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ماذا يحدث في            

اإلكليييييييييييييييي             

 قدس؟الم  
 

 وبالكلمة...  بالصورة                                                  
 

 تأليف            مراجعة و تقديم                                

 يرالشماس فيكتور بش       نيافة األنبا يوسف                     
 الواليات المتحدة األمريكية -فلوريدا          أسقف جنوب  الواليات المتحدة األمريكية                              
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 عرفلن  ...تعال معًّا 
 
 
 

 ماذا  يحد ث في اإلكليل                    
 قدس؟الم               

 
 

 وبالكلمة...  بالصورة             
 
 
 
 
 

 تأليف          جعة و تقديم                             مرا

 الشماس فيكتور بشير       نيافة األنبا يوسف                   
 الواليات المتحدة األمريكية -فلوريدا               أسقف جنوبي الواليات المتحدة األمريكية                  
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 قداسة البابا المعظم

 اوضروس الثانيت
 بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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 األنبا يوسفنيافة 

 أسقف الواليات الجنوبية 
  بالواليات المتحدة األمريكية
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                                         + 
 ...  المباركة وعروسهوتهلل أيها األخ الحبيب العريس المبارك  افرح "

 .. فائقة  فزتما بنعمة ألنكما 
 .. بسر اإلكليل الجليل  سماويةروحية  ةلح  ب وتزينتما  
   الرفيعة من قبله تصدر المواهب الذي القدس،عليكما نعمة الروح  وحلت 
 ... كإنسان واحد  وصرتما  
 .. وأصوات التهليل  الفرحلكما التهنئة بنغمات  وحق  
 .. ياها إاهلل  منحكمابهذه النعمة التي  فتهلال  
  العليالكرامة التي وهبت لكما من لدن  هذهبالشكر والتمجيد  وتقبال  
 والفخارتكللتما بإكليل الشرف  إذ  
 " .   والسرورالبهجة  إكليل  
 

  فيكان يقال  الذيالطرح  من                              
  ، األكاليلرفع  صلوات                                  

 تقام بعد أيام من صلوات اإلكليل كانت والتي                         
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 تقديم                                                 

هذا السر عظيم ولكننيي أنيا أليول مين نليو المسيي  : "يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلي أفسس عن سر الزواج 
نبي  مين تيسييس اخ شا ييا لايذا السير ليين بيار  اخ ء م وليوا  إن عظمية هيذا السير ت( .  5:23أفسيس " )والكنيسة
 .ية الاليقة ولين ب أ السي  المسي  ا مته ومعجزاته بتلويل الما  إلي امر في عرس لانا الجليلافي ب 

 
ن لفيي ذلي  رميزا لق  لول السي  المسي  الما  إلي امر في هذا الع ي اهي   الميا   يرميز إليي القيوت التيي تلياول ج. رس وا 

نييي  )        ميييياث كةيييير  ي تسيييتطي  أن تطفيييل الملبييية : " أن تطفيييل الملبييية بيييين اليييزوجين كميييا لييييل فيييي سيييفر النشيييي  
لقيي  ليييل للسييي  المسييي  (. 22:نيي  " )ألن لبيي  أطييي  ميين الاميير: "والاميير يرمييز إلييي الملبيية القوييية بينامييا (. 827

لقي  ااتفيا الملبية مين هيذا (. :22يو)ان ستة أجران ما  كل ما هو كان موجو  ل يام ك( . 22:يو" )ليس لام امر"
ميين ذاا وأنانييية وليي  للما ييياا تايي   هييذا الييزواج   فييياترت مييا هييو ( سييتة أجييران ميين مييا  )الييزواج ووجيي ا لييوت كةييير  

 اللل؟
 

بيي ا ويلفييظ ايلتجييا  خ والركييوم المتييواتر أمامييه بييروا ايت ييام وال يين  يمييا القليي  ميين الليي  ا لاييي الييذت ي يسييقط أ
لقي  ليول اخ (.  323رو " )ملبة اخ ل  انسكبا في للوبنا بالروا الق س الم عطيي لنيا"وسنماا  ألن  الاسر  ول انيتا

ليذل  تطلي  الكنيسية فيي  يلواا ا كلييل (.  الامير)إليي نشيو   وليذ  لي  عميقية ( الميا )القوت الم مر  للكييان األسيرت 
 .    العروسين كما بار  في عرس لانا الجليل ولول الما  إلي امرالمق س مرارا كةير  أن يبار  اخ

 
هذا الكتيا  هيو  راسية روليية وتيمليية لطقيس ا كلييل المقي س لنتعيرف عليي البركياا الجزيلية المي ار  لنيا فيي هيذا السير 

الكات  الشماس المبيار  نسيل اخ أن يرافق كلماا هذا الكتا  لكي تيتي بالةمر المطلو  ونسيله أن يبار  في . ا لاي
فيكتور بشير الذت بذل مجاو ا كبيرا في هذث ال راسة بشفاعة أمنا العيذرا  الق يسية ميريم و يلواا كافية الق يسيين وبركية 

 .أبينا المكرم  ال  الق اسة البابا المعظم األنبا شنو   الةالث
 .ولعظمته المج  ال ائم إلي األب  ءمين

 
 يوسف                                         م           :00:أكتوبر  25
                                            اا م كرسي جنوبي أمريكا  2821بابه  2:

 نيالة الق يس العظيم األنبا رويس
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 المقدمة                    
 لوات العجيبة؟ما هي هذه الص            

 ...ربما ل را  لواا ا كليل من لبل   وتسا لا عن معني هذث الطقوس العجيبة وال لواا العميقة +  
  :والكنيسة القبطية مليئة بطقوساا الرائعة 

 ...طقوساا التي تنقل لنا  ور  السما  
 ...وتجعلنا نتذوق لنو  السما  بينما نلن ما زلنا علي األرض 

 ...للم أن يعبر عناا  أت نا بعي ا إلي األجوا  الرولانية التي ي يستطي وتياذ بيروال
 

  أ عييو  ألن تعييي  فياييا  روحيللا شللهيا ، وتاخللذنا فللي رحلللة روحانيللة عجيبللة وصلللوات اإلكليللل تقللدم لنللا  للذا   +  
 .وتتذولاا كلما ل را  لواا ا كليل المق س 

 
 :ولكن
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وعنيي  ذليي  سييتكون هييذث  ... اإلكليللل ، وتفهللم معنللاه ، وتللدرك أسللبابه تحتللاأ أوال ألن تعللرف الللذي يحللدا فللي صلللوات
 ...ال لواا بمةابة سلم ترتقي عليه نفوسنا إلي الرولانية وايلترا  إلي عر  اخ 

 ... العزيز في هذا الكتا  ال غير  يوهذا ما سيل مه ل  يا لارئ
فعليي الير م مين ال راسية العميقية ...  ي آن واحلدسنعرف معا ما يحدا في اإلكليل وتفسيره في أسلوب بسيط وشيق ف

كةيير  المراجيي  التييي اسييتا متاا فييي هييذا الكتييا    ولكنيي  سييتج  الكتييا  يجييذب  إليييه جييذبا لسيياولة أسييلوبه    للطقييس و
  ...وللطريقة الشيقة التي يق م ل  باا هذث ال لواا وتفسيرها 

  وهيذا تطلي  منيي الرجيوم  إليي كةيير  ا فلي صللوات اإلكليللأقدم لك تفسيرا دقيقلا لملا يحلدففي هذا الكتيا  أر ا أن 
ليييس  الكتييا  هييذا لييذل  فالتفسييير الييذت يق مييه .... ميين المراجيي    اا يية أليي م مييا يوجيي  ليي ينا ميين مراجيي  وماطوطيياا 

 ةم لي ما لي  هيذا التفسيير فيي أسيلو .  اجتاا ا ولكنه جا  نتيجة  راساا طويلة استغرلا عامين من البلث والتنقي  
 ...  شيق بعي  عن كل تعقي اا ال راساا 

 ... واستخدمت الصورة لتوضيح الكثير من الطقوس حتى ترتبط الصورة بالشرح في ذهن القارئ
 ...   وأضفت الكثير من الهوامش للرا بين في االستزادة

 
                                                  +   +   + 

 
ا كلييل كميا تمارسيه لالييا الكنيسية القبطيية األرةوذكسيية   لسي  التعي ينا التيي وافيق عليايا وهذا الكتا  يشرا طقيس 

برئاسيية ل اسيية البابييا شييا ا     2823بشيينس  : – ن يييةمي 2111و ميياي  1:المجميي  المقيي س للكنيسيية القبطييية فييي 
كانييا " أو  "  ليي يما " ا كلميية  وعنيي ما أر ا أن أشييير إلييي مييا كييان يليي ث لبييل هييذا التيياري  اسييتا م.  شيينو   الةالييث 

 .  لل يلة علي ما كان يتم سوا  في الما ي القري  أو البعي  "  الكنيسة 
 

                                                     +  +  + 
دادات، لمفهوم الزواأ ، وصللوات اإلكليلل ، وملا يسلبق اإلكليلل ملن اسلتع : والكتاب فيه دعوة إلي فهم روحي عميق

 ... وما يجب أن يحدا بعد اإلكليل
 ... ويصلح ألن يكون إعدادا للعريس وعروسه وأسرتيهما 

لكييل عييريس وعييروس وللشييبا  لبييل  أو األ يي لا  لييذل  فاييو ه ييية ها فيية يقيي ماا الكيياهن أو تقيي ماا اجتماعيياا الكنيسيية
 .الزواج
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اليذت كانيا تسيتا مه الكنيسية لي يما   ليذل  فللكتيا  وفي نفس الولا هذا الكتا  ي عو إلي العيو   إليي أعمياق الطقيس 
فميي  أن الكتييا  .    رسييالة تنييا ت بةعييا   مييا فقيي ناث ميين عنا يير هاميية فييي طقييس الييزواج   أرجييو أن تجيي  ءذانييا  ييا ية  

ولكنه ي عو للعو   إليي القي يم   لييس لمجير  انيه لي يم ولكين لكونيه عميقيا فيي  –بن  التغيير  –من بن  الماجر  ي  ر
 .رولانياته وأ ين في مفاومه 

 
                                                +  +  + 

ني ألسج  شاكرا  لاي الذت أعانني  فكيل ميا هيو جيي  وجلييل ليذل   ؛والذت ب ونه ي اعرف أن أسطر سطرا وال ا    وا 
لنيافة اللبر الجليل نيافة األنبيا يوسيف    يرأل م شكرت الكة.  في هذا الكتا  هو منه   أما النقص والق ور فاو مني 

.  المتليي   األمريكييية   لملبتييه الكةييير  ولتعبييه معييي فييي مراجعيية هييذا الكتييا  وكتابيية تقيي يم لييه  الواليااا أسييقف جنييوبي 
 بار  اخ هذا العمللي  .  وشكرت الكةير لكل من تعبوا معي في هذا العمل

 
 الشماس فيكتور بشير                                                                

 الواليات المتحدة األمريكية  -فلوريدا                                                           
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   األول         الباب             
 معرفة تفا يل   ولبل أن نب أ فيواآلن

 نلتاج  ا كليل لواا  ما يل ث في

 :لف للين عن ألن نتو 
 

 
 

 مدخل لفهم              

 صلوات اإلكليل                    
 

 
 

 الكنائس األرةوذكسية الشرلية  في من الممكن فام سر المسي  وكنيسته بمراجعة طقوس الزواج الق يمة" 

Oriental Orthodox Churchesمازال باليا لتى اليوم أكةرها التيو           ". 

 معاصر بروتستانتيكاتب                               
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 الع رس السمائي : أوال
 

والطقييوس أرا  أن يجييذ   و يي  هييذث ال ييلواافالييذت    صللورة مللن الع للرس السللمائي هللي اإلكليلللصلللوات وطقللوس + 
وعيي نا لبيبنييا  اليذتاألب يية   وليييث المكييان  فيييم الفييرا الي ائ فيييالسييما    ليييث سييليا اخ ميي  ل يسييه  إليي اللوبنيا جييذب

 ( .222: يولنا)لنا مكانا فيه  وعريس نفوسنا الر  يسوم بينه ذاه  ليع 
 
زف الكنيسية فييه سيت   الذتالع رس السمائي   فيطقوس ا كليل زاار  ب ور من السما    ومليئة بنماذج مما سيل ث  +

السلما  الحللوة  فليتم تصويره  ت اإلكليل ستشعر وكانك تشاهد فيديوفحينما تحضر صلوا  .إلي مال اا الر  يسوم
 .البايج  الع رس السمائي فيمناظرث  والتقطا  
  

فتتالييل نفسيي     تييرا السييما  وتفييرا   وتشيياه  الع ييرس السييمائي لكييي عييو  رولانييية ليي   هيييلييذل   فطقييوس ا كليييل + 
 ... السمائي الر  يسوم  العريسن با شتيالاا وتمتلل

                              

                             +     +     + 

 
 ...  ا ي اامن  لتطل  منى مزي ا   تستولفنيأشعر بين  تري  أن 

من  ور من السما    ةم سيعو  بعي  ذلي   الكتا  المق س لواثأنقل ل  ما  لكي للينسيتولف ب  ... نعم  يا  يقى 
... واأل ييل  وسييتن ه  ميين هيذا التقابييل والتوافييق والتشييابه الكبييير بييين ال ييور ... ا كليييل ييلواا  فيييألريي  مييا يليي ث 
 . السمائي من جان  ءار  من جان    والسما  والع رس ا كليلأعنى بين طقوس 

 
 

 ولكن ماذا في السما ؟
 : ر الرؤيا سف فيوسجله لنا  في السما  أنقل ل  بعض ما رءث  الق يس يولنا الرسول اآلن عني 
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نقييا  3ع طييا أن تليبس بيز اوأ   .  هيلات نفسلهاوامرأتله قلد جلا ،  2الخلروف 1سع لر لنفرا ونتالل ونعطه المج  ألن + " 
 ( 7و 8: 21رؤيا )  "الق يسين  4بايا   ألن البز  هو تبرراا

  (222رؤيا ) " جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى روؤسهم أكاليل من ذهب"  +
  (7:  3رؤيا )" الق يسين   لواا هي وجامات مملؤة بخوراوال  ليةاراا  لام كل+ " 
 (1:  21رؤيا  )"  رس الخروفعشا  ع  طوبى للم عوين إلي + " 
  (28:  ::رؤيا  )" يقوين تعال  5الروا والعروس+ " 
 (0::  ::رؤيا   )" تعال  أياا الر  يسوم . ءمين . أنا ءتى سريعا + " 
   

                                                 + + + 
وهنيا   ... (الكنيسية)ييه العيروس ف  و  (الير  يسيوم)فييه العيريس ... عظيميا  عرساالسما  سيكون  فيفيا ءاى   هنا  

 .  و لواا...  اوباور ...  اوتيجان... بي ا    اسنرا ةياب
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هو لفل الزواج و  لواته و طقوسه  :العرس - 1
  

هو عرس رولاني بين الكنيسة و الر  يسوم                                          :  عرس الاروف.. الر  يسوم : الاروف   -2  

  inenl fine البز هو الكتان -3 
أت  بر  - الق يسين       4

  
5-  الكنيسة هي  العروس
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 : في ل اس ا كليل  وكل هذا ستراث وا لا+ 

 ...  والمجامر المملؤ  باورا 1لكانة بمنبسام الكانوتيةفا    

 . على رؤوس العريس والعروس  (التيجان) واألكاليل... في ةيا  بي ا   والعروس    
 

 ، فالكنيسة تذكرنا بان هذا الع رس إنما هو صورة مصغرة  إذا+ 

 ...رس الخروف العظيم لع     

 السما  في  وت ذك ر العريس والعروس بمكاناما   
 .  أمانة  فيوبذل  الع رس السمائي الذت ينتظرهما متى تمما رسالتاما    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا مه   ث من رجليه ألنه يباشرو ل  ال  لذا( ذل  ال  ر  و البرنس فيبما ) الكانوتية  الا مةالكاهن ملتلف بكامل منبس "   - 1
األسقف إليلال الق يس إمبروسيوس في رسالته  .  (12إ ريغوريوس  القيم الرولية في سر الزيجة   فلة  األنبا".  )ل اس كامل                                                                                                

" يعق   الزواج بللة كانوتية من  الواج   أن:  "   Vigilius 
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 : والكنيسة كذل  تري  أن ت ذٌكرنا جميعا بالسما    وكين لسان لالاا ير   + 

  فيسيحدا لكم  للذيهذه الطقوس هو مثال  فيما تشاهدونه "    
 ..." السما  وفى الع رس السمائي     

 ةيشتيالاا للر  يسوم   بل  وتنجذ  للوبنا بالل  و فنفرا ونتال

 : فنطل  جميعا من كل القل  مر  ين

 ( 0::  ::رؤيا "  )تعال   أياا الر  يسوم . ءمين "   
 

                                         +  +  + 
 

 ... بل وأكثر من هذا + 

 :، وهو مزمور عجيب 54 خدم المزمورفالكنيسة لكي تجذب قلوبنا نحو الع رس السمائي تست
 : ( مين ية  250 - 532)   سطينوسو لال عنه الق يس أ(  2   

 إنه أ نية لفل الع رس المق س  للعريس والعروس "         

 " ون ال  لص والذين ي  ا  وشعبه  للم  ( المسيا)للمل                                  
 . النفس ا نسانية و بين الر  يسوم  يسة أوبين الر  يسوم والكنأت         

تطبيقييه علييى أت زواج بشييرا   إنمييا ينطبييق علييى الع ييرس  ني يمكييلع ييرس ملييوكي   التفييايي ييف المزمييور ( "  :    
 .  1"بين السي  المسي  وكنيسته  الرولي

 .2" إنه مزمور عرس الكنيسة " (  5   
 

 ؟54ولكن ماذا في المزمور  
 :عريس السمائي، ومن هذه الصفات أنهيعطى وصفا لل+ 
 " أبرم جماي من بنى البشر "  -2
 :هو اخ ويااطبه  ال  المزمور لائن   -:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 457 فلة، تادرس  يعقوب  القمص  المزامير : من تفسيراا و تيمنا  األبا  األولين  - 3

454المرج  السابق  فلة     - 
2
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 " إلي  هر ال هور  يا اخكرسي  "      
  :مل  للبر و مبغض لإلةم  -5

 " .  ألببا البر وأبغ ا ا ةم "         

 
 : يدعو العروس إلي محبه العريس +  

 نتي وانظرت وأميلي بسمع    وأنسى شعب  وبيا اسمعي يا اب"    

 " لسن    ألنه هو رب    اشتاىل  (   السمائي) أبي  فةن المل        

 .في ا كليل في للن جميل وتستا م الكنيسة هذا الن ا      
 

 : يصف موكب العروس + 

 "ي الن إلي هيكل المل  ... في إةرها  ي الن إلي المل  عذارا"     
 : ومازالا  لواا ا كليل تلتفظ باذا المنظر الرائ      

 .من العذارا و في أي ياما الشموم اةنتانفي موكباا  إذ تسير م  العروس    
 ...عن ما نرا موك  العروس في الكنيسة نتذكر الع رس السمائي  …لذل       
 

                                                         +   +  +   
في الع رس السيمائي  تجعلنا نكا  نليا التيفي ا كليل المق س الموالف والكلماا والطقوس  وهكذا تتكرر 

 !  وما أروم هذا  ... 
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 العريس السمائي : ثانيا                   

  ... السمائي الرب يسوع كلما نحضر صالة اإلكليل الكنيسة تريد منا أن نتذكر عريس نفوسنا
 ... ي  أن تجذ  للوبنا بكل الل  للعريس السمائي تر و 

 
 ؟  هذا الكنيسة فعلتفكيف 
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لليين " وكانييا تطلييق عليييه " مينييوس  يفلييو جييىا"   كانييا الكنيسيية ليي يما تسييتقبل العييريس عنيي   اولييه الكنيسيية بلليين+ 
 :وكلماا هذا الللن تقول ".   1العريس

 باسم الرب  اآلتيمبارك "  

 " في األعالي  أوصنا...  أوصنا يا ابن داود    

 . باا أورشليم الر  يسوم استقبلا التيوهى نفس الكلماا 

 .2فعندما نستقبل العريس إنما نستقبل معه العريس السمائي الرب يسوعلذل  
 

 : وفى أربام النالوس ير   الشمامسة + 

 ".بالبشرية  اتحد الذيللعريس ... السالم " 
 : ا نجيليق رأ لبل  الذتوفى المزمور + 

 (6، 4: 81مزمور " )في طريقه  مثل العريس الخارأ من خدره، يتهلل مثل الجبار المسرع" 
 

                                              +   +   +                                                 
   عو  ألن نتذكر عريسنا السمائي  هيلذل  ف لواا ا كليل 

 : لال لنا على لسان هوش  النبي الذت

 وأخطبك لنفسي إلي األبد "  

 وأاطب  لنفسي بالع ل واللق وا لسان والمرالم    

 (. 0:   21:  :هوش  " )أاطب  باألمانة  فتعرفين الر      
 

 : ةم عا  الق يس بولس الرسول ليؤك  لنا اطوبة النفس البشرية للمسي  عن ما لال

 (  ::  22كورنةوس  :" ) واحد، ألقدم عذرا  عفيفة للمسيح ألني خطبتكم لرجل"  

 
 …لذلك 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
  131 فلة ، مطبوعاا المركز الفرنسيسكانى لل راساا الشرلية، القرن الاامس عشر، الترتي  الطقس، البابا  بلاير الاامس  - 

2
 (11 ، 9:  11مرلس )و (  9:  21ما ) - 
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 ... فخطوبة النفس البشرية قد تمت

 ...في سفر نشي  األناشي   تل ةا عنه العروس الذتوهو عريسنا السمائي 

   سنراث فيه وجاا لوجه  الذتونلن ننتظر بكل الل  واألشواق ذل  اليوم 
 ... الخروفس ع ر  السمائي   يومزفاف الكنيسة إلي العريس  يوم

 ... عشا  عرس الخروفلم عوين إلي ون لي ألن نكون من ا
 ... في أورشليم السمائية إلي األب   نليا معهف
 

                                               + + + 

 ... كلما رأيت العريس تذكر عريسنا السمائي الرب يسوع ف

 ... ب عريسك السماوي لك ا ح  صالة من قلبك شاكر  وأرفع
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 في  بركة الرب:   ثالثا     
 ع رس قانا الجليل                     

  
 

 
 

                     
ا الير  يسيوم هيي أول معجيزا(  22 - 2:  :يولنيا )فيي عيرس لانيا الجلييل  لق  كانا معجيز  تلوييل الميا  إليي امير

يول   الذتوهى معجز  الق لامر ج ي   جي   تليق با نسان الج ي  والاليقة الج ي     ا نسان .  في ا نجيل  المذكور 
 ( . 2 - 5:  5يولنا )من اخ بواسطة الما  والروا 

"  امير لي  اخ" يية تيذوق ول ور الر  يسوم إلي الع رس وبركته لاذا الع رس هو عو   با نسان مر  ةانية لينال إمكان
 .الذت ل رم منه ا نسان بع  سقوطه في الاطية 

 
 (. 2: - :::  :تكوين )  لقد بارك اهلل الزواأ في العهد القديم عندما أحضر حوا  إلي آدم وباركهما+  
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لإلنسان حبه وصنع فيه كذلك المعجزة ليعيد . بحضورهفي العهد الجديد وبارك عرس قانا الجليل  وعاد الرب يسوع+ 
 . في الزواأ  وفرحه وسالمه

 
 :لذلك

وكمةييال لييذل  هييذث . فللي صلللوات اإلكليللل ، بركللة الللرب يسللوع فللي عللرس قانللا الجليللل فالكنيسللة تطلللب مللرات كثيللرة ،
 : ال لواا 

 في عرس قانا الجليل ، يا من حضر" + 
  "بارك هذا الزواأ كمثل ما باركت ذاك الزواأ     
 في بيت الع رس بقانا الجليل تحل عليكما ،  الحالة – سمهاجل  -بركة الرب " + 
 في قلبيكما، وفى منزلكما، وتوفق بينكما ، وتجعل المحبة الروحانية    
  ".وتدبر أرزاقكما ، وتعمر منزلكما     
كليل جليل ، باركته يا كاهن عمانوئيل" +   . زواأ طاهر، وا 

 ". العريس و أيضا العروس بركة ربنا في عرس قانا الجليل تحل على     
 

 التيييميين  يين  ا كليييل  ليييث كانييا تقييال فيييه األللييان  اينتاييا عقيي   ا لايييوكانييا الكنيسيية ليي يما ت ييلى القيي اس + 
 .2يتل ث عن معجز  عرس لانا الجليل الذتقرأ فيه ف ل ا نجيل   وي  1في عي  عرس لانا الجليل تقال

  
فييي عييرس لانييا  يتليي ث عيين ل ييور اليير ( مين ييية 713 - 315)قبييرص والقيي يس أبيفييانيوس   أسييقف سيينميس ب+ 

   3.بامر من نوم ج ي  استمتاعاالجليل وتلويل الما  إلي امر لكي ي ير في الزواج 

 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 172األنبا  بلاير   الترتي  الطقسي   القرن الاامس عشر    فلة  - 

2
 184ابن كبر   م باا الظلمة في إي اا  الا مة    القرن  الراب  عشر   الجز  الةاني    فلة  - 

3
 -  Jurgans, The Faith of The Early Fathers, Vol. 2, Page 72, 73 
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 لماذا تطلب الكنيسة مرارا وتكرارا اآلنهل أدركت 
 ؟ " في عرس قانا الجليل  بركة الرب"                                 

 
 ... خ  ابنايلول ا نسان لي ير  الذتذت لول الما  إلي امر هو فال

 ...يجعل العروسين أبنا  للملكوا  الذتوهو 
 ...في ل رته  ل يام إمكانية تذوق ملكوا اخ   والليا  بل  اخ والفرا بالوجو 

 . وهو الذت ي يرهما جس ا وال ا
 .الفرا الرولاني والسنم السمائي  منيبار  الزواج ويجعله ينبوعا ي ين    وهو الذت

 

 الرب يسوع  اسم:   رابعا      

 والثالوا القدوس                          

 
      في كل  ن  وفى كل للن الر  يسوم والةالوث الق وس اسمنج  أن الروا الق س ل  و   

 . . .في ل ر  اخ   فنشعر أننا
 ... وفى ظله نجلس 
 … المكان في نلس أنه موجو 

 . . . عالميفي ا كليل ليس مجر  فرا  أن ما يتم
 ...  فيه سر اخ إلايولكنه عمل 

       …للوبنا اشوعا  تمتللف
 . وتستطي  أن تسك  ت رعاتاا أمام اخ 
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 سيمفونية :               خامسا 
  الروحانيالفرح                     

 
 ...  بسر الفرح" سر الزيجة " سمى من الممكن أن ني  2

 : إذ أن كل ما فيه يوصل إلي الفرح الروحاني البهيج      

 ( 7:  2بطرس  2)  يفي ا نسان فرلا ي ينطق به ومج بالمسي  كعريس للنفس يول  فايتلا +       

 ...  حياتهما بالفرح تمتلئوالكنيسة تطلب للعروسين أن +        

    سيعطيه اخ للعريس الذتيمان ترت الكنيسة الفرا  اوفى ةقة +       
 ...وتطل  من العريس أن يقبل هذا الفرا          

  
في  لواا وطلباا ا كليل التي ترفعايا الكنيسية   مين  ي تعال بنا نستم  معا إلي هذث السيمفونية الرائعة عن الفرا :

 : أجل العروسين

 "  ليدخال إلي شريعة الفرح" +      

  "هب لهما فرحا وسرورا " +      
  "أكاليل فرح ومسرة " +      
 " أكاليل تهليل وبهجة قلب " +      
 

 : وتااط  الكنيسة العريس لائلة 

 " أعطاها لك المسيح إلهنا  التيالفرح وموهبة اهلل  اقبل"      

 " المزين بكل نوع   1امض بفرح إلي خدرك"      

 "  وعروسهبالرب أيها العريس وتهلل  افرح"      
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 ما م  العريس و العروس  - 
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 : وتاتم الكنيسة ب عو  جمي  اللا رين للفرا   بقولاا 

 أنعم به الذيفي هذه الساعة المباركة من أجل هذا الفرح  لنفرح"     

 . " المباركة  وعروسهفي المسيح  إلهنا على هذا األخ المحبوب     
 

                                        + + + 

 
 ... للقل   اللقيقيالروا ي عونا ألن نعرف أن اخ هو واه  الفرا + 

 ... وهو يري  لقل  ا نسان أن يفرا ويتالل   
 ...  وعلى ا نسان أن يقبل الفرا من اخ 

                                 

 بع  ما لرأا هذث الطلباا   + 
 ... انل  لواا ل اس ا كليل ؟  منخ للعروسين سيعطيه ا الذتهل رأيا مق ار الفرا والتاليل 

 

 ...تهبها السما   التيسر السعادة الحقيقية  ويقبال الروح يدعو العروسين ليكتشفا+ 

     ... الرولانيفي الفرا  سعا   م ار    
   لوي شية اهو نف عالميبجوارث يكون كل فرا  والذت   
 

  :سينال العروسان هذا الفرح عندما + 
  ... ين تان لل لواا 

 ... ويرفعان للباما بالت رعاا 
 ...  في اشوم وولار وعن ما يقفان  
 . ويكونان مرت ين منبس اللشمة   
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 ولكن هل بع  أن يياذ العروسين هذا الفرا العجي   + 
 .. هل يحتاجان للذهاب إلي صاالت الرقص  ير الالئق وشرب الخمر والمسكر ليفرحا ؟؟  

ذا ذهبا فهل ستستمر موهبة اهلل وفرحه          في حياتهما ؟؟  وا 
  ؟ أم أنها ستفارقهما             

 ألنه  أية الطة للبر وا ةم ؟ "       

 و  أية شركة للنور م  الظلمة ؟              

 ( 23   22:  2كورنةوس  :"  )للمسي  م  بليعال ؟  و  أت اتفاق                 
 

                                        + + + 

ألن هنا  أمورا هامة يجي  فامايا أوي .... سنؤجل ا جابة علي هذا السؤال لتى ي ل القارئ العزيز إلي البا  الراب  
 : ولكن اآلن نستطي  أن نقول معا ... لبل أن نلاول ا جابة 

 
 : هكذا رأينا 

 ...ا سماويا عجيبا في اإلكليل المقدس فرح أن اهلل يعطى
 ... في قلب العروسين يصبه صبا

 يما النفس ويغمرها بسعا   سمائية  الذيذ رولانيا افرل
 ... ليس لاا مةين على األرض 

 
 : وعلينا 

 أن ي نالط فرا اخ بالذها  إلي  ايا الرلص  ير النئق أو  عو  الرال اا 
  …أو شر  الامر والمسكر 
 وليحافظ العروسان على هذا الكنز                       

 الثمين من الفرح ،                             
 .  الآللئثمنه يفوق كل  والذي                       
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  الداخليالسالم : سادسا          
 

يابه اخ ؛ سينما  الذتم والمتاع  النفسية ما ألوج البيا الج ي  إلي السن واي طرابااع ر القنلل والانفاا  في
  ..( . 8::  22يولنا " ) ليس كما يعطى العالم "   رولانيا
  … في صلوات اإلكليل طالبة السالم للعروسين تتضرع الكنيسةلذل  

 
 :   إلي هذث ال لواا استم  معي 

 كن وسيطا لهذين العروسين ، " + 
 ... صلهما بعربون الشركة     
 ة برباط المحبة ، ليكونا بالفة واحد    
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 . أعطيه لكما سالميإذ تقول لهما     
 .أنا أتركه معكما  سالمي    
  "فانت سالمنا جميعا     
 " واحد وسالم  بامتزاأ احفظهما" + 

  "وخضوع وهما بال لوم  واحتمالليعيشا بدعة وهدو  " + 
 

 : وفى مر  للشمامسة يقولون + 

 ى قبلته من أب الذيخاصة  سالمي"     
لي األبد  اآلنأنا أتركه معكم من         .  "وا 

 

  :وفى طلبة أارا تطل  الكنيسة من أجل كل اللا رين + 
 أيها المسيح كلمة اآلب اإلله الوحيد ،"      

 ". أعطنا سالمك هذا المملو  من كل فرح        
              

                                         +  +  + 
 ...ستمعا معي إلي هذث الطلباا المملؤ  لجاجة هل ا

 ...لبة ألوي هاإناا تعبر عن لل  الكنيسة أيم الم  
 ... تت رم وتشف  من اجل العروسين 

 ...بطلباا ةمناا أ لي من كل كنوز العالم 
 ...ألن واه  هذث العطايا هو اخ ول ث 

 ...وي توج  إي عن ث 
 

 الطلبات ؟هل يستجيب اهلل لهذه ...ولكن 
 :عندما ... نعم يستجيب 

 ...تكون هذث الطلباا ليسا طلباا الكاهن ول ث 
 ... بحرارة خارجة من قلوب أحبا  العروسين اتطلبولكناا 
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 ...الذين يعرفون أنام يل رون  لواا ا كليل ليس لمجر  تتميم واج  
 ...نلو العروسين  ةولكن ألن عليام مسؤولي

  الكنيسة بلجاجة من اجل العروسين ال ن  م  ةوهي مسؤولي 

 
 

 طلب التوفيق بين: سابعا        
  العريس والعروس

 
العروسلين يحتاجلان لنعملة خاصلة تجملع الكنيسة األم اللنيون الملبية ألوي هيا تعيرف بليرو  عي و الايير   وتعليم أن 

ن أجييل أن يكييون اخ هييو م يي ر  ييلواا ا كليييل بطلبيياا كةييير  ميي تمتلييللييذل  .   فللي الحللب وتوفللق بينهمللا قلبيهمللا
 . التوفيق والتآلف والملبة بين العروسين 

 ! ! ! وما أروم هذث الطلباا 

 .  في رفع القلب متضرعة هلل من أجل العروسين وما أجمل أن تشترك الكنيسة كلها
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 :في كل ل اس إكليل  ليت ... اللبي   ءاى
 ... ترف  للب  وتت رم من أجل األسر  الج ي   

 ... من ال ل    أو التعليقاا   أو الكنم أةنا  ال ن   ع  

 ... في ال ن    فمستقبل هذث األسر  يرجونا أن نت رم بلجاجة  بل جاه 
 

                                       + + + 

 
 

 : ، دعنا نرى اآلن معيتعال 
 

 العروس ؟ كيف تطلب الكنيسة طلب التوفيق بين العريس و                   

 
 :ت لى الكنيسة هذث الطلباا 

 كن وسيطا لهذين العروسين ، " + 
 ... صلهما بعربون الشركة      

 " ليكونا بالفة واحدة برباط المحبة      

 
 ...لفة بين العروسين فالكنيسة هنا تطلب من اهلل أن يكون هو الوسيط والناسج لخيوط األ        

 ...  والعاقد لرباط المحبة بينهما
 ... زواج ءار و أت  المسيليوهذا هو الفرق بين الزواج 

    فيه عمل نعمة اهلل المسيحيالزواأ ألن 
فيي  بعكيس ميا يلي ث)  األيلامفي رباط يزداد تماسلكا ملع ملرور  واحدا االثنينفي الخفا  ليجعل  يعمل الذيوسر اهلل 

  ( .تب أ لوية ةم ت عف م  مرور الزمن  التيالزيجاا األارا 
 

 . "على هذا الع رس بسالمة وألفة ومحبة  وأستربارك " + 
 . "واحد وسالم  بامتزاأ احفظهما" + 
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 . " اتصالهماثبت " + 

 
 ...في ا كليل  وتستمر مةل هذث الطلباا

 ... لتى نقف من هشين عن ما نستم  لللن رائ  
 ل ث ؟  الذتونتسا ل ما 

 
 
 

 : وتيتى ا جابة 
  فيييرأا هيييذا الجمييي  الغفيييير مييين أبنائايييا اليييذين تقييي موا لنييييل سييير الزيجييية   واليييذين  ا يميييانبعيييين عنييي ما نظيييرا الكنيسييية 

 ... سيتق مون لنيل هذا السر 

 ... رأا فيام من فت  للبه للروا الق س أةنا   لواا ا كليل   وطل  من القل  
 ...  عروسين والتفاهم بين ال واالنسجامالروح القدس وأوجد التآلف والمودة والحب  يفات

 مثل آلة موسيقية تتناسق أوتارها وتتوازن نغماتها ، االثنانفصار 
 ...  خرأ لآلذان أروع األلحان ، ألحان الحب والتآلف والتوافق فت  

 
 :ترا الكنيسة كل هذا فتش وا مترنمة باذا الللن الرائ  

 "ين الروح القدس معا مثل قيثارة يسبحون اهلل كل ح 1هؤال  الذين آلفهم" 
  

                                          + + + 
 

 : العروس المباركة  أيتاا...  و ... أياا العريس المبار  

 ...أن ت ليان وتطلبان هذا التوافق  للبيكم أتمنى من كل 
 ... وتلر ا عليه مةل لر كما على كنز ةمين ... في هذث ال لواا  وكم أرجو أن تنايث

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 أت جعلام متآلفين - 
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 الباب الثانى                    

  استمتعا  وبع  أن  واآلن
 بمفاهيم  ن  ا كليل الرولانية   

 في  يمكننا أن نب أ

 : منالشة هذا السؤال الاام 

 

 
 
 
 
 

 في  ماذا يحدا                                

 اإلكليل المقدس ؟                           
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 زفة دخول العريس والعروس                         
 



 

 35 

 : موكب جليل يدخل إلي الكنيسة  في

 :وهم يرددون اللحن المفرح  الشمامسة: أوال 
 .  "ملك السالم " لحن هو  والذي" إبؤرو "         

 

 وهم ينش ونه ألن الموك  ليس فيه فقط العريس والعروس   +        

 ... الر  يسوم المسي  ولكن فيه مل  السنم              

 ...في هذه الزيجة الروحانية  فقد حضر ألنه الطرف األول+        

 ... في الثالا اثنين بين  اتحادهو  األرثوذكسيفالزواأ           

 ... في المسيح  بين العروس والعريس اتحاد          

 الكنيسة    هو الذتفي جس  المسي     فالعريس والعروس هما ع وان          

 ...فكل مناما متل  بالمسي            
 ...  نفسيهما وحياتهما للعريس السمائين في هذه المناسبة الروحانية يسلما وهما          

للعيريس السيمائي   عيروس المسيي  ي تقي م لياتايا  هي التيفي الكنيسة ي  والعروس   وهى ع و
 ... لعريسااعروسا  في هذا الع رس تق م أي ا نفسااهي وها ... 

 
 في هذا الموك   فام ا ام اخ ووكن  أسرارث   يسيرون:  األبا  الكهنة: ثانيا 

 .  منبس الا مة الكانوتيةمرت ون وهم         

 فمكاناا من هذث الليلة هو مكان :  يمينهتسير على  العريس والعروس: ثالثا 

 ...  وايلتراموالتق ير يشير إلي القبول والل   الذتاليمين           
 

                                            +    +    + 

 ... الشمامسة  وا امه   ووكن  أسرارث الكانة   فالموك  إذا هو موكبا مق سا   فيه المسي +        

 ... مسيح في ال ، حيا سيتحد العروسان1هذا الموكب هو موكب الدخول إلي مملكة المسيح+          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 -   John Meyendorff, Marriage, An Orthodox Perspective, page 34 
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الشييعو    سيل يير فيييه ميين كييل األمييم وميين كييل القبائييل وميين كييل الييذت ويييذكرنا الموكيي  باييذا المنظيير البايييج             
 . لعريساا السمائي ( الكنيسة)زفاف العروس  

 

 
 
 

 صلوات اإلكليل المقدس بداية                 

 

ظيما من أسرار الكنيسة   هو ليتورجية ولي اس ا كلييل يتوجه الجمي  نلو الايكل المق س ليث سيتممون سرا ع+ 
 ... 

 ... فيه للول للروا الق س ليول  العروسين 

 ... فيه  هن بزيا مق س 

 ...كانوتية  للل   وأكاليل مق سة  ارت ا فيه 

 ... وأللان كنسية ( طلباا ) فيه باور وءواشى        
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 ... في هذا الزواج  لا ر فيه الر  يسوم كشري 

 .  هول يسيولا ر معه منئكته 
 

 ،  ما أروم عمل اخ المعجزا فيه...  أعظمهلقا   ما أره  هذا السر وما + 

   ( مين ية  208ي   528) الفم  ذهبيالق يس يولنا  فكما لال+ 
  ، أنظر كيف لصقهما اهلل وضمهما معا"                   

 ".نا جسدا واحدا بواسطة سر الزواأ ليكو                                    
 

 : الفم مااطبا العروسين بع   لواا ا كليل  ذهبيومر  أارا لال الق يس يولنا  

  1"لقد أصبحتما اآلن واحدا ، مخلوقا حيا واحدا "                       
 
 : فيقول ( مين ية  0::ي 220 (أما العنمة ترتليان + 

  … وال     ر بة   …وال اِّ  رجا    … ي بلان وال ا  " 
 .  وال     ا مة  ( ... كيانا وال ا ) نظاما وال ّا   

 في الجس     في الروا أوااتنفاا ليس هنا     
 .  في جسد واحداثنان في الحقيقة  بل هما   

2... "  ، تكون الروح كذلك واحدة وعندما يكون الجسد واحدا     
 

 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 -  Homilies on Ephesians, Homily 20 

2
 - Tertullian, Ante-Nicene Fathers, Vol. IV, page 48  
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 العروس تجلس على يمين العريس                   
 
يجليس  كيي 1فيي الناليية القبليية يتولف هذا الموك  الجليل لر  الايكل ليث و يعا الكنيسية كرسييين أميام الايكيل+ 

 . علياما العريس والعروس  بينما يقف الكانة والشمامسة مقابلاما 

 
 لماذا ؟ ... تجلس العروس عن يمين عريسها + 

 في البا   سبق ا شار  إليه الذت)  23كما تل ث عنه المزمور     بقة للعرس السمائيهذه صورة مطا
 (: األول 

 .( 1:  23مزمور " )بةو  موشى بالذه    مزينة بينوام كةير  ( أياا المل  ) لاما الملكة عن يمين  "    
 ...ا كليل في  لواا  إلي الع رس السمائي منذ الللظاا األولى انتباهناتش   فالكنيسة

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
 على يمين الايكل أت -  
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 لماذا ؟ ... تحمل كل منهما شمعة طويلة جميلة  شابتانبجوار العروسين  انقفت+ 
 :نج ث يقول   مزمور عرس الكنيسة    23نعو  مر  أارا إلي المزمور + 
 . ( 22:  23مزمور " ) في إةرها  ي الن إلي المل  عذارا"    
 .القبطيفي الطقس  لنئى يتبعن العروس   ول  أمسكن  بالشموما( شاباا  ير متزوجاا ) فاؤي  هم العذارا     

 
 
 

 : ، فإنهم  1األخرى األرثوذكسية في بعض الكنائس أما + 

 ولكن لماذا ؟ ... كل من العريس والعروس شمعة يمسكانها طوال صلوات اإلكليل ليعطون    

فيي  رسبع ي االسيماواالمسي  له المج  شبه ملكوا والسي  ... ن  لواا ا كليل تذكرنا بالع رس السمائي إ: يقولون  
 : في إل اها جا ... أكةر من مر  

 

وكييان    .العييريس يسييتقبال واييرجن  نم ييابيلاعشيير عييذارا أاييذن  االسييماوايشييبه ملكييوا " 
وفى ن يف اللييل ... نم ابيلافي ءنيتان م   اللكيماا أاذن زيتا... امس منان لكيماا 

متيى  ) "   م يابيلان فقاما جمي  أولئي  العيذارا وزيين  ...ل  ار  راخ هوذا العريس مقب
:3  :2 - 25 . )  

 

 .  واست ا    تعطى نورا لبم ابي  ممتلئة زيتا    العريس السمائي الر  يسوم استقباللذل   فاذا المةل يتل ث عن 

  يسييتقباله واسييتع ا همامائي  ا كليييل يمسيي  العروسييان بالشييموم المنييير    معلنييين إشييتيالاتاما للعييريس السيي هكييذا فييي
فيييي ماافتييية لتيييى يكيييون لاميييا ن يييي  العيييذارا  بيييه   واللييييا  وايتليييا   وتقييي يم لياتاميييا ليييه   ملكوتيييهفيييي  والييي اول

 ... اللكيماا 
 

                                            + + + 
 لالحتفلالصلورة مصلغرة  هليصلالة اإلكليلل الكنائس األرثوذكسية كلها تتفق معلا عللى أن يو   لنا أن  الطقس وهذا

  ...له  روحيبالع رس السمائي ، ومدخل 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طقس اإلكليل في الكنائس األرثوذكسية  التي تستخدم الطقس البيزنطيراجع      -
1
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 ...نلياث بالقل  والفكر وا شتيالاا 
 .  الرولي وايستع ا وبتايئة النفس 

                                         + + + 
 : ولكن من المخجل 

رتيي يان منبيس ي تليييق باييذا الملفيل المقيي س   وي بالمكييان المقيي س الممسيكتان بالشييمعتين ت الشييابتينأن نيرا أليانييا أن 
 . قفان فيه ت الذت

 ...  لواا سر مق س  هي ن  ا كليل ف
 ... لا ر فيه ر  المج  ومنئكته   وفيه عبا   وت رم 

فيق مي  ء ا  ل يور   وي تت اآلايرينعةير تجرا العفة وت   والتيليسا فياا لشمة    التيوكل هذا ي يتفق م  الفساتين 
 ...  كنسيسر 

  –رمز ايستع ا  يستقبال العريس السمائي في اليوم األاير  –أيتاا األاا الممسكة بالشمعة 
 ... والوالفين بجوار  أرجو أن تياذت بركة الر  ومنئكته ول يسيه اللا رين هذا ا كليل

 . ستفرلين وتنالين أكةر بكةير مما يري ث للب باذث البركة 
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    الكاهن يبارك الدبلتين
 : وهو ير    ا بي ث  م  ويمسكا " (زنار  " في الكنيسة نسميه ) 1يربط الكاهن ال بلتين بشريط ألمر  +

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
لة  ( أو الااتمين ) كانا  الكنيسة  ل يما  تربط  ال بلتين   -   ( اللمط أو الشملة ) م  ا كليلين في  الزنار و تلف الجمي   م   الل 

لةوتقال الةنةة روشوماا  عليام معا    والسب   في ذل   أن  عق  ا  .لزواج ي يتم  بال بلتين فقط و لكن باألكاليل و الل 
 :راج  
 17    13األنبا  إ ريغوريوس   القيم الرولية في سر الزيجة    فلة  -1
 121النفيسة في شرا طقوس و معتق اا الكنيسة   الجز  الةاني     فلة  لالقمص  يولنا سنمة   الآلل -2
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لهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال ، باسم"   ربنا وا 
 وواضع ناموس األفضال ،    

 (فالن  )كر األرثوذكسي الب االبنإلي  نعقد زواأ       
 " . ( ةفالن )البكر  األرثوذكسية ةالمبارك إلي االبنة        

 " آمين "   : ير   المرتلون و بال لي  ال بلتين  ويرشم+ 

  " تالسماوافي الذي آبانا "   ةم ي لى كل الشع   +
 

 
 :الكاهن ةم ي لى  +

لهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال ، باسم"   ربنا وا 
 وواضع ناموس األفضال ،    

  ( ةفالن )البكر  ةاألرثوذكسي ةالمبارك ةاالبننعقد زواأ        
 " .  (فالن  )األرثوذكسي البكر  االبنإلي           

 " آمين "   : ير   المرتلون و بال لي  ال بلتين  ويرشم+ 

  " تالسماوافي الذي آبانا "   ةم ي لى كل الشع   +
 " آمين "   : ير   المرتلون و  للمر  الةالةة ن بال لي  ال بلتينالكاه ويرشم+ 

    " تالسماوافي الذي آبانا "   ةم ي لى كل الشع   +

 
 ...  وفي ل ورثالر  يسوم  باسمإذا   فالكاهن يعلن للجمي  أن هذا الزواج يتم   

 ! ... أل سه وما ! ... ما أره  هذا   

 ... اخ ولوته ونعمته  سمبافنلن أمام عق  زواج يكمل   

 ...  روحانيفهو زواأ  

 ... والروا الق س  وايبناآل   باسمن يرشم ال بلتوت    + 

                                                                                                                                                                           

 139   فلة  القمص منقريوس عوض اخ   الكتا  الاامس -3
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 . العروسين  يل ر ويول  لكيال لواا    ب ايةفي    للثالوا القدوس استدعا  هيالرشومات  و

 ... الت رم  إذا   فاذث للظاا جليلة   يج  فياا الاشوم و    

 من كل اللا رين  ن  بلجاجة من أجل أن يول  اخ العروسين  تتطل     

 ... بيا العروسين  هيويب أ باما كنيسة ج ي       

إليي  يوا الشمامسية مير  ين  (وليس ز اريي هم  )وهذث للظاا ااشعة   تتطل  من الجمي  أن ي موا أ واتام 
 ...آمين ... آمين ... آمين  :

بيالكف عين الكينم مي  اآلايرين  والتراميهتيولير السير ... فيي المليبس  لشيمة... ل ين  في ا تركيز: وهذا يتطل      
 .(الملبس)عن ال ن  بالت وير أو توزي  الللوا  اينشغالوبع م 

  
                                         + + + 

 

  "صالة الشكر "  في يب أ الكاهن بع  ذل  + 
  مق ميية الشييكر خ علييى كييل لييال   وميين أجييل كييل " ب يين  الشييكر " كييل  ييلواتاا وهييذث عييا   الكنيسيية   أن تبيي أ 

 ... لال   وفى كل لال 
 

 : وفى اتام  ن  الشكر ير   الشمامسة + 

 " بالبشرية  اتحد الذي الحقيقيللعريس  الذي... السالم للخدر المزين "     

   الر  يسومرا تال لواا ترف  الكنيسة أنظارها ل ب ايةفي  وهكذا    
 ... بنا   لنكون وال ا فيه  اتل  الذت اللقيقيالعريس 

 

 ةم ي لى الكاهن طالبا من اخ أن يكون وسيطا للعروسين + 
 .  ويربطاما برباط الملبة ويعطياما سنمه
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  (البرنس) ثياب الع رس                   
 

 نعو  اآلن معا لنتتب  طقوس ل اس ا كليل  
 : ف ما فياا من كنوز رولية ونعم رولانية ونكتش

 ... سيلفا نظرنا أن الكاهن ي لى على منبس مذهبة ةم يقوم بةلباساا للعريس 
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 ؟  ؟ ولماذا يرتديها العريسالمذهبة هذه المالبس هيفما 

 : نراج  فياا معا  لكينجي  على هذث التساؤيا   يب  من ولفة ل ير   لكي

 

 : قصة ثياب الع رس 

وجيي  فيييه المليي  إنسييانا لييم يكيين  والييذت؛  ( 22 - ::  ::متييى  )المليي   ابيينمةييل وليميية عييرس  عزيييزتهييل تتييذكر يييا 
 . في الظلمة الاارجية  هذا ا نسان وي يه ويطرلوث رجلييبسا ةيا  الع رس   فيمر الا ام بين يربطوا 

 

 :  (مين ية   0:: - 230 ) ا سكن رتيقول الق يس إكليمن س + 

 . سييرورتيتلقيق  اآلنأعي  نفسيه سييقول  اليذتوا نسيان . نلين مي عوين إليييه  اليذتهنيا ا عي ا  لل يور الع يرس " 
ييا  يال  كييف  اليا إليي هنيا ولييس عليي  : أما ا نسان  يير اللكييم و يير المسيتع    فسيسيم  كلمياا الير  

 " . لباس الع رس

                                          + + + 
 

 ... في ذلك اليوم البسين ثياب الع رس بان نكون السماويفالرب يطلب منا أن نستعد للعرس ا   إذ
   السماوتفي طقساا الرائ  تري  أن ترف  أنظارنا إلي الع رس  والكنيسة

 . للعريس  بةلباسهوت لى عليه   ةم يقوم الكاهن   1فتقوم بةل ار البرنس

 
 : المل    فيقول  ابنهذث الةيا  بمةل عرس (  مين ية  2:0 – :52) ويربط الق يس أيرونيموس + 

  . "أعطاها الرب للكنيسة  التيأن هذه الثياب تشير روحيا إلي ثياب الع رس " 
 

 : وكين لسان لال الكنيسة يقول + 

 تذكرك بثياب عرس السما  ، التيها قد تسربلت أيها العريس بالثياب 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هو عبار  عن ر ا  من لما  ةمين مزين كله بال لبان    البا ذهبية اللون   ويو   علي الكتفين ويغطى  البرنس -1
 .ولكنه مفتوا من ا مام وليس له أكمام.  الجسم كله من ا مام و الالف
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 ... سما  لدخول ال االستعدادفي  تجتهد لكي
عداد نفسك وبيتك ليوم   " .  رس الخروفع  " وا 

 
  ماذا تقول الكنيسة وهى تصلى على هذه الثياب ؟ولكن + 
 .. لل نسالك يارب أن تبارك هذه الح  "     

 .. لل المجد والخالص لتصير ح        

 " لل الفرح والتهليل ح        

 " في النفس والجسد والروح ن نقيي احفظهما"     
 

 هذث الةيا  هباا رولية   تعين على الانص   ففيإذا  + 
 . وتكون م  را للفرا والتاليل   وتؤ ا إلي المج  

  (نطلق علياا البرنس  والتي )وبينما يقوم الكاهن بةلباس العريس هذث الةيا   + 
 : يرنم الشمامسة لائلين    

 ..لة الروحانية الملتحف بها ميخائيل الح  "     
 العريس  لة العفاف أعطيت لهذاح        
كليل بهجة على         " .  رأسهوا 

 "رس الاروف ع  " في مشا   الكنيسة أفكارنا نلو السما    وو عتنا ااتطفالق  + 
 رس السمائي   للع   استع ا ثفي كامل  لنرا رئيس المنئكة الجليل

 ... لة الرولانية مرت يا الل  

 . لة العفاف رت يا ل  ةم تعو  بنا لنرا العريس م   
 

 ... عطى أاي  العريس ةيا  العفاف وأنا ترا الكنيسة ت   أايمشاعر  يا  هيما + 
 : ي تقول من للب  أ   

 . ءمين ... ءمين ... ءمين    

 . في اليوم األاير مستع ين ويبسين ةيا  الع رس  أي تطل  من كل للب  ألجل نفس  وألجل كل ألبائ  أن تكونوا

                                          + + + 
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 ييال  للمسيييي   كجنييي تتجاهيي   لكيييةيابيييا مق سيية   ةيييا  العفييياف    ارتيي يالقيي  ... العيييريس  أاييييييا + 
 . تتر  عن  ملبة العالم وملبة الاطية وتعطى للب  وليات  خ  ولكي... وتكس  األب ية 

                                         + +  + 

 :  تسالنيلعلك 

 لل المجد والخالص ، ، لتصير ح   ل  لح  التبارك هذه "  :   الصلوات تقول

 " . في النفس والجسد والروح  نقيين احفظهما... لل الفرح والتهليل ح                       

 لعروس ،لإذا ، فالصلوات تتحدا عن ثياب للعريس و 
 

 فاين ثياب العروس ؟ 

 : اإلجابة 

  فيايا يطلي  الكياهن  ليةفالكنيسة ل يما كانا ت لى  ن  وال   على برنس للعريس وءاير للعيروس ومعاميا الل   نعم  
 :من اخ 

1"  (العريس وعروسه  )أن يباركها حتى تصير لعبديه " 
 

 
   : وا لة ج ا  ا كليلوطلبة 

 .  "لل المجد والخالص ح   تصير لعبديك اللذين يلبسانهما بمسرة صالحك لكي" 

  ... (برنس  )فواضح جدا من الطقس وصلواته وجود ثياب للعروس   لذل 
 " بيرنس العيروس "   ملياويا بعيض اآلبيا  األسيالفة والكانية إعيا   فاييأميا األابيار السيار  . مين الطقيس  ااتفىولكنه 

 ... مر  أارا إلي طقس ا كليل 

 ...  ا فليس العريس ول ث بلاجة إلي هذث البركة   بل العروس أي

  " برنس العروس " في ت ميم   ور  للعريس والعروس   وكل مناما يرت ا برنس   أرجو أن تساع  الكنائس هيوها 
  .إلي طقس ا كليل " برنس العروس " والعو   إلي إرجام 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 137الجز  الةاني     فلة النفيسة في شرا طقوس و معتق اا الكنيسة    لالقمص  يولنا سنمة   الآلل -  
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 49 

 
 
 

... لليون   وباركاميا بالرشيوماا المباركية ألمير ا لرييرتفيي شيريط  ال لواا و   الكاهن  بلتين من الذه  ب اية في
 : اآلنلبس كل من العريس والعروس ال بلة   والتساؤل ي   اآلنوها هو 

 

 لماذا الدبلتان  ؟ ولماذا من ذهب ؟ 

 في تفسيرث ( مين ية  0:: - 230 ) ا سكن رتيجي  الق يس إكليمن س + 

 : من إنجيل لولا  22ال   لاالا   

  ... ااتما من ذه  عروسهيعطى  للعريس أن ينبغي" 
 إلي األمانة الزوجية فقط   ن ااتم الع رس ي يرمزإ   
 .. .ربة البيا وأم العائلة  هي   التيبل ويشير أي ا إلي اللقوق الاا ة بالزوجة       

  ... كل أمور الليا  فيفي ت بير المنزل وتربية البنين   والتعاون  منياألأناا ساع ث علي و           
 :ابل بٌ ر  ز  رامة التي أاذها الك علي مةال المرأ  ل ا رجلاا    نالتاا التيوي ل كذل  على الكرامة              
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  ."  ‘( 5::  :لجى )يقول ر  الجنو    ااترت ل   ألنييقول الر  وأجعل  كااتم ’      
 

  عييين  22ال   يييلاااأليرث  نجييييل لوليييا فيييي تفسييي(مين يييية  208 -  528) الفيييم   ذهبييييويتلييي ث القييي يس يولنيييا + 
 : ااتم الع رس بقوله 

شار  الاطبة وعربون الع رس  المسيليإن الااتم عنمة الاتم "       " .   وا 

 
 ولكن ، ماذا يقول الكتاب المقدس عن الخاتم ؟ 

وأنيه لياز عليى   فيي م ير   فيي أعليى مرتبية لبيان أنه ل   ار ( :2:  22تكوين  )يوسف تسلم ااتم فرعون  - 2
 . ةقة فرعون 

 لوليا  )فيي يي ث  أمير أبيوث بيين يجعليوا ااتميا  األ يغر   ايبينعن ما عيا   (ال ال  ايبن )الشاطر  ايبنفي مةل  - :
 .   عنمة القبول والةقة  ( :::  23
 

 :لذلك 
  إذ أن  كلل شلئ فإعطا  الخاتم عالمة على أن العريس قد أعطى العروس كل شئ ، وهى كذلك قلد أعطلت العلريس

 . لآلخر ويرتبط باآلخر ينتميفلقد أصبح كل منهما . يلبساا اآلار  التيكل مناما على ال بلة  اسم

...   فق  سلماا ااتمه وهيى سيلمته ااتمايا  يربطهما معا الذيفهو عربون المحبة ، وعالمة العهد عنو  على ذل    
  .1ائصه ، وأن كل منهما يكمل نقائص اآلخرقبول اآلخر كما هو بمميزاته ونقوهذا أي ا معناث 

 

 لماذا من الذهب ؟ 

 . أةمن المعا ن وأنقاها وأجملاا هو   ذل  ألن الذه   وامتيازهالل يلة على عظمة ليمة الرابطة الزوجية + 

ة الملبية والذه  كذل  ي ي  أ وي يفس  ماما طال الزمن وماما تغيرا ظروف البيئة   فاو بذل  اير تشبيه لعنلي+ 
أو ال ييييلية أو  ايلت ييييا يةعنليييية ي ت ييييعف وي تتغييييير مامييييا تغيييييرا الظييييروف  فاييييي ؛تييييربط الييييزوج بزوجتييييه  ءلتييييي

 .   وماما طالا باا السنين  ايجتماعية

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
1
 - John Meyendorff, Marriage, An Orthodox Perspective, page 32  
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 ؟  (الزنار  )األحمر  الحريريلماذا الشريط 

القيمة   متين الرابطة     الي:  المسيليمةله مةل الزواج    ناعم الملمسالةمن   متين ال ن    و   الي لما اللرير 
 . تغلفه عنلاا الملبة واللنان والتعاطف والمشاعر الرليقة 
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 :  اللون األحمر فهو إشارة إلي دم المسيحأما 

 .  ( 3:  2رؤيا  )" يانا ب مه ا سلنا من اط+ "   

 .  ( 1:   3رؤيا  )" خ ب م   واشتريتنا+ "   
 ...عالمين أنكم افت  يتم ي بيشيا  تفنى بف ة أو ذه  + "  

 ( 21   27:   2بطرس  2" ) بل ب م كريم كما من لمل بن عي  وي   نس   م المسي        
 
عليي بيتايا لكيي ي يير لايا ولكيل  (أت ألمير الليون )  scarlet threadول يما و عا رالا  ايطا لرمزيا +    

ول  لال كةير من األبا  بين هذا الايط القرميزت اليذت (.   21   27:  2يشوم ) ا ان ا و ليا  من في بيتا
 .   1استا مته رالا  هو إشار  إلي الانص الذت تم ب م المسي 

 :في ل يةه عما فعلته رالا  ( مين ية  202 - :1)  وكمةال لذل    يقول الق يس إكليمن س الروماني      
 .2" وبذل   ار معلوما أن الانص يج  أن يتم من انل  م الر  لكل الذين يؤمنون "          
  

 ... لذلك فالشريط األحمر يذكرنا بالخالص الذي تم على عود الصليب 
 بل  المالص ومشاعرث الفيا ة نلو البشرية    االقيمة   مفعم  اليوهو انص 

 ...  الكريمب مه  اطاياناال ائم ألن يغسلنا من  واستع ا ث
 

  :الحريري ا بهذا الشريط تبطوقد رأينا أن الدبلتين قد ر  
 ... في هذث الزيجة وهذث الرابطة  الر  يسوم المالص هو طرف عنمة على أن+ 

  ...  الغاليب مه  اشترانا تالذ اللبي  وهو العريس   
 

 ... وهو  يلة على أن ل  المالص سيمل  على للبياما   +

 . ليا  العروسين   ايةص هو وأن الان   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - St. Ambrose, On Christian Faith, 5,10  &  St. Justin Martyr, Dialogue with Trypho, n. 111 &  Irenaus, 

Adv. Her., IV, 20  
2
 - St. Clement, The First Epistle, Chapter XII 
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 : العريس والشريط األحمر 

 . على كتفه   ويستقر ظارثلبس العريس شريطا ألمر ي ور لول   رث و سنرا أن الكاهن ي  

 ما معنى هذا ؟ 

 ... للنا أن الشريط األلمر يرمز إلي الانص الذت ل مه الر  على ال لي  

إشييار  إلييي أن العييريس يلمييل الايينص وبركيياا الايينص ويقييو  أسييرته نلييو فييي لمييل العييريس للشييريط علييى كتفييه  لييذل 
 ...طريق الانص 
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نييرا الباييور ...   بينمييا تت يياع  مناييا أعميي   ميين الباييور الجميييل الرائليية  (الشييورية  ) بييالملمر سييترا الكيياهن يمسيي  
 .  لواتنا وت رعاتنا  يرتف  نلو السما    وترتف  معه

ذا أطرلا السم      .   وهو للن للعذرا  مريم  "تاى شورى " فستج  الشمامسة ير  ون للنا جمين   هو للن وا 
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 : وأسمعك تتسا ل
 في اإلكليل ؟  ولماذا العذرا                       

على م ا التاري  وجي نا كةييراا كرسين ليياتان للمسيي    وكين بياللق عيرائس للمسيي    ولكين العيذرا  ميريم فيالتان + 
 . مةال لعروس المسي   فاي.  جميعا

 ... لذل  نج  الكنيسة تم ا العذرا  ألناا مةال للعروس    

 : بعض األمةلة  هيوهذث    

 : في ثيؤطوكية األربعا  - 8

 تطلع اآلب من السما  فلم يجد من يشبهك  ،"       
 " . أرسل وحيده  أتى وتجسد منك         

 
 

 " : السالم للملكة " في لحن - 2

 ...وجدت نعمة أيتها العروس ... السالم لمريم الملكة " 
 " . في كل شئ والدة اإلله مريم  العروس النقية القديسة بتوليهفلنكرم    

 :  األحدفي ثيؤطوكية - 3

 " . تجسد من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة "       

 : في توزيع أعياد العذرا  وصومها  وفى لحن يقال - 5

 " أيتها العروس العجيبة يا مريم ... له  اختاركية ابال بد الذيألن الرب "       
 

 :لذلك 
 .  1"أسسه الر  وماث بالروا الق س  الرولي الذت  والكيان  السرت  جس ث  مثال لعروس المسيح هيفالعذرا  "  

 : يبة جعلا أل  الكتا  يقول في ا كليل   من أوله لتى ءارث وبطريقة عج والكنيسة ت   أمامنا العذرا 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - Max Thurian, Mary Mother of All Christians, Chapter 2  
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، ..جلذبا نحلو القديسلة ملريم كعلروس  يجتلذبنا - نهايتلهيته حتلى امن بد - القبطيفي الطقس  خدمة سر اإلكليل" 
 .1"  األبديةوكانه يريدنا أن نتهيا نحن أيضا لنكون عروس المسيح 

 

 بع سريعا ما تقوله الكنيسة تنت.. تعال ... واآلن      
 اإلكليل عن العذرا  ، ولماذا ؟  في              

 
سيتم بيين العيريس ر  المجي  والعيروس وهيى  الذت األب تألن  رض  ن  ا كليل أن توجه أنظارنا نلو لفل الع رس 

 أايراتتلي ث عين العيريس السيمائي   ونجي  كيذل  أللانيا  التييليذل  نجي  الكةيير مين األلليان    الكنيسة ومةالاا العيذرا 
 :فمثاٌل ... العريس السمائي  تتل ث عن عروس

 
 : في الروعة  يةاية اإلكليل نرى منظرا  افي بد- 8

يييير  ون للييين  فيييي موكييي  لافيييل وهيييم  الكنيسييية فيييي الطقيييس القييي يم كانيييا الكنيسييية تسيييتقبل أوي العيييريس   فيييي ال  +  
 ...  2 ( مينوسجى إفلو  ) العريس

 .  السماويفنستقبل مع العريس عريسنا          

فييي  تييذكر  بييالعروس أت    " مللريم الملكللة" العييروس   وهييم يزفوناييا بلليين  يسييتقباليعييو  الكانيية والشمامسيية  ةييم+ 
  ...الع رس السمائي  

 . ية كل  ن  يوج  مر ا يلوا م يلا للعذرا  مريم اوفى نا.. في  ن  ا كليل ةنث  لواا  - 2

  .وهو م ي  للعذرا  مريم  " تاى شورى"  لبل لرا   البولس يقول الشمامسة للن - 3
 : ما يسمونه  وفى الطقس القديم كانوا يقولون - 5

 : األتي  وهو يلتوا  "مديح للعروسة الحقيقية والدة اإلله "         
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -  99   فلة  األرةوذكسيالمفاوم  فيالقمص تا رس يعقو  ملطى   الق يسة مريم   
1
  

2  فلة، المركز الفرنسيسكانى لل راساا الشرلية ،القرن الاامس عشر، الترتي  الطقس، البابا  بلاير الاامس  -  131 
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 .بمجد عظيم  اشتملتأحبها الحمل وقد  التيهذه العروس  انظرواتعالوا "      
 :يقول الرعد ، ابنيوحنا إبن زبدى ،               
 . هذه العروس المضيئة أكثر من كوكب الصبح                     
 . هذه صهيون الجديدة مدينة إلهنا                           

1" جميع القديسين حال فيها   وفرح                                  
 

     
 ...يشير إليه الطقس  الذتولعل  تنلظ الترابط العجي  

 يتل ث عن عروس اللمل    في هذا الم ي  أن يولنا الرسولفم   
 " ... م ي  للعروسة اللقيقية وال   ا له "  الم ي   لكن الطقس ي عو 

 : كينه يري  أن يقول
 ...الكنيسة  هين هذه العروس إ            

 للعروس ، الحقيقيالمثال  هيوأن مريم العذرا                      
 . اهلل  ابنأن يتجسد منها  استحقتلذلك                                       

 

4 -  ٍٍ ٍٍ  " .   مريم الملكة"  بللن ية ا كليل يزفون العريس والعروسافي نٍه
 

                                             +  +  + 

 :عودة إلي الورا  
 :  2كليلتقول ماطوطاتنا القبطية الق يمة في و فاا لطقس ا 

 . ي  فنستقبل معه العريس السمائ بلحن العريسإن الكنيسة كانا تستقبل العريس أوي  
 .  فنستقبل عروس المسي    متمةلة في العذرا "  مريم الملكة" ويلي ذل  مباشر  استقبال العروس بللن 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

187 ابن كبر   م باا الظلمة في إي اا  الا مة   القرن  الراب  عشر   الجز  الةاني    فلة -   
1
  

، البابا  بلاير الاامس  - وكذلكالةاني    ابن كبر   م باا الظلمة في إي اا  الا مة   القرن الراب  عشر   الجز  :  راج   - 1 
    القرن الاامس عشر، الترتي  الطقسى
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 . ية ا كليل امنذ ب أمام أعيننا  يوهكذا تظار لنا روعة هذا الطقس وأ الته في و عه للعرس السمائ

 .ي  فنستقبل العريس المل  السمائ بلحن ملك السالمأما لاليا في زف العروسان معا 
 .وفي نااية ا كليل ي زف العروسان معا بللن مريم الملكة عروس المسي  

 

 

    ( 5:  2  لااأولتى   :::  3   لااأ)  ةم يقرأ الشماس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلي أفسس

 : تسيلني لعل و 

 للقرا ات  الداعيلماذا وما                       

 في صلوات اإلكليل ؟                          
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 :وهيفي كل خدماتها تقرأ من الكتاب المقدس ، ألن هناك قاعدة كنسية هامة  الكنيسة دائما:  ألول ل 
 
 .  ( 4:  5تى  8 )" كل شئ يتقدس بكلمة اهلل والصالة "  

 .  4"  حياة أبدية"  وفيها 3" تنقى" وهى   2" تقدس وتطهر"  وكلمة اهلل .  1" حية وفعالة"  فكلمة اهلل

 . الا ماا الماتلفة  للتعليم فيت ل   التيوالكنيسة تاتار القرا اا .  فالقرا ات فيها تعليم ذل    با  افة إلي
 

 :  لنتسا لوهذا يقودنا 
 

 التي  في الرسالة ليم الموجودالتعهو ما            
 ؟  5تقرئها الكنيسة في اإلكليل                

 

 . المسي  بالكنيسة اتلا هو على مةال  والذتسر الزيجة  لنتلا  الذت يل ث في شرا افيا+ 

   ملاص رائ  لعنلة العروسين  افيا+ 
    فاا الكنيسة ت   أماماما  ستورا للياتاما يرت  عنلاتاما معا  
  : وعروسهللعالقة بين العريس  ويضع العالقة بين المسيح والكنيسة كنموذأ  
 " .  لرجالكن كما للرب اخضعنأيها النسا  "    

 " ...  ألن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة "   

 " . ألجلاا  نفسهوأسلم  أيها الرجال أحبوا نسا كم  كما أحب المسيح  أيضا الكنيسة"     

 " . يل  نفسه  امرأتهمن يل  . يج  على الرجال أن يلبوا نسا هم كيجسا هم  "   

 " .  جسدا واحدا االثنانويكون  بامرأتهيترك الرجل أباه وأمه ويلتصق  من أجل هذا "   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1  11:  4برانيين ع -
  

2 12:  5أفسس   - 
  

3 3:    15يوحنا    - 
  

4 26:    2يوحنا    - 
  

5
   ( 3:  9 أ لااولتى   22:  5  أ لاا)  إلي أفسسالرسالة  -  
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 " . هذا السر عظيم  "   

 " . أما المرأ  فلتا  رجلاا  "   

                                    + + + 

  !!! أرأيا معي عظمة هذث الكلماا 
لتنظيم عنلاتاما   فينايا سيتكون لاميا م ي ر  واستا ماهاأنه لو أ غى العريس والعروس لاذث الكلماا  معيأي تتفق 

 ... فرا وسعا   وبركة 

 . را والسنم والسعا   لبيا الف الذهبيلاذث الكلماا الذهبية اللاملة المفتاا  بانتباثليا جمي  اللا رين ي غون 

 
 
 
 
 
 

 يضع الرب قوانين الزواأ واضحة   اإلنجيل يف       
 

  وهو للن للول الروا الق س 1"بى إبنيفما " لحن   أليانا ير   الشمامسة+ 
"  عني ما ر  ا السيما  اهتزاألس فياا أشعيا  بين أبوا  الايكل  والتي "قدوس اهلل "   آجيوس  تقال بع  ذل + 

  . ( 2و  5:  2أشعيا   )" ل وس . ل وس  .ل وس 
  ةم يقرأ بع  ذل  ا نجيل من،  اإلنجيل (طلبة  ) أوشية يقول الكاهن+ 

     6 - 8:  81إنجيل معلمنا متى البشير     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بية الكت  هذا الللن  ير موجو  في طقس ا كليل الموجو  في الكت   الطقسية الق يمة وي في الماطوطاا الق يمة وي لتى في  ال - 1
  وكذل  هو "   م باا الظلمة في إي اا الا مة" لانبا  بلاير   وي هو موجو ا  في " الترتي  الطقسي " الل يةة ؛ فاو  ير موجو  في 

  وي في "النفيسة في شرا طقوس و معتق اا الكنيسة  لالآلل"   و  ير مذكور في "  لواا الا ماا الطقسية "  ير موجو  في كتا  
 ". منار  األل اس "    كتا
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 : وفى هذا الفصل من اإلنجيل يضع الرب قوانين الزواأ واضحة  

وليس كما يلاول اليبعض     وأنثىفالزواأ هو زواأ بين ذكر   "  الق من الب   القاما ذكرا وأنةى الذت"  - 8    
 .  بامرأ  امرأ رجل أو بإلران رجل  في البن  األوربية واألمريكية اآلن

بيل  اةنيينإذا ليسيا بعي  .  جسلدا واحلدااالثنلان ويكلون  بامرأتلهمن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق "  - :    
 " . جس  وال  

      
 . جس ا وال ا  في يران والمرأ يول  الرجل  الذت السرتيتل ث عن العمل  ةم     

فلي سللطان إنسلان  ولليسبيين زوجيين    ن يجوز  نسان أن يفيرقف" .. جمعه اخ ي يفرله إنسان  فالذت"  - 5
 . أن يفرق بين الزوجين 

 .   طالق إال لسبب الزنافال، "  إي بسب  الزنا وتزوج بيارا يزنى امرأتهمن طلق "  - 5    
 

 : وهى تلتوا على ت رعاا خ ألن ،  الطلباتتقال ثم   +

 ... " وأن يسمعنا ويرحمنا ... يبارك هذا الزواأ "     

 : ما أجمل أعماق طقوس الكنيسة        

كليل مق س   ولكن الكنيسة فم  أننا بية والرلمية فيي وسيط أفرالايا ي تنسيى الت يرم   وي طلي  التو  في فرا وا 
 ... 

 :عشر مر  طالبة بكل اشوم  اةنتيإلي الر   اهنت رم الكيهذث الطلبة  ففي        
 " نطلب إليك أن تسمعنا وترحمنا "                

  أرحميارب  :وير  الشع  كله        
  ؟في هذا  رسا روليا للشع   أليس + 
   لا يث والز اري  في هذا  عو  للشع  المشغول بالكنم واأل أليس    
 " ...  أرلميا ر  : " وير   من كل القل   بايبتاالألن يرف  للبه     

 في هذا  عو  ألن ناتم بال ن  أةنا  ا كليل أليس
 ...  الللوابالا ايا  وتوزي   واينشغالبالت وير    اهتمامناأكةر من 

   "  أرلميار  " ةم كيف ستر   بعض السي اا والفتياا 
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 ... وي تليق باذا الملفل السمائي  ن يرت ين منبس ليس فياا اللشمة والولار؟؟ وه

  باذث المنبس أمام اخ ومنئكته ول يسيه ؟ سي تيكيف ستقفين هكذا يا     
 ... لماذا لولتن الكنيسة بةيابكن إلي  الة عرض أزيا  سار  ؟؟    

 ؟  سي اتيأين ماافة اخ يا    

 ( 4:  13مزمور  )"  يام ألببيتك تليق القداسة يارب إلي طول ا"  :مكتوب     
  

وهى  لواا من أجل سنمة الكنيسة والبابا البطرير  واألسيالفة ،  الصغار (طلبات  )الثالا أواشى  ةم تقال + 
 . الكنيسة  اواجتماعا

  :يته ير   بالللن ا  وفى نا يمانإلقانون ا يقول الشع   +
 " . آمين .  اآلتية األموات وحياة الدهر وننتظر قيام"     
 

 .. ةم تقال ةنث  لواا للزواج فياا طلباا من أجل العروسين + 

 في هذه الثالا صلوات ؟  يقال الذيولكن ما     

 
 : الصالة األولى     

 . لال بينه ي يلسن للرجل أن يكون ول ث  الذتالق الرجل والمرأ  وهو  الذتتااط  اخ         

 :  لطةم ت        
  "يتصال ببعضهما بعضا بجسد واحد  لكيتصل عبديك "                          

 . يجعلاما جس ا وال ا  الذتأن الكنيسة تطل  من اخ أنه هو  أت       

  : ير   الشمامسة للنا يطلبون فيه السنم ويم لون العذرا +     
 " .  النقي (العريس  )تن للخ الذيالخدر الطاهر "            

 

 : الصالة الثانية    

  .وسار    واسلق ورفقة  إبراهيممةل  في العهد القديم أعطاها اهلل لآلبا  التيتطلب للعروسين البركة 
 . تشمل العروسين وت ماما إلي سجل الكنيسة المنت ر  كيلاذث البركة  امت ا اأن الكنيسة تطل   أت

 . للعذرا  مريم ةم يقولون م يله فيه وع  المسي  ب وام السنم ير   الشمامسة للنا +  
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 : الصالة الثالثة    

 : تتل ث تف يليا عن القة ء م ولوا  ةم تطل  للعروسين         

 ، أحرس مضجعهما ، اتصالهماتثبت "         
   " ، نجيهما من كل حسد ومكيدة استرهما          
 . ا فرلا وسرورا وأن يعطيام          

 ةيييم يمييي لون العيييذرا  .. كرون اخ بعاييي ث مييي  ءبائنيييا إبيييراهيم واسيييلق ويعقيييو  ذٌ يييير   الشمامسييية للنيييا فييييه ي ييي  +
  "مضيئة أكثر من الشمس " :  أناالائلين 

 
                                           + + + 

 :هل عرفت اآلن  + 
 قداس اإلكليل ؟؟  هية اإلكليل لماذا قال اآلبا  أن صال           

     
 .. ل اس ألن فيه تق يس للعروسين      

 .. ول اس ألن فيه للول نعمة الروا الق س على العروسين     

 ..  واألكاليللة ول اس ألن فيه  لواا لتق يس الةيا  والل      

 .. يكون فيه هباا رولية اا ة  لكيالزيا  تق يسبه و     

 .. فيه رشوماا  ول اس ألن    

 ... با  افة إلي ذل  يرت ا فيه الكانة والشمامسة منبس ا مة المذب      

 .. ولرا اا للبولس وا نجيل .. وفيه باورا     

 ... وفيه أواشى وسجو  وتلاليل     
 

 ... يا شع  المسي  تعالوا إلي ل اس ا كليل بمنبس تليق بل ور ل اس + 

 ... ماابة تليق بالق اس في ماافة و  ولفوا    
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 ...  ا لايفي الق اس  في ال ن  والطلبة والت رم كما تفعلونواشتركوا     

 ... فينظر اخ إلي ماافتكم ويسم  ت رعاتكم فيرسل رولة الق وس     
  ...في ليا  العروسين  بقو  ليعمل    
 ...عظمته ولوته وول ته  القبطيفنعي  للزواج     

 . أمام تجار  الليا  و مو ث     

 

 
 

 .باذا الزيا  يل ر الكاهن زيتا مق سا   وي لى عليه   ةم ي هن العريس والعروس
 : ولكن 

 لماذا مسح العريس والعروس بالزيت المقدس ؟ 

 .   ( 7:   54مزمور  ) ليكون للعروسين سالح بر ، ومصدر نور وبهجة  +
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 . ن علياا بسر الزواج ل  التيفالزيا يشير إلي الباجة الرولية  + 

 . وتكسوهما باجة وجماي روليا  اتلا هماتق س  التيالزيا يشير كذل  إلي نعمة اخ  + 

 . ( 3:  5:مز  ) " كيس ريا رأسيمسلا بال هن " على مةال المزمور  + 
  

                                           + + + 

 : ى طالبة من اخ با  افة إلي ذل    فالكنيسة ت ل    

 : ، ليكون زيتا  كايتبر تبارك هذا الزيت "        

 ... (فالن وفالنة  )لتقديس عبديك   +             

 ...سالح البر والعدل                 

  ... مسحة طهارة وعدم فساد                
 ...نورا وجماال ال يذبل                 

  ... حقيقيا وعزا زينة فرحا و                
 ...قوة وخالصا و لبة على كل أفعال المضاد                

  ... تجديدا وخالصا لنفسيهما وجسديهما وروحيهما               
  "  نى مع ثمرة األفعال الحسنة              

 

                                         + + + 
 

 ل ن  للب  با ارف ...  ييا أا
   "  آمين" ور   م  الشمامسة 

 . يعطى اخ هذث البركاا للعروسين  كي

 : بينما ير   الشمامسة ،  يدهن الكاهن العروسين ية هذث الطلباااعن  نا+   

 .. ليبطل هذا الدهن فعل الشياطين "     

 .. هذا الدهن ضد األرواح النجسة       

 " . هذا دهن األرواح المقدسة       
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 مثل الصرف  ، أسكرتني، وكاسك  رأسيدهنت بالزيت " 
 (.  4،6:  23مزامير )  "   حياتيورحمتك تدركنى جميع أيام  
 

                                             + + + 

 :مق ار ليمة هذث البركاا  واعرفافي بركاا هذا الزيا    تيمن... أياا العروسان   
 ...  را للياتكماأنه ب اية باجة وف  

 ...لو  للانص والتج ي    

 ... سنا للجاا     الاطية  

 ... م  كل طلبة " ءمين " في للبيكما  ما أجمل أن تر  ا  

 .  أعطاكما هذث النعم الجزيلة للذت ن  الشكر والتمجي   ارفعا   و أيا يكماوعن ما ي هن الكاهن رأسيكما 
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 األكاليل

 في الكتاب المقدس ؟ ؟ وما هو معناها األكاليل هيما        
  
 لمكافيي  إنسييان عليى إنجيياز عظيييم  عطللى بمثابللة جللائزة أو تقللديروهلى ت  ...  تيجللان توضللع علللى الللرأس هللي األكاليلل+ 

   .وبين إكليل السما  ريا يفي سباق  كان يياذها الناس التيوالق يس بولس الرسول لارن بين المكافي  . لققه 

 . ( 3::  1كورنةوس  2 )"  ياخذوا إكليال يفنى وأما نحن فإكليال ال يفنى فلكيأما أولئك "        
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 :  الروحياإلكليل مكافاة لحياة الجهاد 

 : فقال  يمان مكافي  الر  له   بع  ليا  لافلة بالجاا    نظر بولس فرأا بعين ا+ 
 . مان ي   لفظا ا السعي أكملال  جاه ا الجاا  اللسن   "    

 . في ذلك اليوم الرب الديان العادل لييهبه  الذيإكليل البر  ليوأخيرا قد وضع        
  ( 7و  8:  2تيموةاوس  :)" فقط بل لجمي  الذين يلبون ظاورث أي ا  ليوليس       
 

 : بطرس الرسول يؤك  نفس المفاوم + 

 . ( 2:  3بطرس  2 )"  بلىال ي الذيومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد "     
 

 :  األكاليلوسفر الرؤيا يو   شروط نيل   + 

 .  ( 20:  :رؤيا  )"  كن أمينا إلي الموت ، فساعطيك إكليل الحياة"     

 
 

 العريس والعروس ؟  رأسيعلى  أكاليللماذا تضع الكنيسة 

 : لائن  لالتساؤ على هذا  (مين  ية  5 8 1 - 5 5 0 )أجا  الق يس باسيليوس + 
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 . " الفرح والنعمة  أكاليلإنها إشارة إلي أن اهلل لما خلق آدم وحوا  ألبسهما "     

 . بالنعمة  ينوال الفرا والتلل أكاليل هيفي طقس الزواج األكاليل وهكذا    
 

  األكاليلفي هذث  فيرا (مين ية   208 - 5 28 )الفم  ذهبيأما الق يس يولنا + 
 .  1لى الشهواترمز النصرة ع    
 

ليث  كلل   كللة  والعريس م  م    (الكنيسة  ) الكنيسة تري  أن ترف  أنظارنا إلي الع رس السمائي   ليث نرا العروس+ 
 : لال عنه سفر النشي  

 ... وانظرناارجن يا بناا  ايون " 
 .  ( 22:  5نشي   )" في يوم عرسه وفى يوم فرا للبه  توجته به أمه الذتالتاج   
 
 . ال غير   في أسرتهما أصبحا ملكا وملكةفاما . مةل مل  وملكة  ن  فيظارا األكاليلوعن ما يلبس العروسان + 
 

 : فى السما    سنرا منظرا جمين و + 

  . ( 1:  23مزمور  )" لاما الملكة عن يمين  أياا المل  " 
  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ   . مل  والمل  والملكة يرت يان تيجان ال 

 
 :العذرا  مريم الملكة   كما تلقباا الكنيسة وهذا يذكرنا ب

  2"وجد فيها عنقود الحياة إبن اهلل ... السالم لمريم الملكة الكرمة "        
 

 . األكاليلفي  لواا الكنيسة على  سنرا   كما هبات روحية تطلبها الكنيسة للعروسين هيكاليل   كذل    ألوا+ 
 

 :  من العريس والعروس أصبح تاجا لآلخر كلتذكرنا بين  فاألكاليلوأايرا   + 

 .  ( 2:  :2أمةال  )" المرأ  الفا لة تاج لرجلاا "     

  . ( 5::  3أفسس  )" الرجل رأس المرأ    كما أن المسي  رأس الكنيسة "     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - St. John Chrysostom, Homily 9 on 1 Tim. 

برلكس للن البركة   ويقال أليانا في ب اية الق اس ا لاي  -
2
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 إشييار  إشييار  إلييي أن كييل ميين العييريس والعييروس أ ييب  تاجييا لآلايير   وفيييه كييذل   التييالي البيزنطلليوفللى الطقللس +  
 : السمائية  باألكاليلولكنه يتم كذل   (أو الاواتم ) وا لة على أن عق  الزيجة ي يتم فقط بال بل 

 : ي   الكاهن ا كليل على رأس العروس يقول  فعن ما 

  "والروا الق س وايبنباسم اآل   (فننة  )على عب   اخ  (فنن  )كلل عب  اخ ي  "                 
 

 : ي   الكاهن ا كليل على رأس العريس يقول  وعن ما

 ". ءمين والروا الق س  وايبنباسم اآل   (فنن  )على عب  اخ  (فننة  )كلل عب   اخ ت  "    

  
 : يطل  الكاهن  األكاليلية و   اوفى نا+  

 ."في ملكوتك  تقبل إكليلهما"       
 
 
 
 

 ؟  األكاليلماذا تقول الكنيسة وهى تصلى على 

 : تت رم الكنيسة إلي اخ لائلة 

 ... ال تذبل  باكاليل هكلل قديسي الذييا اهلل القدوس " 

 هياناها لنضعها على عبديك ،  التي األكاليلأنت أيضا اآلن يا سيدنا بارك هذه    

 : لتكون لهما    

 .مجد وكرامة                   آمين أكاليل   
 .آمين           بركة وخالص        أكاليل   
  .فرح ومسرة                    آمين أكاليل   
 .آمين  تهليل وبهجة                   أكاليل   
 .آمين  فضيلة وعدل                   أكاليل   
 .آمين    حكمة وفهم قلب             أكاليل   
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  .آمين  عزا  وثبات                   أكاليل   
 .آمين      النعمة  ير المغلوبة        لأكالي   
     .آمين       مجد مرتفع و ير فان      أكاليل   

   ".آمين .  وبارك جميع أعمالهما . حسنة  ير مضادة وال محاربة  أمانة أكاليل   

 
 مفهوما روحيا؟  (التاأ ) هل لإلكليل                 

 ... يلمل معنى المج  والكرامة ا كليل هو تاج يو   على الرأس   و +  

يوضلع عللى  اللذييعنى أن يتحلى اإلنسان بفضيلة معينة ، فتكلون الفضليلة بمثابلة التلاأ  الروحيوفى المفهوم 
 . الرأس 

 : فعن ما ت لى الكنيسة فلاذا      

 حكمة وفهم قلب  أكاليل   

 ...ت لى ألن يعطى اخ العروسين لكمة اا ة وفام لل   فاي   
  
 ؟ األكاليلالفضائل مرتبطة ب الكنيسة لماذا تطلب  أما   
 أليانا أارا    وتاتفي في الليا  ألناا تطل  ليسا مجر  ف ائل تظار أليانا   
 ... وليسا مجر  ف ائل  ير ظاهر     

كلييل كا      لييا  العروسيين وتكيون  فييبل تت يرم الكنيسية خ ألن يجعيل هيذث الف يائل ظياهر  وا يلة ومسيتمر  
 . وا لا ظاهرا 

 : بغنى  التالية فالكنيسة ل  طلبا من اخ أن يعطى العروسين الف ائل الرولية  +

 ال ... ،  ع ل   لكمة   فام لل    ةباا   فرا ومسر    

 : في الولا نفسه تطل  الكنيسة أن يتوجا   +

 بالمجد والكرامة ،     
 بالبركة والخالص ،     
 ، بالفرح والمسرة    
 . بالعزا  ، بالنعمة ، وباألمانة الحسنة     
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 شئ آخر إذا ألي في حياته العائلية  هل يحتاأ اإلنسان :أتسا ل   عني+  

 تحلى هو وشريك الحياة بهذه الفضائل ؟     

 ...ال .. بالطبع     
  ملبتاا طلبا للعروسين يفإذا  فالكنيسة    
 .  ( 7:  2فيلبى  ) " ل ما هو عا ل كل ما هو لق   كل ما هو جليل   ك"     
 

 طلب مقومات الحياة الناجحة              
        

   مقوملاتب ولكلن أيضلا،  الحيلاة الروحيلة بكلل مقوملات لقد طلبلت الكنيسلة ملن اهلل أن يتلوأ العروسلين لليس فقلط+ 
 . مجتمع في ال مقومات الحياة الناجحةب كذلكالسعادة الزوجية وحياة الفرح المستمر ، و 

 :لذلك 
  "آمين " : هنا تبرز أهمية أن يشتر  كل الم لين والعريس والعروس م  الشمامسة لائلين 

 ... يستجي  اخ   ويعطى هذث الف ائل بوفر  وبغنى  لكيعق  كل طلبة   

مر وتكون طل  بقو  ولجاجة لتى تستمر هذث الزيجاا   ولتى تةيلتاج ألن وي  في هذث ال لواا  فالشع  طرف هام
 . بركة 
 

                                        + + + 

 !!و السما  ... األكاليل 
    األكاليل التي يتكلل بها العروسان في صالة اإلكليل ترمز وت ذكر باألكاليل التي سيلبسانها في السما + 
 " .  رس الاروف ع  " في يوم    
    

 :لذلك 
 ... افرحا أيها العروسان

شارٌ  لميراث الملكوا ف  ...ق  أاذتما في ملفل سمائي أمام اخ والناس رمزٌا وا 
 ...ما جاا كما في سنم األكاليل التي تنتظركما في األب ية متي أكملت  
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 ...فينتم علي  ر  الر    وسائرين نلو ملكوته 
 ... ولن تفارق أذهانكما هذث األكاليل التي تكللتما باا في ا كليل المق س 

 . التي تنتظركماوالتي هي  ور  ومةال ورؤية من بعي  لاب ية السعي   
 

 ...  ؟ "صالة اإلكليل " لعلك أدركت اآلن لماذا تسمى صالة سر الزيجة + 

  ...المق سة  يان األكاليلتسمى ب ن  ا كليل ألن فياا العروسان يرت     
لباساا لام هو جز  هام  األكاليلوال ن  على       ...في  ن  ا كليل  ج اوا 

 ... في طقوس كل الكنائس األرةوذكسية شرلا و ربا  وموجو     
 هيييي الرشيييوماا و   يييية  ييين  ا كلييييلافيييي ب  ليييةوالل   (الايييواتم  )مييي  الييي بل  األكالييييلالرشيييوماا عليييى فيايييا كيييذل  

  .  في  ن  ا كليل عن ر هام
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 األكاليلمرتديان  والعروسانالرشومات 
 

 ... ملاا للظة   وما أرهباا كذل  ما أج
 ... تنل ر فياا على العروسين  التيما أكةر بركاتاا   وما أعمق النعمة 

عليييى رأسيييياما   و ي يييم الكييياهن رأس العيييريس إليييي رأس   1ليييةي ييي  الكييياهن الل     األكالييييلن يفبعييي  أن يليييبس العروسييي
 :   وهو يقول الةنث رشوماا  األكاليلالعروس   وهما مرت يان 

 كللهما بالمجد والكرامة أيها اآلب "              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لةالح   هي الشملة أو اللمط   وهي عبار  عن  طا  ااص لرأس العريس و العروس   سنتل ث عناا تف يليا في البا  الةالث   -1
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 الوحيد  االبنباركهما أيها                             

 " قدسهما أيها الروح القدس                                            
 

 ...بالنسبة للسرفي سر الزواج لاا أهميتاا الكبير   والرشوماا
 : الر  ليل ر ويتمم السر اسمب ن عوالرشوماا  ففي

 ... يبار    والروا الق س يق س  وايبنفاآل  يكلل بالمج  والكرامة   

 . في جس  وال  ولل  وال   ويلل الروا الق س على العروسين ويول هما
 

                                      + + + 

 
 الةيا  المق سة    ول  تم  هن العروسان بالزيا المق س   ولبسا... ن آلوا

 ... الجليلة   وتمم الةالوث الق وس فياما سرث  األكاليل وارت يا
ذ يرا الشمامسة كل هذا    ينطلق لسانام بالتاليل لائلين   :وا 

 ...مستحق ... مستحق ... مستحق "                      
 "  وعروسهالعريس                                                    

 
 كل هذث البركاا والنعم السمائية  استلققتماإنكما  أت

  :ترا السماوياا  التييمان  وهم يرون بعين اي ويكملون لائلين  + 
 ال تبلى منحها الرب أكاليل "      
 " ليسوع المسيح  الذيلهذا العريس         

 

 : المملؤ  فرلا  األنشو  ةم ياتمون باذث + 

 ... أيها العريس مع عروسك    استضئ...  استضئ"       

 ... أعطاها لك المسيح إلهنا  التيالفرح وموهبة اهلل  اقبل                     

 " . بفرح إلي خدرك المزين بكل نوع  امض                                              
 

                                        + + + 
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   الجسد الواحد                        
 ...واآلن   ل  ول  اخ العريس والعروس وجعلاما جس ا وال ا 

 . .. "وصرتما كإنسان واحد "  : أو كما يقول الطرا
 ! ...وال ا  ايةنين ير ي يستطي  أل  أن يعرف ما يفعله الروا الق س لي  

 صيرا بعد ذلك واحدا ؟؟ في بوتقة واحدة لياالثنين تصهر  التيهذه النعمة  هيفما 

 : ا جابة 
 في كلماا الر  يسوم  ولكننا نتلمس نتائجه... فاذا سر ... ي نعرف 

 .   ( 2:  21ما  )"  ما جمعه اهلل ال يفرقه اإلنسان"               

 اللذيقانلا الجليلل هلو بنفسله  فلي علرس  ير طبيعلة الملا  وخللق منله خملرا جديلدة جيلدة الذيأنه هو الرب نؤمن و 
 . واحدا  االثنينسيجعل 

 ... في ول   ي تنف م وي تزول األب  لق  ول هما الروا الق س معا إلي + 

 ... نسج اخ ايوطه  الذت األب تما أجمل هذا الرباط     
 ... في الالق  وما أجمل هذا الجس  الوال    وكينه اليقة ج ي     ومعجز  ج ي  

 .. .عجز  ييس مابل لقا   أناا بكل المق
في المعمو ية يول  وي   ج يي   مين الميا  واليروا وي يير موليو ا مين اخ   واليقية ج يي   جيي   المسيلي فا نسان 

 ... 

 .. ةم يجعلاما وال ا فيه بسر ي ينطق به  يأناما اليقة ج ي    أت يتعم ا  اةنينوفى سر الزواج يياذ اخ     
 .   ( 3:  21متى  )"  اثنينإذا ليسا بعد " :  هو نفسه يقول عنه بفمه الطاهر 

 ...  اةنينالق لوال  من ... إناا معجز  الق ج ي       

 ... معا جسدا واحدا أصبحافبللول الروا الق س علياما  + 
 :معا اتحادهما، بل هذه إشارة إلي  الماديقصد بهذا مجرد الجسد وال ي  
  كيانللا مسلليحيا متحللدا  أي،  ( 4:  81متللى )  " دا واحللدا جسلل"أي  " إنسللانيا متكللامال  كيانللافيصلليران " 

Christian Body One "1   ... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 25، المعني المسيحي للزواأ ، صفحة عادل حليم . د - 
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 ... وليس بع  فر ين ... " إنسانا متكامن " يجعلاما معا 

 ’هبة في أعماق كياناما   ويمكن أن نسمياا  هبة سمائية  ير منظور    ولكناا لائمة   ويشعر باا الزوجانهنا  +  
 ...  ‘الجسد الواحد 

بلين الرجلل والملرأة عللى نملط  يالزيج االتحادمعجزة  ، أي مسيحي زيحيمعجزة تحول الرجل والمرأة إلي كيان إنها " 
  1" ( 2:و  3::  3أفسس )  المسيح بالكنيسة اتحاد
 

 : في الو ية  في اتام ا كليل   إذ يقول الكاهن األ م و هو كذل  ما تقوله الكنيسة+ 

 .2في إنجيله المقدس بل جسد واحد، كما قال سيدنا المسيح اثنينستما فإنكما من اآلن ل"
 . بمشيئة اهلل  انفصالوال  افتراق  المسيحي االرتباطوال يحل لكما بعد هذا  

 " . أن يفرقه اإلنسان  ينبغيألن ما جمعة اهلل ال       
 

 رباط وقوة هذه الوحدة ، ودوام هذا العمق هذث المعجز     إنأعو  فيلول + 

 ... هو مشيئة اهلل وشهوة قلبه     
 ... ؟  االختيارولكن لإلنسان حرية     

  ...فال  ما العريس والعروس طلبة للبياما إلي هذث ال لواا ؟      
 ؟  يصل بهما الروح إلي القلب الواحد ، والهدف الواحد، والفكر المشترك لكيوهل فتحا كل منهما قلبه لآلخر 

 ...اثنين ؟  في أن يظال نأم أنهما ير با
 ؟  هاآلخر وال ما يرجو  هكل منهما يريد أن يثبت نفسه ووجوده ، بل ويريد أن يملى على اآلخر ما ال يريدو 
   

 ...ولكن يل ث أليانا أن ا نسان ي يري  ... اخ يري   + 
   ... اج من الزو  تب أ ربما من الليلة األولى التي الانفاا والمشاجراا وهي والنتيجة 

 ونلزن ألن العروسين كان أماماما الطريق للفرا مفتولا     

 وكان اخ والفا على البا  يقرم ومعه سر السعا       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 99عا ل لليم   المعني المسيلي للزواج    فلة .   -
  

"المق سه المسي  في إنجيلربنا يسوم كما لال :  " في النس  الق يمة تقرأ هكذا  -2 
                                                                

               195اخ   منار  األل اس   الكتا  الاامس    فلة القمص منقريوس عوض : راج  
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  .  أرلميار  ...  أرلميار  ...  أرلميار  ...    ولكناما بةرا تاما لم يفتلا له    
 

 ؟ نزعة السيطرةولكن ما هي الدوافع ورا  +  
  ف  ا نسان ألن ين ف  نلو السيطر  علي األار   متناسيا مشاعر األار؟  وما الذت ي   
 في سنواا طفولته أو شبابه ؟  من ابراا هل هي نتيجة ما رءث أو عاشه الشاص   

األفكار  ير ال ليلة عن  فاا الرجولة وتش   والةقافاا الم تالفة و  أم هي نتيجة أفكار عفنة من مالفاا الريف
 ة النسا  ؟ الرجال وطبيع

 مااا أو أل  أفرا  األسر  في ذهن العريس أو العروس و   لاا العريس أو العروس؟أم هي أفكار زرعتاا األ     
 أم هي أفكار زرعاا األ  لا  في عقول العرسان؟   
 في إل ا رواياا التليفزيون ؟ أم هي تقلي  اعمي للذت شاه ث ا نسان    
 
 :ذه األفكار ، ولكن المهموالمهم ليس من هو مصدر ه    
أن يميز العروسين  وا اخ الذت سمعاث فيي  يلواا ا كلييل وأن يقنعيا أنفسياما بيين كلمية اخ تليوت اللكمية التيي  -2

 .  تبني البيا وتوفر له السعا   و ايستقرار  ألناا تلوت لكمة اخ التي تفوق كل لكمة البشر
فق م  كلمة اخ   سوا  كان م  رها هو اآلهيل أو األ ي لا  أو الما يي أن العروسين يطر ان األفكار التي ي تتوا -:

  .ال .. .أو كت  أو أفكار موروةة

رشا  كاهن مشاو  له بابرته في مجال األسر    -5  .أن يستعينا بابر  وا 
ييا ويي ر  اطيهيا واطورتايا عليي سينم الب  ليعرف م  ر هذث األفكيار  وأن ا نسان يلتاج مواجاة لوية م  نفسه -2

ليو  اوييا لبيذ. لكيي ييتالص مين نزعية السييطر  البغي ية عليي األاير  ي بط نفسه و ي  رباا أن وعليه. وعلي لياته 
بييي أا هيييذث الملييياويا لبيييل  يييلواا ا كلييييل بفتييير  كافيييية ألن يلييياول فيايييا ا نسيييان أن يتليييرر مييين األفكيييار الااطئييية 

 .وتيةيرها علي ت رفاته 
  يؤمنيون بكينم ا نجييل ليسياع وناما فيي تطبييق  ممينلناجلين فيي ليياتام الزوجيية و العروسين أ  لا  من ا أن يتاذ   -3

 . كنم خ 

 .أن تنظم الكنيسة اجتماعاا أو مؤتمراا للماطوبين ت ع  فياا الماطوبين لزواج ناج   -2
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 تسليم العروس للعريس                
 

  :وتب أ عن ما ير   المرتلون . عريس للظة تسليم العروس لل هيمن أجمل للظاا ا كليل + 
 وهى لك يسوع المسيح أعطاها لك                  يا عريس عروسك  استلم"     

 "  القدوس  باسمهوباركما                       وبيد الكاهن سلمها لك      

 : اا المرتلون ما يل ث بيمان التي يرا  ما أروم عين ا+ 

 ...  ه يعطى العروس للعريسالرب يسوع بنفسف    

 . والرب يسوع بشخصه يباركهما     

 . في ي  العريس ويغطى الي ان بلفافة  سلم الكاهن العروس للعريس بين ي   ي  العروسعن  ذل  ي  + 
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فيي الكتيا  المقي س   إذ أنايا  فيي يي  اآلاير هيو عيا   ل يمية جيا  ذكرهيا تسليم العروسان لبع اما بو   يي  الوالي + 
 .  1ل عنمة القبول والر ى أمام الكنيسةتلم

سييار  وسييلماا لطوبيييا  يبنتييهأاييذ الييي  اليمنييى  زوج طوبيييا ال ييغيرالعايي  القيي يم نييرا رعوئيييل التقييى لمييا أرا  أن ي يي ففييي  +
 : ولال 

له يعقو  يكون معكما وهو يقرنكما ويتمم"   له اسلق وا     .  ( 23:  8طوبيا )"  بركته عليكما  إله إبراهيم وا 

                       
   

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    139النفيسة في شرا طقوس و معتق اا الكنيسة   الجز  الةاني     فلة  الآلللالقمص  يولنا سنمة    -1 
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 تغطى اليدين بعد تسليم العروس للعريس ؟   ُ   التي لماذا اللفافة+ 

 لعل هذث اللفافة ذكرت  بالتناول من األسرار المق سة في نااية الق اس ا لاي ؟   
 . ذكرته هو  لي    هذث لفافة تستا م في التناول ما ت  نعم   

 .. .كميا كيان يلي ث لي يماي سيستا ماا العريس والعروس عن  التق م للتناول اا الكاهن ي ياما   التي  طي بهذث اللفافة 
  : ن لسان لال الكاهن يقول لامايوك
 . "التناول من األسرار المقدسة معا  هيصلوات اإلكليل  نهايةبعد لكما ن الخطوة التالية إ "   

     
كيان يقيام لبيل لي اس  واليذتا كلييل ي   يلواا نااييةفيي  عيريس والعيروسكان يل ث ل يما هو زفة كيل مين ال فالذت+  

 التيييمعييا للتنيياول مسييتا مين اللفافيية  نيتقيي ما ناايتييهفييي الييذت    ا لاييياألليي  ي ةييم يمكييث العروسييان لل ييور القيي اس 
 . في ا كليل   طى باا الكاهن ي ياما

لفافية والي    نيسيتا مفيتقي مان للتنياول معيا  م يس والعيروسفي الشع  يتقي م للتنياول ممسيكا بلفافية   أميا العير  كل فر ف
 .أ بلا وال ا  ل  لل يلة على أناما

                                      +  +  + 

 ... عطية اخ ل   فايلم تياذ عروس  من ي  إنسان بل من اخ   ... العريس  أاييا + 
 : في هذث الللظاا إلي ما تتلوث علي  الكنيسة وأن ا...    هذا أمام عيني  كل أيام     

                 
 سيوصية للعر                           

 يجب عليك أن تتسلم زوجتك بنية خالصة ،" 
 . ونفس طاهرة ، وقلب سليم         

 وتجتهد فيما يعود لصالحها ،       
 وتكون حنونا عليها ،        
 ر قلبها ، سوتسرع إلي ما ي         

 : ومتى قبلت ما أوصيت به        

 في رزقك ،  أخذ الرب بيدك ، وأوسع       
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 ويرزقك أوالدا مباركين يقر اهلل بهم عينيك        

 ويمنحك العمر الطويل والعيش الر د        

 ". في الدنيا واآلخرة   ويحسن لك العاقبة       
 

                                       + + + 

. عريسييياا الملييي  السيييمائي  يتلييي ث بيييروا النبيييو  عييين الكنيسييية و اليييذت 23 ألبعييي  ذلييي  يقيييول المرتليييون المزميييور   +
  :شبيه تفي ذهن العروس هذا ال فالكنيسة تري  أن تطب 

  ...على مثال حب اهلل للكنيسة  هيفعالقة ومحبة العريس للعروس ،           
  ... السماويعريس ، هو على نمط الع رس وزفاف العروس لل          
  ...على مثال طاعة الكنيسة للمسيح  هيوطاعتها كعروس لعريسها ،           
 

 : وهكذا يقول المرتلون   +
  وانسيسمعك  وأميلي وانظري ابنتييا  اسمعي"    
 " حسنك ألنه ربك اشتهىشعبك وبيت أبيك ، فإن الملك                            
  

 : ةم يقولون +  

 بسمعك  وأصغي                              يا عروس  اسمعي"     

نسي       فإن العريس قد راق له طهرك           شعبك وبيت أبيك  وا 

 " . فهو زوجك وله تخضعين      

 
 : وهو  ن الجز  الااص بالكنيسة  لو و قيل ث أليانا أن الشمامسة ي ي توالذ

نسيسمع   وأميلي وانظرت ابنتي يا اسمعي"          شعب  وبيا أبي     وا 

 ... " . لسن   اشتاىألن المل  ل            

 
 ... للطقس يتطل  أن تقال هذث أوي األ ليولكن الو   

 : وذل         
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 ينتظرنا  الذتلنتذكر الع رس السمائي +       

 ولنتذكر عريسنا المل  السمائي +      

 المسي  بالكنيسة  الترانوليتذكر العروسان أن زواجاما يتم بسر يماةل سر  +      

 ... تنسى العروس بيا أبياا وترتبط بعريساا  ولكي+       

 ... سنم البيا الج ي   يستمرارفي ل  ذاته هام  وهذا        

بيتاييا    فييي شييئون تيي بير ياا   وتعييو  إلياميياألن تكييون ظيين لليييا  واليي  بعيي  الييزواج تسييتمر التيييألن العييروس                
للعلروس ملن واللديها وبيلت  النفسيفالفطام ... ية المشاكل افي لياتاا   إنما تسم  بب  وتسم  لاما بالت ال

 .لبنا  البيت الجديد  أساسيأبيها عنصر 
 : والكنيسة توجه نفس هذا الن ا  للعريس عن ما تقول + 

 " ...  بامرأتهويلتصق يترك الرجل أباه وأمه "     
 ... من والديه  النفسيأن الرجل يحتاأ كذلك للفطام  أي

فييي شييئون البيييا الج ييي  ويكتفييون بال يين  ميين أجييل العروسييين   وهكييذا تبتعيي  أسييرتا العييريس والعييروس عيين التيي ال
  . ثستقرار السنم البيا و  ام  ر ال لواا فتكون هذث 

  



 

 84 

 
 
 
 
 
 
 

 +

 :  للعروس وصيةيقول الكاهن بع  ذل  

             يجب عليك أن تكرميه وتهابيه  "   

 ... رأيه  تخالفيوال     

 ... في طاعته على ما أوصى به أضعافا زيدي بل     

 يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب     

 في وجهه تضجري وال     

 شيئا من حقوقه عليك  تضيعيوال     

 ك معه في سائر أمور  وتتقى اهلل    

 ألن اهلل أوصاك بالخضوع له     

 ... وأمرك بطاعته بعد والديك     

 ... فإذا سمعت ما أوصيناك به     

 أخذ الرب بيدك     
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 في رزقك  ووسع    

 في منزلك  وحلت البركات    

  ... " .ورزقك أوالدا مباركين يقر اهلل بهم عينيك     
 يليظ هيذا التقابيل الجمييل... ى فقط العروس   ولكن أو ا العريس أي يا لم تو  فايننلظ هنا لكمة الكنيسة + 

 :في الو ية 
 ... منها اإلكرام  ةفالعريس مطلوب منه الحنان والحب ، والعروس مطلوب    

 .فيما يعود لصالح العروس ، والعروس مطلوب منها الطاعة  االجتهادوالعريس عليه     
 .  يسر قلبها ، والعروس عليها أال تضيع شيئا من حقوقه اإلي موالعريس عليه أن يسرع     

 

 العروسان وهما راكعان أمام المذبح                     
 

 ... ويقول الكاهن البركة الاتامية . أمام المذب   انالعروسان مكاناما   ويركع انيترك+ 

 ... فالعريس لم يياذ عروسه من ي  إنسان   بل من ي  اخ     

 ...في بيا اخ    ولكن عالميفي مكان  ولم يتسلم عروسه    

 ... في  رفة مللقة بالكنيسة   ولكن أمام المذب  المق س ولم يتسلماا    
  

 : كثيرة  معانين أمام المذبح يحمل يركوع العروس+ 

 .. فمن أمام المذب  تسلم كل مناما اآلار     

 .. شريكا للحياة وأمام المذبح أرتضى كل منهما باآلخر     

 .. ومذبح اهلل شاهد على هذه الزيجة وهذا اإلكليل     

 .. أماماما إشار  إلي فت  با  الملكوا لاما  امفتولوها با  الايكل     

 ..وها هما ينظران جمال مذب  اخ ومج ث     
 .. وهذا هو عربون رؤية مج  جمال مذب  السما  

تعبييييرا عييين  - عظيمييية وأكالييييلليييل نفيسييية ر يييم ميييا يرتييي يان مييين ل   -كيييل اخ أميييام هيوهيييا هميييا ينلنييييان ويركعيييان 
 .. ا وعاما خ 

 .. وها هما يركعان ليياذا بركة المذب      
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 في اإلكليل ،  ه أعينهماراوها هو المذبح هو آخر ما ت  
 .. بقية أيام حياتهما  إليها نما يتطلعا هيتظل السما   لكي

 ..طلبتاا الكنيسة مناما  التيما إي عنمة طاعة لتنفيذ كل الو ايا وما ركوعا    
  

  التحاليل الثالثة   ويقول الكاهن " تالسماوافي الذي أبانا "  ةم ي لى الجمي + 
 . ويختم بالبركة .  على رأس العروسين  

 في موك  جليل يتق مه  يارج العروسان من الكنيسة اللاليفي الطقس  +

 : سة وهم ير  ون للن الشمام    

  "السالم لمريم الملكة "    أت  "شيرى مارياتى أورو "     
   " مل  السنم " العروسان إلي الكنيسة والشمامسة تر   للن  نفق   ا+ 

 " . السنم لمريم الملكة " بللن  نايارجوها هم     
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                                      + + + 

 لماذا ؟ ...  يٌ وتناو  ال اسفي الق يم فكانا  ن  ا كليل يعقباا  أما

 . في البا  الةالث  هذا السؤال و يرث من أسئلت  سيجي  علياا
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 الباب الثالا                  
 

 واآلن   ول  انتاينا من و ف  ن  ا كليل المق س    
 تري  لاا إجابة ؛ أرا أنه مازال ل ي  أسئلة

 لذل  أفر ا هذا البا    
 :  ليلكي أجي  ع
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 أسئلتك               
 حول                 

  و العروسينالزواأ           
 
 
 
 

          

 :السؤال األول 
 ف يستعد اإلنسان روحيا لقبول سر الزيجة ؟ كي

 
 : ال    عني أ ارل  أنه لبل أن أجي  على هذا السؤ 

    الكثيرة للزواأ  اداتزحمة االستعد في                     
   الروحيينسى العروسان أهمية االستعداد                                  

 

 : لذلك 

 : لبل الزواج بفتر  طويلة  روليالج  أن يب أ ايستع ا  ي 
 ألن يراج  فياا ا نسان نفسه ويق م توبة كافية+   
 عن الما ي  كافية ألن يتو  فياا  +  

 : كافية ألن يبدأ فيها حياة جديدة في المسيح بكل أبعادها  +  
 . ة ل  م ا األشيا  العتيق. المسي  فاو اليقة ج ي    فيإذا كان أل  "                         

 ( .  14:  5كورنةوس  2" ) هوذا الكل ل   ار ج ي ا                              
              االعترافكافية ألن يمارس فيها سر +   
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 كافية ألن يتدرب فيها على ترك كل ما له صلة بالخطية ، +  
 ا  المق س    وم   الكت في ن    لرا   :  ويقترب من كل ما يقربه للمسيح         
 . ال  ...عطا             

 
 : تناول الخطيبان معا 

 ... طيبتك إلى الكنيسة للتناول معا على الذهاب مع خ أحرص+   
 : وستتعجب من الفوائد  التي سوف تجنيها     

ويجيذبكما معيا نليو   "فكير المسيي " جس  المسي    ويولي  فيكميا الفكير الوالي   فيسيق سكما   ويول كما : فالتناول 
 ... الروا فيه  فيشاص المسي    لتلتقيا فيه   وتتذولا الل  فيه   وتنموا 

 : معا  ناالخطيبسلوك 
 ... كل طاار  وعفة وتق يس  في:  جسديا
 ... انظر إلى الاطيبة كابنة خ أنا مسئول عن طاارتاا أمام اخ              

 . لذل  اهر  منه .. موا رولي  وهع م الطاار           
 ...لبول اآلار كما هو بمميزاته وعيوبه :   افكري

 اينفتاا على اآلار                
 ايستمام لآلار           
    الرأت فيالمشاركة الج ية         
 . بالرأتنسيان التمس          
          

  …لرا اا رولية مشتركة   : اروحي
    معا لزيار  أ  ايعترافالذها               
 زياراا رولية                
 . وتكوين   الاا رولية م  ءارين             
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 :  الثانيالسؤال 
 صديق عن صالة إلعطا  معيتحدا                

 هذه الصالة ؟  هيما .  بركة لبيت العروسين                        
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 :صالة تبريك لمنزل العروسين هيالصالة  هذه:  اإلجابة 
  ييلى ي  و .ملبتاييا ألبنائاييا تييذه  لبييل  ييلواا ا كليييل المقيي س إلييى المنييزل الج ييي  للعروسييين  فيييالكنيسيية الللييو  +   

 1" . تبري  المنازل الج ي    ن  "  :جميلة ت عى الكاهن ومعه الشمامسة  ن 
 

فحينما تتم صلوات اإلكليل ، ويذهب العروسان  . الصغيرة الجديدة  وكان الكنيسة األم تذهب لتدشين الكنيسة+  
يكه برش المياه المقدسة على ليت فيه الصلوات والطلبات وتم تبر بيتا ت   نبيتهما ، فسوف يجدا فيإلى الكنيسة التي 
تها وقوة صلواتها ، وأنطلق منه عبير البخور المبارك نحو السما  ، وتركت فيه الكنيسة األم برك حوائطه وأثاثاته

 .فيه 
 

 : ريك المنازل تب فيهذه عينة من الصلوات  التي تتلوها الكنيسة +   
 ... لسكناهما  (فالن وفالنة  )عبديك  أختاره الذيبارك هذا المكان "  

 وأبعد عنه كل فعل الشياطين،    
 ... عنه كل األرواح الشريرة النجسة وانتهرها  وأطرد    
  ،(  وفالنة فالن )ك يعبدبارك يارب      
 وكملها وأقرنها بالنجاح والنعمة والبركة ،  ماوبارك على جميع أعماله     

  2".رضاك  في ماوقوم سبله       
 

                                                                +    +   + 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 13القمص اشعيا  مياائيل   ليا   اللة للمتزوجين     فلة   - 

2
 المنازل الج ي   األنبا  يمتريوس    ن  تبري  -  
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اخ   وليو  ال ين    وبركية كلمية اخ  اسيمتتير  فييه  لكيي لتى البييا لبيل  اوليه   تع كيف كانا الكنيسة  معييا أأر 
 ...  تطر  عنه كل روا شرير  ولكي... 
 

 ... وعندما يحضر العروسان للبيت الجديد ال يجد الشيطان مكانا يدخل منه إليهما 
 ، فالشيطان يمتلئ حسدا و يظا عندما يرى هذه الوحدة بين العروس والعريس

  ،هذا الزواأ  ويسعى جاهدا ألن يهدم
 ن ، فيجده محصنا بهذه الصلوات ، يفيذهب إلى البيت الجديد ، بيت العروس

 ... فال يستطيع الدخول إليه 

 
 : السؤال الثالا 

  ؟ ليلة اإلكليل عن االستعداد وماذا                  
 

 : جابة اإل
، وذلك بالصالة  ي سياخذها في اليوم التاليعداد نفسه للنعمة العظيمة  التإل كل من العريس و العروسيحتاأ +  

إن الروح القدس سيوحدهما في المسيح ، إذ سيعمل في .   التسبيح والقرا ات الروحية والتامل فيوالسهر 
لذلك ال بد أن يكون اإلنسان في حالة استعداد تؤهله لقبول . جسديهما و قلبيهما وكل كيانهما حتى تتم هذه الوحدة 

 . يب من الروح القدس هذا العمل العج
  

ال لواا  فيمعا ساهرين  التي لبل ا كليل أن العريس وأ  لائه يق ون الليلة الق يم فيكان يل ث  والذت+ 
 . والتسبي    وبالمةل تسار العروس م    يقاتاا م لين ومسبلين الر  
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ويوج  . ةرية تسمى بقاعة العرسان أبم ر الق يمة لاعة  األةريةويوج  أمام كنيسة الشاي  العظيم مارجرجس +  
. يقاتاا في الجناا اآلار جناا   بينما تقيم العروس م     فييمكةون كان العريس وأ لابه . بالقاعة جنالان 
 .   1 ال لواا والتسبي  فيويسار الجمي  

 
بيوا   فالغرض وال  وهو أل  ال فيأو انا هذث السار  الرولية تتم  اال الكنيسة أو في لاعة مللقة باا وسوا  ك+  

 . لقبول سر الزيجة  الروليايستع ا  
 

ال لواا  في  ويق ى كل مناما جز ا  من هذث الليلة  الرولي ايستع ا ليا كل عريس وعروس ي ر  أهمية +  
 . والقرا اا الروليةوالتسبي  

 : السؤال الرابع
             هلللل كانلللت تقلللام صللللوات اإلكليلللل صلللباحا         

 ؟  اإللهيوقبل القداس 
 

 : اإلجابة 
 . كل الكنائس الرسولية   شرلا و ربا في ا لايال باا ولبل الق اس  فينعم   كانا  لواا ا كليل تتم  + 
 

 Eastern الالقي ونية األرةوذكسيةالكنائس  فةن    2بينما ما زالا الكنيسة الكاةوليكية تلافظ على هذا الترتي +  

Orthodox Churches ( الروسية الكنيسة األرةوذكسية اليونانية و  الكنيسة األرةوذكسية مةل)  تولفا عن ممارسة هذا
 . 3الترتي  منذ القرن الاامس عشر

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
 .  79نيافة األنبا متاؤس   أسرار الكنيسة السبعة   الجز  الةاني   فلة  -  
إذا تم ا كليل في مسا  السبا   فةن العروسين كانا يبيتان متباع ين في لاعة العرسان   وفي ال باا يل ران : وهنا  رأت ءار  

 ( 24ألنبا إ ريغوريوس   أ وامنا  العامة السبعة   الجز  الةاني    فلة ا) الق اس ا لاي ويتناوين من األسرار المق سة  
2
 - Catholic Encyclopedia, Sacrament of Marriage  

3
 -  John Meyendorff, Marriage: An Orthodox Perspective, page 28  
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ال باا   استمرا الكنائس األرةوذكسية  فيوبينما تولفا الكنيسة القبطية األرةوذكسية عن إتمام هذا السر +  
 فمةن   الكنيسة. ممارسة طقس الزواج لبل الق اس  فياألارا  Oriental Orthodox Churches النالقي ونية
القبطية ي ما زالا تتمم هذا السر في  باا األل  لبل  تسلما طقوساا من الكنيسة والتيا ةيوبية ي  األرةوذكسية

 .  الق اس ا لاي
 

 :لذلك 
هذا هو ما تسلمته الكنيسة .  اإللهيالقداس الصباح وقبل  فيفالوضع األصح واألدق هو أن تقام صلوات اإلكليل 

وهذا هو الموجود في كتب طقوس الكنيسة، خاصة القديم منها والمعتبر . ويل معظم تاريخها الط فيومارسته 
 .  1مرجعا

 
 :أكاد أسمعك تتسا ل 

  ؟ اإللهيلماذا كانت تقام صلوات اإلكليل قبل القداس ... ولكن      
 

 : عروسان تناول ال: السبب األول 
، ، ألن سر الزيجة هو اتحاد ووحدة بين العريس والعروس 2سر الزيجة ال يكمل إال بالتناول من األسرار المقدسة

المسيح ،  فيبالتناول لتثبيت هذه الوحدة  ينتهيذلك يجب أن ، ول 3المسيح في" يكونان جسدا واحدا  "  فهما
 .   Seal له ويكون التناول بمثابة خاتما

 
 : افة  إلى ذلك باإلض

 ... هو سر جميع األسرار ، وخاتم كل األسرار (التناول من األسرار المقدسة ) سر اإلفخارستيا 
 :  سر ءار  أتيتق م لسر التناول عق  أاذ  فالمسيلي

 ... يتناول بع  ذل  مباشر  .. يعتم  ويياذ الميرون  فالذت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 سيعو  إلي منالشة هذا المو وم بالتف يل في البا  الراب    - 

2
 إلي منالشة هذا المو وم بالتف يل في البا  الراب سيعو   -  

3
 ( 8: 11مرلس )و  (  9   5:  9متي ) -  
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 ... ةم يتناول ..  تتم رسامته في الق اس ا لاي..  تتم رسامته والذت
 ...يتق م للتناول بع  ذل  .. يعترف ويتو   والذت

 ... وكذل   سر مسلة المر ى يعقبه التناول 
 . لذل    يج  أن يتق م  العروسان للتناول عق  إتمام  لواا ا كليل      

 
 
 
 
 
 
 

  ياإلنقطاع لصوما:  فهو  الثانيالسبب  أما 
  

 : هامة وهى  كنسية قاعدة هناك
 أسرار الكنيسة  نوالقبل  الصوم                           

 ...للرسامة ي وم كذل   يتق م والذت... عن الطعام والشرا   ينقط يتق م للتناول  فالذت
 ... الميرون ي وم ا نسان  المعمو ية و نوال ولبل
 ... ال وم  علىمسلة المر ى ي وم المريض ي إذا كان لا را  سر وفى
 ...وبما أن الزيجة سر من أسرار الكنيسة يجب أن يصوم العروسان  : لذلك

  
                                                  +   +   + 

 سر ؟  أيقبل نوال  اإلقطاعيلماذا الصوم :  ولكن
 ...  جس يافا نسان يجوم ويعط  ...  الرولي لنستع ا لإلنسان فر ة  يعطى ال وم
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الموعظية عليى  فييأعلنه لنا الر  يسيوم  ما وهذا... للسر المقبل عليه  الروليفسه يشعر بجوعه وعطشه وفى الولا ن
 : الجبل 

 . 1( 2:  3متى  )"  للجيام والعطا  إلى البر ألنام يشبعون  طوبى"              
 

 ... لعلك فكرت مثلى ، واآلن
 يصوم العروسانيجب أن إذ أنه ...اإلكليل يجب أن تتم صباحا  صالة أن

    السؤال فيكةيرا  فكرا ولعل 
 ا كليل  بالا ؟   ن كيف تقام ... عمليا  لكن

 ...باا كنائس  غير   التي البن  ال غير  فيالتطبيق  فيي توج  مشكلة  أنه أعتق 
 ...  وا سكن ريةالم ن الكبير  كالقاهر   في توج  المشكلة
الغنيية مةيل الزمالي   ال يوالي فيي الفامية الكنيائس عي   ملي و  مين فييلييل اكألاهو تاافا الجمي  على إلامة  والسب 

 ... وم ر الج ي   
وتقام فاا األكاليل لتى ساعة متيار  من الليل وفي أيام متعي       أن كنائس لليلة تز لم بما يفوق طالتاا هي النتيجةو 
إلي اينتظار شاورا  أليانا العروسان اني طر لذل      .يااالتي تقام فاألكاليل ع    في مل و   بينما  البية الكنائس  

 .طويلة ألن الكنيسة الفامة ملجوز  لفتراا طويلة
    

 :  لذلك
 . التي بجوار منزل   أنا ا بالعو   ب ن  ا كليل إلى الكنيسة -8
 ية   مةيل الكنيائس الق يمية أياا العروسان ابلةا ليس عن الكنيسة الفامة   لكين عين الكنيسية التيي فيايا بركية اا – :

 .أو الكنائس التي باا أجسا  ل يسين 
 ا كلييل بعي  اتتقي ملكيي  القي اس ا لايي لبلإتمام  ن  ا كليل  بالا  في امم  كاهن الكنيسة عن ر بتكا تل ة - 5

   للتناولمباشر  
  مين الممكين  تسيم ي  اميأو ظروفك الكنيسيةولكين إذا كانيا ظيروف ...  تميام السير  المةيالييوم األل  هو اليوم  -2

 .  يوما ءار ا أن تاتار 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 143األنبا إ ريغوريوس   أ وامنا العامة السبعة    فلة  -  
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ويعقبييه القيي اس  ا كليييل  ييبالاويييتم . يومييا تكييون فيييه الكنيسيية  ييير مز لميية بايي ماا أاييرا ويلبييذا لييو ااترتمييا  -3
  .  ويتق م للتناول معكما كل ألبائكما ا لاي   الذت في ناايته تتق مان للتناول معا 

بيالتقوا وسيتكون ليه ةميارا  ئياوبعي ث القي اس ا لايي سييجعل مين ايلتفيال التفياي رولييا ممتل بالاا كلييل  يإتمام  – 2
رولييية شيياية   وفييي نفييس الولييا ليين يشييج  علييي ارتيي ا  فسيياتين ي تليييق ببيييا اخ   وسيييجعل تفييا ت لفيينا الييرلص 

 . سة الالي  وشر  الامر والمسكر أمرا  روريا اا ة بع  التناول من األسرار المق
 . ليا الكنيسة تشج  هذا الترتي  الذت يعي  للسر ولارث ويسم  لمفاعيله بالعمل بقو  في ليا  العروسين  - 8
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الخامس السؤال
 عن المعاشرات  باالمتناعالكنيسة العروسين  طالبت هل

 اإلكليل ؟صلوات  تليالتي  أيام الثالثة الزوجية                
 

 :  اإلجابة
 : كل شئ ، يجب أن يكون واضحا أن  وقبل: أوال

  عالقة طاهرة هيالزوجين  بين العالقة                               
 .  ( 2: 25عبرانيين  ) "كل شل   وليكن فرا  الزوجية طاهرا  فيالزواج مكرما  ليكن: " فكما يقول الكتا  

 : ذلك  في والسبب
  (  2   3:  21متى  )" وال ا  جس ا" ب  العروسان انل  لواا سر الزيجة ي  من أنه

 :ي ب   وبالتالي
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 . للمرأ  تسلط على جس ها بل للرجل  ليس"                 
 والكتيا  .  ( 2:  8كورنةيوس  2 )" جس ث بل للميرأ  علىتسلط  لهوكذل  الرجل أي ا ليس                          

 : يو ى
 .   ( 5:  8كورنةوس  2 )"  الرجلرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا ال فولي                 

فميةن يقيول القي يس إكليمني س    الزوجييةجا ا كتاباا اآلبا  الق يسين ولوانين الكنيسة مؤك   طايار  العنلية ...  لذل 
 :  ا سكن رت

 1"  كانا الشريعة مق سة   فالزواج مق س أي ا إذا"                 
 
 
 
 

 : ذلك  من وبالر م
 عن المعاشرات الزوجية  باالمتناعتوصى  فالكنيسة           
  ؟ لماذا...  أوقات معينة في                  

 
 : يجي  بولس الرسول + 
 لكييةيم تجتمعيون أي يا معيا  والصلالة للصلومتتفر لوا  لكيحين  إلى موافقةأن يكون على يسل  أل كم اآلاير إي  ي"
 ( 3:  8كورنةوس  2)" نزاهتكم ع مالشيطان لسب   يجربكم ي
 
 ... لذلك  
  2 ون لرج واتفالامار ى الطرفين  بشرط    أيام ال وم فيعن المعاشراا الزوجية  بايمتنامأو ا الكنيسة + 
  .1للتفرغ للعبا   ا اآلل وأيام... التناول  ويومعن المعاشراا الزوجية ليلة التناول    بايمتناموطالبا الكنيسة + 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - Clement of Alexandria, Stromaties 2:48, 3:12 

2
 79القمص تا رس يعقو  ملطي   الل  الزوجي    فلة  - 
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                                         + + + 

 ... ولكن
 عن المعاشرات الزوجية ثالثة أيام بعد اإلكليل ؟  االمتناع عن ماذا

 
 ... لق  أو ا الكنيسة باذا    نعم

 منئكية الجلييل روفائييل لييالطوبييا أن رئييس ال سيفر فييفنقيرأ . المقي س  الكتيا وهيو تقليي  لي يم جي ا أاذتيه الكنيسية مين 
 : من سار   زواجه لبل لطوبيا

 
 : فيابر  من هم الذين يستطي  الشيطان أن يقوا عليام  استم "

 ... من للوبام   ويتفر ون لشاوتام  اخالذين يتزوجون فينفون  إن
 .  عليامللشيطان سلطانا  أولئ 
 ... إال للصلوات  معهاأيام ، وال تتفرغ  ، فامسك عنها ثالثة المخدعإذا تزوجتها ، ودخلت  فانت
 ( . 22- 6186طوبيا )   "الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب انقضا  وبعد
 : سار  لعروسهلال  إذ   طوبياأن هذا هو ما فعله  ونج 

 ياأختى نصلى هلل اليوم و دا وبعد  د ،  قومي" 
 . باهلل نتحد ليالي ةالثالثهذه  فيألنه 

 زيجتنا ،  فينكون  الثالثةلة وبعد اللي
 . األمم الذين ال يعرفون اهلل مثللنا أن نتزوأ  ينبغي فال ، أوالد القديسين فاننا
 .   ( 2 - 2:  7طوبيا  )" يعطياما البركة  لكي بلرار كنهما و ليا  فقاما

                 

 ؟  االمتناعلماذا هذا :  ولكن 
 :  ن بنا أن نتولف للين لنعرفعلى هذا التساؤل   يلس نجي  لكي

 

                                                                                                                                                                           
1
 79السابق    فلة  المرج  -  
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 اإلنسان؟  فيأسرار الكنيسة  تعمل كيف                     
 . ويتم كامن .. السر يتم بواسطة ال لواا + 
 ... تم بالكامل  الذتيياذ ا نسان السر + 
 : يتولف على ا نسانفي ولكن عمل هذا السر + 

 ... السر  ا نسانلبل أن يياذ  روليا ا نسان  استع اا نسان   وعلى م ا  إيمان          
 ... أن يياذ السر  بع ا نسان  هما يفعلعلى  ةم          

 
بنااييية  اليذتا نسيان  فييعملييه   ييربياخ وي يلى    وياتلييبعي  أن يتنياول ييذه  لبيتييه  الييذتا نسيان  فييالسير  فعميل

 ... أو م  وسائل الترفيه  اجتماعيةجلساا  في أوالعمل  فيمنامكا  أولاتهالتناول ينسى كل شل عن اخ ويق ى 
 النفس يحتاأ اإلنسان  فيها لتبدأ مفاعي لكي الكنسية فاألسرار              

 . سر أيوخلوة بعد نوال  صالة لفترة                          
 

 ...   لذلك
 ...  ا كليلعن المعاشراا الزوجية بع   فايمتنام

 ...  الروليوالعمل  لل ن  اولتوتا يص 
 . العروسين ليا في يسم  لمفاعيل سر الزيجة بالعمل 

 .رولية ولرا ااوتسبيلاا  لواا  فيأو ةنةة  اةنانيلتاجان لق ا  يوما أو ...  بع  ا كليل  نافالعروس
 

 :بينمطالبا العروسين  مجمع قرطاجنةمن لوانين  22 ألولق  جا  القانون + 
 بركلة ألجللإللى الغلد  البتوليلةعللى  يحافظلاوأن  ( التنلاول) األسلرار المقدسلة  فلي اإلكليلل بعلد حاال يشتركا "

 . " (  التناول)  وقدسية سر الزيجة واألسرار المقدسة
    
 فيييأو   ييلواا فيييبعيي  نااييية ا كليييل  أو   فعلييى األلييل ليييكمن اليييوم بعيي  التنيياول البركييةأاييذ هييذث  ايسييتطيعلييم  فييةن+ 

 ...روليعمل  أت فيرولية أو لرا اا 
                                        + + + 
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 الناحية الناحية النفسية؟  عن ماذا
فتشيعر ...  كيذل فائي تاا النفسيية  لاياا كلييل  بعي  التيي عن المعاشر  الزوجيية الةنةية أياميا بايمتنامو ية الكنيسة  + 

وأن إشييتيالاا عريسيياا هييي لاييا وليسييا .. . الجسيي يةلمجيير  العنليياا  وليييسيلباييا لشا يياا  العييروس أن العييريس
  لمجر  الشب  من شاو  جس ية

 ...الاجل ومن جان  ءار   أليانا تلتاج العروس ولتا كافيا للتغل  على مشاعر + 
 : مااطبا العريس الفم ذهبيالقديس يوحنا فكما يقول  + 
 شجع خجلها لفترة كافية ، ...  عروسكاأ ، خذ الزو  احتفال انتها  وبعد"                  

  1"الخجل فجاة أو بسرعة  هذاتحاول أن توقف  وال                          
 

 : متكامل اتصال
 :إذا أن ا السم  لل لواا   ستج  إل اها تقول + 
    

 يكونا بكل تقوى وعفاف ،  لكي... بارك عبديك  يارب "                   
 .." وروحيهمابجسديهما  متصلين                           
 ... الجس ت ايت الللزواج تت من ليس فقط  ال ليلة فالنظر +  
  .  والعاطفي والرولي والفكرت النفسي ايت ال أي ا بل    
  ةنةيية أيييام الجسيي ية ل المعاشييراا عيين ايمتنييامو ييية  فيييفيييه أن العروسييين اللييذين يسييتمعان للكنيسيية  يشيي  وممييا+  

 ... للنمو والعاطفي والرولي والفكرت النفسي ايت السوف يعطيان الفر ة لاذا 
 .بيناما  الجس ت لنت المق مة  ايت اياهذث  كل فتكون   
  

 : عنا  بعد راحة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - John Chrysostom , NPNF, S1, Vol. 13, 23 
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رهييياق  فيييي ا كلييييلالعيييريس أو العيييروس أو كنهميييا لييي  أم ييييا أياميييا أو أسيييابيعا لبيييل  يكيييون أليانيييا+   مسيييتمر إجايييا  وا 
 واستنزاف للطالة  

 ...  للرالة اللاجةمسيس  فيمما يجعلاما  
   هوليويتهذث الرالة يزمة لتعي  للجسم نشاطه 

 ... اتزانااولاع ا  
 ...  وانفعايتهسيطرته على أع ابه  ولإلنسان

 
 األيام األولى للزواج    فيسابقا عن عروسين تشاجرا  سمعا لعل +  
 . هذا الشجار تمزق في ايوط الملبة التي تربط بين للبياما وأليانا ينتج عن    
 ...ويتسب  في ب اية سيئة للعنلاا الزوجية     
 ... يستلق هذا الشجار كافيا  سببا هنا  ولم يكن    
 كان هنا  سببا  ير مرئيا   ...  لكن    
 وهو فق ان السيطر  على األع ا     
 ... التي سبقا ا كليل الش ي     ا رهاق لالة نتيجة   

 ...  لذلك+  
 . للرالة فر ة الجس نن   بةعطا    - وليس تشاجرا -فمن أجل ب اية لسنة للزواج    
  فيعن المعاشراا الجس ية  بايمتنامطاعة و ية الكنيسة ومن كل هذا يت   أن    

 ... وجس يا روليا ونفسيا وعاطفيا : األولى لاا أهميتاا البالغة  أيام الةنةة    
 

 :  ضروريالتفاهم ...  ولكن
لييوار ولييس إر يام   وييتم بر بيية  نتيجية يييتيبييين العروسيين   و  واتفياقهيذث يلتيياج إليى تفياهم  ايمتنيام و يية تنفييذ+  

 . سار   عروسهم   طوبيا اتفاقالطرفين عن ر ى   كما لرأنا عن 
العيروس والعيريس أو  أسيرتي مين سيوا  اوي يعليم بيه ألي   ا يج  أن يكون أمرا اا ا بام عليه العروسان يتفقا وما+  
ولعييل هييذا يكييون بمةابيية أول تيي ري  للعروسييين فييي التفيياهم معييا والو ييول إلييي لييراراا  . أو ميين األ يي لا   األلييار ميين 

شؤون ب ون اللاجة إلي ت ال أت إنسان ءار   و في ايلتفاظ بيسرار بيتاما لنفسياما فقط   وع م ت ال اآلارين في 
 : لالاا كاهن لعروسين  الية  لق  أعجبتني ن يلة  !البيا  مما ينتج عنه سنم البيا
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 ما تنالشانه من أموركما   وما تتفقان عليه   "                          
 . "اارج  رفة نومكما  ي سم ي يج  أن                           

 .  أي يعرف أل   يركما ما تنالشان أو ما تتاذان من لراراا والمق و  هنا  
 
 
 
 
 

 ؟ االمتناعنهاية فترة  فييحدا  كان ماذا
  "ةسيالتجلي" أو" األكالييل رفي " أو" الزنيار ليل"  باسيمتعرف  بالعروسين الكنيسة  لواا اا ة في تقام ول يما كانا+ 

  :هذث ال ن   موع  ااتلفوعبر الع ور 
 

  ( عن المعاشراا الزوجية ايمتناموهذا يوافق نااية فتر  )  1األكاليلتتم بع  ةنةة أيام من  ناكافق  +  
سيييار   ةيييم   المقييي ستبييي أ مسيييا  السيييبا   وتعقبايييا  يييلواا ا كلييييل  ايسيييتع ا ااعنييي ما كانيييا )  2ايةنيييينأو ظايير +  

أييييام ييييوم  الةنةييية تنتاييييذث اللالييية كانيييا هييي فيييي .  يييباا األلييي  فييييوتنييياول العروسيييان  ا لايييي بالقييي اس تنتاييييروليييية 
 . (ايةنين

 
التيي   البركياايو ي  لنيا مقي ار    واليذت(  التفسير) كان يل ر العريس والعروس  ن  ل ير  يتلى فياا الطرا  + 

 . التي عاشا فياا نالاا العروسان نتيجة ليا  العفة
 

 :  3فقراا من هذا الطرا بعض وهذث+  
 . حوا   وأمناالصادر ألبينا آدم  اإللهيحق عليهما صوت البركة  ( لعروسانا) هذان "         
 . نحت ألبينا نوح البار هذان اللذان فاضت عليهما البركة  التي م            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 177القمص منقريوس عوض اخ   منار  األل اس   الكتا  الاامس    فلة  -  

2
 28األنبا إ ريغوريوس   أ وامنا العامة السبعة    الجز  الةاني    فلة  -  

3
 194كتا  الاامس    فلة  القمص منقريوس عوض اخ    منار  األل اس   ال -  
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 .هذان اللذان حفتهما بركة أبينا الخليل أب اآلبا 
 .  اسحقببركات أبينا  اشتمالهذان اللذان 

 . ركات أبينا يعقوبهذان اللذان تضاعفت لهما ب
 ."بركة يوسف الصديق  استحقاهذان اللذان 

 
 ... كان الكاهن يف  زنار العريس ...  ةم

   ي 1لتى هذث الساعة يرت ياناا وظن  ن  ا كليل فيو عا على رأسياما  التي ي األكاليلرأسياما  عن ويرف 
 . ويقرأ لاما الكاهن  ن  التلليل

 
  " ...رف  األكاليل " أارت من  ن    الكتا  وفي اتامه أجزا    سوف تج  في ب اية هذا+  

 
 ...فياا ستج  ملا ا للبركاا التي نالاا العروسان في  لواا ا كليل     
    ولكن العجي  في هذا الترتي    
 ...أن الكنيسة أرجيا هذا ا عنن إلي نااية هذث الةنةة أيام    
 وكيناا ل  ا أن تو   لنا   
 ...مق ار أهمية هذث الفتر  الرولية في ب   مفاعيل سر الزيجة    
 ...فاي التي ينتج عناا ظاور بركاا هذا السر    
 وبالتالي فاي المق مة الاامة لليا  زوجية مباركة    
 . ل  تشبعا بكل بركاا سر الزيجة العظيم   
 

 ...لذلك 
 ...  أعو  فيكرر  عوتي للعروسين في أن يياذا هذث البركة

  ...علي ل ر استطاعتاما 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 ا ةيوبيةة يما زال هذا الترتي  معموي به في الكنيسة األرةوذكس -  
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 ...  ولس  اتفالاما
 .يوما أو يومان أو الةنةة أيام  

 : السادس السؤال  
 سكر ورقص  يرالئق وراقصات؟ عمل حفالت بعد الزواأ فيها خمر وم   يجوز هل

 
 : اإلجابة

  العينييين  تتيير لليليية ألن  بسيياعاا ذليي  بعيي التنيياول تسييم  لنفسيياا  فيييبالمسييي   اتليي اميين يت ييور أن اليينفس  التييي + 
 !!  سكروالم   بالامر وتسكر... والانعة  تلترا الرلص والعر 

 مستليل ..  مستليل: أسمع  تقول  أكا    
 ...   يقي مان يا...  ولكن   
 العريس والعروس    م هو ما يل ث أليانا  فاذا   
 ... الق س  الروافبع  أن يلل علياما    
 ...المسي   يفوال ا  وي يران   

 .إلى ما يقشعر الجسم من الل يث عنه بالمسي  واتل تق س  الذتيذهبان باذا الجس  
  
 ... بع  أن تم  هناما بالزيا المق س العروسينيطيق أن يسم  عن أن  فمن  +

 ...مق سة  أكاليلعلى رأسياما  وو عا    
 ...المسي  ا له  في  ول  فيوجمعاما  علياما وأكةر من كل هذا لل الروا الق س    
 ... األماكنهذث  لمةل أن يسملا لنفسياما بالذها     
 !! الشيطان  ويلركه يجلس الفه الذتيجلسا وسط كل هذا ال ا   أنأو     
 

 لتشرب الخمر والمسكر؟  انسحتا بالزيت المقدس تمتدان م  تللوهل اليدان ا + 
 نفسه ليرقص مع أشرار؟ القدس يترك  الروححل عليه  الذيالجسد  وهل    
 العرايا؟  شبهأو يسم  لعينيه أن ترال  الرال اا     ... أارا ؟  أجسا يتنمس جس ث م   أو    
ذا ذهبا العروسان وفعن كل هذا    +   وا 
  ؟هل ستستمر معاما النعمة التي ءاذاها أم أناا ستفارلاما     
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   الجليلةعلى كل هذث النعم  ا نسان يتناسيكم هو ملزن ومؤلم أن ... لقا  + 
 . بساعاا لليلة ايستمتاممن أجل  الزيجةسر  فيالتي أاذها     
 

 .  ا النوم من ايلتفايامن أجل هذا جا ا كتاباا اآلبا  ملذر  كل التلذير من هذ + 
لكتييا  كامييل   جيلتيياوجيي ا أنييه  ايلتفيياياالفييم عيين هييذث  ذهبيييلالييه القيي يس يولنييا  فيميياالبلييث  فيييلمييا  وعنيي ما  +

 .ووج  لل   فم لكةر  ما تل ث عنه بمرار 
 

 :  1الفم ذهبيباقة من أقوال القديس يوحنا   
 "  المشينة والشيطانية ايلتفاياهذث  كلمن الزواج  أبع  "  +    
 

 هذث    رقص وأعمال شيطانية منوما بها  بالزواأ االحتفاالتعن حضور مثل هذه  تمتنعوا لكيإليكم  كتبت + "
 " التي تسمم الزواج

  
  .بواسطة اهلل تمت  ’ اهللمع  رابطة ’  الزواأأنه لال أن  تذكر +  "   

 "  الزواأ يحطم هذه الرابطة تليالتي  االحتفاالت فيراقصات  وجود        
 
 فيي يكون  أن يج فكل شل .  والنسا نفس  بع  الزواج بمن ياافون اخ من الرجال  تلوطيليق ب  أن  كان "  +

   مةيييل ميييةلام نشييياوانييرأييييا العكيييس   لقييي  أل يييرا إليييى اللفيييل أنييياس  ولكنيييى . مليييل الطايييار    والوليييار والليالييية 
 !!! " واللميرالجمال 

 
  ... بالخمر تهرب الطهارة س كرم  الحيا  ألنه "  +

  ... فخاخه ومعهالشيطان  يحضروحيا الحديا  ير الطاهر      
 " هل تحتفل بسر المسيح ؟ ثم تدعو الشيطان؟   أابرني   والمنهيوالتسلية  لتفاياايوليث توج  هذث     

 : تذكر ما لاله بولس الرسول.. ال ريلة ؟  كلماتيأعةرت   هل "  +     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - John Chrysostom , NPNF, Commentary on the Colossians 4 
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 ولكين (5 2: 20 كورنةيوس 2)"  اخ كيل شيل لمجي  فيافعلواأو تفعليون شييئا    نأو تشيربو  تييكلونكنتم  فةذا"           
 :  النبيتسم  لول  ألم. الكرامة  يشينايلتفايا هذث  فيتفعله ما 

 . ( 22:  :مزمور ) " برع    واهتفوا   باوفالر   اعب وا"          
 

 .. ؟  مفرلة أ انيهل تل  سمام  +     
 ...  الروليةإلى الترانيم  لكن الشيطانية    األ انيتستم  إلى  ي        
 .. ؟  التفايا فريقا تري  أن تر  هل       

 الشيطانية ،  االحتفاالتطردت كل هذه  إذا
 . المالئكةمعه فريق  وسيحضر،   احتفاالتكالمسيح إلى  سياتي

 . امريلول الما  إلى  سوف ...لانا الجليل  عرس في فعلأر ا سوف ي ن  معجزاا   كما  ولو
  . " المسيح يوجدالعالمية ، ال  االحتفاالتحيا وجدت  ولكن

 
 الفقير    ا م   المسي  ا مالكل    البل "  +   

 . وال تدعو الراقصات والمغنين        
 .  سكرالم  على أن تبعد  واحرص        
 . " وسترى النتائج العظيمة         

 
   بالكنيسةالمسي   اتلا والمرأ  يتم على نفس مةال  الرجلالزواج بين  سر "  +   

 !!! "  و الرال اا ص المغنيناأشافي شيطان ال ت عووأنا        
 

 . (  2:  25 نالعبرانيي" )  مكرماالزواج  ليكن "  +   
 .  ؟تاين عطية اخ  هلالمكرم ؟   الشيهل تاجل من        

 . هذا  في فكر. من عظامه  وعظمالق  اطبنا إلى نفسه   و رنا للما من للمه         
 لسمائي   بالمل  ا اتل الق          
 . "  الكرامةتشين هذث  فن        
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 : وقوانين الكنيسة الزواأ احتفاالت
الكنيسيية ذو القليي  الييرليم فييي ملبتاييا ألوي هييا   رأا أن تجنيي  أوي هييا النتييائج اللزينيية لنلتفييايا المشييينة التييي تييتم  

االحتفاالت ، لكن االحتفاالت التي ال تتفق ليس كل جا ت قوانين الكنيسة محرمة  لاذا.   أليانا بع   لواا ا كليل 
 :   وكمةال لذل   مع النعمة التي أخذاها العروسان في اإلكليل ، أو التي ال تليق باوالد اهلل

 
 : يقول (  مين ية 5 28 )القانون الةالث والامسين من لوانين مجم  الن ولية + 

“ Christians, when they attend weddings, must not join in wanton dance, but modestly 

dine or breakfast, as is becoming to Christians " 
1
   

 :                                                                               معناث والذت
بل ييور مائيي    يكتفييوا  بييل  الييي الالييرلص  فيييزواج أي يشييتركوا  التفيياياعنيي ما يل ييرون  نالمسيييلييعلييى  يجيي " 

  2." نبالمسيلييالعشا  أو ا فطار   كما يليق 
  

 "  الذت ي يليق في التفايا الزواج الرلص نبالمسيليي ا ير يئق أنه: " تو ي  ل يم لاذا القانون  في جا ل  و +  
   

“Wedding-days, which should be days of holy joy and blessing, be not turned, even to the 

bride and groom themselves, into days of cursing.” 
  : معناث والذت   
   والعيروس   لتى للعريس   تتلول  أن   وي يج  والبركةأيام الزفاف يج  أن تكون أياما مق سة مملؤ  بالفرا  وأن "

   3" إلى أيام لعنة
 

                                            +  +  + 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - Synod of Loadicea, NPNF, Vol. 14, pages 156, 157 

2
 - Ibid., pages 156, 157 

3
 - Ibid., pages 156, 157 
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 ماذا تستنتج من كل هذا ؟
 ... ؟  ايلتفاياعن ما نقيم مةل هذث جنياا ن التي الاسار  م اهل رأيا 

 ... إلى المق ساا  اللرام ن  ال
 ... إلى لزن  الفرا  لونب  

 ... هذا ؟  كل لماذا
 !! ساعاا لليلة استمتام من أجل أ

  !!أمن اجل أن نر ي بعض الناس 
 !! ور  معينة أمام اآلارين أو لكي نظار ب

  –إن كان لاا فوائ   –وماما كانا فوائ  هذث ايلتفايا 
 !!!   فاي ي تبرر ال رر الذت سوف يللق باألسر  الج ي   

 : نرف  شعار   جميعا  عنالذل     
 

 الزواأ ، بركة استمرارأجل  من"                          
 ".   المسيح فيهاالزواأ  التي ليس  التاحتفاأوقفوا كل                
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 : السابع السؤال 
 التي تقام بعد الزواأ ؟   االحتفاالتبديل لمثل هذه  يوجد هل           

 أال نحضر راقصة ومغنين ؟ ماذا نفعل ؟  أردنا فإذا              
 :  اإلجابة

 :  اآلتيطرق كةير  تجعل اللفل ممتعا   أذكر مناا  هنا 
 :الكنسيالترتيل  فرقدعوة فريق من  - 8 

        . التييرانيم باليية ميين بتقيي يم ليييا  اللفييل   -الكنسييي الترتيييل  فييرق ومييا أكةييرالكنسييي ي الترتيييل  فييرقفريييق ميين  ا م
 . العالمية  األارالفرق أ ا  ا عن ي يقل فنيا أ ائاموسيياذ  العج    إذ أن 

        فييةذا لييم تجيي  .  ماتلفييةشييرائط لفييرق  وأطليي كنيسيية    بيييتإلييى مكتبيية البييي   اذهيي ... ؟  الفييرقاييذث بنت ييل  كيييف
 . المكتبة  فين ليمالعا مساع     اطل  الشرائطعنوانا أو تليفونا على 

 :  للحفلأضف جوا روحيا  - 2
  فيي كين ومين المم. ورلية فيايا تياري  لييا  القي يس من ي   عليى  واتير لي يس مشياور    من ي   اسيمبةعطا  كيل 

وتنافسيا لطيفيا  اسيتمتاعاسييوج   فايذا األسئلة وتوزي  جوائز بسيطة على ا جاباا ال ليلة  بعضإلقا   النااية
 . 

هيذث .  فقيط"  مبيرو " لتيى كلمية  وليوليقوليوا كلمية بسييطة    والعلروس واألخلوة واألخلوات العلريستقديم واللدي  -3
 . الطيبة  بالمشاعرالكلماا سيعقباا ت فيق وفرا 

 . والعروس كلمات تهنئة  العريسيلقى أصدقا   -5
 ير رولية  وهى ‘ رولية ’يسموناا  والتي )ب ي من المشروباا الكلولية  األارا المشروبااأو  االشرباتوزي   -4

 .  (على ا طنق 
 .  ةسمر الئق حفلةبتنظيم يتسمون بروا المرا  ممنليام شاص أو أكةر  -6
لام به البعض مين  مافيه  في يو أو الاطوبةالعروسين ي إن وج  ي أو عن لقا  لبل أو بع   ةطفولعن  عرض فيديو -7

 . للو  الموجو ين  فياللقطاا ءلاسيسا جميلة  هذثما تنشر  و البا... ترتيباا لإلع ا  لإلكليل 
 . الاا ئة الموسيقى استا ام -1
 . مبكرا  وينتايكرا وظروفام يج  أن يب أ اللفل مب الجمي ولر ا على ولا  -1
 . بال ن   وينتاي ايلتفاليب أ   -81
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  لبل أن ت   هذا الكتا  جانبا  
 هنا  أمور هامة أري  أن ألولاا ل   

 سوا  كنا العريس أو العروس أو من أهل العروسين  
 ...أو ان  تفكر في الزواج   أو ان  اا م في الكنيسة 

 : ول  ااترا لل يةي مع  هذا السؤال 
  

 ماذا نفعل ؟                         
 

 ... الرا بين في الزواأ  وسابدأ حديثي  مع أولئك 
 : والعروس العريس و مع           

على     األسما وو     والت رم  وال ن  شري  الليا    من انل ال وم ااتيار فيليا ي  اخ تكون وا لة   +
لامة الق اساا    . الرولية  ل  شفاعة الق يسين   وايستشار وط مذب  اخ   وا 

 .  والتناول وايعترافللزواج بالتوبة النقية  الرولي ايستع ا على  الرص  +
ا لايية  األسيرارمين ين ويتنياو  أسيبوعيا الكنيسيةيج  أن تكون هنا  فتر  اطوبة كافية   يذه  فيايا الاطيبيان إليى   +

 . يكشف لاما اخ إرا ته  لكيمعا   
 . م  اخ روليةكنا نليا ليا   متىوا لا   ائماو وا اخ . الزواج لبل التيك  من مشيئة اخ  فيع م التسرم  + 
 . المق س  ا كليلنعم  كلاا ا لقبول  استع ا ااألاير  لبل الزواج يج  أن يكون فيام  األيام  +
 . أسرم ولا بع ث  فيليا يكون هنا  تناول لبل ا كليل أو  + 
 تلييأييام  التيي  والةنةيةعلى الزواج  السابقة بالليلةذكرناث تف يليا ي فيما كان يت ل  والذتعو   إلى تقلي  الكنيسة ي  + 

 . ا كليل المق س 
من الروا الق س    عطاياباخ وتتقبل  وتتل  نعمةفستان العروس يج  أن يكون ملتشما ويئقا بةنسانة تتق م لتياذ   +

 . المق سة األكاليل رأساا  وتو   على  المق سلزيا وسوف ت هن با
 . ال ن  والت رم من القل  أةنا   لواا ا كليل  + 
 . وم سيكر اميررليص  يير يئيق وشير   فيايايكيون  و التييالعالمية بع  ا كليل  ايلتفايالذارا من الذها  إلى  + 

 . ي يجرا العفة وي الق اسة  مرسوفياا  كلوليةمشروباا  ير  فياابل لتكن هنا  جلسة ملبة 
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 : العريس والعروس أهل إلى
 . الليا   شري  إلىيرش هم اخ  لكيال ن  وال وم والتناول  فيم  أوي كم  اشتركوا  + 
 . للوبكم بال ن  والت رم  ارفعواأةنا  ل اس ا كليل  + 
    ا كليلع   ن  تلاشوا ترتي  لفنا فياا رلص  ير يئق وشر  امر وم سكر ب  +
 .  أول اطو  نلو ه م هذا الزواج الذت تم  هوعمل ال هذا ألن   
 .  الشيطانيلذروا من هذا الف   الق يسينمن اآلبا   فكةير   
 :  1يقول الفم ذهبييولنا  فالق يس   

 المولر  ؟ الزيجةتات  أسرار  لماذا "                
 سم  من با ئ األمر لماذا ت ليلل                   

 باألناشي  القبيلة الشوائ تما اآلذان من  بين                  
 ملل له ؟  يالذت  ايلتفالوبذا                     
 "  أن ترفض كل هذث منذ الب   ينبغيفينه كان                    

  
 للم سكر    تمت مق س أن هنا بالزيا الالتي      لايا تإناا اطية عظيمة أن تسملوا   +

 .  الشيطانعلى أنغام  ويترالصللا عليه نعمة اخ أن ينظر اللرام  الذت للجس أو     
 شجعوا العروسان على إلامة ا كليل  بالا      +

 ...ا كليل مباشر    ن ستعق   ا لاي الق اس  لوااوعرفوا الم عوين بين     
 ...   سالمقوأناا جز  مكمل لإلكليل     
 سيتناول العروسان من األسرار معا   ا لاي الق اسوفى هذا     
 . للتق م للتناول م  العروسين مستع ينالجمي  ليكونوا  وشجعوا    
  ... غير  تلوا  لواا ا كليل  ملزمةأرجو طب  +  
 . الملبس  ن  ا كليل م  علبة لل ور ق م لل االينوت    
 . ولا آلار  منرلم ال فلة  ليلواا   من الممكن التنبيه عال  الناسولتى يتاب    +

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
  9:   78في تفسيرث لسفر التكوين   مقالة    -  
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 . أةنا  ال ن   الملبسمن  توزي    +

 :   الكنيسةإلي 
 ... أرجو من الكنيسة العو   إلى الطقس األ يل لإلكليل المق س + 
 ... ا لايالق اس  لبلبع   ن  باكر  الق يم مكانه في    
 . هذا السر  في األ يلوالعو   بالتناول إلى مكانه     
 بين الشع  عن تق يس هذا السر العظيم   الوعينشر   +
 ... و لواته طقوسهبشرا معنى    
 . العروسين بع ث مباشر   تناولأهمية التنبيه علي و    
 العو   با كليل إلى مكانه لبل الق اس   +

 :اس اآلنالن يتبعااعا اا  ير سليمة  علىالتغل   فيسوف يساع  كةيرا     
   بمنبس ي تليق  ا كليلمةل الذها  للكنيسة لل ور     
 والم سكر    الامرومةل الاروج بع  الزواج للرلص الالي  وشر      
 . سيلجم البعض عن هذث الت رفاا  التناولل ور الق اس و إذ أن     
  

 : نري  أن نرف  شعارا  +
 " .  الزواأكليل من أجل ثبات صالة اإل  قدسوا "                        
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 الرابع  الباب        
  

 

 

 
 ل ي   مازال لعل 
 ... األسئلة  التي تري  لاا جوابا  من مزي ا
 ... تري  أن تعرف أكةر عن طقس الزواج  أن  أو

 ل  هذا البا  أفر ا لذل 
 :  معا لننال 
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  أسللللللللللللللللئلتك                  
  حول                    

  اإلكليل طقس                
  
 

 : األول السؤال
 لة ؟ لللللللللل  الح هي ما                    

 كانت تستخدم ؟ ومتى                 
 :  اإلجابة

لة  +   ... وس معياوالعير  العيريس يتغطيية رأسي فييعبيار  عين  طيا  لليرأس   كيان يسيتا ماا الكياهن ( ب م اللا )الل 
  .  ول يما كان يسموناا النمط علياا أليانا الشملة أو اللمط  ويطلق

لة     +  :  فايأما إذا أر ا و فا  ليقا للل 
 سنتيمترا   وعر اا أربعون سنتيمترا    230طولاا  اللريرمن القما   لطعة"     
1" ... العروسين  يوشاا تو   على رأس بمةابةباا  ليبان ي  مطرز     

 

 

 لة ؟ الحٌ  لماذا                             
لة وجوهر طقس اإلكليل : أوال   :   الح 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 15   17األنبا إ ريغوريوس   القيم الرولية في سر الزيجة    فلة  -  
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 فيجيليوسرسالته إلى  في (مين ية  581 - 551 )يكشف الق يس إمبروسيوس + 
لة  أهميةعن     : بقوله  ا كليلطقس  فيالل 

 "The  contracting  of   marriage  must   be  sanctified   by   the   veiling and  the  blessing  

of   the  priest
1

   "  

 :  ترجمته والذت
لة  )الزواأ يجب أن يتقدس بغطا  الرأس  عقد"   "  الكاهنوبركة  (الح 

لة  يو   وهذا  األكاليلب أو الااتمب الزواج يج  أن يتق س عق  أنهنا  طقس الزواج   فاو لم يذكر فيم ا أهمية الل 
لة فقط(البرنس  )ةيا  البأو  لة     ولكنه ذكر الل   عبيار  أايرا فييسير الزيجية   أو  في الذت بالتق يس مرتبطة ألن الل 

لة مرتبطة بجوهر   . وان ته السرألن الل 
 : كان يل ث ل يما هو  فالذت+  

لة  يرأس غطيةت -2  العروسين بالل 
  العروسين لبع اما يرأس الكاهن  موفي ولا الرشوماا ي  -:
 . والروا الق وس  وايبناآل  : بآلانيم الةالوث الق وس  نطق وفياا  الرشوماا الةنةة  يقول مة  -5

 

لة:  ثانيا  : الطهر والبر  عالمة النقاوة و الح 
 : فق  لال عناا  (مين ية  2:0 -  :52 )أما الق يس إيرونيموس   +

    للكنيسيية وزيناييا  المجيي  لييهالتييي ألبسيياا يسييوم المسييي    الفييرا ةلييل  إلييى والعفيياف   وأناييا تشييير  النقيياو عنميية  إناييا" 
 "  وجملاا باا 

 ( 7  8: 21رؤيا  ) 2السمائي بالعريس لنلترانالعروس التي هييا نفساا  ارت تهوهى تشير كذل  إلى ما   +
 :  الطقسيكتا  الترتي   فيونج    +

هيو   إنميا ببع ياما ات يالاماف ...مط األبييض   بالل  ( العريس والعروس رأسي أت ) ايةنينرؤوسام  ويغطى" 
   3" يا  ونق ا  طاهر  يات ا

  بةلاي نفسيفرلا أفرا بالر    تبتاج  "  +
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - Ambrose To Vigilius (Ep.xix, 7) 

2
 137النفيسة في شرا طقوس و معتق اا الكنيسة   الجز  الةاني     فلة  الآلللالقمص  يولنا سنمة    -  

3
 173  القرن الاامس  عشر    فلة سينبا  بلاير   الترتي  الطقاأل -  
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  البر  بر ا   1وشملني   الانصةيا   ألبسنيل   ألنه            
  ( 20:  22  أشعيا )" وكالعروس  التي تتللى بزينتاا   عريس يتزين بالتاج  مةل                     

 

لة ؟  كانت متى  تستخدم الح 
لة فيويلف كل ذل  واألكاليل  والزنار ( الااتمينأو  )ب اية ال ن  عن ما يعق  الكاهن ال بلتين  في  ي 8    الل 
 .  (الشملة  )
 :  (البرانس  ) الةيا  علىولا ال ن   في ي  2

لةو  (البرانس  )الةيا   علىكانا ال ن  تقال  فق         . 2معاا الل 
  ( : القرن الرابع عشر) كبر  ابنيذكر  ل 3

ليية عليى  ذلي  كتييا   فيييمعيه  ويتفييق    3 يين  ا كلييل ب ايية فييالعيريس والعييروس  يرأسييأن الكياهن ي ي  الل 
 .  ( القرن الخامس عشر )الطقسي  الترتي 

لة طوال  لواا ا كليلييرت  كاناالعروسين  ذل  أن ومعنى          . 4ن الل 
لة  في"  األل اس منار "  م  كتا  يتفق" النفيسة  الآللل"   فنرا أن كتا   القرن العشرين فيأما  ل 5 تو     أن الل 

 ناايييةليير   أت   5فييي الرشييوماا الةنةيية  الكيياهن   ولبييل أن يبيي أ األكاليييلالعروسييين بعيي  إلباسيياما  يعلييى رأسيي
 .  لواا ا كليل 

لة إلي وهذا الترتي  علي الر           إي انيه ليم ياميل و يعاا فيي   يلواا ا كلييل ناايية لر  م من إرجائه و   الل 
العروسييين عنيي ما  يأت لبييل الرشييوماا مباشيير    لتغطييي رأسيي ييي بالتقيي يسيييرتبط  ييي الولييا الييذت الولييا المناسيي 

 . ينطق الكاهن بالرشوماا الةنةة 
لة استا ام أرجي تالذهذا التغيير  ب أمتى  التل ي نعرف على وجه  وي  كانيا  إلى لر  نااية ا كليل بعي  أن الل 

 . لواا ا كليل  طوال تستا م
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
لة -    ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ ا   ٍ  ٍ  ٍ  هنا إشار  إلي الشملة وهي ال 

2
 137النفيسة في شرا طقوس و معتق اا الكنيسة   الجز  الةاني     فلة  لالقمص  يولنا سنمة   الآلل -  

3
 187    فلة  يالةانقرن  الراب  عشر   الجز  ابن كبر   م باا الظلمة في إي اا  الا مة   ال -  
ٍ   ا كليلإلى  لواا  أ اف والذت   2111مايو  1: فيالمجم  المق س  تع يلبلس  ترتيباا لبل  - 5  ٍ  ٍ عربون  من  لواا أجزا  

 ( عق  ا من  )الزواج 
 

 
  159ألل اس   الكتا  الاامس    فلة القمص منقريوس عوض اخ   منار  ا - 7
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لة تماما من الطقس  ااتفابع  ذل    ل  3  . للطقس  رجاعاا ةانية كةير  لمجاو اا  ونلتاج  القبطيالل 
 

                                       +   +   + 
 وهلو الوقلت اللذي،  والعروس للعريسى األقل ل إلى وقت الرشومات الثالثة لة ل علأن نعود بالح   جوأر  

 . ذكره القديس إمبروسيوس ، وقد  بالتقديسيرتبط 
  
 

 
 

 :    الثاني السؤال
 حضرون العروس إلى العريس ؟ ي   كانوا لماذا        
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 على هذا السؤال   ي ب  لنا من ولفة ل ير    لنرا ماذا ل ث  أجي  لكي

  :أول زواج عرفته البشرية يف
 اخ بنفسه   هأتم البشريةتاري   فيوالزواج األول  .العا  الق يم  فيلق  تم تيسيس الزواج + 
 : الكتا  المق س  يابرناكما    

 . س باتا على ء م فنام  ا لهالر   أول "       
 . وما مكاناا للما  أ نعهمن  وال     فياذ              
  امرأ التي أاذها من ء م   ال ل الر  ا له  وبنى                    

 ( . ::-:22:تكوين ) " إلى ء م  وأل رها                          
 .  الزواجاخ هذا  بار بذل  و  

 : البشريةتاري   فيالزواج األول في ل ث  بما ذكر الناسي   لكيالرائ  الكنسي الطقس لذل  جا  + 
 

لقا من    ي           ... للمهوللم من  عظامهعظم من  هيليسا  ريبة عنه بل  فايء م     ل لوا  ا 
 . ليسا  ريبة عنه  هي   كذل  العروس للعريس              

 ...ء م   وال لوم تلوا القل   االاا   لوم منواخ الق لوا     ي         
 . وهذث تذكر  للعريس بل  عروسه ... ا   فيلبا للبهه من يبلر  تكون لكي              

 . رأس ء م   فتشعر لوا  أناا متسلطة عليه  منواخ لم يالقاا    ي         
 ... ليمة  بنالق مين فيشعر ء م بيناا تلا أل امه    منيالقاا اخ  ولم              

 . البعض  لبع اما وتق يرهما ماتاملب فيللعروس والعريس  الكنيسةتق ماا  هذث  روسو               
 ... إلى ء م  لوا ةم أن اخ أل ر    ي         

 ...  العريسإلى  العروستماما كما كانا ت ل ر الكنيسة               
 ...الكنيسة ليبار  هذا الزواج  فيواخ موجو                

  
 ! !الق يم  فيبما ل ث  يكا  ينطق والذت   األرةوذكسي الطقس  ما أروم هذا  لقا
 

 : تفاصيل هذا الطقس قديما  هي وهذه
 .. الفر وس  فيي الق اخ ء م وجعله 2
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  (ملكوا اخ على األرض  )الكنيسة   اال  فيزفونه إلى  العريس باستقباللذل  نج  الطقس يب أ     
  1"  العريس" لحن ير  ون  وهم    
 : باا أورشليم الر  يسوم  لااستقبيلوا ذاا الكلماا التي  وهو    
 "  األعالي فيأوصنا ...  داوديا إبن  أوصنا"     

 ...  الكنيسةفالمسي  هو عريس       
 ...  ليباركهوها هو يل ر  لواا الع رس       
 .  بالفرا والتاليل  نستقبلهوها نلن       

 
 ... إلى ء م  وأل رهاةم الق اخ لوا   -: 

   وتيي ال  العييروستسييتقبل  لكييي  تعييو  إلييى أبييوا  الكنيسيية  الكنيسييةإلييى  ااييل  العييريسأن أ الييا وهييا الكنيسيية بعيي  
 : وهى تر     الكنيسةباا إلى 

  ، " الملكةلمريم  السالم"  " أورو ى ماريا ت شيرى" لحن  
 . مريم مةال العروس السمائي الذت يمت ا      

 
 ... عريساا  يمينةم تجلس العروس عن  -3  
   ... روعة الطقس أرأيا       

 .الفر وس فيذكر الفر وس وليا  ء م نت...  اال الكنيسة لتى أعتا  هيكل اخ  إلى الون العريس ي   عن ماف       
 .الفر وس في لوا ذكر القة نت...  (على األرض اخملكوا  ) الكنيسة عن ما ي الون بالعروس إلىو       
 .   تماما كما أل ر اخ لوا  إلى ء م  العريسى العروس إل يل رون ةم      

 
   إليييى أورشيييليم العلييييا  العيييالم مييين العروسيييين ينطييينقمواكييي  العروسيييين  يييور   فييييالفيييم ييييرا  ذهبيييي يولنييياالقييي يس       

 بروليه  ( 22:  :كورنةيوس  : ) مواكي  ن يرتهفيي ويقو هميا  المسيي  يسيوماألعظم ربنيا  الكانةيتق ماا رئيس 
 . ي السمائبالع رس  والتمت األب ت لياباما شركة مج ث الق وس 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 131 األنبا  بلاير   الترتي  الطقس   القرن الاامس  عشر    فلة -  
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 العروس بعد العريس ؟ يحضرونلماذا كانوا  ولكن                
    يو يي  القيي يس  كمييا  ليييس معنييي  اييول العييروس إلييي الكنيسيية بعيي  العييريس أناييا ألييل ليميية منييه فييي نظيير الكنيسيية+  

 (.22: 22 كورنةوس2" )  وال المرأة من دون الرجل في الرب أن الرجل ليس من دون المرأة" : بولس الرسول 
 :1ويؤك  هذا المعني العنمة ترتليانوس بقوله     

 .  " اهلل أيضا عيني في ومتساويان، كنيسة اهلل  في متساويان كالهما "           
 

 . الفر وس ل يما  فيل ث  ماب ناذكر ت  أن الكنيسة تري  أن كما للا لكن  + 
 : الكبير باسيليوسكما لال الق يس  وأ + 
لقألن ء م  العريسن العروس كانا تل ر بع  إ "    . " أوي ةم لوا   ا 
 
 
 
 

 :    الثالا السؤال
 التناول من األسرار المقدسة  كان هل                

 عقب اإلكليل أمرا أساسيا والزما؟                                  
  

 :  اإلجابة
 . طقوس الزواأ منذ فجر المسيحية  في أساسياكان التناول أمرا  منع

لي   : بعض األمةلة  وا 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - Tertullian,  To My Wife ( 2 :8 ) 
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 ( :مين ية  0:: -  220) ترتليانوسيقول العنمة   ي 2  
 الزيجة  التي تعقدها الكنيسة ، سعادةنعبر عن  كيف"                 

    ويثبتها القربان                  
 البركة   وتاتماا                  

 المنئكة   وتعلناا                   
 . 1"  السماوتوي  ق علياا اآل                     

 . المسي   فيتةبيتا للعروسين  هو التناول انلذل    ف      
 
 :  (القرن الراب  عشر  )كبر  ابنالعنمة  الكنسيلال الكات    ي :
 وي يكون إي بل ر  كاهن   يتم التزويج ي عق "              

   (العروسان  أت )و نته علياما                
    وقت اإلكليل فيالقربان لهما  وتقريبه             

 ". وال اوي يران جس ا  يتل انبه  الذت               
 
  : ( مين ية 2:25ي  2:53 )لقلق  ابن الةالثلوانين البابا كيرلس  فيجا   -5 

 باامن الزواج فم   ذل ما سوا  وأما"              
 (للعروسين  أت ) بشرط تلليل الكاهن لاما                
 الكنيسة بمل ر جماعة    في ظاهرا                

 .  2"  اإلكليل وقت  (من األسرار  مناولتهما أي ) وتقريبهما             
 
 : عنه لوانينمن  القسم األول منالف ل الةالث  فيلقلق ليتل ث  بناويعو  البابا كيرلس الةالث   -2
  البيوت فيمن يكلل سرا  منع"      

   3"  الكنيسة والقربان عنخارجا        
 . العروسين  تناولالكنيسة وعلى  فيعلى أن يتم ا كليل  والتش ي ننلظ التركيز  وهنا   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - Tertullian, Ancient Christian Writers, Vol. 13, page 35 

2
 119   93   فلة  12مجلة جمعية اآلةار القبطية   المجل   -  

3
 114و  84المرج  السابق    فلة   -  
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  (  0:ف ل  )كتابه م باا الظلمة  في  ( عشرالقرن الراب  )  كبر ابنيذكر  -3

 : ه العروسان وقت تكليلهما انحضر ي   الذي القداسالخاصة بقرا ات  الفصول     
     1 - 3:  5بطرس األولى  :   الكاةوليكون  8 - 2:  2أفسس : البولس  }     

   53 - :5:  2أعمال :  ا بركسيس       
    (...  المل ر  بقوت  يفرا يا )  :   2:   0:: المزمور       
 . 1 {  (عرس لانا الجليل  )     22 - 2:  :يولنا :  ا نجيل      
      
 ليس مجر  أمرا عار ا   العروسينيو   أن تناول  وهذا      
   الكنيسةترتي   في أساسيالكنه كان       
 . ا كليل   لواا يلي الذت للق اس أفر ا لرا اا اا ة ل  ب ليل أن الكنيسة      

 
 " :  ا كليل ترتي " اتام  في" البيعة  ترتي " ماطوط  فيجا   -2

 البيعة على جارى العادة إلى أن يدخلوا الخورس  ( العريس أي ) ويزفوه"      
 الهيكل ويقبل الحجاب  بابمطانوة أمام  فيضرب       
 بعمل القداس  يبتدئونثم        
 .  2" المقدسة  سرائرالن من ويتناولو       

  
 : ي نص القانون الراب  عشر من لوانين مجم  لرطاجنة على أنه 8

 (التناول  )األسرار المقدسة  فيأن يشتركا حاال بعد اإلكليل  العروسينعلى  يجب"      
 على البتولية إلى الغ  يلافظاوأن       

 . "  المق سةواألسرار  الزيجةألجل بركة ول سية سر        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
    184ابن كبر   م باا الظلمة في إي اا  الا مة   القرن  الراب  عشر   الجز  الةاني    فلة  -   

 52الشماس ال كتور إميل ماهر   يوم األل  يوم الر     فلة       

2
رن الاامس عشر ماطوط ترتي  البيعة يعتبر من أهم مراج  الكت  الطقسية في الكنيسة   ول ينا منه ماطوطاا ك تبا من الق -  

  " عن ماطوطاا البطريركية بم ر وا سكن رية و ماطوطاا األ ير  و الكنائس  : ترتي  البيعة : "  راج  . ولتي القرن التاس  عشر
 .إع ا  األنبا  موئيل 
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 :  (القرن الةالث عشر  )السبام  ابني ويقول العنمة  7

 ... ريسااالزوجة ع است لا  ويلزم "            
   الكاهن إلى هيكل اخ ليتق سا من فم              
 .  سر الزيجة الطاهر رسومولتادية كل               

    علياما منه تتلىالو ية  التي  لفظامالو               
    كوحدانية مخلصهما واحداليصيرهما  المسيح من جسد ودم الثم ليتناو               
  1". ( 2:  21ما   )" يفرله ا نسان  يأزوجه اخ  ما: " كما لال               

 
 

 :     لرابعا السؤال
  اإلكليلكانت تتم صلوات  كيف         

 األحد ؟ عندما كانت تسبق قداس               
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
   الجوهر  النفيسة في شرا علوم الكنيسة -المعروف بةبن السبام  –العنمة يولنا بن زكريا  -  
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 :  اإلجابة

 باكر    باور العريس بع  نااية  ن  رف  يستقبالكان الكانة والشمامسة يارجون  + 
 . ي ل إلى اورس الشمامسة  لتىويزفونه     
  . 1"  العريسويل روناا إلى  العروسيستقبال ةم يعو ون     

 
 

 . هذا الكتا   في  لواا ا كليل   كما ور  شرلاا في يب  ونبع  ذل   + 
 

 :   2يل ثما  الطقسيوفى نااية  لواا ا كليل   ي ف لنا كتا  الترتي   + 
 . العروس ويطلقاا لتستري   علىفالكاهن يبار    +           
  ليبا ليمسكه بي ث   ويطوفوا به الكنيسة  فيعطوثوأما العريس    +        

 .الايكل  إلىأن ي لوا  إلى "مينوس  إيفلوجى" العريس  للنير  ون  وهم              
 .  الق اسا مة  يب  ون +           
 .   ومستع ا للا مة   فاو الشماس الا يم  شماساإن كان العريس  +           
 . المر  الااص بعي  عرس لانا الجليل  يقولونبع  ا نجيل  +           

 
  3الق اسهذا  فيالقرا اا  التي ستقال أما كتا  م باا الظلمة فيرش نا إلى  + 

     1 - 3:  5بطرس األولى  :   الكاةوليكون  8 -_ 2:  2أفسس : البولس    }          
   53 - :5:  2أعمال :  ا بركسيس              
    (...  المل يار  بقوت  يفرا  )  :   2:  0:: المزمور               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 131 ا  بلاير   الترتي  الطقسى   القرن الاامس  عشر    فلةاألنب -  

2
 172املرجع السابق ، صفحة  -  

3
    184ابن كبر   م باا الظلمة في إي اا  الا مة   القرن  الراب  عشر   الجز  الةاني    فلة  -  

     52الشماس ال كتور إميل ماهر   يوم األل  يوم الر     فلة      
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 {  (عرس لانا الجليل  )     22 - 2:  :يولنا :  ا نجيل              
 

 .الع رس  ةو   وهى ما زالا مرت ية  ا لايتعو  العروس لتل ر م  العريس الق اس  + 
 

ذا لييم يكيين العييريس شماسييا   يجلييس إلييى جييوار عروسييه  +   ويت ييرعان معييا   القيي اس  وي ييليان  مق ميية الشييع   فيييوا 
 . المسي   في واتلا اتا سر التناول ةبا فيألن يجعل لاما 

 
وهييى ذاا    واليي  الكييريم بلفافيية  الجسيي  يتنيياوي لكيييوعنيي ما يلييين ولييا التنيياول ميين األسييرار المق سيية يتقيي مان معييا  + 

 ... ا كليلأةنا   ن   أي يامااللفافة  التي و عاا الكاهن على 
 .ييكننه معا بع  زواجاما  اطعام أولجس  الر  و مه هو  فيكون

 
    المق سة األسرارمن  تناويني" 
  المق س    القربانلتى يكون العا  بيناما على سر  
 ...بيمانةفيعيشان معا  

 بعا  بينام   ايرتباطلالة  في عا  كما يفعل الناس  ومللاأكن معا ي ابزا  ول        
    والمل ج ا من الابز  أسمىبل ما هو        

 .  1"القربان المق س  أت       
تى   ماريا  شيرى" لحن ددون يير وهموفى نااية الق اس يزفون العروس أوي لتى يو لوناا إلى با  الكنيسة  + 

 . "أورو 
 .   الكنيسةيزفوث لتى با   ةم   للن العريس  ويقولون  ( الملوكيالبا   )الايكل  با أما العريس فيولفوث أمام      
 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 24با إ ريغوريوس   أ وامنا  العامة السبعة   الجز  الةاني    فلة األن  -  
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 :  لخامسا السؤال
 ؟  اإللهيوقف إتمام صالة اإلكليل قبل صالة القداس ت متى       
 

 : اإلجابة
 . ولف لتى اآلن تالكنيسة الكاةوليكية لم يتم هذا ال فيل 8
 ...  عشر  الاامسالقرن  فيولف تالكنائس األرةوذكسية الالقي ونية تم هذا ال فيي :
 .اآلن  لتى ولفتالا هذا ي  البية الكنائس األرةوذكسية النالق ونية لم يتم فيا5
  

 الكنيسة القبطية ؟      عن ماذا
  الاييامس  بييلايرلينمييا كتيي  األنبييا  عشللرمللن المؤكللد أن هللذا الطقللس القللديم كللان معمللوال بلله حتللى القللرن الخللامس ييي  2

   البطرير  أل ر ع األ تتل ث عن أن  الكتا ألن مق مة  . "  يالطقس الترتيب "كتابه    77البطرير  القبطي 
.  والنتيجية هيو سيجل لطقيس سير الزيجية. واآلراانية والشمامسية  القسيوسإليه اآلبا   وجم ( .  ماطوطاا  ) تراتي 

 :ويذكر الكتا  
  ... بعد صالة نصف الليل وصالة باكر يحضر العريسجرا العا   "       
 تتلقاث من با  البيعة ... والكانة        
  1"وم والنواليس هم وشمامسة البيعة بالشم       
        
 : " الطقسي الترتي " كتا    يذكر  وفي نهاية اإلكليل      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ـ  
1
 131 فلة ، مطبوعاا المركز الفرنسيسكانى لل راساا الشرلية، القرن الاامس عشر، الترتي  الطقس، البابا  بلاير الاامس   
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  ... 2بخدمة قداس السراير 1يبتد وا "            
 ...الا يم ( الشماس  ) مستع  للا مة   فاوهو   و  شماس إن كان العريسو         

  6" .عرس لانا الجليل مر   5ايقولو الق اس نجيل مر  إ ولا 4جا 3وا ا        
 عقلدي   ، أنله حتلى وقلت كتابلة هلذا الكتلاب كلان لطقلساهلذا عللى واآلراخنة والشمامسلة  القسوساآلبا   اتفاق فمعنى
 .  اإللهيوقبل صالة القداس  األحدصباح  اإلكليل

 
   7الايامس عشير القيرن  تعيو  إليى هماطوطاتي ألي مو ي  للكنيسة الطقسيوهو المرجع  ل" البيعة  ترتيب" مخطوط ي أميا  2 

ا كلييل مباشير    يلواابعي   ا لايييتل ث عن إلامية القي اس  الماطوطوهذا . عشر  التاس  وأل ةاا يعو  إلى القرن
 . 

 
ل على أقل تقدير ل  عشرحتى القرن الثامن  نستطيع أن نقول أنه "البيعة  ترتيب" بنا   علي تاريخ مخطوط    ليذل 
 . اإلكليل مباشرة  صلوات و اإللهية القداس إقامبين  انفصااليحدا  لم

 
   التاسلع عشلر القلرنيعلود إللى بلدايات  ربما اإللهينقل صالة اإلكليل عن موضعها قبل القداس ي لكن يب و لنا أن  5

 :  (مين ية  :273 ي  2720 ) 201  البطرير    السابع بطرسالبابا سير   فينقرأ  ألننا
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 ي أت يبت ئون  

2
 ي أت األسرار    

3
 أت إذاـ   

4
 جاء أتـ   

5
 يقولون أتـ   

6 
 172  فلة، مطبوعاا المركز الفرنسيسكانى لل راساا الشرلية، القرن الاامس عشر، الترتي  الطقس،  البابا  بلاير الاامس ي  
 
ي من المؤسف له أن القرن الراب  عشر شا  ارا  الكةير من الكنائس واأل ير    وكذل  تم فيه لرق  البية الماطوطاا القبطية    5 

ي يج  البالث في طقوس الكنيسة ماطوطاا أل م من القرن الةاني    لذل .     ئيل نج  البعض في  إافائه والذت نجا مناا هو ع 
 : 2111وهذا ما ألرث  عالم لبطياا في ن و  وا ت النطرون عام .  عشر  

“Unfortunately, the oldest documentary wittiness to liturgy go back no further than 12 th. Century or 13 

th. Century” :  

See: Ugo Zanetti, Liturgy at Wadi-al-Natron,  Coptica Vol. 2, Part 1, 2003  

              " .  أل م المكتو  عن ال لواا الكنسية ي يتع ت القرن الةاني عشر أو القرن الةالث عشر لاسف:  " والذت معناث 
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ذا طليي  أليي  وجييو ث  فييي كاليييلاأل ل ييور فييييكيين ير يي   لييم"  حضللور  يطلللب فكللان البركيية  لنييوالالمنييازل   وا 
    1"االعترافالمقدسة بعد  األسرارالعروسين بالكنيسة صباحا ليناولهما 

وبلدأ   .التاسلع عشلر القلرنبلدايات  فليبدأ ينتقل من الكنيسة إللى البيلوت  ربما الزواأطقس معنى ذل  أن + 
 . سين للتناول بعد صلوات اإلكليلمعه كذلك إهمال تقدم العرو 

 
سير الزيجية بسير  ليربطالشا يية  وملاولتيه ر ى البابا بطرس الساب  باذا التغيير ع موهذا ي ل كذل  على  + 

 . التناول 
 
تللم  أنللهمصللر ، بللل  فللي واحللدة دفعللة يللتملكللن أ لللب الظللن أن وقللف إتمللام صللالة اإلكليللل قبللل صللالة القللداس لللم يي  5

 :تدريجيا 
 
التلرابط  ونقلادة ، محافظلة عللى هلذا  أخمليم، مثلل  بلالطقوس بتمسكها المعروفة لقد ظلت بعض بالد الصعيدو +    

  .العشرين  القرنحتى بدايات  الزيجة والتناول اسربين 
ن        أن  عرفييا لبليي تيناهيياتين  فيييكبييار السيين ميين ايينل ألييا يةي ميي  ذليي    ولكيين  تةبيياكنييا ي أمليي  وةيقيية  وا 

يشيمل سيار   ايلتفيال كيانومعنى هذا أن .  األل كانا تب أ السبا مسا  وتستمر لتى  باا  رسلع  ا التفايا
 .األل   ل اسطقوس سر الزيجة كان يقام  وتنتاي ال بااوعن ما يلل .  والشمامسةرولية يل رها الكاهن 

      
 ايةنيين ييومبعيض فتيراا التياري  ي  فيم ي تت كانا"  األكاليل رف " عن أن  ن   ذكرناثالو ف يتفق م  ما  وهذا     

  . الزيجة  بسر ايلتفالاليوم الةالث من ب اية  أت  
 

السيييار  الروليييية التيييي كيييان يق يييياا العيييريس والعيييروس مييي   تليييولوهيييذا يعنيييي كيييذل  أن هيييذث الفتييير  لييي  شيييا ا 
و يلواا ا كلييل با  يافة  تشيمل  يلواا عقي  ا مين  الليلية السيابقة لإلكلييل إليي سيار  التفيال فييأ ي لائاما 

 .األلباطوفي ل ور كل الم عوين إلي تسابي  و  لواا أارا 
                          
                                                + + + 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 914يسة القبطية    فلة القس منسي يولنا   تاري  الكن -  
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 : عشر الثانيإلى القرن  جذورهاالفصل بين الطقسين فتعود  بداية أما+   
 ليقيمييييوا فييييي ال ييييباا  ا كليييييل  ييييعي  يياييييذون العييييروس والعييييريس بعيييي  نااييييية طقييييسال أهيييياليبعييييض  كييييان عنيييي ما    

لتيى  ا لاييالقي اس  فييعنيه عي م البي    ينيتج ممياولا متيار من النايار    فيإي  تنتايكانا ي  و التي ايلتفايا
نييياول مييين األسيييرار فيييي الكنيسييية لل يييور القييي اس والتلعييي م تواجييي  العيييريس والعيييروس مييين النايييار   وذلييي   سييياعة متييييار 

 . المق سة
 

القييانون  )  أ يي ر لانونييا  80 أل البطرييير    البابللا  بلل  بللن بتريللكإزعيياج الكنيسيية   لتييى أن  فيييهييذا  تسييب  وليي 
 :  فيه  لاليشج  فيه ما يل ث     (الةالث عشر 

 
بسيييب   النايييارءاييير  األلييي  إليييى ييييومفيييي  الق اسييياا (يعطليييون  أت )مسيييكون إليييى  يييعفى أن لوميييا بال يييعي  ي   انتايييى" 

 بعي هيذا فيميا  اعتمي ومين   .فعليه  ممو ذوهيذا مي .  العشيىوالفيوارغ إليى  بيالطبولالتيي يشيتغل أربابايا  واألكالييل األعيراس
 . 1 "فاو ممنوم 

  
 
 
 
 

 :  ادسالس السؤال
  طقس الزواأ ؟ بدأ متى                   

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1
 45كامل  ال  نالة   سير  البابا  بلاير بن بتري     فلة  -  
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 النهوتية لل راساا رمعا  فين يميل سابقال عمي   ال John Meyendorffيقول جون مين ورف   + 
الكنيسة تعرف  تكنلم  القرن التاس  لتىطقس ا كليل ب أ يظار بع  القرن الراب  وأنه  أن  بنيويور  األرةوذكسية

التناول  وكانيتق م العروسان للتناول    الم نيإتمام الزواج  فبع  ؛ ا لايالق اس  عن طقسا اا ا بالزواج منف ن
 .  1 الزواجاتم هو ا
 

أن  ن  ا كليل  التاس القرن  في لال  Theodore Studiteةم يعو  فيقول أن ةيؤ وروس ستو يا    + 
 . تلوا  ن  وال   ل ير   كانا

 

 : ولكن
 : ل يةاا عن سر الزيجة  في ائر  المعارف الكاةوليكية تقول   + 

والطقوس التي تسلمناها من  الصلواتو ربا ، حوت  للكنائس المختلفة ، شرقا والطقوسكتب األسرار  إن" 
إلى  تعودولكن المكونات العامة   ير الهامة، التفاصيل في االختالفات بعضوقد تكون هناك .  بداية الكنيسة

، وكانت له  اإللهيالقداس  وقتالكاهن وفى  بحضوركان الزواأ يتم  الممارسااكل هذث  في.  الرسلترتيبات 
 .   2" وطقوسهصلواته 

 
يتل ةون  كانوانرا أنام     طقوسه لبعض وتفسيرهم الزواجعن سر  ومن الطريقة  التي تل ث باا اآلبا  الق يسين  + 

 .ل يةة  ير معروفة  طقوسا  وليس مجر   الناسعن طقوس ةابتة عن هم ويعرفاا 
 
  والق يس يولنا  لكبيرا الق يس باسيليوس مةل :وتفسيراتام  اآلبا الكةير من ألوال  الكتا هذا  في استا ماولق      

األكاليل وهم تل ةوا عن .  ا سكن رت كليمن س  والق يس  إيرونيموس الفم   والق يس إمبروسيوس   والق يس ذهبي
  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ أل م اا ة بسر الزيجة  لذل    فاذا يؤك  وجو  طقوس كنسية .  و يرهاوالةيا  والااتم  لةوال  

 . قرن الراب  ال منبكةير 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
 - John Meyendorff, Marriage: An Orthodox Perspective, pages 24, 25 

2
 -  Catholic Encyclopedia, Sacrament of Marriage 
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 بداية دشهل في مجمع  خلقيدونية ميالدية  548عام  فيالقرن الخامس ل وبالتحديد من المعروف أن  + 
  ( . القي ونيةالالقي ونية والن ) الكنائس األرثوذكسية عائلتيبين   االنفصال

  
الكبير بين  التماثلهذا  العجب من ياخذكس الكنائس األرثوذكسية عائلتيس الزواأ بين و طق بمقارنةولكن  

لي  بعض ايمةلة األرثوذكسيتينالعائلتين  فيالطقس    :  وا 
 
  لواا أساسية ورشوماا وطلباا متشاباة ج ا  ةنةةكنهما يلوا   نإ -2   
 . من رسالة بولس الرسول إلى أفسس  القرا   نفس يلوا كنهما و – :   

نلن  كنا و التيإلى امر   الما  ونية تقرأ معجز  تلويل يسية الالقاألرةوذك فالكنائسلرا   ا نجيل    أما - 5
 . مباشر   ا كليلطقس  يلي الذت ا لايالق اس  فينقرأها 

 . الق يم  العا طل  بركة ءبا  نج   كنهمافي  - 2   
 والااتم  األكاليلكلياما  فيوستج   - 3   
 العريس والعروس  زفةفياما و  – 2   
 . العريس عن يمين عروساا  وولوف - 8   
    
  ...هذا المصدر قديم جدا .  مصدرا واحدا  لههذا أن طقس الزواأ  معنى  +

ليس كافيا ( قبل االنفصال في القرن الخامس ) القرن الرابع ، فإن قرنا واحدا  فيكان طقس الزواأ بدأ  فلو
 كان مليئا القرن، خاصة أن هذا  و رباشرقا كل العالم ،  فياألرثوذكسية  الكنائسكل  فيهذا الطقس  لتعميم

 . أوجد حاجزا بين بعض هذه الكنائس  مماالكنائس المختلفة ،  بينبالصراعات الالهوتية والمشاكل 
 

لى جان  تماةل ال لواا والطقوس   فةن +  كل  فيالزواأ  طقوس فيالموجودة  والروحيةوحدة المفاهيم الالهوتية وا 
الطقس  هذافةن م  ر . وهو ليس م  را عا يا  .  لهذه الطقوس اواحد امصدر  وجودحتم الكنائس األرثوذكسية ت

إلاام الروا الق س  تجلىهذث الطقوس يشير إلى  من قالمنبةفالنور الباهر . مجر  كاتبا كنسيا  يكوني يمكن أن 
 . فيه 

                                        + + + 
 : لذلك
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 ... العالم فيبين كل الكنائس األرثوذكسية لمفاهيم الالهوتية والروحية لطقوس سر الزيجة على وحدة ا بنا   
 ...العالم  فيتماثل طقوس سر الزيجة بين كل الكنائس األرثوذكسية  على وبنا   
 ...  سر الزيجةكتابات األبا  القديسين عن بعض طقوس  على وبنا   
 ... الرابع أقدم بكثير جدا من القرن هيزيجة بان طقوس سر ال االعتقادإلى  شخصيا أميل

 ...وأن هذه الطقوس لها مصدرا واحدا 
ل إن لم يكن هو من نتاأ العصر  ييقترب كثيرا من العصر الرسول يجعله عظيموهذا المصدر بما فيه من إلهام 

 .  نفسه يالرسول
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 مراجع الكتاب بعض                             
 (الحديا القديم إلي مرتبة بحسب زمان كتابتها ، من)                                     

 :مراجع باللغة العربية :  أوال 
  عشرالقرن الةالث    الكنيسةعلوم  فيالجوهرة النفيسة    المعروف بةبن سبام    زكريا ابنيولنا  العنمة  .2

 .:210م عا   القاهر    القبطيةطب  بواسطة مجلة عين شمس األةرية 
اا ة للماتمين  طبعة   الراب  عشر  القرن  الةاني  الجز   إيضاح الخدمة فيمصباح الظلمة كبر    ابن  .:

 . 2117   القاهر   القبطية   مؤسسة مينا للطباعة   بال راساا
 راساا شرلية   القرن الاامس عشر   الطقسييالترتيب    77 القبطي البطرير      بلاير الاامس األنبا .5

   الشرليةالمركز الفرنسيسكانى لل راساا المسيلية  مطبوعاا   الفرنسيسكانى عب  اخمسيلية   األ  الفونس 
 .  :212القاهر  

ي  23  القرن) والكنائس   األ ير  وماطوطاا وا سكن ريةالبطريركية بم ر  ماطوطاا  عن  ترتيب البيعة .2
 . 000:طر وتوابعاا   عام شبين القنا أسقفاألنبا  موئيل    إع ا .  ( 21

 . شا ا  22:2 سنة    ترتيب البيعة : ماطوط  .3
 .  القاهر   مكتبة الملبة    القبطية األرثوذكسية الكنيسة فيصلوات الخدمات  .2

وسائر الا م  السبعةا مة األسرار  ) األفخولوجى الكبيرترجمة عن اليونانية     رافائيل هواوينى  األسقف  .8
 .2133    بيروا   ( زنطيةيالبالكنائس  فيوال لواا الكنسية 

 .:217  القاهر    الطبعة الةالةة    الكنيسة القبطية تاريخ    يولنا منسي القس .7
  مكتبة  الةاني  الجز   الكنيسةشرح طقوس ومعتقدات  فيالآللئ النفيسة    يولنا سنمة القمص   .1

 . 2122    القاهر    مارجرجس بشيكوينى
 .2181   القاهر      مكتبة الملبة  أسرار الكنيسة السبعة    بي  جرجسل أرشي ياكون  .20
 .  2128   القاهر     ب  بن بتريك البطريرك السبعين الباباسيرة كامل  ال  نالة    .22

    القاهر    الجيل للطباعة  ارالكتا  الاامس      منارة األقداس    اخمنقريوس عوض القمص  .:2
217:. 

 .  2180   ا سكن رية   بةسبورتنج  كنيسة مارجرجس  الزوجيالحب     ملطىيعقو  تا رس القمص  .25

  إسبورتنجمارجرجس  كنيسة   األرثوذكسيالمفهوم  فيمريم  القديسة    ملطى تا رس يعقو القمص  .22
 .  2187   ا سكن رية
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    القاهر    األرةوذكسيةطية القب للةقافة  لجنة النشر  سر الزيجة فيالروحية  القيم   إ ريغوريوس  األنبا .23
217:  . 

بزفتى    سيفينالشاي  أبى  كنيسة   إطار الموضوعية فيالقوانين الكنسية     المسي بولس عب  القمص  .22
2172  . 

 أسقفية  مكتبة  الزيجة وسر المرضى، سر مسحة  ( 4 )أسرار الكنيسة السبعة  كتور إبراهيم س را     .28
  . 2110    القاهر    الشبا 

 . 2110    القاهر   يوم األحد يوم الربالشماس ال كتور إميل ماهر    .27
 . م  2112    القاهر    الشبا   مكتبة أسقفية  الةانيالجز      السبعة الكنيسةأسرار    متاؤس األنبا  .21

 . م 2112    ملوت  مطبعة مطرانية  تبريك المنازل الجديدة صالة    يمتريوس األنبا  .0:
 . م  2112   القاهر      األسقفية العامة للشبا  للزواأ المسيحي المعنىلليم    كتور عا ل   .2:

   الكنسيةعصر المجامع  في    الكتا  الةالث  القوانين الكنسية في دراسات     لي  سولايرالقمص   .::
 .م   :211    القاهر    األرةوذكسالكلية ا كليركية والنهوتية للقبط 

 . م  2113كليريكية فرم طنطا      الكلية ا المسيحيةة األسر     بوياألنبا  .5:

 وافقيلوا التع ينا  التي  ) 000:  السريان   ير    طقس سر الزواأ المقدس    متاؤس األنبا  .2:
 ( . 2111مايو  1: فيعلياا المجم  المق س 

 .  ر القاه     كنيسة المن  بالظاهر حياة صالحة للمتزوجين   أشعيا  مياائيل  القمص .3:

 000:    وطيبمر الشاي  مارمينا   ير    أقدم مخطوطة تحوى طقوس أسبوع البصخة فيكتور بشير     .2:

،   الشرقية القديمة الكنائس: ، الجزء الثالث  الشرقية وأوطانها الكنائس،   القبطيةمن الكنيسة  راهب   .24

2111  . 
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الفهرس           

  
  

         6         تقديم
     1                 المقدمة

 :         األول الباب 

                                   82      صلوات اإلكليل مدخل لفهم 
 17         الع رس السمائي
 85       ماذا في السما ؟

  14     العروسان واقفان و .. كاهن يبخر

 15              ؟ 45ماذا في المزمور 
  19       العريس السمائي

 22       في ع رس قانا الجليل بركة الرب

                                                                     25     الرب يسوع والثالوا القدوس اسم
  24      الروحانيالفرح  سيمفونية
 28        الداخليالسالم 
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 31     العريس والعروس طلب التوفيق بين

 الباب الثانى 

 33     اإلكليل المقدس ؟ في ماذا يحدا
 35      زفة دخول العريس والعروس

 36      كليل المقدسصلوات اإل  بداية
 31     العروس تجلس على يمين العريس

  58       الكاهن يبارك الدبلتين
 55       (البرنس) ثياب الع رس

 57       أين ثياب العروس ؟
 51     لماذا الدبلتان ؟ ولماذا من ذهب ؟

 48    ؟ (الزنار  )األحمر  الحريريلماذا الشريط 
   43       العريس والشريط األحمر

 44      في اإلكليل ؟ ولماذا العذرا 
 46   اإلكليل عن العذرا  ، ولماذا ؟  فيما تقوله الكنيسة 
 47                 عودة إلي الورا 

 41             في صلوات اإلكليل ؟ للقرا ات الداعيلماذا وما  

  41 ؟التي  تقرئها الكنيسة في اإلكليل  في الرسالة التعليم الموجودهو ما 
 61    اإلنجيل قوانين الزواأ واضحة يب فيضع الر 
 68         الطلبات

 62    ة ؟ثالثال لزواأافي صلوات  يقال الذيما 
  63   قداس اإلكليل ؟؟ هيلماذا قال اآلبا  أن صالة اإلكليل 

 65    لماذا مسح العريس والعروس بالزيت المقدس ؟
 67   ؟في الكتاب المقدس  ؟ وما هو معناها األكاليل هيما 

 61  العريس والعروس ؟ رأسيعلى  أكاليللماذا تضع الكنيسة 
   71    ؟ األكاليلماذا تقول الكنيسة وهى تصلى على 

 78     مفهوما روحيا؟  (التاأ ) هل لإلكليل 

 72      طلب مقومات الحياة الناجحة  
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 72      !!و السما  ... األكاليل 
 75    ؟ "اإلكليل  صالة" لماذا تسمى صالة سر الزيجة 

 75     األكاليلمرتديان  والعروسانالرشومات 
   76        الجسد الواحد 

 71     ما هي الدوافع ورا  نزعة السيطرة ؟
 71       تسليم العروس للعريس

    18  تغطى اليدين بعد تسليم العروس للعريس ؟ُ   التي  لماذا اللفافة
 18        سيوصية للعر 
 15        سوصية للعرو 

 14     العروسان وهما راكعان أمام المذبح

 الباب الثالا
  68     و العروسينالزواأ  حول أسئلتك

  68    كيف يستعد اإلنسان روحيا لقبول سر الزيجة ؟
 .بركة لبيت العروسين صديق عن صالة إلعطا  معيتحدا 

 81       هذه الصالة ؟ هيما 
 83     ؟ ليلليلة اإلك عن االستعداد وماذا

  84               ؟ اإللهيهل كانت تقام صلوات اإلكليل صباحا وقبل القداس 
 85   ؟ اإللهيلماذا كانت تقام صلوات اإلكليل قبل القداس 

 16    سر ؟ أيقبل نوال  اإلقطاعيلماذا الصوم 
   17     اإلكليل يجب أن تتم صباحا صالة
 عن المعاشرات  اعباالمتنالكنيسة العروسين  طالبت هل

 11   اإلكليل ؟صلوات  تليالتي  أيام الثالثة الزوجية         
    11     عالقة طاهرة هيالزوجين  بين العالقة
 عن المعاشرات الزوجية  باالمتناعتوصى  الكنيسة
     11     ؟ لماذا...  أوقات معينة في         
 811 ة أيام بعد اإلكليل ؟عن المعاشرات الزوجية ثالث االمتناع عن ماذا
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  818     اإلنسان؟ فيأسرار الكنيسة  تعمل كيف
 812     الناحية الناحية النفسية؟ عن ماذا

 812        متكامل اتصال
 812        عنا  بعد راحة
 813      ضروريالتفاهم ...  ولكن
 815     ؟االمتناعنهاية فترة  فييحدا  كان ماذا
 سكر زواأ فيها خمر وم  عمل حفالت بعد ال يجوز هل

  816     الئق وراقصات؟ ورقص  ير          
 817     الفم ذهبيباقة من أقوال القديس يوحنا 

 811                      وقوانين الكنيسة الزواأ احتفاالت
 881      ماذا تستنتج من كل هذا ؟

 التي تقام بعد الزواأ ؟   االحتفاالتبديل لمثل هذه  يوجد هل
  888  أال نحضر راقصة ومغنين ؟ ماذا نفعل ؟ ردناأ فإذا           

  882                ؟ نفعلماذا 
 882 والعروس العريس و مع... حديثي  مع أولئك الرا بين في الزواأ 

 883      العريس والعروس أهل إلى
 885        الكنيسةإلي 

 الرابع  الباب
  886      اإلكليل طقس حول لتكأسئٌ 

 886    كانت تستخدم ؟ ومتى  ... لة ؟الح   هي ما
لة وجوهر طقس اإلكليل  886      الح 

  881    حضرون العروس إلى العريس ؟ي   كانوا لماذا 
 التناول من األسرار المقدسة  كان هل

   822                  عقب اإلكليل أمرا أساسيا والزما؟                
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  824  د ؟عندما كانت تسبق قداس األح اإلكليلكانت تتم صلوات  كيف 
 831   ؟ اإللهيوقف إتمام صالة اإلكليل قبل صالة القداس ت متى
 833                   طقس الزواأ ؟ بدأ متى
     837       مراجع الكتاب بعض
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 ،  الكنيسةتعقده  الذينجد الكلمات الكافية  التي تعبر عن سعادة هذا الزواأ  أين" 
 . ة ، وتختمه البركة بخاتمهامن األسرار اإللهي التناولويثبته 
 ...  عليهاآلب السمائي ليصدق  حيا  السما  ، إلىالمالئكة أخباره  وتحمل

 .  واحدة وخدمةيضم مؤمنان ، لهما رجا  واحد ، ر بة واحدة ، نظام واحد ،  الذيهذا  رباط أي
 ... الخدمة  في، وهما شركا   إخوان هما
 ،  جسد واحد في اثنان همابل  ... الجسد فيالروح أو  فيفرقا  هناك ليس
 ...الواحد ، فالروح واحدة كذلك  الجسد وحيا

 ، معا ويصومان، ، ويسجدان معا  معا يصليان
                         .البعض  بعضهما ويساندان، البعض بالوصايا  بعضهما يذكران

                                                   
                                   +   +  +               

 . اهلل أيضا  عيني في ومتساويان، كنيسة اهلل  في متساويان كالهما" 
 .اآلخر ، وال يكون أحدهما مصدر متاعب لآلخر  يجتنب وال،  أحدهما شيئا على اآلخر  يخبئ ال

 ... ن تردد دو التضحيات يقدمان، ويعطفان على المساكين ،  المرضى يزوران
 . الترتيل للرب  فييتسابق  منهما وكليتردد صدى المزامير والتسابيح ،  االثنان بين

 . سالمه يعطى ولهما الرب يسوع ويسمع هذه األشيا  يفرح ، يرى وعندما
 . "  المسيح يهرب الشيطان  يكون وعندماوسطهما ،  فيمثلهما يكون المسيح  اثنان فحيا

                                      
 

 (ميالدية  221 - 861) ترتليانوس العالمة                               
                                        Tertullian,  To My Wife ( 2 :8)                        
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 لنعرف... مًعاتعال 

 ماذا  يحد ث ف  اإلكلي  المقدس؟           

 وبالكلمة...  بالصورة                           
 
معلك خطلوة  ، تسلير هلو رحللة فلي صللوات اإلكليلل... جا  نتيجة عامين من البليث والتنقيي   الذت هذا الكتا +    

و ممت  تو   وتشرا وتفسر في أسلو  شيق ...  بخطوة ، لتعرفك ما يحدا ليس فقط بالكلمات ولكن بالصورة كذلك
 .لكتا  التاامايجعل  تلتام ا

 ستشعر كين الكات  يجلس إلي جوار    يقرأ في لساسية مرهفه كل ما ي ور في ذهن  من تساؤيا   ويجي  + 
 علي كل أسئلت  

لمفايوم اليزواج   و يلواا ا كلييل   وميا يسيبق ا كلييل مين اسيتع ا اا   وميا :  اعميقي اروليي افامي يق م ل والكتا  + 
 لذل  فاو ه ية ها فة تقي ماا... وي ل  ألن يكون إع ا ا للعريس وعروسه وأسرتياما ... يج  أن يل ث بع  ا كليل 

 .لكل عريس وعروس وللشبا  لبل الزواج أو يق ماا األ  لا  الكنيسة
 والكتا  يتل ث عن كيف ينال العروسان في ا كليل هذا الفيض العجي  من البركاا والسنم  والفرا الرولاني+ 

 :ةم يقف ليتسا ل ...  العروسينوالول   بين 
هذا السؤال و يرث من األسئلة الاامة سيجي  علياا هذا   ... لماذا ي يتمت  الجمي  باذث البركاا التي ليس لاا مةيل ؟

 . أسلو  جذا  وسال في الكتا 
 

 
 
 

 

  
 


