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 التوار�ــــخ المستعملة  لتنقيح نبذة 

ي 
 ال�ن�سة القبط�ة األرثوذكس�ة مصادر �ف

ي    . هذە النبذة تخص  القبط�ة األرثوذكس�ةأود أن أقدم هذە النبذة المخت�ة لخدمة كن�سيت

ال�ن�سة  تار�ــــخ  كتب  س�ما  وال  المختلفة،  ال�نس�ة  ال�تب  ي 
�ف و�ستخدامه  القب�ي  التق��م 

ي أتميف أن كل  ي هذا العمل غ�ي جد�دة ع� القارئ، ول�يف
والسنكسار. لعل المعلومات المحتواة �ف

 
�
 . من �قرأ هذە النبذة �جد فائدة، و�ستعملها من أجل بن�ان اآلخ��ن أ�ضا

ي القرن الرابع الم�الدي تحد�د بدء التق��م القب�ي ال�ن�ي (تق��م الشهداء)   
قرر األقباط �ف

عام   من   
ً
اطور�ة    ٢٨٤بدا�ة اإلم�ب حكم  مقال�د  دقلد�انوس  الطاغ�ة  تو�ي  عام  وهو  م�الد�ة، 

ي    الرومان�ة. تق��م الشهداء هذا ما هو إال إمتداد للتق��م الم�ي الذي أض�فت له األ�ام ال�ب�سة
�ف

 ور�ــع،    ٣٦٥ق.م ع� �د أغسطس ق��، ل�صبح متوسط حساب السنة الشمس�ة    ٢٥سنة  
�
يوما

 فقط كما كان الحال قبلها.   ٣٦٥بدً� من  
�
 يوما

   الشهداءخصائص تق��م: 

أسمائهم،   األشهر،  عدد  من ح�ث  الم�ي  التق��م  منوال  نفس  الشهداء ع�  تق��م  استمر 

ف تكب�س السنة، و�وم بدا�ة السنة، أي   ي    ٢٩توت، الذي يتوافق مع    ١قوانني
أغسطس يول�ايف

 

 بدا�ة التق��م القب�ي ال�ن�ي (تق��م الشهداء)  : ١شكل 
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ي بعد السنة القبط�ة ال�ب�سة) حيت يومنا هذا  ٣٠(أو  
 . أغسطس يول�ايف

أن    فيها  بما  المبادئ  نفس  الشهداء ع�  تق��م  سار  ال�ب�سة،  السنوات  لحساب  بالنسبة 

ي عام  
 بما إن التق��م الم�ي الحد�ث بدأ �ف

�
ي طولها. وأ�ضا

 �ف
�
ق.م كما    ٢٥السنة الرابعة ت��د يوما

ق.م. هذا هو السبب الذي جعل األقباط   ٢٢قبً�، فأول سنة كب�سة جاءت بالتوازي مع سنة  ذكرنا  

ء  للشهر الن�ي
�
الثالثة   ٦، ف�صبح  مع بدا�ة تق��م الشهداء  �ض�فون يوما ي السنوات 

، �ف أ�ام عددا�

ات والسابعة من العقود الفرد�ة (أي العقد األول، والثالث، والخامس، وهكذا من كل قرن)، والسنو 

أذكر شهادة   أن  أود  النقطة،  الزوج�ة. ونحن بصدد هذە  العقود  ي 
األو�، والخامسة، والتاسعة �ف

اعة تقاو�م اإل�سان الم�ي الذي طبق هذە الفكرة  اعلماء الفلك والتق ي العصور الحديثة ب�ب
و�م �ف

ي آخر السنة  
ف بأنه يوم زائد  أي ببساطة فهو    -السام�ة، و�ي إضافة اليوم ال�ب�س، ل�ي �كون �ف معرَّ

، بل و�الغة الدقة من الوجهة ال��اض�ة 
�
أبعاد عم�قة فلسف�ا ي القول بأن ذلك له 

ع� السنة. �ك�ف

ي ع� رأسها  
ي �أيت . ل�س إذن باألمر العس�ي الفهم أن ثبات حسابات ال�ن�سة القبط�ة، واليت باأل���

، ينبع من هذە المبادئ المتقنة  .حساب األبق�ي

  :ملحوظة هامة 

ف التق��م  ي بني ي هذە المعلومات السابق ذكرها، �ي أن الفرق الحسايب
لعل أهم ملحوظة نصل إليها �ف

ي خالل كل سنة. هذا بالطبع 
، يتفاوت �ف

�
 أو إغ��غور�ا

�
القب�ي وق��نه الم�الدي، سواءا� كان يول�ان�ا

ي تلك التقاو�م �سبب عدم توافق اليوم ال�ب
ي كل منهم ألن رأس السنة ال يتوافق مع اآلخر �ف

�س �ف

ي تق��م الشهداء، و  ٦(
ء �ف اير    ٢٩الن�ي ي األزمنة البع�دة    ٢٤أو    -ف�ب

اير �ف ي الم�الدي). لذلك    -ف�ب
�ف

 

 

 بدا�ة السنة القبط�ة بعد السنوات البس�طة (أعالە)، و�عد السنوات ال�ب�سة (أدناە)  : ٢شكل 



ي لتنقيح نبذة |  د. فادي نب�ه كامل
 ال�ن�سة القبط�ة األرثوذكس�ةمصادر التوار�ــــخ المستعملة �ف

 

- ٣ - 

ي كتبنا ال�نس�ة، أن أول توت سنة  
 �ف

�
ي حساباتنا، المذكورة جما

للشهداء   ١�جب علينا تحري الدقة �ف

ف التق��  ٢٨٤أغسطس    ٢٩الذي تزامن مع   ي م، �دل ع� أن الفرق بني
 ٢٨٣  �كون  م القب�ي واليول�ايف

 من    ٥حيت  
ً
امن مع رأس السنة اليول�ان�ة،   ٦ط��ه ألن بعد هذا اليوم، أي بدا�ة ف ط��ه، وهو الذي ي�ت

ي �ظل  ٢٨٤�ص�ي الفرق   ي السنوات البس�طة، أي أن الفرق الحسايب
  ٢٨٣. لذلك هذا هو الحال �ف

ي ت�ي السنة الق  ٤ط��ه، و  ٥حيت يوم   ي السنوات اليت
ي تقبل القسمة ط��ه �ف بط�ة ال�ب�سة (و�ي اليت

ي لتسه�ل الحساب). هذا ألن اليوم الذي يتوافق مع   ٤ع� 
ي   ٥يناير س�صبح  ١بدون متب�ت

ط��ه �ف

ي تقبل القسمة ع�  ف  ٤السنوات القبط�ة اليت ي بني ي هذا أن الفرق الحسايب . �عيف ي
التوار�ــــخ بدون متب�ت

 .من ذلك اليوم فصاعدا�  ٢٨٤القبط�ة واليول�ان�ة �صبح 

 التق��م الم�الدي: ي�ي تغ  

ي كتبنا القبط�ة، �لزم التن��ه    ١٥٨٢عام    ذ لتق��م اإلغ��غوري منمع بدا�ة إستعمال الغرب ل 
م، وذكرە �ف

 : ي
م، �ص�ي فرق األ�ام زائدا�    ١٥٨٢أ�ت��ر    ٤ش، الذي تزامن مع    ١٢٩٩بابه    ٧من بعد يوم    إنه  عن اآليت

 

ف تق��م الشهداء والتق�  (ا):  ٣شكل  ي بني ي  الفرق الحسايب
ي �ف

�م اليول�ايف
ي ت�ي السنوات البس�طة  السنوات اليت

 

ي   (ب):  ٣شكل 
ي �ف

ف تق��م الشهداء والتق��م اليول�ايف ي بني الفرق الحسايب
ي ت�ي السنوات ال�ب�سة (للتسه�ل: هذە السنوات القبط�ة  السنوات اليت

)  ٤تقبل القسمة ع�  ي
 بدون متب�ت
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ي من القرن السادس ع�ش والقرن السابع ع�ش كله    ١٠
ي المتب�ت

ي    ١٤١٧أي لغا�ة سنة    -أ�ام �ف ش اليت

ي القرن السابع ع�ش و�ي  تزا 
ي    ١٧٠٠منت مع آخر سنة �ف ي هذە الحقبة صار الفرق الحسايب

م. إذن �ف

ە اإلغ��غوري   ف القب�ي ونظ�ي ف التق��مني  من يوم    ٢٨٤بني
ً
كيهك (أي الذي تزامن مع رأس    ٢٦بدا�ة

ي تقبل القسمة ع�   ٢٥السنة اإلغ��غور�ة)، و ي تلك السنوات القبط�ة اليت
ي  ٤كيهك �ف

 .بدون متب�ت

ي التق��م اإلغ��غوري    ه��ي ذلك إذن أن 
طوً� من قرٍن إ�    غ�ي المستقر �سبب زحزحة األ�ام �ف

ي القرن الثامن ع�ش   ٤٠٠آخر، �سبب إزالة ثالث أ�ام كل  
ي مرة أخرى �ف سنة، فقد تغ�ي الفرق الحسايب

الفرق كان    ١١الم�الدي، فأصبح   . معيف هذا أن 
�
 من    ٢٨٤يوما

ً
ش (الذي   ١٤١٧كيهك    ٢٥بدا�ة

لعام   اإلغ��غور�ة  السنة  رأس  مع  و  ١٧٠١تزامن  السنوات  ٢٤م)،  ي 
�ف تقبل   كيهك  ي  اليت القبط�ة 

ي   ٤القسمة ع�  
ي القرن الثامن ع�ش (بدون متب�ت

ة، م) ١٨٠٠، حيت آخر سنة �ف . ع� نفس الوت�ي

ي القرن التاسع ع�ش ا�سع الفرق إ�    هنجد أن
    ١٢�ف

�
، وصار حساب�ا

�
كيهك كل   ٢٤من نقطة    ٢٨٤يوما

ي تقبل القسمة ع�   ٢٣عام، و ي تلك السنوات القبط�ة اليت
ي  بدون ٤كيهك �ف

 .متب�ت

 

ف تق��م الشهداء والتق��م  (ا):  ٤شكل  ي بني ي السنوات   اإلغ��غوريالفرق الحسايب
�ف

ي ت�ي السنوات البس�طةالقبط�ة  ف السادس ع�ش والسابع ع�ش  اليت ي القرنني
 �ف

 

ف تق��م الشهداء والتق��م  (ب):  ٤شكل  ي بني ي السنوات   اإلغ��غوريالفرق الحسايب
�ف

ي القبط�ة  ي  ٤تقبل القسمة ع�  اليت
ي  بدون متب�ت

ف السادس ع�ش والسابع ع�ش �ف  القرنني
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ف�صبح    السهللذلك  ي    من  الحسايب الفرق  �كون  لماذا  نفهم  أن  اآلن  ف    ٢٨٣لنا  القرنني ي 
�ف

�ن قبل يوم   �ن والواحد والع�ش ي تقبل القسمة   ٢٢كيهك، أو    ٢٣الع�ش ي السنوات القبط�ة اليت
كيهك �ف

ف �ص�ي الفرق  ٤ع�   من هذين التار�خني
ً
، ل�ن بدا�ة ي

 مرة أخرى.   ٢٨٤بدون متب�ت

ي عام    فض�ً الحظ أن التق��م اإلغ��غوري لم 
ل اليوم ال�ب�س �ف م، ف�ستمر    ٢٠٠٠ُيز�

ي حيت  
 مع ق��نه اليول�ايف

�
اير    ٢٨متواز�ا م. عندئٍذ، س�ح�د التق��م اإلغ��غوري    ٢١٠٠ف�ب

القب�ي   التق��م  ف  بني الفرق  تغي�ي  نقطة  فتصبح   ، ي
واليول�ايف القب�ي  ف  التق��مني عن 

امن مع    ١٨١٧  كيهك   ٢٢واإلغ��غوري   ف م) وكل السنوات    ٢١٠١يناير    ١ش (الذي سي�ت

ي ت�ي السنوات القبط�ة البس�طة
ي تقبل القسمة    ٢١، و اليت

ي السنوات القبط�ة اليت
كيهك �ف

ي  ٤ع�  
 .بدون متب�ت

 

ف تق��م الشهداء والتق��م  (ا):  ٥شكل  ي بني ي   اإلغ��غوريالفرق الحسايب
�ف

ي ت�ي السنوات البس�طةالقبط�ة السنوات  �ن  - اليت ف الع�ش ي القرنني
�ف

�ن والواحد والع�ش

 

ف تق��م الشهداء والتق��م  (ب):  ٥شكل  ي بني ي   اإلغ��غوريالفرق الحسايب
�ف

ي  السنوات القبط�ة  ي  ٤تقبل القسمة ع� اليت
�ن    - بدون متب�ت ف الع�ش ي القرنني

�ف
�ن  والواحد والع�ش



ي لتنقيح نبذة |  د. فادي نب�ه كامل
 ال�ن�سة القبط�ة األرثوذكس�ةمصادر التوار�ــــخ المستعملة �ف

 

- ٦ - 

ف النسخ    أود إذن أن أه�ب بخدام ال�ن�سة القبط�ة األرثوذكس�ة بأن ينتبهوا إ� تط��ر وتحسني

ي ال�تب المطبوعة، أو اإلصدارات والتحديثات المس 
تقبل�ة من تطب�قات المحمول، أو المستقبل�ة �ف

ي شيت المجاالت، و�األو� كتب ال�ن�سة الروح�ة 
نت، بح�ث تعكس التأر�ــــخ الدقيق �ف مواقع اإلن�ت

ي الشخ�ي بالطبع هو أن إلهنا ال يهتم بالعلم 
. إ�مايف المشتملة ع� معلومات تخص التق��م القب�ي

 وتفص�ً�، و�نما نقاء قلب اإل�سان،
ً
ودوام التفكر بالت��ة والصالح. مع ذلك، فإن   أو التق��م جملة

ي علوم التق��م،  
 أنه قد أعطانا وزنات للمتاجرة فيها وعدم إهمالها. فلهذا و�سبب تبحري �ف

�
ي أ�ضا

إ�مايف

 �ي ل�ي �ستف�د قارئو هذە النبذة، و�عملون ع� التغي�ي العل�ي   خداموجدت �شجيع بعض ال 
ً
دفعة

ي تنبع من ك ألوالدنا وشبابنا ل�ي بدورهم �سلموە لمن بعدهم،   السل�م. نعم، فإن رغبيت مبدأ ماذا سن�ت

ي إطار قب�ي أرثوذك�ي مستق�م
 .�ف

ي أذكر عدة نقاط من أجل الحق المطلق    ة �ي بمثابة الحافز الذي �جعليف إن هذە النقطة األخ�ي

ي غُ  . النقطة األو�، اليت ، ح�ث لم أ�نفِ ال غ�ي ي   لت لزماٍن ط��ٍل بحسب إدرا�ي
ما� بأصوام ال�ن�سة �ف ف مل�ت

ي أن
، �ي أنه ينب�ف ي

، فيبدأ  ح�ايت ي تقبل  �كون بدء صوم الم�الد متحركا� ي السنة القبط�ة اليت
صوم الم�الد �ف

، يوم    ٤القسمة ع�   ي
هاتور، يوم تذكار مار مينا، ول�س بعدە. إذن �جب أ�ضا� أن تقرأ   ١٥بدون متب�ت

ي يوم 
هاتور. السبب واضح بالطبع، أال وهو  ١٦قراءة السنكسار المالئمة لبدء الصوم، و�ي المذكورة �ف

ي يوم  
ي هذە السنوات، بما أنها تقع بعد السنة القبط�ة ال�ب�سة،    ٢٨أن ع�د الم�الد المج�د �أيت

كيهك �ف

ي  ي فيها اليت
ة   ٦يوم �أيت ي المحافظة ع� طول الف�ت

ء. بهذا اإلستثناء إذن تنعكس فلسفة ال�ن�سة �ف الن�ي

البشارة،   ف ع�د  بني ي  ل�ك   ٢٩اليت المج�د،  الم�الد  تغي�ي   ٢٧٥ن  و برمهات، وع�د  بال  دائما�  أ�ضا� و   -  يوما� 

ة صوم الم�الد أي   ي كل السنوات القبط�ة بال تغي�ي   ٤٣نحافظ ع� طول ف�ت
. فضً� الحظ أ�ضا�  يوما� �ف

ي صومه حيت إذا وقع يوم األر�عاء   ٢٩أن مع هذا اإلستثناء يب�ت يوم  
، ال ينب�ف ا� كيهك ع�دا� س�د�ا� كب�ي

ات   وثالث أ�ام ع�د الغطاس المج�د. السبب  والجمعة، بعكس ثاٍن  طبعا� هو الحفاظ ع� نفس الف�ت

ي اليوم الثامن للم�الد،  
ي بعد ع�د الم�الد المج�د، كع�د الختان �ف

ي تأيت ط��ه، وع�د   ٦الزمن�ة لألحداث اليت

 ، ف ي اليوم األر�عني
 .أمش�ي   ٨دخول الس�د المسيح اله�كل �ف

 

�كون    : ٦شكل   أن  الم�الد �جب  بدء صوم 
القبط�ة  السنة  ما كانت  إذا   بحسب 

�
متحركا

 ت�ي تلك البس�طة أم ال�ب�سة 
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 من أجل الحق�قة المطلقة، أنا أرى أنه حدث كذا تغي�ي بغ�ي إمعان أو  
�
ي اآلونة عْ بُ   أ�ضا

د نظر �ف

التار�ــــخ  مع  امنة  ف م�ت لتص�ي   
�
حديثا أغسطينوس  القد�س  ة  س�ي إدراج  �خص  األول  التغي�ي  ة.  األخ�ي

ي ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة، وهو يوم  
م�ى). هذا خطأ    ٢٢أغسطس (  ٢٨اإلغ��غوري، المعمول به �ف

لعل   م أ   .غ��غوريأغسطس إ  ٢٩يوم  التذكار  م س�صبح    ٢١٠٠فادح. �دل ذلك ع� أن بحلول عام  

ثوا التغي�ي  ذلك  محدثو   وهذا مثً�،    بأي تغي�ي سوف �طرأ مستقبً� ع� التق��م اإلغ��غوري  لم �ك�ت

، بل غ�ي عل�ي بالمرة.  ي ي رأيي
ي �ف

ء غ�ي مفهوم، وغ�ي منط�ت ي
ي حد ذاته �ش

 �ف

ي هو ما طرأ ع� تغي�ي قطمارس  
. ما   ٢٣الخطأ الثايف ي حدث هو  كيهك، تذكار ن�احة داود النيب

ي أ��� من خدمة  
ي الغرب،   -العش�ة، والقداس    -محو أناج�ل ال��الت �ف

إلنتشار ال�ن�سة القبط�ة �ف

، أنا أ�سائل؟ هل    ١الذي �حتفل بحلول السنة اإلغ��غور�ة بعطلٍة يوم   يناير. ما مغزى هذا التغي�ي

ي العق�دة القب
ي شخص�ة ف��دة عن كل أنب�اء العهد القد�م �ف ط�ة؟ هل ترايئ لفئة أصبح داود النيب

اختارت  إذن  لماذا  قبط�ة؟  غ�ي  لمناسبة  صالح  غ�ي  هللا  أن كالم  التغي�ي  ذلك  ع�  تحث  معينة 

لماذا   وخطيبها؟  العذراء  الس�دة  والد  النجار،  و�وسف  يواق�م  للبار�ن  القراءات  نفس  ال�ن�سة 

وز قراءًة �شتمل ع� حقد اليهود ع� ال ي يوم ع�د الن�ي
مخلص ودفعهم له ل�ي  اختارت ال�ن�سة �ف

ي السنة القبط�ة 
ي أول يوم �ف

�لقوە من أع� الجبل؟ ألم �كن من الممكن أن تقتطع تلك الجزئ�ة �ف

الشهداء  المناسبةالجد�دة، سنة  بهذە  المبهجة إحتفاً�  المفرحة والطقوس  نعم، ، مع األلحان  ؟ 

، و�نما ل�ي يتذكر أن الف�ح األرض�ات   إ�فإن هذە �ي الفلسفة بعينها، �ي ال �شخص المؤمن بنظرە 

ي أن يثنينا عن وصا�ا وأحكام الس�د المسيح ف�ما عاناە عندما تجسد ع� 
، ال ينب�ف ي هو شعور وقيت

هذە األرض. أ�صح إذن أن نغ�ي ترت�ب أو قانون ال�ن�سة القبط�ة، حيت تخف وطأة كلمات الس�د  

أنها كذلكالمسيح الموقظة لضمائرنا؟   العهد  ، ف�ي موقظة ألنهفعً�  أنب�اء  ا توصل رسالة أن كل 

ف ع� الس�د المسيح، محور  ك�ي ، قاموا بدور ثانوي، وأهميتهم �ي ال�ت ي القد�م، بما فيهم مو� النيب

أفعالهم.  أو  أن   نبواتهم، ول�س أشخاصهم،  ال��الت، ل�ي نفهم  لذلك فوجب علينا إخت�ار إنج�ل 

، وهؤالء األنب�اء كلهم و  ي
ف أحدهم العهد القد�م وحدە ال �ك�ف ي رسالتهم، بال أديف إختالف بني

احد �ف

 واآلخر. 

ثوە منا مع حلول عام    م؟   ٢١٠١السؤال األهم من كل ما سبق ماذا سوف �سلم أوالدنا ل�ي

�ن، ولم   ي القرن الواحد والع�ش
له إعتبارا�   يبد بماذا سنعلل لهم هذا التغي�ي الذي طرأ ع� ال�ن�سة �ف

تزامن   من  بالرغم  أي  �ن،  والع�ش التاسع ع�ش  ف  القرنني ي 
مع    ٢٣�ف إستخفاف   ١كيهك  أهو  يناير؟ 

إحت�اج   هو  أم  العصور؟  مر  ع�  ب�ستقامة  المسلمة  العم�قة،  األرثوذكس�ة  القبط�ة  بالفلسفة 
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ي ظل  
ا� ما حيت يثبت هذا الج�ل وجودە �ف ؟ أرض م� إنتشار ال�ن�سة القبط�ة خارج  إلحداث تغي�ي

أو ر�ما هو �سطيح للفلسفات القبط�ة، وتهم�ش ما ال �لزم المجاالت الع��ة لئال �فتكر أحد أن  

عزعة ف تصل لألج�ال القادمة رسائل ال   أن  -   نعم، هذا ما أخشاە  . لدينا ق�م وثوابت صلبة، غ�ي م�ت

خ�ي عن علوم اآلبائ�ات شعور�ة بأن مجاراة العالم وقوانينه، أهم من تمسكنا بمسلمات اآلباء بل والت

 .والموروثات بأ�ملها

الحال�ة،    السنة  ي 
�ف حدث  ما  هو  الثالث  تطب�قات   ١٧٣٨الخطأ  بعض  ت  غ�ي ح�ث  ش، 

ن األحد  ألألغت قراءة إنج�ل معجزة إشباع الجم�ع،  و المحمول ترت�ب قراءات قطمارس اآلحاد،  

يوم  الخامس   ا  ٢٩من شهر ط��ه صادف  نفس  أن  الحجة �ي  بعدها  ط��ه. كانت  تتكرر  لقراءة 

ف (وهو الحال الذي ظلت ال�ن�سة القبط�ة سائرة عل�ه أج�اً�) فكانت الفكرة أن ترتحل  بأسبوعني

. هذا خطأ عل�ي فادح. ال �صح أن تقرأ  البل�غالقراءات ليتسيف لنا   لقراءة األحد الثالث من أمش�ي

ف مت ي سنتني
! هذا �خالف  تقراءات األحد الثالث من أمش�ي �ف ف ، حساب ال�ن�سة اليتني حساب األبق�ي

ي  
ت�ب نفسه �ف ش. ال �مكن أبدا� أن    ١٧٣٧سنة  القبط�ة، إذ أن تلك القراءات قد وقعت بذلك ال�ت

، و�التبع�ة فإنه ل�س معقوً� أن �كون �سلسل  ف ف متتاليتني ي سنتني
ي نفس األسب�ع �ف

ي ع�د الق�امة �ف
�أيت

ف متتا ي سنتني
ف القراءات السابقة للصوم ال�ب�ي متكررة �ف  إذن، بما أن ع�د الق�امة يتقدم  .ليتني

�
منطق�ا

 سنة  
�
نصل لقراءات األحد الثالث من أمش�ي ش، فال �صح أن    ١٧٣٧ش عن سنة    ١٧٣٨أسبوعا

 
�
�قرأ مطلقا أن  �مكن  القبط�ة ككل. ك�ف  بالتوار�ــــخ  التهاون  أدى إ�  التغي�ي  أن هذا  الحق�قة �ي   .

ي نفس الوقت    ٦سنكسار يوم  
، و�ف ! ع� نفس قراءات قطمارس  من أمش�ي ي من أمش�ي

األحد الثايف

ي السنكسار،    ١٣المنوال، يوم  
ي اليوم نفسه قراءات قطمارس  من أمش�ي قرئ �ف

األحد الثالث!  و�ف

 معقول؟ ألهذە الدرجة لم �صبح للنت�جة القبط�ة وتوار�خها أي أهم�ة؟أهذا 

 األهم جدا�   
�
ي وضعت بدورها لتعكس عمق ،  أ�ضا ي تكرار قراءات اآلحاد، واليت

ما �ي المشكلة �ف

ي غضون ثالث آحاد؟  
ف �ف  نتغافل عن تكرار قراءة فقرات اإلنج�ل مرتني

�
رسالة الخالص؟ لماذا أ�ضا

ي قراءة معج
ي قصد بها إلهنا تنبيهنا ل� اإلفخارست�ا، الصوم، لماذا نل�ف زة إشباع الجم�ع، و�ي اليت

ي ل�ل بر؟ ألسنا نقرأ نفس الفقرات من ال�تاب 
ي القل�ل، اإلجتماع حول المصدر الحق��ت

المباركة �ف

، أقصد 
�
ي أع�اد شهداء أو شه�دات يوم�ا

ي بعض األح�ان، عندما تأيت
، بل وأ��� �ف المقدس بتكرار يو�ي

أ  ي 
الح�؟  �ف ال  المثال  سب�ل  ع�  اآلحاد،  عدا  األسب�ع  ي  �ام 

�ف السام��ة  المرأة  إنج�ل  نقرأ  ألسنا 

  ، ف ي قطمارس الخمسني
، و�تكرر �ف �ا�ر أع�اد باإلضافة إ� السجدة الثالثة و قطمارس الصوم ال�ب�ي

كما    ال أجد إجابة مقنعة، بل وأخ�ش عدم فهم أبناؤنا لعلم حساب األبق�ي مثً�، بعض القد�سات؟ 
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ت من قبل،    ونصف قد مضت  أ�ش
�
وعدم وض�ح فلسفته، والهدف من وضعه من ثمان�ة ع�ش قرنا

ي �د أحداث اإلنج�ل
، �ف ي  هذە    . بالتق��ب، وهو الذي �عكس اإل�مان القب�ي األرثوذك�ي األش�اء اليت

اإلغ��غوري،   التق��م  إ�شاء  عند  الغ��يون  تحد�د  تجاهلها  تار�ــــخ  أن  نتائجها  من  ع�د والذي كان 

ي   ي الشخ�ي الفصح الغريب ي رأيي
. �ف

�
 مع ظهور النور المقدس سن��ا

�
أي محاولة للتغي�ي   ،لم �� متوافقا

ي األذهان مبادئ غ�ي 
ي بعواقب وخ�مة، ر�ما ال ندرك حجم جسامتها اآلن، ول�نها قد ترسخ �ف

قد تأيت

 .نافعة، ومناف�ة للتعال�م األرثوذكس�ة

أقول    أن  �ي  ي 
ي ينب�ف ال�ن�سة   إنيف بعض من طقوس  أن  دراسة،  نابعة من  درا�ة كاملة،  ع� 

، ورفع درجة اإلرتقاء  ت أ��� من مرة. ما أدركه هو أن تلك األمثلة كانت بهدف سمو المبدأ الرو�ي تغ�ي

ي واإللتفات إ� العالم�ات
، ول�س أبدا� بهدف تجاهل تعال�م بالروح�ات، وطمس اإلهتمام الجسدايف

بطاركة وأساقفة وخدام قد�سون    -وأنا أفتخر    -. نحن عندنا  ل�نس�ة بصورة أشملاآلباء، والعلوم ا

ي وقٍت مناسب أو غ�ي مناسب، كما نتعلم من  
�حثونا ع� اإلزد�اد من الصوم، واإل�ثار من الصالة �ف

ات  ال�تاب المقدس. أنا أرى إذن أن    ع� ج�لنا الحا�ي فحسب،   ا السابق ذكره التغي�ي
�
ال يؤثر سلب�ا

ي قد �ضيع من أمام  بل   وض�ح المبادئ، بل واألهم العلوم القبط�ة أعينهم  ع� األج�ال القادمة اليت

ي باتت  ي محافل وجامعات المسكونةمواد ال�نس�ة، اليت
 .دراس�ة أ�اد�م�ة واسعة اإلنتشار �ف

   
�
 أن تف�د كل قارئ وقارئة، طالبا

�
ي النها�ة، أتقدم بالشكر الج��ل ل�ل قراء هذە النبذة، متمن�ا

�ف

  . ي ة من أج�ي ومن أجل عائليت  بخالص الشكر والتح�ة  صلوات كث�ي
�
للخادم األستاذ آندرو أتقدم أ�ضا

ي نقطة صوم الم�الد. خالص الشكر والتح�ة 
ا، بفضل مناقشاته م�ي �ف ، الشماس بلندن، إنكل�ت ي

هايف

 للخادم  
�
ي دفعة إلستكمال  الشماس  أ�ضا

مهندس مينا م�خائ�ل ع� اهتمامه بهذا الموض�ع و�عطايئ

ي 
أل�يت  ، وآخرا� أوً�  والعرفان،  الشكر  العمل. كل  ،  هذا  ي و�بيف ي  زوجيت المس،  �شج�عهم  تمر، ع� 

ي أرجو أن   وتفهمهم الذي ال �ضا�، �ي أداوم ل�س فقط ع� هذا العمل، بل كل األعمال األخرى اليت

ي كل األج�ال.  
 عن ركا�ة اللغة الع���ة، وعدم السهولة أود أن  تل�ت رضا ر�نا لتمج�د إسمه �ف

�
أعتذر أ�ضا

ة ط��لة. ال أِ�لُّ  ي خارج م� من ف�ت
ي الص�اغة، �سبب كويف

اتكم ب�رسا�ي أي  أبدا� عن مطالبة    �ف ح�ف

 ّ .   أسئلة أو تعل�قات، حيت تعم الفائدة ع�ي
�
 أنا أ�ضا

 مع الشكر وطلب الصلوات،
 د. فادي نب�ه كامل 
ا   إنكل�ت
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