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 العّسال بن املؤمتن
 مقدمة فى البصخة املقدسة

 

 الفرنسيسكانّي وديع األخ وحقَّقها هلا قدَّم

 
  املخطوطات تقديم

 الدين أصول جمموع»  وكتابه العّسال بن املؤمتن عن دراسة» كتابنا يف

 املركز مؤلَّفات القدس،ـ  القاهرة ،5 مسيحّية، شرقّية دراسات)« وحتقيقه

 ص ،7991 الفرنسيسيني، اآلباء مطبعة املسيحّية، الشرقّية للدراسات الفرنسيسكانّي

 مؤلَّفات ِمن كواحدة ،«املقدَّسة البصخة مقّدمة» مقالة إىل أشرنا ،(767-761

 .وخمطوطاته النّص مضمون وذكرنا املؤمتن،

 سباط بولس القّس حوزة يف كانتا خمطوطَتني على النشرة وتعتمد

 يف وبالتحديد القاهرة، يف عاش الذي ،(7991ـ  7881) الكاثوليكّي السريانّي

 رقم والثانية ،7716 رقم األوىل املخطوطة وحتمل. ديرنا جبانب املوسكي، حّي

 Paul Sbath, Bibliothèque كتابه يف املخطوطَتني سباط وصف وقد. 7008

de Manuscrits Paul Sbath. Catalogue, 3 vol., Cairo, 1928-1934 :

. 718ـ 716 ص الثاني، يف 7008 ورقم ؛6ـ  3 ص الثالث، اجملّلد يف 7716 رقم

 جورج مؤسَّسة إىل سباط،القس  وفاة بعد غريهما، مع املخطوطتان آلت وقد

 .حلب يف الكاثوليك الروم ملطرانّية التابعة سامل وماتيلده

 حبلب الكاثوليك الروم ومطرانية سامل وماتيلده جورج مؤسَّسة نشكر

 مهران األستاذ ونشكر. للمخطوطَتني صور على باحلصول لنا للسماح

 كما. بالتصوير مشكوًرا للقيام حبلب الكاثوليك األرمن ِمن ميناسيان

 .الصور على احلصول يف الواسطة كان وقد مسرتيح، منصور األب نشكر

 (39ـ  31 ،33ـ 10 األرقام) «البصخة مقّدمة» ِمن جزًءا أدرج قد املؤمتن وكان

 حمصول ومسموع الدين أصول جمموع» كتابه ِمن والثالثني السادس الباب يف
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 وديع األخ حتقيق. الثاني اجملّلد ،1 مفردة، أحباث مسيحّية، شرقّية دراسات) «اليقني

 الشرقّية للدراسات الفرنسيسكانّي املركز مؤلَّفات القدس،ـ  القاهرة الفرنسيسكانّي،

 وحيمل. (779ـ  776 ص ،13ـ 1 األرقام ،7999 الفرنسيسيني، اآلباء ومطبعة املسيحّية

 والقتل الصلب حال االتِّحاد، كيفّية على يشتمل»: العنوان هذا املذكور الباب

 كنت مقالة وِمن»: الفرعّي العنوان هذا حتت يهّمنا الذي النّص ويرد. «والدفن

 وهو املعنى، هذا [ منط ] مسط يف داخل هو مّما البصخة، مجعة يف وضعتها

 املخطوطَتني نّص مبقارنة قمنا وقد. «وشرعّي عقلّي برهانني على حمتٍو

 .«الدين أصول جمموع» يف احملقَّق النّص مع املذكورَتني

 املؤلِّف عناوين وتدخل متتابعة، أرقاًما حتمل فقرات إىل النّص قسَّمنا وقد

 بني مّنا املضافان العنوانان يدخل وال الرقُم، العنواَن يسبق مل وإْن الرتقيم، يف

 والعنوان ،7 رقم هي فالبسملة وهكذا. الرتقيم هذا يف مرّبعني، قوسني

 .3 رقم التقديم كلمة نّص وبداية ،1 رقم األساسّي

. نهجني إىل ،(78ـ  3 األرقام) التقديم كلمة بعد النصَّ، املؤمتُن قسَّم وقد

. (39 ـ 33) كتابّي أْي ونقلّي، ،(31 ـ 79) عقلّي: برهانني األّول النهُج ويشمل

 ،(95 ـ 97) البصخة مجعة صوم عن األّول: أقسام مخسَة الثاني النهُج ويشمل

 ـ 56) الفصح عيد عن والثالث ،(55 ـ 96) البصخة مجعة صلوات عن والثاني

 جيب ما واخلامس ،(65 ـ 59) البصخة مجعة يف املمنوعات عن والرابع ،(58

 .(68 ـ 66) البصخة مجعة فاتته ملن عمله
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 .الواحد اإلله القدس، والروح واالبن اآلب بسم 

  «املقدَّسة البصخة مقّدمة»

  إنشاء

 العّسال بن املؤمتن الشيخ

      

 [ تقديم كلمة ]

  وجوده؛ وجوب ِقَبل ِمن املعبود، اإلله للمسيح، اجملد 3

  وجنوده؛ الشيطان كيد ِمن بظهوره، خلَّصنا، الذي 4

 وقيوده؛ عدوِّنا أسر ِمن صليبه، بقّوة وافتكَّنا، 5

 . وأخدوده اجلحيم هّوة ِمن جبسده، وفدانا، 6

 . شهوده وشهاداِت أنبيائه، أقواَل بتجسُّده، وصدَّق، 7

 .الذوات أفضل هي اليت بذاته، علينا جوده على منجِّده 8

 .واملمات للحياة ندَّخره توحيًدا، ونوحِّدها 9

 .الصفات أقساُم فيه تنحصر تثليًثا، صفاتها ونثلِّث 01

 !بعد أّما 00

 االشتغال سعادَة نفوسهم أعدموا البيعة أبناء ِمن قوم عن بلغنا مّلا فإّنه 01

 أناجيل بتالوة أمساعهم آخرات الكهنُة ُتَشنِّف عندما أّنهم الدينّية، بالعلوم

 الماآل ِذْكر مساعهم عند شكوك هلم َتْحُدث املقدَّسة، البصخة مجعة صلوات

 . والدفن واملوت، والصلب، ولوازمه،

 ومناسَكها العملّية، وعباداِتها اجلمعة، هذه فروَض جيهلون أيًضا وإّنهم 03

 .والنهارّية الليلّية
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 مقصورة البصخة لكتاب مقّدمٍة بوضع( تعاىل) الّله إىل نتقرَّب أْن رأينا 04

 :النهجني هذين يف الكالم على

 : عقلّي واآلخر نقلّي، أحدهما برهانني، على حيتوي األّول النهج 05

  إّبانه؛ َقْبل السّر، بهذا املصرِّحني األنبياء نبّوات فالنقلّي 06

 هذا نزيل أْن مّنا قصًدا بربهانه؛ الناطقني البيعة علماء أقوال والعقلّي 07

 عقوهلم مدن ِمن وننفي الزمرة، هذه قلوب أرض يف املعاند بذره الذي الشّك،

 بصائرهم؛ مرايا َصَدأ وجنلو التخيُّل، هذا داَء حواّسهم ِمن ومنصح الوهم، هذا

 يلحق وال ضعف، يتبعها ال قّوًة إمياَنهم ونقّوي كنهه، على احلّق يروا حّتى

 .َخْسف بدرها كماُل

 املقنَّنة املقدَّسة األّيام هذه وُسَنن فروض ِذْكر على يشتمل الثاني النهج 08

 لنا جيعل (تعاىل) والّله. القبطّية البيعة يف واملوضوعة وأتباعهم، الرسل قوانني يف

 .والغاية القصد بها نتبّوأ استنارًة عقولنا وينري واهلداية، بها الرشد وملتأمِّليها

 

 [ برهانني على حيتوي األّول النهج ]

 األّول النهج ِمن العقلّي الربهان

 وَصْلبه، ،(اجملد له) املسيح السيِّد تألُّم إمكان كيفّية يف الشاّك أّيها 11

 القائل اجلذوة، هذه بنار احلريق الُشْبهة، هذه حبار يف الغريق وَدْفنه، وَقْتله،

 ِعباُده إليه تتعرَّض أو باهلوان، األيدي تتناوله أو اإلله، ُيْصَلب كيف» :لنفسه

 .«ذلك وحنو احلّي، اإلله ميوت كيف أو باالمتهان،

 جوهر أّنه فيه يعتقدون اليعاقبة ،(وتعاىل تبارك) املسيح السيِّد أّن اعلم 10

 : جوهرين ِمن متقوِّم واحد

 ميوت، ال الذي احلّي، األزلّي، القديم، املعبود، الواحد، اإلله أحدهما 11

 ِمن األنبياء أطلع الذي عارف، معرفة حتويه وال واصف، صفة به حتيط ال الذي

 . مضمونه حقيقَة ألسنتهم، على الوعد ِمن لنا، وأجنز مكنونه، على الغيب
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 أيدي تنله ومل االنفعاالت، هذه ِمن شيء يلحقه مل اإلهلّي اجلوهر وهذا 13

 عن الّله تعاىل) اجلسد مع وال اجلسد، دون ال احلاالت ِمن حال يف املخلوقني،

 حلوق يصّح فليس عرًضا، أو كان، جوهًرا جبسم، ليس ما كّل الّن ؛(ذلك

 فُيْحَمل انفعل، إّنه فيه القول يسوغ حامٍل يف كان إذا بل مباهّيته، التأثري

 وصف فإطالق. العرض بطريق سواه على ويقال بالذات، املنفعل على االنفعال

 متقوِّم هو اللذين اجلوهرين بأحد وقوعها ِقَبل ِمن الصفات، بهذه اإلله املسيح

 . اإلهلّية الذات دون خاّصًة، البشرّية الطبيعة وهو منهما،

 فعله إّنما وهذا ،«وقتلته فالًنا، صلبت إّني» :القائل قول ذلك ومثال 14

 وإّنين». نفسه هو الذي اآلخر، اجلوهر دون جسده، هو الذي جوهَريه بأحد

 سوى رأى يكن ومل ،«فالًنا رأيت وإّني». منه جزًءا ضرب وإّنما ،«فالًنا ضربت

 يف السلطان وإّن». جسده سوى شاَهد يكن ومل ،«إنساًنا أبصرت وإّني». وجهه

 . كثرية نظائر األمثال وهلذه. بعضها يف هو وإّنما ،«الفالنّية املدينة

 هو الذي الواحد، اجلوهر ِمن جزء اجلوهرين هذين ِمن واحد فكّل 15

 .أيًضا الكّل يف موجود هو الكّل، ِمن جزء يف موجود هو ما وكّل. املسيح

 مثل طبيعته الذي العذراء، مريم ِمن املولود اإلنسان هو الثاني واجلوهر 16

 ولواحقها، ولوازمها اإلنسانّية ذات مجيع يف هلم مساٍو وهو طًرا، اخللق طبيعة

 . اخلطيئة خال ما

 والصحَّة، املرض قبول يف كّلهم اآلدميني أجساد جمرى جيري وجسده 17

 والقتل والعطش، واجلوع واحلزن، والفرح واليقظة، والنوم والتعب، والراحة

 .اإلنسان يقبله مّما ذلك وحنو واملوت،

 هذه ِمن ناله وما واملوت، والصلب األوىل، املسيح قبلها اليت فاآلالم 18

 .اإلهلّي اجلوهر دون اإلنسانّي، اجلوهر بهذا حلق إّنما والتأثريات، االنفعاالت

 كّل يف أيًضا موجود هو شيء، جزء يف موجود هو ما: الظاهر ِمن فإّنه 19

 .فيه امَلَثل َضْرب تقدَّم وقد. الشيء ذلك
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 مّتِحد واحًدا جزًءا جند إّنا» :بقولنا ههنا بتكراره أيًضا نوضِّحه وحنن 31

 مرُض له يعرض كَمن آخر، جزء يف وميًتا أجزائه، بعض يف حًيا األجزاء

 بني الفصالن وهما اإلرادّية، واحلركة احلسُّ أجزائه بعض ِمن فيبطل الفاجل،

 مّتِحدة وهي باإلرادة، متحرِّكة حِمسَّة، األَخر أعضاؤه وتبقى وامليت، احلّي

 .عنه منفصلة غري امليت، بالعضو

 ِمن ميت والَدْفن، والَقْتل الَصْلب أحوال يف ،(وتعاىل تبارك) اإلله فاملسيح 30

 اجملرى غري على حواّسه، استعمال نفسه بَتْرك طبيعًيا، موًتا إنسان هو حيث

 اجلهتني هاتني ِمن ميت، حّي فهو. به اإلله باّتحاد اإلهلّية حياة حّي. الطبيعّي

 .املختلفتني

 نور إىل الشّك، ظالم ِمن ينقلك إمعاًنا البحث هذا يف النظَر فأمعن 31

 .املعني ِنْعَم فإّنهما والتفكُّر، بالتفهُّم سرَّه استطالعك على واستعن اليقني،

  النقلّي الربهان

 زمانه َقْبل األنبياء، به استنطق الذي ،(تعاىل) الّله كالم ِمن

 قّدام احلمل وكِمْثل الذبح، إىل ِسيق خروف كِمْثل» :النيّب إشعيا ِمن 34

. بتواضعه احُلْكم إىل وِسيق فاه، يفتح مل هكذا، صامًتا كان جيزَّه، الذي

. الشعب آثام ألجل األرض، على ِمن حياَته رفع ألّنه لقيه؛ ما يقّص[ أْن] يقدر َمن

 يصنع مل ألّنه موته؛ عوض واألغنياء بدفنه، ُيجاَزى واملنافق املوت، إىل أتى

 .«جراحاته ِمن خيلِّصه أْن أحّب والرّب مكٌر، فيه يف يوَجد ومل إمًثا،

 هذا ألجل خطاياهم؛ حامل وهو للجماعة، عبًدا ويكون» :أيًضا ومنه 35

 خطايا واحتمل األمثة، مع وأْحِصي للموت، نفَسه بذل عّما عوًضا الكثرَي يرث

 .«ذنوبنا أجل ِمن وأْسِلم كثرية،

. يعلم وال الذبح، إىل ُيساق عيب بال خروف كِمْثل أنا» :النيّب إرميا ِمن 36

 ُيْذَكر وال احلياة، أرض ِمن نهلكه تعالوا: وقالوا رديئًة، مشورًة علّي تشاوروا

 االنتقام أرني. والقلوب الُكلى يف ما ويفحص بالعدل، حيكم الرّب. امُسه بعد
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 خمالفني، لقوٍم الّله الرّب يقول هذا، أجل ِمن. ِقَبلك ِمن فيهم يكون الذي

 موتك يكون لئاّل الرّب؛ باسم لنا تتنّبأ ال: ويقولون نفسك، يطلبون الذين

 يهلكون وبناتهم وبنوهم بالسيف، يسقطون فشّبانهم أدعوهم، أنا ها. بأيدينا

 .اليهود إىل القول بهذا النيّب يشري. «بقّية منهم تبقى وال بالغالء،

 ومع آبائكم، مع للحّق مقاومون زمان منذ إّنكم» :أيًضا ومنه 37

 أكثر مرذولة خطيئة يصنعون الذين هؤالء بعدكم يأتون الذين أوالدكم،

 ويغفر األمراض، يشفي الذي ويؤملون مثن، له ليس الذي يثمِّنون ألّنهم منكم؛

 يف ويدفعونها إسرائيل، بنو تبيعه الذي مثن الفّضة، الثالثني ويأخذون الذنوب،

 هالك دينونة عليهم ستنزل »: انطق هكذا الرّب، أمر كما الفاخورّي، حقل

 .««الدينونة يف زكًيا دًما ألقوا ألّنهم بعدهم؛ ِمن أوالدهم وعلى أبدّية،

 ويداوينا، أسقم الذي هو ألّنه الّله، إىل نرجع امضوا» :النيّب هوشع ِمن 38

 يديه، بني وحنيا يقيمنا، الثالث اليوم ويف يومني، بعد حييينا وضّمدنا، شّج،

 كالقطر، ويكون خروجه، مهيًئا كالصبح الّله معرفة يف لنسرع. ونعرف

 .«األرض إىل املنحدر وكالوابل

 ومشابهة، له مضارعة فصول عّدة املقدَّس النبوّي الطاهر الكالم وهلذا 39

 الّلَه يتعبَّد اليت ،العتيقة ُكُتب بها وتشهد املقدَّسة، البصخة كتاب تضمَّنها قد

 خصومنا شهادة هذا يف ويكفينا. العظيم املقام هذا يف خصومنا، اليهوُد بها

 .منها الصادقة بيِّناتنا واستماع دعوانا بصّحة

  الثاني النهج

 أقسام مخسة وهو ومناسكها وُسَننها فروضها ِذْكر على يشتمل

 فصول أربعة وهو ولوازمه، الصوم فروض: األّول القسم

 الفصل يف به، أِمر ما على األربعني، صوم بعد وهو ميقاته، األّول 41

 عشر الثامن الفصل وتضّمنه بالعّلّية، املوضوعة الرسولّية القوانني ِمن العاشر

 َقْبل اليهود، مع البصخة عمل مّشاس أو قّس، أو أسقف، وأّي» :الدسُقلّية ِمن
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 الرابع يف الرسولّي، األمر[  يف ] ورد ما على ،«فلُيْقَطع والنهار، الليل اعتدال

 .قانوًنا واخلمسني السادس ِمن

 السبت، يوم وآخرها االثنني، يوم أّوهلا أّيام، سّتة وهو كّمّيته، الثاني 43

 .الدسُقلّية ِمن والثالثني احلادي الفصل يف به أِمر ما على

 نهاره، انتهاء إىل يوم كّل: األوىل األربعة األّيام: فيه الفطور وقت الثالث 44

 عند األحد، ليلة َسَحر إىل بنهارهما، ليلهما مّتصاًل صوًما والسبت اجلمعة

 اليومني إمساك عن قدرُته ضعفت وَمن القربان، وتناول الِغْطُرفان، صديح

 ِمن األربعني يف به أِمر ما على األحد، ليلة مع السبَت فليطِو ونهاًرا، لياًل مجيًعا

 ِمن والثالثني الدسُقلّية، ِمن والثالثني واحلادي الرسولّي، والسبعني احلادي

 .باسيليوس

 به أِمر ما على فقط، واملاء وامللح اخلبز ومشربها اجلمعة مأكل الرابع 45

 الدسُقلّية، ِمن والثالثني واحلادي الرسولّي، والسبعني احلادي ِمن األربعني يف

 والثاني باسيليوس، ِمن والثالثني الالذقّي، اجملمع ِمن واخلمسني واحلادي

 .أبوليُدس ِمن والعشرين

 وُسَننها، اجلمعة، هذه صلوات فروض على يشتمل : الثاني القسم

 اإلهلّية والُكُتب املقدَّسة األناجيل ِمن فيها ُيْتلى وما  ومناسكها،

 األوىل،: مخس نهاره عشر، يوم كّل: األوىل الثالثة األّيام صالة 47

 ليالي الثالث والليالي كذلك، وليله والغروب؛ والتاسعة، والسادسة، والثالثة،

 مّتى،: الثالثة األناجيل أيًضا فيها ُيْقرأ واخلميس، واألربعاء، الثالثاء،

 .بشارة ليلة كّل ولوقا، ومرقس،

 والثالثة، األوىل،: ونهاره ِذْكره، تقدَّم كما اخلميس، ليلة وصالة 48

 املاء، على ُيَصّلى اخلميس يوم ِمن التاسعة صالة وبعد. والتاسعة والسادسة،

 السيِّد بَغْسل اقتداًء ورأسه، ويديه، الشعب، أرجَل الكاهُن به يغسل الذي

 .تلميذه بطرس رجَلي( وتعاىل تبارك)
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 وصلوات للقربان، الكاهن تقديس على املشتِمل القّداس وبعدها 49

 بربوبّية واالعرتاف أدعيَته، وَرْفع وطلباته، وابتهاله، وتضرُّعاته، فيه، الشعب

 ُيَقبَّل وال. ذلك وحنو األرُثذكسّية، األمانة وتالوة بها، واإلقرار ،(تعاىل) الّله

 هو الذي السالم، ُيقال وال. يهوذا قبلة ألجل اليوم؛ هذا قّداس يف إجنيٌل،

 تضمَّنه ما عنه عوًضا ُيقال بل التسريح، وال أيًضا، الرتحيم وال االْسَبْسُمس،

 .البصخة كتاُب

 سّت، ونهاره ِذْكره، تقدَّم ما على مخس، ليله :اجلمعة يوم صلوات 51

 ِلما مثااًل النهار، آخر إىل منه الثالثة ِمن الصليب وُيْرَفع. املذكورات اخلمس

 *وتوَقد الصليب، جتاه املباخر، يف البخور، وَرْفع الَصْلب، يف احلال عليه كان

 بالكالم صالة، كّل ساعات أثناء بني الشعب ويوَعظ الشموع، قّدامه

 ديونوسيوس قصَّة السادسة، بعد وتقرأ،. النهار بهذا الالئقة وامليامر الروحانّي،

 .البولسّي

 الثانية وهي أخرى، بصالة خاّصًة، النهار هذا يف الغروب، صالة وُتْعَقب 50

 :قائاًل الشعب، ويصرخ األربع، اجلهات ِمن الصليب، آخرها وُيْرَفع. عشرة

 ويعقب. جانب كّل ِمن دفعة، مائة ،«ارحم رّب يا» أْي ،«كريياليصون»

 .الشعب على بالربكة ذلك الكاهُن

 ُتقال وبعدها بكماهلا الداودّية املزامري فيه ُتْتلى ليله: السبت يوم صالة 51

 الثالثة الفتيان قصَّة وتتلوها ،«موسى سبَّح حينئٍذ» أّوهلا اليت موسى، تسبحة

 .النيّب دانيال كتاب ِمن سوسّنة قصَّة ذلك وبعد وتسابيحهم،

 الكاهُن ويقول جًدا، َسَحًرا فيه ُيقام األوىل، صالة: السبت يوم نهار 53

. الذكُصلوجّيا وُتقرأ. الشعب مجيَع ويبخِّر البخور، وأوشية الشكر، أوشيَة

 وآخره ،«اخلمري ِمن تطهَّروا» أّوله قورنثية، إىل الرسول بولس ِمن فصل وُيقال

 .الصالة ويكّمل. «بينكم ِمن اخلبيث فارفعوا»
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 رؤيا ابوغاملسيس، عليه وُيقرأ البيعة، إىل الشعُب حيضر السادسة وعند 54

 النبّوات وبعده. الوقت هذا يف تالوَته، الكهنُة سنَّت الذي اإلجنيلّي، يوحّنا

 .الشريفة البصخة كتاب يف قراءتها، املوضوع

 ُيَقبَّل وال بفروضه، وُيقام القّداس، بإقامة ُيبدأ التاسعة، انقضاء وعند 55

 ُيْقرأ القّداس، بعد وِمن. الرتحيم وُيقرأ االْسَبْسُمس، فيه ُيقال وال اإلجنيل، فيه

 قراءة وُتعاد. والسّتني السابع املزمور ِمن البصخة، كتاب يف املذكور الفصل

 متامه على والعشرون احلادي املزمور وُيْقرأ القّداس، يف املقروء اإلجنيل

 .التسريح ُيقال وال. وكماله

 وليلته الفصح عيد فروض على يشتمل :الثالث القسم

 الشعب فليجتمع األحد، ليلة فأّما» :الدسُقلّية ِمن والثالثني احلادي ِمن 57

 الديك، صياح حني إىل كّله، الليل ساهرين املقدَّسة، البيعة يف مجيعه،

 ِمن وفصوٌل ورعدة، خبوف يوحّنا، إجنيُل فيها وُيْقرأ ويتضّرعون، ُيَصّلون،

 وعند. خبالصه يقضي مبا الشعَب، الكاهُن وليعظ. واملزامري واألنبياء الناموس

 بقيامة وسرور، بابتهاج صوَمكم، وحّلوا حزنكم، ِمن اخرجوا الديك، صياح

 ناموٌس هذا وليكن قرابيَنكم، وأصعدوا األموات، بني ِمن املسيح سيِّدنا

 . «األبد إىل لكم

 أسبوع بعد أبًدا، األحد يوم الفصح عيد اصنعوا»: اجمليد العيد َفْرض 58

 يكون الذي الفطري، طعام بعد ِمن السنة، يف واحدة دفعًة املقدَّسة، البصخة

 به ولُيْهَتّم. نيسان ِمن والعشرين للخامس املوافق املعتِدل، الربيعّي الفصل يف

 احلادي[  يف ] ورد ما على اليهود، مع فيه التعييد ِمن ولُيَتَحّفظ. العظيم االهتمام

 .الدسُقلّية ِمن والثالثني

  الطاهرة، البصخة مجعة يف املمنوعات على يشتمل: الرابع القسم

 سّتة وهي

       ورد ما على الزهومات، وسائر احللو، واملأكل اللحم، أْكل األّول 61

 .باسيليوس ِمن والثالثني الدسُقلّية، ِمن والثالثني احلادي[  يف ]
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 فصل يف ورد ما على اخلمر، ُشْرب ِمن والكثري القليل تناول الثاني 60

 .املذكوَرين

 الثالثني يف ورد ما على بزوجته، والتصاقه مُبعينته الرجل اجتماع الثالث 61

 .باسيليوس ِمن

 فيه املندوب األحد ليلة َسَحر إىل األسبوع، هذا يف احلّمام دخول الرابع 63

 وندب الدسُقلّية،[  يف ] ورد ما على العيد، قربان َقْبل باملاء، األجساد َغْسل

 .قوانينه ِمن والثالثني الثامن يف رومية، بطريرك أبوليُدس إليه

 وَتْرك حلوقهّن، ِمن ووضعه النساء، عن بنزعه املأمور احللّي اخلامس 64

 .باسيليوس ِمن الثالث[  يف ] ورد ما على ورأًسا، أصاًل *فيها التزيُّن

 ال وأْن أسبوعها، وبطالة الدنيوّية، باألعمال فيها االشتغال َتْرك السادس 65

 القانون ِمن والسّتني السادس الفصل يف به أِمر ما على عمٌل، فيه ُيْعَمل

 .والسبعني احلادي على املشتِمل الرسولّي

  البصخة أسبوع َفْرض قضاء وجوب على احملتوي: اخلامس القسم

 عمله فاته مَلن

 البصخة، َعَمل ِمن مينعه مرًضا اجلمعة، هذه يف مريًضا، أحٌد كان إْن 67

 بعد فليصم، وجهلها، حبر ُلجَّة يف أو نصرانّي، فيها ليس كورة يف كان أو

 ِمن األربعني يف الرسُل، به أمر ما على مثااًل، وليصنعه أسبوًعا، اخلمسني،

 البطريرك ذلك يف وتبعهم قانوًنا، والسبعني احلادي على املشتِمل الكتاب

 .قوانينه ِمن والعشرين الثاني يف أبوليُدس،

 والعمل به، واإلميان ذلك، مبجموع الِعْلم على يعيننا العقل وواهب 68

 ِمن بها وخنلص امللكوت، يوم يف كالشمس أوجُهنا، بها تشرق إعانًة مبوجبه،

 .آمني. احلوت بطن ِمن يونان خالص ذنوبنا
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 النّص على تعليقات

 بعض رّد وحول الكلمات، بعض معاني توضيح حول التعليقات تدور

 التعليق ثّم النشرة، يف املقابل الرقم البداية يف ونذكر. مصادرها إىل النصوص

 .تعليق إىل حتتاج عناصر ِمن فيه ما على

 اللغة يف املنجد)» «زيَّنه: الكالم وَشنَّف شنف،» الفعل ِمن «ُتَشنِّف» 01

 .(طبعات عّدة املشرق، دار بريوت، ،«واألعالم

 يف ولكن العقلّي، على النقلّي الربهاَن الرقم، هذا يف املؤمتُن، يقدِّم 05

 برهان هو النقلّي بالربهان واملقصود. العقلّي الربهان أّواًل يذكر املوضوع َعْرض

 .والتسليم بالنقل ُيؤَخذ ألّنه املقدَّس؛ الكتاب

 ومصح وانقطع، ذهب: الشيء ومصح مصح،» الفعل ِمن «منصح» 07

 .«(املنجد)» «أثرها امنحى: الدار ومصحت به، ذهب: بالشيء

 .«(املنجد)»هى اجلمرة امللتهبة  «اجلذوة» 11

 أو) امللكّية جبانب الشرق، يف املسيحيني ِمن الثالثة الفئة هم «اليعاقبة» 10

 خلقيدونيه جممع قرارات يقبلوا مل الذين هم واليعاقبة. والنسطورّية( امللكانّية

 وكانوا عليهم، ُيْطَلق أْن يقبلون األقباط كان الوسيط العصر ويف. (957)

ـ  597) الربادعّي يعقوب إىل نسبة وهو. اللقب هذا أنفسهم، على هم يطلقون

 عهد على املذكور، للمجمع املناهضة الكنائس نّظم الذي الرها، أسقف( 518

 يرفضون اليوم األقباط أكثر أّن غري. (565ـ  981) األّول ُيْسِتْنياُنس االمرباطور

 يف االعتقاد خبصوص األخريني والفئتني اليعاقبة إميان وحول. يعاقبة ُيْدعوا أْن

 ص الثامن، الباب األّول، اجملّلد ،«الدين أصول جمموع» املؤمتن، انظر املسيح،

 .798ـ  11 ص ،95ـ  10 األبواب الثاني، واجملّلد ؛110ـ  763

 يف حيدث داء» وهو ،«فلج» الفعل ِمن ويأتي الشلل، هو «الفاجل» مرض 31

 .«(املنجد)» «وحركته إحساسه فيبطل البدن ِشقَّي أحد

 .77ـ 53/1 إشعيا ِمن اآلية 34
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 .71ـ  53/77 إشعيا ِمن اآلية 35

 ،«خمالفني لقوم» كلمَتي ِمن بداًل ولكن. 11ـ  77/79 إرميا ِمن اآلية 36

 رجال على» (7989) اليسوعّية البريوتّية املقدَّس الكتاب ترمجة يف نقرأ

 عن» (7910) القاهرّية (Van Dyck) املقدَّس الكتاب دار ترمجة ويف ،«عناتوت

 .«عناثوث أهل

 النّص ِمن واألخري األّول اجلزء ويبدو الشكل، بهذا آية إرميا يف ترد ال 37

 زكرّيا يف فنقرأ األوسط اجلزء خبصوص أّما. 77 ـ  77/8 إرميا يف مّما قريِبا

 عيونكم يف َحُسن إْن" :هلم وقلت» :(اليسوعّية البريوتّية الرتمجة حسب) 73 ـ 77/71

 :الرّب لي فقال الفضَّة، ِمن ثالثني أجرتي فوزنوا". فامتنعوا وإاّل أجرتى، فهاتوا

: القاهرّية (Van Dyck) املقدَّس الكتاب دار ترمجة ] السّباك إىل ألقها"

 يف وألقيتها الفضَّة، ِمن الثالثني فأخذت". به مّثنوني كرمًيا مثًنا[  «الفّخارّي»

 .«السّباك إىل الرّب بيت

 .9ـ  6/7 هوشع ِمن اآلية 38

 الطقسّية، الناحية على النهج، هذا يف املؤمتن، َعْرُض ينحصر ال 68ـ  41

 القليلة الطقسّية العناصر أّن غري ،«البصخة كتاب» إىل حييل ما كثرًيا وهو

 بأسبوع االحتفال طريقة عن قلياًل تكشف ألّنها أهمّية؛ ذات يذكرها اليت

 املؤمتن َعْرض ويتشابه. عشر الثالث القرن ِمن الثاني النصف يف البصخة

 لنفس كرب بن الربكات أبي َعْرض مع النواحي، بعض يف للموضوع،

. «اخلدمة وإيضاح الظلمة مصباح» كتابه ِمن عشر الثامن الباب يف املوضوع،

 عوض، فيلوثاؤس جرجس بها قام الباب هذا لنشر حماولة هناك كانت وقد

 القّمص طبعه ينوي كان الذي البصخة، لكتاب كمقّدمة تكون لكي

 ،7917 سنة االسكندرّية، يف الطبعة، هذه ظهرت وقد. الربموسّي باخوم

 عوض فيلوثاؤس جرجس حماولة نّص على عثرنا وقد. املقّدمة هذه بدون ولكن

 عربًيا أجبدًيا ترقيًما حتمل مالزم ثالث يف وهي املركز، مكتبة يف مصادفًة

 الكبري، اخلميس طقس بداية عند النّص ويتوّقف ،/y خ إىل /a أ ِمن وقبطًيا،

 .L انظر) الباب هلذا فرنسّية ترمجة وهناك. تقريًبا الباب منتصف عند أْي
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Villecourt, “Les observances liturgiques et la discipline du jeûne 

dans l’Église copte”, Le Muséon 38 (1925), p. 261-305 .)ظهر وقد 

 شنوده ملخطوط مصوَّرة طبعة يف الربكات، أبي كتاب ِمن الثاني اجلزء

 القبطّية، بالدراسات للمهتّمني خاّصة طبعة» وهي ،(7955 سنة منسوخ) الربموسّي

 شبني أسقف صموئيل األنبا املتنيح) «السريانّي صموئيل القّس الراهب للنشر أعّدها

 مؤسَّسة طبعُة املصوَّرة الطبعة هذه على وتعتمد[. 7991] ،(الدلتاشرق  يف القناطر

 دورّية يف) املخطوطات أقدم على الباب هذا نشرنا وقد .7998 للطباعة، مينا

 املؤمتن نّص ويتشابه. (311ـ  133 ص[, 1007] 39«, مسيحّية شرقّية دراسات جمموعة»

    « الكنيسة علوم يف النفيسة اجلوهرة» انظر) سباع بن يوحّنا َعْرض مع أقّل بدرجة

 يكتورف الالتينّية إىل ونقله حقَّقه[.  املصرّية الكنيسة يف مسيحّية شرقّية دراسات ]

 الشرقّية للدراسات الفرنسيسكانّي املركز مؤلَّفات القاهرة، مسرتيح، منصور

 .(351ـ  311 ص ،705ـ  700 األبواب ،7966 املسيحّية،

 ،«بالعّلّية املوضوعة الرسولّية القوانني ِمن العاشر الفصل» خبصوص 41

 الكتاب ،«الكنسّية القوانني يف دراسات» سوريال، صليب القّمص انظر

 الدسُقلّية ِمن عشر الثامن الفصُل ويشري. 783ـ781 ص ،7997 القاهرة، األّول،

 حافظ بطبعها عنى«. الرسل تعاليم أو الدسقولّية» انظر) الفصح أسبوع صوم إىل

 الذي النّص ويرد. (730 ص ،7990 القاهرة، الثانية، الطبعة داود،[ مرقس القّمص]

 هكذا الرسل، قوانني ِمن الثاني الكتاب ِمن الرابع الباب يف املؤمتن، يذكره

 البسخَة مّشاس أو قّسيس أو أسقف صنع إذا ـ للبسخة يصلح الذي الوقت ألجل»

 J. Périer, Les) «فلُيْقَطع والنهار، الليل اعتدال َقْبل ِمن اليهود، مع املقدَّسة

“127 Canons des Apôtres” [ Patrologia Orientalis, 8 ], Paris, 1912, 

p. 666 .)ألّن الرسل؛ قوانني ِمن الثاني الكتاب «واخلمسني الرابع»بـ واملقصود 

 .قانوًنا 17 يضّم األّول الكتاب بينما قانوًنا، 56 يضّم الكتاب هذا

 ،«الدسقولّية» انظر الدسُقلّية، ِمن والثالثني احلادي الفصل خبصوص 43

 يوم إىل االثنني يوم ِمن وابتدئوا الفصح، أّيام يف وصوموا» هو والنّص. 765 ص

 .«أّيام سّتة وهي والسبت، اجلمعة



املقدسةمقدمة يف البصخة   

999 

 

 «بغناء صوته رفع: الطائر وصدح صدح،» الفعل ِمن ،«صديح» كلمة 44

 تعبري حتت جند ولكّنا ،«املنجد» يف «الِغْطرفان» كلمة ترد وال. «(املنجد)»

. الديك هو املؤمتن يقصده والذي. «البازي فرخ وهو الِغْطريف،» كلمة «غطر»

. 93 رقم يف هنا املرجع انظر الدسُقلّية، ِمن والثالثني احلادي الفصل وخبصوص

 قوانني ِمن األّول الكتاب أْي والسبعني، احلادي ِمن األربعني الباب وخبصوص

 ِمن والثالثني احلادي القانون وخبصوص. Périer, p.612-613 انظر الرسل،

ـ  ج719 ورقة ،157 عربّي الوطنّية، املكتبة اريس،ب خمطوط انظر باسيليوس

 .ج790ـ ظ739 ورقة ،799 عربّي الرسولّية، املكتبة اتيكان،فو ظ؛

 القانون وخبصوص. 99 رقم هنا انظر املذكورة املصادر خبصوص 45

 واجملامع الرسل قوانني» انظر الالذقّي، اجملمع ِمن واخلمسني احلادي

 الشرع جمموعة»و ؛737 ص ،7899 القاهرة، ،«واملكانّية املسكونّية

 حنانيا وتنسيق وترمجة مجع. «اجلامعة املسيحّية الكنيسة قوانني أو الكنسّي

 إقامة بعدم خاّص القانون ونّص. 135 ص ،7985 بريوت، كّساب، إلياس

 ِمن والعشرين الثاني القانون وخبصوص. الكبري الصوم يف الشهداء أعياد

 ,R.-G. Coquin, Les Canons d'Hippolyte (PO, 31) انظر أبوليُدس،

Paris, 1966, p. 388-391. 

 واخلميس واألربعاء الثالثاء ليالي ِمن ليلة كّل يف ُتقرأ أّنه املؤمتن يعلن  47

 النظام هذا وكان. ولوقا ومرقس، مّتى،: التوالي على بشارٌة، البصخة ِمن

 وليلة مّتى، إجنيل الثلثاء ليلة ويقرأ» :يكتب الذي الربكات، أبي عهد يف مّتَبًعا

 عوض فيلوثاؤس جرجس طبعة) «لوقا إجنيل اخلميس وليلة مرقص، إجنيل األربعاء

 طبعة ؛109 ص املصوَّرة، السريانّي صموئيل القّس طبعة قابل ؛¿y خ ص املكتملة، غري

 الباب) سباع بن يوحّنا يشري وال. (180 ص الفرنسّية، الرتمجة ؛757 ص مينا، مؤسَّسة

 وهو ذلك، عن خمتلف احلالّي والرتتيب. النظام هذا إىل (311ـ  319 ص ،707

ـ 73/37 ؛30ـ73/13 لوقا: الثالثاء ليلة: )حسب طبعة كتاب البصخة( هكذا جيري

 ؛75ـ 11/7 مّتى: األربعاء ليلة 79/10ـ  73/31 مرقس ؛51ـ  77/31 ؛38ـ  17/39 ؛35
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ـ 70/71 يوحّنا: اخلميس ليلة. 56ـ 77/55 يوحّنا ؛36ـ 13/19 ؛73ـ 15/7 ؛57ـ 19/36

 .50ـ 71/99 ؛38ـ 70/19 ؛93ـ 71/36 يوحّنا ؛77ـ 79/3 مرقس ؛17

 وكلمة. احلالّي الطقس عن خيتلف ال العهد خلميس املؤمتن َوْصف  49ـ  48

  ἀσπασμόςاليونانّي اللفظ ِمن تأتي acpacmoc القبطّية باللغة ،«األْسَبْسُمس»

 قّداس يف السالم قبلة تبادل عدم هو واملقصود ،«قبلة» أو ،«حتّية» وتعين

 .العهد مخيس

 زال وما. احلالّي الطقس عن خيتلف ال العظيمة للجمعة املؤمتن َوْصف 51

 على فتتوّقف قراءته أّما. البصخة داّلل طبعات بعض يف يرد «ديونيسيوس ميمر»

 بعض يف ُتقرأ كانت أخرى ميامر ومّثة. الكاهن ورغبة كنيسة كّل عادة

 اعرتاف وميمر اململوك، العبد ميمر: مثل املؤمتن، يذكرها ال الكنائس،

 صموئيل القّس طبعة الربكات، أبي كتاب انظر) السروجّي ليعقوب اليمني اللّص

 وميمر ،(188 ص الفرنسّية، الرتمجة ؛756 ص مينا، مؤسَّسة طبعة ؛109 ص السريانّي،

 .الديك مبيمر املعروف بطرس جحود

 غري ،احلالّي الطقس كتاب عليه َيُنّص مبا شبيه املؤمتن يكتبه ما 55ـ  50

 .القّداس ُيقام الباكر الصباح ويف الليل، يف جتري القراءات خمتلف أّن

 .93 رقم هنا انظر الدسُقلّية ِمن والثالثني احلادي الفصل خبصوص 57

 .الدسُقلّية ِمن والثالثني احلادي الفصل ِمن النّص هذا 58

 القانون وخبصوص. 93 رقم هنا انظر املذكورة، القوانني خبصوص 65ـ  61

 الباب وخبصوص. Coquin, p. 412-413 انظر أبوليُدس ِمن والثالثني الثامن

 .Périer, pانظر( األّول الكتاب) الرسولّي القانون ِمن والسّتني السادس

 .650ـ649

. Périer, p. 612-613 انظر الرسل قوانني ِمن األربعني الباب خبصوص 67

 هذا، البسخة يوم يعرف ال كان وإذا اللجج، يف واحد كان وإذا» هو والنّص

 عليه وجيب مثال، هو بل بسخة هو وليس. اخلمسني بعد فيصوم يعرفه، مل إذا

 رقم هنا انظر أبوليُدس، ِمن والعشرين الثاني القانون وخبصوص. «عوضه صوم
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 نصرانّي، فيها ليس كورة يف أو مريًضا، واحد كان وإذا» هو والنّص. 95

 بعد فليصوموا اآلخر، مرض ألجل أو كحدِّه، يعرفه ومل البسخة، زمان ويفرغ

 .«اخلمسني
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