون ل  صوت  

 (ظهر 135) (1)ا  ان جة   نا املقمدان 

"فَّز  ـت    نيا ة أنبةا أنط نية س أب الر بةان     طوبة( 22جنيل )إلرد ( 7)

ــاو ننســـاو نملســـتقيم باحلقيقـــة نريـــ ب ريَّع   " ـــيم ننطونيـــوس أب مجيـــ  نريره ـ

 (ظهر141) (1)ا  ان جة

ن كانةمج الكنيسةة القبطيةة هلةا كةل  ةذا الةلاث الدسة          إ   ؤن  البد لزـه: 

 ؟م كطقةةىل  ةةي م قةةاشسةةتخَدملةةاذا ال    مةةن مةةردام ا ناجيةةل فةةف ن  ةة  ا ن؟

الطقىل القبطي مبر لة التسةلي  الشةفا ي وبالتةالي كةان ال ميكةن       لقد مرَّ

)مرا ةةل إنةةدةار مةةردام   بةةةأ سةةَما، فظهةةر مةةا    املةةردام غيب ةة  ذا فةة  كةةل  ةة  

 ا ناجيل(

ميكن أن نلمحها من خالل ذكص ل جية واطىل لنيا ةة   وىل:نملرحَّة نه

ويف هخةةةةةر  (ظهةةةةةر 12)( 2بشةةةةةنىل( )ا  ةةةةةان جةةةةةة 2)أنبةةةةةا مقةةةةةارا القةةةةةىل 

أي ال داع  ]لز ـا نملـردن   [ ةذا القبةارة    يف املخطة ط  الذكص ل جية جند

سةةتخدام أي ربةةا مةةن الذكصةة ل جية   إميكةةن  يةة   ،ص ي مةةرد خةةا 

  .جنيلل كمرد 



 (السنة األوىل ـ العدد األول ) مدرسة اإلسكندرية  

خ مي س وتلميةذا تةادرس   ذا التقليق مةا ذكصة ل جية أنبةا بةا    و تكرر  

ً ا (وجه 10)( 2)ا  ان جة ميكن  الذكص ل جية  ذا نأ وبل  ًيس أ 

)برالكىل(كة  تقال يف الت ا ا أن
(1)

 

ولكنهةةا تلةةمج ن قةةد ىل مقةةيَّ  ةةذا املر لةةة مل تقتصةةر فقةةط علةةأ بقةة  

 (1)ا  ةةةان جةةةةأغلةةةب الشةةةهداء والقد سةةةني الكبةةةار مالةةةل مةةةارمرقىل يف 

 الذكصةة ل جيةمةةن  م املخطةة ط الربةةا ا ولسةةتخَدإوقةةد  (وجةةه 25ورقةةة)

"يـا لـرقس    MARKOC PIAPOCTOLOC كمرد ل جنيل اخلاحة به

ــه نريوحيــــد"   ً ةةةةا مةةةةا   ،نرير ــــو  وننجنيَّــــج، نريشــــاهد اال  ننريــ و كةةةةذا أ 

" ــ    ــزن   Z? ~NROMPI (ظهةةر45ورقةةة )( 1)ا  ةةان جةةة مةةارجرجىل يف

ونظةر ا  ن   ...لًَّكا حيك وو عَّيـه رـل يـو "    73أر َّ ا نريقديس دردس، ون 

 بسه لة. إجنيل ذا ا رباع حمف ظة غيب ا، استخدممج كمرد 

 رداملس اء للشهداء مالل  (املردام القامةة)ما  سمأ ب ظهر نملرحَّة نري انية:

شـ دنن هـ ن نرييـو  رـل      ،نغاهدي  نري ي  ريربزا يسو  نملسي  "نريش دنن: التالي

  .(ظهر 12)( 1)ا  ان جة ونحد فونحد بامسه"

"طوباهم باحلقيقـة قديسـج    WOUNIATOU أو مرد عام للقد سني مالل

عةةاش  ةةذا املةةرد  قةةد و ."هــ ن نرييــو  رــل ونحــد فونحــد بامســه أح ــان نملســي    

أ يان ةةةا  خيتفةةةي  جنيةةةل كمةةةرد ل قرون ةةةا ط  لةةةة يف الكنيسةةةة القبطيةةةة 

يف مةةرام(  4)خةةرى مالةةل مةةرد  لل  ةةا   بقةة  املةةردام ا   و ظهةةر بةةدال  منةةه 

ا عيةةاد السةةيد ة، ةةة   قةة د ليظهةةر مةةرة أخةةرى كمةةرد و يةةد علةةأ مةةدار   

 السنة الطقسية يف ا  ام السن ي.

                                                 
وُتطلق على األلحان المكونة من عدة  alternately, in turn هي كلمة يونانية تعني بالتناوب (Parallaz) برالكس 8

 عة(ال بالتناوب )أي بطريقة المرابقأرباع وت
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من خةالل   وعمقها وق تها وتن عها جنيل ق اني ال قمج للحد   عن مردام اإل

 قبطية.طقىل الكنيسة ال

 

 

 

mbrm@alexandriaschool.net  
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