
”ساله“   معنى كلمة 
 

 

ًأ من العصر رت الباحثني على مر العصور َبْدحيَّ اليتمن الكلمات إنها 

دفعت أحد الدارسني أن يصفها  اليتاآلبائى حتى وقتنا هذا، تلك احلرية 

   ”Enigmatic Selah“ بأنها "ساله اللغز"
. وكمصري كثرٍي من الظواهر (1)

أحًدا لن جيزم مبا هو املقصود من  ُتحسم بعد، يبدو أن مل اليتاألدبية 

"ساله" أو معرفة معناها وأصلها. ورغم ذلك مل يقف الباحثون عاجزين كلمة 

بئر هذه الكلمة  يف"ساله"، بل حاول كل منهم أن يدلو بدلوه كلمة أمام 

هذا املقام، أن أنبه ذهَن القارئ العزيز إىل أن  يفالعميقة امللغزة. وأود، 

تناولت بالدراسة معنى كلمة "ساله" تعود إىل الفرتة من  اليتمعظم األحباث 

البحث من العثور على كاتب هذا حيث مل يتمكن  ،(2) 9911-1991

املشار  التاريخال قبل وال بعد أكثر ختصص "ساله" بكلمة دراسات تتناول 

شهدته الساحُة العلمية خبصوص تفسري  اليت . ويبدو من اهلدوء النسيبإليه

حبثـًا  يفأن املوضوع قد اسُتو 9119لمة "ساله" بعد عام وشرح معنى ك

وكأن  ،شرحها أكثر يفودراسًة حتى أننا ال جند اآلن َمْن يستفيُض 

"ساله" أكثر من ذلك. كلمة الباحثني قد ارتضوا مبا قيل ومل تعْد تشغلهم 

هذا الصدد، ليس لديه جديٌد ليضيفه وال ميلك إال  يفالبحث، كاتب هذا و

 َض لبعض آراء هؤالء الباحثني.   أْن يعر

                                                 
1 Fidelis Smith, Musicae Sacrae Disciplina: Pius XII's Encyclical on Sacred Music, The 

Musical Quarterly, vol. 43, (1957), pp. 461-479. 
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الرتمجة  يف، "Selah" ، وباالجنليزيةhls وردت كلمة "ساله" العربية

الكتاب  يفوتكررت  ،(3) اليونانية διάψαλμα السبعينية مرتمجًة بكلمة

 91 يف)املزامري  يفوسبعني مرة  واحداكله أربًعا وسبعني مرة، منها املقدس 

 22، 22و 91: 1، 5: 1، 4و 2: 4، 9و 4و 2: 9مز  مثاًل: . انظر(4) ا(مزموًر

 1و 9: 41، 9: 44  ،99و 5: 91 ،1و 5و 4: 92، 92و 1: 24، 2: 29، 9:

(. 99و 1و 9: 9صالة حبقوق النيب )حب  يفإخل(، وثالث مرات   4: 41، 99و

ليس و النص نفسه يفبل املزامري  ذكر يف عناوينال ُت وهذه الكلمة "ساله"

  معناه.  يفوال تؤثر  يعنى النص اإلهلمب هلا عالقٌة

والنظريات احلديثة املتعلقة بكلمة "ساله"،  يوقبل عرض التقليد اآلبائ

 اليتالرتمجات اليونانية للعهد القديم  يفجيدُر بنا االشارة أواًل إىل ترمجتها 

 .يامليالد يظهرت حتى أواخر القرن الثان
 

 

قديم يف بداية العصر الرتمجات اليونانية األخرى للعهد ال .1
 املسيحي:

عندما أثارت الرتمجُة السبعينية جداًل بني املسيحيني واليهود، وظهرت 

بعُض االختالفات بني الرتمجة السبعينية والنصوص العربية األصلية اليت 

كانت متداولة بني اليهود، كان البد من حماولة تزويد اليهود املتكلمني 

                                                 
بمعنى "يرتل أو يرنم"(، وعلى فعل  ψάλλωو حرف جر بمعنى "خالل" διά كلمة يونانية مكونة من مقطعين )حيث 3

يضم الترجمة السبعينية، وترجمة سيماخوس، وترجمة ثيودوتيون،  التي يأساس هذا االشتقاق اللغوى يتضح أن التقليد الثان
نوع عن ترتيل  ي"فترة فاصلة أو لحًنا اضافًيا ُيعزف بين أجزاء المزمور أو توقًفا من أ يقد فهم هذه الكلمة على أنها تعن

 انظر: διάψαλμαللكلمة  ي مور حيث يتم خالل هذا التوقف ترتيُل شٍئ آخر خالف المزمور نفسه". للتحليل اللغو المز 
H. G. Liddell and H. Scott, A Greek–English Lexicon, Oxford 1996, p. 421; Norman H. 

Snaith, Selah, Vetus Testamentum, vol. 2, (1952), pp. 43-56. 
4 Kemper Fullerton, Studies in the Psalter, The Biblical World, vol. 36, (1910), pp. 252-267. 
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كذا ظهرت يف أثناء القرن الثاني املسيحي باليونانية برتمجة دقيقة، وه

 : يثالُث ترمجات يونانية أخرى كاملة للعهد القديم، وه

يقال إنه كان يهودًيا دخًيال بنطي  اليت: (Aquila) ترمجة أكويال)أ( 

ويقال إن الدافَع له للقيام  .م 992اجلنس، وقام بهذه الرتمجة يف حواىل عام 

ن للسبعينية من نفوٍذ، وخباصة يف استخدام بهذه الرتمجة هو مقاومة ما كا

املسيحيني هلا يف حوارهم مع اليهود وكذلك إعادة ترمجة الفصول اليت 

كان يستشهد بها املسيحيون من العهد القديم، ويطبقونها على الرب يسوع 

قد يصل إىل حد الرتمجة  اليتوكان يغلب على ترمجته طابُع الدقة  .املسيح

أن َتَمُسك أكويال بالرتمجة احلرفية جعل ترمجته  وال شك يف .احلرفية

مرجًعا هاًما يف حتقيق النصوص، ولكن مل يصلنا منها سوى شذرات 

  .(5) اهليكسابال يفمتفرقة 

وقد ظهرْت حنو نهاية القرن  :(Symmachus) ترمجة سيماخوس)ب( 

نه كان هرطوقًيا من أبعد ترمجة أكويال، ويقال  يالثاني امليالد

                                                 
)المتكون من ستة أجزاء أى "السداسي"( وهو كتاب أوريجينيس  يكلمة يونانية األصل وتعن »ἑξαπλά«" الهيكسابال" 5

. كل صفحة من هذا العمل يالدم.(، وظهر نحو منتصف القرن الثالث المي 242-232عشر سنوات ) فيأتمه  التي
بالترتيب اآلتي: النص العبري، اآلتية على نص من النصوص  ي كانت تشتمل على ستة أعمدة متوازية، كل منها يحتو 

النص العبري بحروف يونانية، ترجمة أكويال، ترجمة سيماخوس، الترجمة السبعينية )منقحة على يد أوريجينيس نفسه(، ثم 
  ذلك: فير ترجمة ثيودوتيون، انظ

Encyclopaedia Judaica, v. Origen, CD-Rom Edition Version 1.5, 1997.   

صغير  اكُتشف في نهاية  ويبدو أن أوريجينيس قد رتبها بحسب تقييمه لها، ولم يصلنا من هذا العمل الضخم سوى جزء  
 ،  Genizah المجمع اليهودى بالقاهرةالقرن التاسع عشر في المكتبة األمبروزية في ميالن، وجزء آخر في "جنيزِة" 

    وعن أكويال وترجمته انظر:
Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1, σ. 1246 
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مل يونانية فصيحة ولكن متحررة، و نيني، ويبدو أن ترمجته كانتاألبيو

 .(6) اهليكسابال أيضًا يفيصلنا منها سوى شذرات متفرقة 

يهودًيا  : وكان ثيودوتيون هذا(Theodotion) ترمجة ثيودوتيون)ج( 

ا حنو دخياًل من أفسس، هرطوقًيا من األبيونيني، وقد ظهرْت ترمجته أيًض

، وكانت مبنيًة، يف أغلِب أجزائها، على يي امليالدمنتصف القرن الثان

الرتمجة السبعينية، حيث يبدو أنه قد أجرى عليها بعض التنقيح على أساس 

ومل تكن ترمجته حرفيًة مثل ترمجة أكويال، ويف نفس  .(7)يالنص العرب

الوقت مل تكن متحررًة مثل ترمجة سيماخوس، وكانت معرفته بالعربية 

  .يف مقدوره القيام بالرتمجة بدون وجود السبعينية حمدودة، ومل يكن
، كانت هناك ثالُث يوهكذا قبل أن ينصرَم القرُن الثاني امليالد

ترمجات يونانية أخرى للعهد القديم باإلضافة إىل الرتمجة السبعينية، 

  .(8)وكان لذلك أثُره يف انتشار كتب العهد القديم وتيسري فهم معانيها
 

  :الرتمجات املشار إليها بعاليه يف"ساله" كلمة  ي. معان2

ار إليها بعاليه خبصوص ترمجة كلمة َشبناًء على الرتمجات اليونانية امُل

 اليتضُم ترمجة أكويال وَي التقليد األول"ساله" مثة تقليدان رئيسيان: 

"إىل األبد" تعين "دائما" أو  اليتاليونانية، و ἀεί بكلمةيرتجم فيها "ساله" 

مثلها مثل "هللويا" و"آمني". يتفق مع هذا التقليِد  ،صلنيصادٍر من امُل َمَردٍٍّك

                                                 
    عن سيماخوس وترجمته انظر: 6

Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11, σ. 549.    
          عن ثيودوتيون وترجمته انظر: 7

Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. 6, σ. 178. 

 
 في دائرة المعارف الكتابية. "التاء"مادة "ترجمة" في موضعها من حرف انظر  8
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 اليتهى ترمجة القديس جريوم الالتينية للعهد القديم و اليت ،(9) "الفوجلاتا"

 تعين أيضا "دائما" أو اليتالالتينية و semper يرتجم فيها "ساله" بكلمة

السبعينية، وترمجة يضم الرتمجة ف التقليد الثانىأما األبد".  "إىل

سيماخوس، وترمجة ثيودوتيون، وهذه الرتمجاُت الثالث ترتجم "ساله" 

أعلى بطريقة ا قد تعنى إما عزًف اليت، وδιάψαλμα (10) بالكلمة اليونانية

توقف تفرتة فاصلة ، ت املوسيقية، أو، وهذا األكثر إحتمااًلعلى اآلال

الرتمجة السبعينية  يفا جند أحياًنو .(11)ت املوسيقية عن العزفاآلالخالهلا 

 اليتتعنى "إىل األبد"، و اليتو διὰ παντόςعلى سبيل املثال( عبارة  91)مز

ُ تفهم على أنها أثٌر قديٌم لـ"ساله" أوبقايا التقليد اليهود كان  اليت يقد

  .(12) ىل األبد"إيرتجم كلمة "ساله" بعبارة "
  

غريه من  يفو املزامري يف. مواضع ورود كلمة "ساله" 3
 :النصوص

مزامري  يفِرُد فقط ظ أحُد الدارسني لسفر املزامري أن "ساله" َتالِحُيو

قبل  قيلت اليتمزامري بعض الالويني  يفقورح وكذلك  داود وآساف وبين

                                                 
ُتطلق  يمتناول مدارك العامة". وه في( أو ي"غير الفصحيح )العام يكلمة التينية األصل وتعن »Vulgata« الفولجاتا 9

رغم أنه  .حةً قام بها القديس جيروم في أوائل القرن الرابع حيث كانت الحاجُة إليها مل   على الترجمة الالتينية األساسية التي
كانت توجد قبل ذلك عدة ترجمات التينية يختلف بعضها عن بعض، إال أنه لم تكن هناك ترجمة يمكن االعتماد عليها أو 

 في دائرة المعارف الكتابية. "التاء"ضعها من حرف مادة "الترجمات الالتينية" في مو يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، انظر 

 ترجمة كل تقليد من هذين التقليدين إال أن تقليد الترجمة السبعينية يبدو األقرب الى الصواب. انظر: فيرغم هذا الشك  10
Emilie Grace Briggs, hls (Selah), The American Journal of Semitic Languages and 

Literatures, vol. 16, (1899), pp.1-29.    
11 International Standard Biblical Encyclopedia, under term “Music”, II. Theory of Music, 
1. Dearth of Technical Information. 
12 Emilie Grace Briggs, hls (Selah), v. supra. 
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وترتاوح  .(13)هيكل سليمان فقط يفتلى ُتكانت  اليت، ويالبابل السيب

 ،تني وثالِث وأربِع مراتاملزمور الواحد بني مرٍة ومر يفمراُت تكراِرها 

"امِلْشَناه  يفقديم، حمفوٍظ  يوليس أكثر من ذلك. فطبقـًا لتقليد يهود

كانت بعُض املزامري اليومية ُترتل على ثالثة  Mishna(h) (14) اليهودية"

نهاية كِل جزٍء كانت توجُد وقفٌة عن الرتتيل. خالل هذه الوقفة  يفأجزاء، و

وَقْيِن وينفخان فيهما، وأثناء كل ذلك كان يأخذ اثناِن من الكهنة ب

الصالة.  يفكان الشعُب يندمج أكثر األبواق(  يف)التوقف عن التسبيح والنفخ 

ذلك التقليِد القائِم على تقسيِم  عن Psalterكتاب املزامري  يفوبالبحث 

 يفْت العالقة بني ذلك التقسيم الثالثبعِض املزامرِي إىل ثالثة أجزاء تكشَّ

د هذا التقليد فتكراُر "ساله" يؤكِّ .(15) ار كلمة "ساله"وبني تكر

ًما "ساله" يكون املزموُر مقسَّكلمُة القديم وهو أنه حيثما وردت  ياليهود

أن  نهاية كل جزء. وهذا يعين يفبالفعل إىل ثالثة أجزاء، حيث ترد "ساله" 

ا كان املزمور الواحد، لن يتعدى الثالِث مرات، إال إذ يفمراِت تكرارها، 

 اليت. فاملزامري (16) أنه ناتج عن اندماج مزموْرين مًعا يًبا، أاملزمور ُمَركَّ

كانت  ــ أربع مراٍت مثاًلــ ها "ساله" أكثر من ثالِث مراٍت  كانت ترد في

                                                 
13 W. Henry Green, The Titles of the Psalms, The Old and New Testament Student, vol. 11, 

(1890), pp. 153-167. 
ودراسته" أو"العقيدة غير المكتوبة، وتفسيرها"، وهى مشتقة من الفعل  ي"التقليد الشفه ي"المشناه" هى كلمة عبرية وتعن 14

وب الذي "شنا" بمعنى "يكرر )يردد(، يتعلم، أويعلم"، وهي على وجه الخصوص عبارة عن: )أ( كل الناموس غير المكت
ظهر إلى حيز الوجود حتى نهاية القرن الثاني الميالدي، )ب( تعليم أحد الحاخامات الذين عاشوا خالل القرنين األولين 

ا على إحدى العقائد أو مجموعة من العقائد، )د( ويطلق بشكل خاص على المجموعة للميالد، )ج( قد يطلق االسم أيًض 
مادة "تلمود" في موضعها من حرف التاء في انظر  .نهاية القرن الثاني الميالدي في هن اسيالتي جمعها الحاخام يهوذا 

   دائرة المعارف الكتابية.

، 44، 44، 32، 3للمشناه، سبعة مزامير:  يا للتقسيم الثالث"ساله" ثالث مرات، أى طبقً كلمُة ترد فيها  يالمزامير الت 15
 .042، و77، 46

16 Norman H. Snaith, Selah, Vetus Testamentum, vol. 2, (1952), pp. 43-56. 
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 اليت، يإليثان اإلزراح 91عبارة عن اندماج مزمورين مًعا، مثل املزمور رقم 

ساله" كانت عالمة ت. وهناك َمْن يرى أن "مرا "ساله" أربَعكلمُة فيه  ُدِرَت

 يلبدايِة مقطٍع شعر عطى للمرمنني من أجل بداية جزٍء جديٍد من املزمور أوُت

كلمُة فيها  ُدِرَت اليتيبدو متعارًضا مع بعض املزامري  يجديد. هذا الرأ

جديد من املزمور،  نهاية املزمور حيث ليس مثة فرصة لبداية جزء يف"ساله" 

  أحدذا قد يعينآخر مزمور فه يف"ساله" كلمُة  ْتَدِجُوحدث و أما إذا

أو أن هذا املزمور  (17) به أثناء التوقف ُمنَُّرقد سبق التَّأمرين: إما تكرار ما 

وعند  .(18) 92و 1املزمورين  يفواملزمور الالحق كانا مزموًرا واحًدا كما 

ة املزمور األول مثل نهاي يفوضع "ساله" ُتكلمُة ا كانت اندماج مزمورين مًع

املزمور  نهاية يفوضع ُتاله" "سكلمُة سوف جند أن  اليت 49و 42املزمورين 

طالق فيبدو "ساله" على اإلكلمُة ِرد فيها َتمل  اليت. أما عن املزامري 42قم ر

فيها  ِرُدَت اليتاألخرى  أن هذه املزامري كانت قصرية، على حني أن املزامري

كانت حتتاج معها إىل  اليتلة إىل الدرجة "ساله" كانت طويكلمُة 

املزمور كانت حتكمه ضرورة ليتورجية.  يفوهذا التوقف  ،(19)توقٍف

 يفستخدم ُتمرات كانت  "ساله" ثالَثكلمُة تتكرر فيها  اليت فاملزامري

كلمُة كانت ترد فيها  اليتواملزامري ، اليهودية)الصالة العامة( ورجية الليت

 الليتورجية اليهودية. يفستخدم ُت ْنُك مل َت"ساله" مرًة أو مرتنِي

سفر  مثلأسفار أخرى خبالف سفر املزامري،  يفكلمة "ساله"  َتِرُد

ثالث مراٍت، حيث ترد  ،ة حلبقوق النيب على الشجويةيف صال ،حبقوق

                                                 
17 Idem. 
18 Stanley A. Cook, Old Testament Literature, The Jewish Quarterly Review, vol. 18, (1905), 

pp. 151-158. 
19 Charles A. Briggs, An Inductive Study of Selah, Journal of Biblical Literature, vol. 18, 

(1899), pp. 132-143. 
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 .الليتورجية اليهودية يفستخدم يدل على أن هذه الصالة كانت ُت ذيالاألمر 

الصالة اجلماعية عند  يفكان ُيَصلَّى به الثالث اإلصحاح هذا  ومنه يبدو أنَّ

 عاش فيها اليتاليهود. ومييل الدارسون اىل تأريخ سفر حبقوق بعد الفرتة 

صالة حبقوق النيب كان غرضه  يففالتوقف هنا  .(20) صاحب السفر النيب

 .(21) يتلوها اليتاإلهلية  يتفهم املعان يفوتعمقه  ياستعداد ذهن الشعب املصل
كثري  يف"ساله" أيضا كلمة خبالف سفر املزامري وسفر حبقوق جند 

وعلى  ،)األحجبة( السحرية ويزاالتعنهاية  يف ُدِرحيث َت ،رْحمن نصوص الِس

من األحيان بكلمة  كثري يف ، مقرتنًة(22) النصوص اآلرامية يفاخلصوص 

اله" وأحياًنا مني، سأالكلمتان مًعا ملرة واحدة فقط مثل: " ِرُدَتمني". وقد أ"

وأحياًنا أخرى ثالث مرات مًعا مثل "أمني، أمني،  ،(23) مني، أمني، ساله"أ"

  . (24) أمني، ساله، ساله، ساله"
 

 يالتقليد اآلبائ يف"ساله"  كلمة. 4

تفسري معنى كلمة  يفقد اختلَف آباُء الكنيسة واملفسرون األوائل لو

الوزن  يفموسيقية تدل على تغيرٍي ُد عالمٍة فمنهم َمْن يرى أنها جمرَّ ؛"ساله"

أما  .املوضوع ذاته يفتغيري  األشخاص الذين يرمنون أو يفأوتغيري  يالشعر

                                                 
20 Emilie Grace Briggs, hls (Selah), The American Journal of Semitic Languages and 

Literatures, vol. 16, (1899), pp.1-29. 
21 Ὁ Σωτήρ, ἀριθ. 1938, 22 Ἰουλίου 2007, σσ. 343-344. 
22 Edwin M. Yamauchi, Aramaic Magic Bowls, Journal of the American Oriental Society, 

vol. 85, (1965), pp. 511-523. 
23 Christa Müller-Kessler&Theodore Kwasman, A Unique Talmudic Aramaic Incantation 
Bowl, Journal of the American Oriental Society, vol. 120, (2000), pp. 159-165; Julian 

Obermann, Two Magic Bowls: New Incantation Texts from Mesopotamia, The American 

Journal of Semitic Languages and Literatures, vol. 57, (1940), pp. 1-31. 
24 Michael D. Swartz, Scribal Magic and Its Rhetoric: Formal Patterns in Medieval Hebrew 

and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Genizah, The Harvard Theological Review, 

vol. 83, (1990), pp. 163-180. 
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كلمة ًحا أن فقد رفض هذا التفسرَي موضِّ يالقديس غريغوريوس النيس

سمع فقط ُيم حيث ُف خالله املرمنون عن الرتنُُّكَي ،توقًفا "ساله" تعين

ونظًرا ألهمية  .(25)ياإلهل يذلك لتفُهم كالِم الوحصوُت اآلالِت املوسيقية، و

آباء الكنيسة " فسوف نعرض ههنا بعًضا من آراء يآراء "التقليد اآلبائ

 ص تفسري كلمة "ساله".ُخفيما َي واملفسرين األوائل

دون التفسري األول جند القديس أثناسيوس الرسوىل فِمْن اآلباِء الذين يؤيِّ

" أو"تغيرَي ياللحن املوسيق يف"تغيرًيا حيدث  تعينكلمة "ساله" يرى أن  الذي

يرى القديُس يوحنا و .(26) "كالم املزمور( يف يأ)القول  يفأو" تغيرًيا  فكٍر"

 يفقال على تغيري إيقاِع بقية املزمور ُت" كانت "سالهكلمة ن أالفم  ذهيب

خر ُل، بعد ترتيل نصف املزمور، أن يؤدي النصَف اآلرتِّحالة إذا أراد امُل

هذا املعنى  يفالفم  ذهيب . ويتفق مع يوحنا(27) "أى بلحن آخر" بطريقة أخرى

تغيرَي نغمِة  "ساله" تعينكلمة يرى أن  ذيالثيودوريتوس أسقف كريوس 

 ِخَس: "طبقـًا للنُّيفهو كالتال مة أورجيينيس. أما تفسري العالَّ(28)املزمور"

كلمة  فإنَّار إليها بعاليه( )املشسيماخوس )لرتمجة( ا املوجودة لدينا وطبًق

الرسالة  يفو. (29) "ياللحن أو اإليقاع  املوسيق يفتغيرًيا حيدث  تعين""ساله" 

هة إىل ميالدية، واملوجَّ 994روما عام  يفجريوم، املكتوبة  للقديس 29رقم 

م القديس تفسرًيا للكلمة قدُِّي ،Marcella إحدى املدعوات ماركيال

 مشكلًة ،كما لنا اآلن ،لت متثِّأنها كان يبدو اليتوالعربية "ساله"، 

 يالوزن الشعر يفتغيرًيا  "إن البعَض يعتقد أنها تعين: قائاًل ،رًةحميِّ

                                                 
25 G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 364. 
26 Expositiones in Psalmos, PG 27, 69. 
27 Prooemia in Psalmos (fragmenta) [Sp.], PG 55, 533. 
28 Interpretatio in Psalmos, PG 80, 864. 
29 Selecta in Psalmos, [Dub.] (fragmenta e catenis), MPG 12, 1072. 
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س، والبعَض الثالث اا اللتقاط األنفور(، والبعَض اآلخر يعتربها توقًف)للمزم

 .(30) باآلالت املوسيقية" للمزامري أو ياملوسيق باإليقاع يعتقد أن هلا عالقًة
يرى أن كلمة "ساله" تدل  ذيالفهو الوحيد  يأما القديس غريغوريوس النيس

على "هدوٍء مفاجٍئ حيدث أثناء التسبيح حتى يتسنى للمرتل أن يستوعب 

القديس نفسه "هو  يطبًقا لرأ أو .(31) "ياإلهل يويدرك معنى كلمات الوح

ية جًدا حتى أن سر يتم بطريقة ذيالتعليُم الروح القدس للنفس، ذلك التعليم 

يوسيبيوس أما  .(32)التسبيح" طُعى به يستلزم َقنتباه هلذا التعليم امُلوَحاإل

 م ما سوففِها عما سبق قوله لُتتوقًف" "ساله" تعينكلمة  فريى أن يالقيصر
 .(33) "ييأت

 

 النظريات احلديثةو"ساله"  كلمة. 5 

 ؛قيةت العزف املوسيرأيان خبصوص عالقة كلمة "ساله" بآالهناك 

شارة موسيقية لتوقف "إ "ساله" تعينكلمة يرفض فكرة أن األول  يفالرأ

اجملمع مل تكن  يفعلى أساس أن صالة اليهود  "ت املوسيقية عن العزفاآلال

ريى أن الصالة خر فاآل يأما الرأ ،(34) نوع يمن أ موسيقيٌة تصحبها آالٌت

هيكل  يف طقوس الذبائح املصحوبة باآلالت املوسيقية كانت من ضمن

ت اآلالبتتعلق شارة إ"ساله"  كلمةأورشليم ولذا من املمكن أن تكون 

 يف"ساله" ثالث مرات كلمة املوسيقية هناك، وهذا ما يؤكده تكرار 

اهليكل  يفيبدو أنها كانت ضمن الصلوات الطقسية  اليتصالة حبقوق، 

                                                 
30 The Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd Ser., vol. 6, p. 152. 
31 In inscriptiones Psalmorum, ed. J. McDonough, Gregorii Nysseni Opera, vol. 5, Leiden: 

Brill, 1962, p. 109. 
32 Idem. 
33 Commentaria in Psalmos, PG 23, 408. 
34 Francis L. Cohen, Ancient Musical Traditions of the Synagogue, Proceedings of the 

Musical Association, 19th Sess. (1892-1893), pp. 135-158. 
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دماج نإلبغرض اوقفة عن التسبيح  "ساله" هنا يعينكلمة ، ووجود ياليهود

ل كالم الروح ولكنه أثناء املرتل يرتِّ، فإن كان (35) السجود والعبادة يف

اإلهلية على عقله  يالرتتيل يتلقى معاٍن أخرى إهلية، وعندما تتملك هذه املعان

وذلك من  اإلهلية يذهنه هذه املعان يفيتوقف عن التسبيح لكيما تتضح 

 خالل السجود والعبادة.
 

عتقاد إلىل اإصالة حبقوق دفع بعض الدارسني  يف"ساله" كلمة ووجود  

وليس من املستبعد أنها كانت حتتل  ،ابأن صالة حبقوق كانت مزموًر

 يفالعبادة العامة سواء  يفت كتسبحة َمخِدا بني املزامري وأنها اسُتمكاًن

جدت ليها بعنوان:"صالة" ُوإشارة . فاإلياهليكل اليهود يفاجملمع أو 

صالة حبقوق يدل على  يف"ساله" كلمة زامري. ووجود كعنوان لكثري من امل

    .(36) مصاحبة املوسيقى هلا
كلمات  جمرد اختصار خلمس Selah "ساله"كلمة هناك من يرى أن 

وهذه الكلمات  ،ما ىل كلمٍةإحيث كل حرف من الكلمة يشري عربية 

 .(37) اليونانية يفخثيس" إمجلة، وذلك على غرار كلمة " لشكُِّتاخلمس 
                                                 
35 John Arthur Smith, Musical Aspects of Old Testament Canticles in Their Biblical Setting, 

Early Music History, vol. 17, (1998), pp. 221-264. 
36 Walter R. Betteridge, The Interpretation of the Prophecy of Habakkuk, The American 
Journal of Theology, vol. 7, (1903), pp. 647-661. 

هم البعض، ألن حروف كلمة "سمكة" كانت الكنيسة األولى تتخذ من السمكة رمزًا يتعرف به المسيحيون على بعض 37
 الحروف األولى من عبارة:  ن تكو ِ ،  (Ἰχθύς) "إيخثيس" يباليونانية وه

" Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ"  مخلص". "يسوع المسيح ابن هللاأى 
الحروف بتجميع  قمتذا إ: "ألنك قائالً عمله الشهير "مدينة هللا" يشرح القديس أغسطينوس معنى هذه العبارة هكذا  فيو 

 فيُيفهم منها أنها تشير إلى المسيح نفسه، ألنه عاش بإنسانيته  يأى "سمكة" والت Ἰχθύς األولى فسوف تتكون كلمة
  هذا : في، انظر أعماق المياه" فيالعالم بدون خطية مثل سمكة 

Loeb Classical Library, Vol. V, Book XVIII, Chap. XXIII, De Sibylla Erythraea, p. 446. 
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لكن ل نقطة ختام فقرة من املزمور. و"ساله" متثِّكلمة آخر أن  يويرى رأ

"ساله" هذه احلالة تكون  يفنهاية املزمور؟  يف"ساله" كلمة ماذا لو وردت 

أو  سواء للموسيقيني ،وقفتأو لل عالمة موسيقية، أو دعوة للصالةإما 

 اليتاملزامري  يفورود كلمة "ساله" ومن املزمور.  نهاية جزٍء يفللمرمنني 

ل كانت متثِّ هاالصالة الليتورجية اليهودية يدل على أن يفستخدم كانت ُت

 إحدى العالمات الليتورجية املشار اليها بعاليه". "

درجة  لرفع للعازفنيإشارة للمرمنني أو "البعض أنها كانت  يعتقدو

ل" ة العربية "َساَلمشتقة من الكلم"ساله" ، على أساس أن الكلمة "النغمة

  .مبعنى "يرفع"

العهد القديم أربع مرات، وهى  يفأما عبارة "ضرب األوتار"، فقد وردت 

:  1)مز  يف، وهى كلمة غامضة جاءت "higgaion" العربية "هيجايون" يف

 على د: "ضرب األوتار. ساله"، مما يبدو أن ورود الكلمتني مًعا يؤكِّ(91

ترد كلمة "ساله" مقرتنة ( 9:  12)مز  يفأنها "إشارة موسيقية للمغنني". و

، وعلى هذا األساس الرتمجة الكاثوليكية( يف)أو"حلن" كما بكلمة "َعْزف" 

"نغمة خفيفة ُتؤدى على القيثار، ومن ثم  هناك من يرى أن "هيجايون" تعين

"هيجايون" ترمجت  (12:  9)إرميا  يمراث يفو. َتْعِزُف اآلالُت باللحن احلزايين

هلم". ووردت  أغنيٌة يالرتمجة الكاثوليكية: "إن يفوجاءت "مؤامرة"، مبعنى 

"ضرب األوتار. ساله". ورمبا  ْتَمِجْربكلمة "ساله" وُت مقرتنًة (91:1 )مز يف

ىل التوقف عن الرتمن "ساله"، إا يشري من ناحية اجتماع هاتني الكلمتني مًع

لقيثارة ى على اىل مصاحبة املوسيقى وتنغيم خفيف يؤدَّإومن ناحية أخرى 

كل اجلماعة خماطبة  تعين"ضرب األوتار. ساله" قد فعبارة "هيجايون". 
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كدعوة لرفع صالة على أساس أن "ساله"  ،(38) وا"تأملوا وصّل" :ياملصلية أ

 العربية(اللغة  يف)بنفس اللفظ واملعنى  (39) ""صالة الفارسيةمن الكلمة  مشتقٌة

رية أوعلنية رتة صالة، س، حيث تدل على ف"للصالة ارفعوا أيديكم" :أي

 διάψαλμα الكلمة اليونانيةيتفق مع  يترنيم املزامري، وهذا الرأ لتتخل
 أو "صالة أثناء املزمور". املزمور"  ل: "صالة تتخلتعين اليتو

. "تأملأو "" قليب ُرْكبكلمة "ِف (94:  91مز ) يفت نفس الكلمة رمَجوُت

 Shiggaion of= لداود" "شجوية :لمزمور السابع هكذالعنوان كووردت 

 David (
سفر حبقوق "صالة حلبقوق على  يفووردت بنفس املعنى  .(40

 intermission "ساله" تعينكلمة . فالتفسري السائد هو أن (9:9)الشجوية" 
بغرض عزف منفرد من جانب اآلالت  سواء ا عن التسبيح"ا مؤقًت"توقًف

 يف"ساله" كلمة ر ورود سِّوهذا يف لتأمل.ااملوسيقية، أو بغرض الصالة أو 

 املزامري القصرية. 
 

ان هذا وهناك من يرى أنه عند االنتهاء من تالوة مزمور أو صالة ك

)رمبا: بذكصولوجية، أوتسبيحة شكر هلل  ُعَبْتُت زمور أو هذه الصالةامل

"ساله" هذه كان يدل على كلمة ومكان  اجملد لك يارب أو ما شابه ذلك(

ة. وكتاب املزامري وكتاب الصلوات يوضحان ولع موقع هذه الذكصولوجي

"ساله" تدل على املكان كلمة اليهود مبثل هذه الذكصولوجيات. فلو أن 

فهم سبب  ى فيه الذكصولوجية، فسيكون من السهل حينئٍذَلْتُت يذال

                                                 
38 Emilie Grace Briggs, hls (Selah), The American Journal of Semitic Languages and 

Literatures, vol. 16, (1899), pp.1-29.    
39 B. Hemmerdinger, Selah, The Journal of Theological Studies, vol. 22, pt. 1, (1971), pp. 

152-153. 
40 John Arthur Smith, Musical Aspects of Old Testament Canticles in Their Biblical Setting, 

Early Music History, vol. 17, (1998), pp. 221-264. 
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 يا هلذا الرأا" أو "إىل األبد". وطبًقا بكلمة "دائًم"ساله" أحياًنكلمة ترمجة 

ىل إشارة إلأبقى على استخدام كلمة "ساله" ل ييد اليهوديتضح أن التقل

ر فكانت هذه بكِّامُل يالتقليد املسيح يفمكان تالوة الذكصولوجية. أما 

 ى، وهلذا جند أنه حيثما وردت كلمةَلْتوال ُت ُلتََّرالذكصولوجية ُت
διάψαλμα  ستنتاج املوسيقى. هذا اإل يفىل مكان تغيري إشارة إكان ذلك

"ساله" تدل على موقع كلمة آراء الكثري من الدارسني القائلني بأن  يتفق مع

 ، أو وقفة أثناء الليتورجية. ياألداء املوسيق يفتغيري الصالة، أو على نوع من 
 

نتهاء مزمور أو صالة وتالوة إ رجح، تدل علىاأل"ساله"، على كلمة ف

، "راملبكِّ يسيحالتقليد امل يفترتيلها  أو يالتقليد اليهود يفالذكصولوجية 

كان يصحبها، كاملعتاد، تغيريات موسيقية،  اليتتلك الذكصولوجيات 

نهاية  يف يكانت تأت اليتوكذلك على رفع الصوت أثناء الذكصولوجيات 

 .(41) "جزء من الليتورجية
 

بعض النسخ أن  يف"إنه َوَجَد  :يعن يعقوب الرهاو نقاًل ييقول ابن العرب

 يا الكلمة على أساس تقليد يهودشارًح ،ἀεί توجد διάψαλμα من بداًل

نهايات أجزاء  يفيرتل ذكصولوجية  يا له كان الشعب املصلقديم وفًق

اشكروا الرب ألنه صاحل وألن إىل األبد رمحته". فعندما مثل: " (42)املزامري

أو من تسبيح اهلل كان الشعب يتبع بقوله "إىل األبد  يكان املرتل ينته

رار عادتنا حنن اآلن عندما خنتم صالتنا قائلني "اآلن "، وذلك على غأمني

 ". فالكلمة "ساله" تعترب بقايا تقليٍد)أمني( وكل أوان واىل دهر الدهور

                                                 
41 Emilie Grace Briggs, hls (Selah), The American Journal of Semitic Languages and 

Literatures, vol. 16, (1899), pp.1-29.    
42 Norman H. Snaith, Selah, Vetus Testamentum, vol. 2, (1952), pp. 43-56. 
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إىل ثالثة أقسام، ومكان  ًةَمسََّقُم ُلتََّرُتمنذ أن كانت املزامري  قديٍم ٍييهود

يه كان املرتلون يقولون ف يذال"ساله" يدل على املكان كلمة ورود 

ذكصولوجية شكر هلل، وادخال هذه الكلمة إىل كثري من املزامري يعود 

    .(43) إىل بدايات القرن الرابع ق. م
 

هى مصطلٌح موسيقٌى َيْنِطُق به قائُد فريق  ــ اختصاًراــ  فكلمة "ساله"

ت املوسيقية اآلال حون عن التسبيح حتى ُتْسَمَع أصواُتالتسبيح ليصمت املسبِّ

وبهذا املعنى ندرك ، أيًضا والعازفنييصمت كل من املسبحني بقوة، أو ل

 كيف أن الرتمن باملزامري حيتاج إىل هدوء وتأمل.
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43 Idem. 


