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 (2القبطية ) « األجبية »دراسة عن كتاب     
 الدكتور باسيليوس صبحيلقس ا

 دكتوراه يف العلوم الالهوتيَّة ــ جامعة أثينا

 باحث باملركز الثقايف القبطي

 
 حمتوى الكتاب

 « األجبية » عنوان كتابتناولنا يف مقال العدد السابق، موضوع: 

ض حمتويات نتناول حمتوى الكتاب، أي سنعر، ويف هذا العدد سالقبطية

، ثم ما دخل عليها من إضافات، بعضها قدمًيا كما وردت الكتاب بالتفصيل

ستقر حمتوى الكتاب النسخ املخطوطة، حتى ا بقي وبعضها ُحذف من بعض

بهذا الشكل املتعارف عليه اليوم بني أيدينا. ويف النهاية، فيما حنن ندرس 

تاريخ  »توى الكتاب وتطوره، نج ي بعض امار عللم املسرية التارخيية حمل

، ذلك العللم الذي قلما نجد فيه دراسات جادة سواء بالعربية « الطقوس القبطية

 سواها. أو

 :(1)احملتويات احلالية للكتاب ـأواًل

القبطية اليوم على جمموعة عناصر هي: مقدمة  « األجبية »حيتوي كتاب 

وهى صالة باكر والساعات الثالثة  ؛النهارية السبعالصلوات، الصلوات الليلية و

صالة  اوأخرًي)النوم( والثانية عشر )الغروب( والسادسة والتاسعة واحلادية عشر 

باإلضافة إىل  ،(2)« الساعات القانونية »ق عليه اسم نصف الليل، أي ما ُيطَل

                                                 
وى محت»هذا الجزء ترجمة )بتصرف( للفصل الثاني من الباب األول من رسالة الدكتوراه السابقة الذكر، والمعنون بـ  5

 .«الكتاب
القبطية  وهو مصطلح غير ُمستخدم على اإلطالق في كتبنا الطقسية «الساعات القانونية»على الرغم من أن تعبير  2

أني لم أعثر أثناء الدراسة )في مخطوطتنا القبطية المتنوعة( على هذا التعبير ولو لمرة واحدة،  المخطوطة والقديمة، حيث
ستلمه الخلف من السلف، ُمفاده أن على الراهب أن يتمم لمجال الرهباني كتقليد شفاهي اي اإال أنه يتردد على األلسن ف

خر من هذا هنا، فهذا ما سوف نشرحه في مكان آقانونه اليومي من صالة المزامير ... إلخ. أما عن معنى القانون 
 البحث.
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ويف صالة الستار وهي خاصة بالرهبان، وحتليل نصف الليل اخلاص بالكهنة، 

عرتاف وصالة الصلوات اخلاصة مثل: صالة قبل االد بعض ِرنهاية الكتاب َت

إخل، ... عرتاف وصالة قبل التناول وصالة بعد التناول وصالة طلب املعونةبعد اال

 .اوبعض الطلبات األخرى، املضافة للكتاب حديًث

 مقدمة الصلوات، تتكون من:

 .« بن ...باسم اآلب واال »البسملة: أي  ـ1

 .« بن ...اجملد لآلب واال »كصا: أي الُذ ـ2

 .« أبانا الذي السموات ... »الصالة الربانية: أي  ـ3

 صالة الشكر. ـ4

 املزمور اخلمسني. ـ5

  :يهو ،كل صالة من صلوات الساعات من عدة عناصرتتكون بينما * 

 املزامري: (أ

، فيما اتيف كل الصلو اث ي عشر مزموًروعددها يكاد يكون ثابًتا، أي إ

، امزموًر 22(، والستار )التى حتوي امزموًر 11 عدا صلوات باكر )التى حتوي

تسعة  ري(، واخلدمتني األوىل )اليت حتويباإلضافة جلزء من املزمور الكب

مزامري فقط( والثانية من صالة نصف الليل )التى حتوي عشرة مزامري فقط(. 

للتأمل يف احلدث أو  ه امُلصليزامري بعناية شديدة لتوجُِّأختريت تلك املوقد 

 صالة يف تلك الساعة.الاألحداث اليت من أجلها ُرتبت 

 فصل من االجنيل: (ب

نجيل، يتناسب مع موضوع التذكارات اليت بعد املزامري، ُيتلى فصل من اإل

كل الصلوات تشمل  صالة يف تلك الساعة. وعلى الرغم من أنالقام من أجلها ُت

ُيتلى بعد املزامري، إال أن هناك استثناء واحد يف صالة  نجيلفصل واحد من اإل

نجيل بعد الليل، حيث ُيتلى فصل ثاٍن من اإلاخلدمة الثالثة من صالة نصف 

 ، وقبل مقدمة قانون اإلميان.« قدوس قدوس قدوس ... »قطعة: 
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 ع:َطالِق (ج

 ع فقط يف كًلَطثالث قل من حيث العدد من صالة ألخرى. فهي وهي ختتلف

ن صالة باكر والغروب والنوم، باإلضافة إىل صالة الستار. بينما هى ست م

ساعات الثالثة والسادسة والتاسعة وخدمات نصف من صلوات  كًليف  عَطقل

 الليل الثالث.

 صلوات ما قبل وما بعد الكريياليصون: (د

تلى ع ُتَطهذه الصلوات ختتلف من ساعة ألخرى، ففي صالة باكر بعد القل

السالم لكل  »الككة والثالث تقديسات والصالة الربانية، ثم قطعة: تسبحة امل

 ومقدمة قانون اإلميان، و األمانة أي قانون اإلميان. « نسألك...

)الغروب( أما يف صلوات الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة واحلادية عشر 

لك واخلدمتني األوىل والثانية من صالة نصف الليل، فال ُتقال أٍي من ت

 الصلوات.

تفضل  »تلى قطعة: ع ُتَطفبعد القل)الساعة الثانية عشر( ولكن يف صالة النوم 

، ثم الثالث تقديسات والصالة الربانية، ثم قطعة: « يارب أن حتفظنا ...

 ومقدمة قانون اإلميان، وقانون اإلميان. « السالم لكل نسألك...»

تفضل يارب أن  »خال قطعة:  وكذلك احلال يف صالة الستار، فيما

 ال ُتتلى إال يف صالة النوم فقط. فهي « حتفظنا...

 « كريياليصون »ع ُتقال َطاخلدمة الثالثة من نصف الليل، بعد القل اوأخرًي

الة الربانية، والص « ... قدوس قدوس قدوس »مرة،ثم قطعة:  41رحم( )يارب ا

ومقدمة قانون  « السالم لكل نسألك... »نجيل، ثم قطعة: ثم فصل ثاٍن من اإل

 اإلميان، وقانون اإلميان.

 41)يارب أرحم(  « كريياليصون »يف مجيع الصلوات بعد ذلك ُتقال  اوأخرًي

 والصالة الربانية. « قدوس قدوس ... »مرة،ثم قطعة: 
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 التحليل: (هـ

ن. حتوي حتليلْي ليل واحد، عدا صالة باكر، فهيكل الصلوات تشمل حت

يًضا السبب الذي من أجله ُأقيمت تناسب هي أا م اوكلمات التحليل غالًب

  الصالة يف تلك الساعة.

 صالة ختام كل صالة: (و

لسابقة الذكر، تبدأ بالعبارة: هذه صالة ثابتة خلتام كل الصلوات ا

 .« رمحنا يا اهلل ثم ارمحنا ...ا»

 :ادراسة احملتوى تارخيًي ـاثانًي

النادرة احلاوية لنص بعد دراسة عدد كبري من املخطوطات القدمية و

بداخل ، القبطية « األجبية »والذي ُيعرف باسم كتاب  ،صلوات السواعي

عرض املسرية التارخيية أثناء ري ووجدنا أنه من الضر وخارجها، (3)مصر

فكرة عن أقدم  ، أن نعطي أواًلمن خالل مقارنة أقدم وأفضل النسخ للمحتوى

 على النحو التالي: املخطوطات 

 حمتوى املخطوطات القدمية والنادرة: دراسة ــ1

  من مكتبة مورجان بنيويورك: M574املخطوط  (أ

د ضمن نصوص ِرإن أقدم نص نعرفه اآلن لصلوات الساعات، هو نص ُو

من مكتبة الثري األمريكي بريبوند  M574صلوات كثرية، باملخطوط 

خ بسنة مؤرَّوبالتحديد  مورجان بنيويورك، والذي يعود للقرن التاسع امليالدي،

م(، وهو من دير ركيس  212أغسطس  22 ــ 218أغسطس  21للشهداء ) 414

وقد سبق وأشرنا إليه يف  ،املالككة اجلليل ميخاكيل، بقرية احلامولي بالفيوم

                                                 
، الذي تفضل اسة بالكلية اإلكليريكية بالقاهرة سابق  هنا البد أن أذكر بالشكر أ. نبيه كامل داود، مدرس مادة تاريخ الكني 3 

القبطية المعروفة )أي المنشور عنها( بالداخل )أي بمكتبات أديرة  «األجبية»بأن قدم لّي حصر بعدد مخطوطات كتاب 
 وكنائس مصر(.
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ها هنا دالسابقة، ونص الصلوات الواردة فيه جاءت خمتصرة، نور املقالة

 السابق الذكر، فيما يلي: Hans Quecke م األملانياللالع على عمل اعتماًدا

أي بالعربية  pnau nteprwta فيه جاءت بعنوان: الصالة األوىل ـ1

، 22ج السطر  82قتني د نصها باملخطوط بالورِر، وقد َو«أثناء الساعة األوىل»

 ، ونصها ما يلي:12ظ السطر  82وحتى 

Anabal sorpou ehtoo=e =emeleta =nneksa je. cwt=m 

=epahroou p=o=c. kata pekno{ nna matanhoi 

Aan n=mSa p=o=c. =n=ghareh eron mpeihoou pai =eno 

natnobe. kcmamaat p=o=c  =pnoute  =nneneiote. ker 

hou=e =cmamaat. =fha =e=oou =n[i pekran Sa =eneh 

hamyn
)4(

. 

 استمع صوتي .قوالكأب اهلج لكي قت السحرو عيناي سبقت »: اترمجتهو

 .(141ــ 142: 112)مز  « .احي ي حكامكأ حسب رب يا رمحتك حسب

باكنا، هذا اليوم، مبارك أنت يارب إله آ تفضل يا رب أن حتفظنا يف »

 .« منيأمسك إىل أبد األبد. د هو امجَّح وُمسبَّوُم

بالعربية:  أيpnau njp somte فيه جاءت بعنوان:  الصالة الثانية ـ2

ظ،  82د نصها باملخطوط بالورقة ِرقد َو، و« أثناء صالة الساعة الثالثة »

 ، ونصها ما يلي:14ــ11السطر 

ntok de p=o=c =ekehareh =eron. =eketoujon 

=ekenahmen. =ebol hitoot=f =mpeijwm . au=w sa 

.)1(
=eneh 

 .« أنت يا رب حتفظنا وتنقذنا من هذا اجليل وإىل األبد »: اترمجتهو

                                                 
4 Quecke, op. cit., p. 422- 424. 
5 Quecke, lbid., p. 424. 
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أثناء »أي بالعربية:   pnau njp coنوان: فيه جاءت بع الصالة الثالثة ـ3

ظ، السطر  82د نصها باملخطوط بالورقة ِر، وقد َو«صالة الساعة السادسة

 ، ونصها كما يلي:22ــ18

cwt=m =eron =pnoute pen=c=w=r. ;elpic =nnekrwou 

.)4(
tyrou =m=pkah 

 .« مسعنا يا اهلل خملصنا يا رجاء مجيع سكان األرضا » :اترمجتهو

 »أي بالعربية:   pnau njp 'iteفيه جاءت بعنوان:  الصالة الرابعة ـ4

ظ،  82نصها باملخطوط بالورقة د ِرَو، وقد « أثناء صالة الساعة التاسعة

 ، ونصها كما يلي:22ــ 23السطر 

pjoeic pekna soop se =eneh. =mp=rkw =ncwk 

.)8(
=nnehbyu=e =nnek[ij  

 .« ك ال ترفضهاييداألبد، أعمال رمحتك يا رب إىل  » :اترمجتهو

 plu,nikon mpnau nrouheفيه جاءت بعنوان:  الصالة اخلامسة ـ5

 83نصها باملخطوط بالورقة د ِرَو، وقد « اللخنيكون أثناء الليل »أي بالعربية: 

  ، ونصها كما يلي:12ظ، السطر  83إىل الورقة  1ج، السطر 

amyit=n t=nouwst. =nt=npahtn =mpe=,=c. pentafouwn=h 

=ebol h=y tcarx. au=w auast=f ehrai =ejwn. t=nhum neu=e 

=enefhice. t=nouws=t =mpef =c¤=o=c. ten] =e=oou 

ntefanactacic 

tentwb=h =mmok p=o=c etrekhaheh =eron =mpeirouhe 

pai =eno natnobe. =k=cmamaat p=o=c pnoute =nnenei=ote. 

ker hou=e =k=cmamaat =fha =e=oou =n{i pekran sa =eneh 

haman. marefswpe =p{i pek na ehrai+ =ejwn p=o=c. 

                                                 
6 Quecke, lbid., p. 424. 
7 Quecke, lbid., p. 424. 



( 2القبطية ) «األجبية» دراسة عن كتاب  

555 

 

kata ;e =ntanhel pize =erok. =k=cmamaat p=o=c matca boi 

=enekm=ntme. =k=cmamaat p=o=c } pime nai =enekm=n=tme. 

=k=cmamaat p=o=c } pou=o ein nai h=n nekm=ntme. p=o=c 

pekna soop sa =eneh. nehbyu=e =nnek{ij p=o=c  

mp=rkaau =ncwk. f=r sau nak =n{i pei humnoc fer sau 

nak f=r =n{i peihwc. f=r sau nak =n{i peoou. piwt m=n 

)2(
=psyre mn pep=n=a =etou=aab sa =eneh hamyn. 

هلم نسجد ونركع للمسيح الذي ظهر يف اجلسد وُصلب من  » :اترمجتهو

 .« د قيامتكمجِّيها املسيح، نسجد لصليبك، ُنح آلالمك أا. نسبِّأجلن

نطلب منك يا رب أن حتفظنا يف هذه الليلة بغري خطية. مبارك أنت يا رب -

د إىل األبد. آمني. فلتكن رمحتك علينا مجَّإله آباكنا، ومتزايد بركة وامسك ُم

 يا رب كمثل اتكالنا عليك.

مبارك أنت يا رب فهم ي عدلك. مبارك مبارك أنت يا رب علم ي عدلك. -

 أنت يا رب أنر لي عدلك )برك(.

يا رب رمحتك داكمة إىل األبد. أعمال يديك يا رب ال ترفضها. لك جيب -

بن والروح القدس ينبغي التسبيح، لك حيق التمجيد أيها اآلب واال الرتنيم، لك

 .(1)إىل دهور الدهور

، البد (خيص موضوع حبثناالذي ) بعد عرض ما جاء بهذا املخطوط :النتائج

 مالحظات على ما جاء فيه، وهي:مبجموعة أن خنرج بنتاكج أو 

الحظنا أن عدد الصلوات هنا مخسة فقط، أي أن هذا  عدد الصلوات:ـ 1

 .(12)املخطوط ينتمي ملدرسة الطقس القبطي الصعيدي

                                                 
8 Quecke, lbid., p. 426 - 428. 
9 Depuydt, op. cit., p. 118. 

 راجع الفصل الخاص بمكانة صلوات السواعي في الرهبنة الصعيدية في هذ البحث. 50
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)مثل ملة د كاِرفيه ال َت املزامري أن من أهم مالمح هذا الطقس املزامري: ـ2

 د آيات مقاطع فقط من املزامري.ِر، ولكن َتالطقس القبطي البحريي(

تشبه حلد كبري الواردة بهذا املخطوط بعض الصلوات  نص الصلوات:ـ 3

 نصوص بعض صلواتنا اليوم.

بعد قراءة  االذي يتبادر للذهن فوًروالسؤال املنطقي  النص الكامل:ـ 4

هو نص الصلوات الليلة والنهارية يف حمتوى نص هذا املخطوط: هل كان هذا 

: بالطبع ال، فمن املنطقي أن هذا املخطوط ال ، واإلجابةالقرن التاسع امليالدي ؟

ل لصلوات ، بل هو فقط دالَّالقبطية كاماًل « األجبية »حيوي نص كتاب 

ن. أما هذا لسبب ُمعيَّ)يف القرن التاسع امليالدي( ه ناسخ املخطوط السواعي، أعدَّ

 بب فنلتقطه من كتب التاريخ  املتنوعة.الس

مصر كلها  تعرضت يف القرن الثامن امليالدي هلنا املؤرخون أن ذكر لقد

بصفه عامة والرهبنة املصرية بصفة خاصة ألزمة قوية، وكان ذلك يف عهد 

 .م(813)ش  431، وبالتحديد يف سنة م(815ــ825)بن عبد امللك بن مروان الوليد 

ألنبا ساويروس بن املقفع ل املنسوب اب تاريخ البطاركةونرتك الكالم لكت

... بعد موت   »حيث يقول:  ،(11)أسقف األمشونني يف القرن العاشر امليالدي

فلما وصل  (14)امسه أسامة اوالًي الوليد عوضه إىل مصر (13)أنفذ (12)ُقرة

... فلما بدأ بذلك  (14)مجيع الكور وكتبها بالعربي (15)لتمس عالمالفسطاط ا

ن مات يف الوباء ... وكان دث غالء عظيم ... ومات يف ذلك الغالء أكثر ممح

                                                 
هذا  تت أنأن ُينسب هذا الكتاب المهم ألنبا ساويروس بن المقفع، غير أن الدراسات الحديثة أثب اجرت العادة قديم   55

شترك في وضعه أكثر من شخص، أبرزهم وأهمهم كان الشماس منصور بن موهوب بن مفرج اإلسكندراني، المرجع ا
  راجع:

Johannes den Heijer, Mawhub ibn Mansur ibn Mufarrij et l’historiographie copto-arabe. 
Étude sur la composition de l’Histoire des Patriarches d’Alexandrie (CSCO 513, subsidia 

83), Leuven 1989; Johannes den Heijer, "History of the Patriarchs of Alexandria", in The 

Coptic Encyclopedia, vol. 4, pp. 1238–1242. 
 م(.917-907المقصود به ُقرة بن شريك والي مصر ) 52

 أي: أرسل. 53

 م(.919 -917المقصود به أسامه بن يزيد ) 54

 أي: معلومات عن. 51

 .اليونانية اللغة تزال حيث كانت اللغة الرسمية بالدواوين يومئذ ال 51



( 2القبطية ) «األجبية» دراسة عن كتاب  

553 

 

ع وال َيأحد غريًبا يف البل املسلمون والنصارى خاكفني منه ثم تقدم أن ال يأوي

الفنادق ... وتقدم إىل الرهبان أن ال يرهبوا من يأتي إليهم. ثم أحصى الرهبان 

ف. ووسم كل واحد يسرى لُيعَروومسهم كل واحد منهم حبلقة حديد يف يده ال

باسم بيعته وديره بغري صليب بتأريخ مملكة اإلسالم وكان يف سنة ست 

قلق على الرهبان وضيق على املؤمنني وإذا ظهر راهب هارب  (18)وتسعني للهجرة

مري فيأمر بقطع أحد أعضاكه ويبقى أعرج، ومل موه اىل األأو غري موسوم قدَّ

وقتل  ةعلى هذه القضية. وحلق حلى كثري ه بهوِّيكن ُيحصى عدد من ُش

مجاعة وقلع أعني مجاعة بغري رمحة، وكان يقتل مجاعة حتت العقوبة 

بالسياط. وكان من حمبته للدنانري يأمر الوالة أن يقتلوا الناس وحيضروا إليه 

ماهلم ويكاتبهم ويقول سّلمت لكم أنفس الناس فتحملوا ما تقدرون عليه من 

كشف الديارات فوجد فيها مجاعة من الرهبان  يع ... ثم أنفذأساقفة ورهبان وبل

ت رقبته ومنهم من مات حتت السياط ... بغري حلق يف أيديهم فمنهم من ُضرَب

بهم والتمس عن واحد منهم ديناًرا وقال متى مل ومجع مقدمي الرهبان وعذَّ

يقوموا بذلك هدمت البيع وأخربتها وجعلتكم يف مركب االسطول فقلقوا 

ال اجتماعهم إومل يكن هلم  ،يوخ الرهبان ومتنوا املوت ومل يعلموا ما يصنعواش

. حبزن وكآبة ،ف عليهماءوالتضرع إىل السيد املسيح أن يرتيف البيع والصلوات 

حتى مسع اهلل الكريم الرحيم دعاءهم ونّجاهم بسرعة بأن توفى سليمان ابن 

وملك مكانه عمر بن عبد عبد امللك وهو كان يف ذلك الوقت امللك الكبري 

العزيز الذي كان أمري مصر، وأنفذ للوقت بإرادة اهلل الرؤوف والًيا اىل مصر 

كس وخشبة يف يديه وجعله يف فرمى طوبة حديد يف رجلي أسامة البا

 .(12)«...احلبس

ولئال َيظن البعض أن هذا الكالم من وجهة نظر األقباط فقط، لذلك 

بية التى سجلت تاريخ هذه الفرتة. ومن أهمهم لنا أن نرجع للمصادر العرفضَّ

                                                 
ش  170، وأنتهت يوم األربعاء  توت م911سبتمبر  00ش الموافق  171توت  17: بدأت يوم األحد اهجري   79سنة  51

 م.915سبتمبر  8الموافق 
18  B. Evetts, «History of Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, Arabic text edited, 

translated, and annotated, part III Agathon to Michael I (766)», Patrologiae Orientalis, tome 

V, fascicule 1, Paris 1909, p. ]321- 325[ 67- 71.  
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بعد  )املتويفبن يعقوب الكندي املصري  أبو عمر حممد بن يوسفمة كان العاّل

 ، وله نرتك الكالم حيث شهد مبا يلي:هـ(355

 هشام، املؤمنني ألمري رفاعة بن الوليد اخلراج ولي: سعد بن الليث وقال »

 األرض وبأسفل بالصعيد، أشهر ستة فأقام والقرى، اجلماجم إلحصاء فخرج

 مخسماكة فيها قرية أصغر قرية، آالف عشرة فوق فأحصى أشهر، ثالثة

 .ألف آالف مخسة ذلك مجلة تكون القبط، من مججمة

 احلب أن إليه فكتب سليمان، املؤمنني ألمري يزيد بن أسامة اخلراج وولي

 مصر، أهل صابتأ شدة أول لكتف. ينصرم حتى الدم واحلب ينقطع، حتى الدر

 وال اديناًر يرتشي ال أسامة: أسامة فعل ما أعجبه وقد ايوًم سليمان فقال

 وال أسامة من شر هو من على أدلك أنا: العزيز عبد بن عمر له فقال ،ادرهًم

 سليمان فغضب إبليس، اهلل عدو: قال هو؟ من: قال ؛ادرهًم وال اديناًر يرتشي

 بن عمر وولي امللك عبد بن سليمان ؤمننيامل أمري ىتوف فلما جملسه، من وقام

 وأمره شريح، بن حيان وولي سليمان دفن قبل أسامة عزل يف وجه العزيز عبد

 .(11) « القديم املقياس بنى وأسامة أشهر، ستة جند كل يف أسامة حيبس أن

 نتيجة هلذه املظامل الكثرية أمر اخلليفة عمر بن عبد العزيز بعزلهأي أن 

العقوبات,  ا يفا معتدًيا ظلوًمنه كان غشوًم, ألمر حببسهع األعن خراج مصر م

ويف اخلتام خنرج من هذا العرض  .ر بهؤَمُي كان يدي خالف مايقطع األ

ــ الرهبنة و البيع القبطية وقتها التارخيي الطويل بنتيجة هامة أنه قد تعرضت 

ت لتجربة ُمرة من هذا احلاكم اجلاكر، كان ــ كما تعرضت مصر كلها

من التجمعات الرهبانية وتشتت عدد كبري منهم،  انتيجتها ختريب عدًد

ة للسلب والنهب أو احلرق، وهذا كله يسوبالتأكيد تعرضت امُلقتنيات الكن

الت أي بدايات نتج عنه ظهور نوع جديد من الكتب الكنسية ُعرف باسم الداّل

ذين كانوا بعد أن تشتت الشيوخ ال)مثل خمطوطنا هذا( الصلوات للتذكرة 

نسية حيفظون الصلوات عن ظهر قلب، وفقدان الكثري من الكتب الك

                                                 
، باب خراج مصر، 1، ج المحروسةفضائل مصر ، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري الكندي،  51

 .8ص 
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األقل  ستمرار حالة الغالء، ظهرت هذه النوعية من الكتبالكاملة، ومع ا

 تكلفًة.

 قبطي، باملكتبة الوطنية الفرنسية بباريس: 12املخطوط  (ب

قط، ف)البحريية( ورقة، مكتوب باللغة القبطية  114املخطوط عبارة عن 

م خ، والعاللمصدره دير أنبا مقار بوادي النطرون. وهو خمطوط غري مؤرَّ

)البحريية( الذي أعد كتالوج املخطوطات القبطية  Delaporteالفرنسي 

د له مل ُيحدِّــ وأول من أشار إليه ــ احملفوظة باملكتبة الوطنية الفرنسية بباريس 

بعد أن درست هذا  Boud’hors ة الفرنسية الـُمعاصرةبينما الباحث ،(22)تاريخ

رت تارخيه أنه يرجع للقرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر قدَّ املخطوط

عتبار ، وذلك ألكثر من اغري أني أرى أن تارخيه قد يكون أقدم .(21)امليالدي

 من هذا البحث. ىأخر أماكنيف  يهلإسأشري 

من  يف كونهتكمن ــ  رغم عدم تأرخيهــ  أهمية هذا املخطوط إال أن 

املخطوطات النادرة الباقية لدينا حتى اآلن التى حتوي نص كتاب األجبية 

فقط، أي ما قبل ترمجة النص للغة الضاد.  )البحريية(باللغة القبطية  «القبطية»

 .(22)كبريةوعلى الرغم من أنه ناقص البداية والنهاية، إال أنه وثيقة ذات أهمية 

 هي:أما عن حمتويات هذا املخطوط، ف 

 ظ(. 34ــ 1) )ناقصة األول(صالة باكر  ـ1

 ظ(. 45ــ  ج 35صالة الساعة الثالثة ) ـ2

                                                 
20 L. Delaporte, Catalogue Sommaire des Manuscrits Coptes de la Bibliothèque Nationale 
de Paris, 1er Partie Manuscrits Bohaïriques, Paris 1912, p. 25-26. 

 للمزيد من التوسع في دراسة هذا المخطوط الهام، راجع:

Francis W. Gravit, “Peiresc et les études coptes en France au XVIIe  siècle”, Bulletin de la 
Société d’Aarchéologie Copte, n° 4, 1938, p. 1-21; Oleg V. Volkoff, À la recherche de 

manuscrits en Égypte, Le Caire, IFAO, coll. «Recherches d’archéologi, de philologie et 

d’histoire», n° 30, 1970, p. 44-45; Lothar Störk, Koptische Handschriften 3. Die 
Handschriftenfragmente der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Teil 3 : Addenda 

und Corrigenda, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, coll. «Verzeichnis der Orientalischn 

Handschriften in Deutschland », n° 32/3, 1996. 
21 Anne Boud’hors, Pages chrétiennes d’Égypte, les  manuscrits des Coptes, Bibliothèque 

nationale de France, Paris 2004, p. 70. 
22 Anne Boud’hors, op. cit.,  p. 71. 
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 ظ(. 15ــ  ج 44صالة الساعة السادسة ) ـ3

 ظ(. 123ــ  ج 18صالة الساعة التاسعة ) ـ4

 ج(. 142ــ  ج 124صالة الغروب ) ـ5

 ج(. 142ــ  ظ 142صالة النوم ) ـ4

 .)ناقص النهاية(ظ(  114ــ ظ 142صالة نصف الليل ) ـ8

 من: كاًلاملخطوط على مل تبينما ال يش 

 يف صالة باكر. )قانون اإلميان(األمانه ـ 1

 فصل من األنجيل بعد املزامري يف كل صالة.ـ 2  

 ع بعد املزامري يف صلوات باكر والغروب والنوم. َطقلـ 3

 املزامري ، وال النور( يب)قوموا يا ة يف صالة نصف الليل شهرياملقدمة الـ 4

 مباشرًة وفقط. 112األخرى، بل تبدأ الصالة باملزمور الـ 

 تار.صالة السلـ 5

  من هذا العرض السريع حملتوى هذا املخطوط خنرج مبجموعة من

 :أهمهاالنتاكج املبدأية، 

هذا املخطوط أنه من أقدم املخطوطات اليت  ما يتميز به حمتوى أهم ـ1

وات، أي أن هذا املخطوط ينتمي ملدرسة تشتمل على سبعة صلواليت وصلتنا 

 الطقس القبطي البحريي.

رغم أن مصدر هذا املخطوط هو دير أبو مقار، إال أنه ال يشتمل صالة  ـ2

أن صالة الستار بدأت كطقس رهباني بربية القديس أنبا مقار  معالستار، 

 .(23)م(1324 †) بن َكربحبسب شهادة 

وبالتالي ، خطوط سابق لعهد بن َكربخ هذا املمما سبق نستنتج أن تاري ـ3

ــ 13أقدم من القرن الـ أن تاريخ املخطوط  قدمنا أول دليل علىنكون قد 

 .بالتتابع ذلككما سبق وأشرنا أننا سوف نثبت ،14

                                                 
ة أنبا مقار بحسب شهادة القس )برصوم( شمس الرهبان ببريبمن المعروف أن صالة الستار بدأت كطقس خاص  23

، راجع: الفصل الخاص بشهادة مصباح الظلمة وا يضاح الخدمةبو البركات بن كبر في موسوعته المشهورة: ا الرياسة
 اب األقباط عن صلوات السواعي في القرون الوسطى.الُكت  
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كتبة البطريركية القبطية املطقس ب 123مسلسل/ 986 املخطوط (ج

 :(24)بالقاهرة

، مةوراق املضافة واملرمَّمنها بعض األورقة،  212عبارة عن املخطوط 

سنة مذكور بها أن بالورق القديم التالف قبل الرتميم تاريخ نسخ املخطوط: 

قبطي  ، أينبنهرْيد بهذا املخطوط ِرَي النصو .م(1214 ــ15)للشهداء  132

 عربي.و )حبريي(

خ، أنه من املخطوطات عالوة على أنه مؤرَّ ،أهمية هذا املخطوطمن َثم و

حبسب الطقس  درة اليت حتوي نص الصلوات الليلية والنهاريةالقليلة والنا

من احملاوالت األوىل لرتمجة النص من لغة الكنيسة  ن، أي لعلهبنهرْي القبطي

 ، أال وهياملخطوط هذانص ويها أهمية أخرى حيامة  األصلية إىل لغة الضاد.

 نم وبالتالي فهو، ب ما يكون لنص صلوات السواعي املعاصرةأن نصه أقر

 خه لنص طقسنا احلالي.ؤرَّامل الوثاكق ما منلك من أقدم

 :أما عن حمتويات هذا املخطوط، فهي 

 (.ج48ــج 2صالة باكر ) ـ1

 (.ج28ــ ظ48صالة الساعة الثالثة ) ـ2

 (.ظ124ــ ظ28صالة الساعة السادسة ) ـ3

 (.ج158ــ ج125صالة الساعة التاسعة ) ـ4

 (.ج181 ــ ظ158صالة الغروب ) ـ5

 ج(.223 ــ ظ181صالة النوم ) ـ4

 .(ظ242 ــ ج224)وتسابيح األنبياء صالة نصف الليل  ـ8

 ظ(.221ــج 241) يف الساعات فصول األناجيل اليت تقرأـ 2

 من: كاًلاملخطوط على مل تبينما ال يش 

 نجيل بعد مزامري كل صالة.فصل إـ 1

                                                 
24 Marcus Simaika & Yassa ‘Abd Al Masih, Catalogue of the Coptic and Arabic 
Manuscripts, in the Coptic Museum and the Patriarchate, the Principal Churches of Cairo 

and Alexandria and the Monasteries of Egypt, Government Press, Bülâq, vol. II, Cairo 1942, 

p. 317. 
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 .وموالن والغروب باكرمن صالة  بعد املزامري يف كاًلع َطقلـ 2

 تار.صالة السلـ 3

  من هذا العرض السريع حملتوى هذا املخطوط خنرج مبجموعة من

 :أهمهاالنتاكج املبدأية، 

، كجزء من طقس هذه الصالة د بعد صالة نصف الليلِرَت (25)تسابيح األنبياءـ 1

 .(24)حسب الطقس الرهباني

الي بعد د يف موضعها احلِرال َت قرأ يف الساعاتفصول األناجيل اليت ُتـ 2

يف ملزمة ُمضافة وأحدث من باقي  عة يف نهاية املخطوطاملزامري، بل تأتي ُمجمَّ

 املخطوط خضع لعملية ترميم قدمية ، والسبب يف ذلك يرجع إىل أناملخطوط

م على يدي شخص ُيدعى ابراهيم بن مسعان الناسخ أخو 1881سنة  وبالتحديد

اجلزء األخري  و الذي أضاف هذاوه األم مريم ركيسة دير البنات حبارة الروم،

ل بعض كما أضاف أو عدَّ حيوي فصول األناجيل، من املخطوط والذي

ستخدام لال اصاحًل بهذا التعديل لكي يصري املخطوطالكلمات يف املخطوط، 

الثاني من القرن الثامن عشر قد  ، مما ُيفيدنا أن يف النصفالليتورجي وقتها

 ع.املزامري وقبل القلَط ستقرت عادة تالوة األناجيل بعدا

اإلضافات  تلكبعض خر البد أن نذكر أن هذا من جانب، ومن اجلانب اآل

خر رق أو احللرب أو اخلط، والبعض اآلختالف نوعية ولون الوواضحة بسبب ا

 .لقلدم زمن هذه التعديالت انظًر يصعب متييزه

وبصورة  الطقس القبطي البحريي، املخطوط ينتمي ملدرسةهذا يكون  بهذاـ 3

 س اليوم.لطقسنا امُلماَر ما تكون أقرب

 

                                                 
 هذه التسابيح في نهاية هذا المقال. التعليق علىالحظ  21
ثرنا أثناء بحثنا هذا على أكثر من دليل ُيرشدنا إلى أنه كانت ثمة مالمح خاصه بطقس صلوات السواعي عند ع 21

، هناك إشارات «صالة الِستار»الرهبان فقط، عالوة على تخصيص خدمة صالة خاصة بكاملها بهم دون سواهم وهى 
ن كان المصلي راهب  »بڤيينا، حيث يقول:  عربي بالمكتبة الوطنية النمساوية 1559المخطوط بأخرى مثل ما جاء   اوا 

ال فيقول ...  .« فيقول ... وا 
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 نبا أنطونيوس بالبحر األرمر:األبدير  ،طقس 126 املخطوط (د

 223حيمل عنوان )أجبية مزامري السبعة صلوات(، وهو عبارة عن  املخطوط

اسة رولكن حبسب الدخ، غري مؤرَّ. مةمنها بعض األوراق املضافة واملرمَّ ،ورقة

د بهذا ِرَي والنص .امليالدي الرابع عشرــ  للقرن الثالث عشر عيرج هح أنرجَُّي

به بعض املالحظات على اجلانب  عربي. ــ )حبريي(قبطي  ، أينبنهرْياملخطوط 

حاول  )لعله راهب(، باحلرب األمحر خبط ُمغاير عن األصل، ُتفيد أن شخص ما

ري لتقديم للمزام )الرومي(تدقيق وحتقيق النص القبطي على النص اليوناني 

ما جاء ترمجة عربية من إنتاج آباء الكنيسة القبطية، راجع على سبيل املثال 

 .)الحظ صورة هذه الورقة يف نهاية هذا املقال(ج  p4الورقة ب

أنه من تكمن يف خ، ومن َثم أهمية هذا املخطوط رغم أنه غري مؤرَّ

النهارية حبسب املخطوطات القليلة والنادرة اليت حتوي نص الصلوات الليلية و

األوىل لرتمجة النص هو أيًضا من احملاوالت ن، أي لعله الطقس القبطي بنهرْي

 من لغة الكنيسة األصلية إىل لغة الضاد.

ع صالتي َطقلأن  ى حيويها نص هذا املخطوط، أال وهيامة أهمية أخر

ع َطخمتلفة عن القل ةد يف هذا املخطوط ولكن بصورِرالغروب والنوم َت

أخطيت إليك يا رب مثل االبن  »دأ بـ: ع الغروب تبَطة اآلن، فقلاملستخدم

الليل قد عرب نشكرك يارب  هوذا »، بينما قطع النوم تبدأ بـ: « ...الضال

، كما (28)بالطقس البيزنطي ع الواردةَطتتشابه مع القل ع، وهى قلَط« ...ونسألك

وأخرًيا،  ،مرة يف كل صالة من الصلوات السبع 52كريياليصون ُتقال  أن

فقط، واخلدمة  112املزمور الـ  صالة نصف الليل تشمل اخلدمة األوىل منها

 .ن(ن األولْي)دون حزف املزمورْيالثانية ُتصلى فيها مزمري الغروب كاملة 

 :أما عن حمتويات هذا املخطوط، فهي 

 ج(.35ــ ج 1صالة باكر ) ـ1

 (.ظ43ــ ظ35صالة الساعة الثالثة ) ـ2

                                                 
 راجع الفصل الخاص بتحليل النص في هذا البحث. 21
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 (.ظ11ــج 44السادسة ) صالة الساعة ـ3

 (.ظ 114ــ  ج 12 صالة الساعة التاسعة ) ـ4

 (.ج132ــ  ج118) الغروبصالة  ـ5

 (.ظ145ــ  ظ132صالة النوم ) ـ4

 .(ج114ــ  ج144صالة نصف الليل ) ـ8

 ظ(.222ــ ظ 114) تسابيح األنبياء ـ2

 ج، ظ(. 223صالة القديس مسعان العمودي بالقبطية فقط )ـ 1

 من: كاًلاملخطوط على مل تبينما ال يش 

 نجيل بعد مزامري كل صالة.فصل إـ 1

يها أ »أوهلا:  آدامبلحن  بصاليةإتلى ع بعد املزامري يف صالة باكر، بل ُتَطقلـ 2

 .« نسان أت إىل العامل ...ء لكل إالنور احلقيقي الذي يضي

 صالة السلتار.ـ 3

 خنرج مبجموعة من  من هذا العرض السريع حملتوى هذا املخطوط

 :أهمهاالنتاكج املبدأية، 

، يدلنا أن تاريخ املخطوط )رغم أنه خمطوط ديري(عدم وجود صالة الستار به ـ 1

ر أنه من خمطوطات القرن الثالث عشر ، وبالتالي ُقدِّسابق على زمان بن كرب

 .امليالدي

بل  ،تسابيح األنبياء حسب التقليد القبطي ال تشمل العشر تسابيح فقطـ 2

 .(22)بعض القديسنيل وتسابيح وتشمل صلوات

 بهذا يكون هذا املخطوط ينتمي ملدرسة الطقس القبطي البحريي، أيًضا.ـ 3

 

 

                                                 
قبطي بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس حيث تشمل  1 المخطوط ترتيب تسابيح األنبياء بنهاية راجع على سبيل المثال 21

 .op. cit., p. 5 ; L :راجع ن اإليمان النيقاوي والصالة الربانية ... إلخ،القديسين وقانو  صلوات وتسابيح بعض

Delaporte,  اتيكان ... إلخ.ڤقبطي بالمكتبة الرسولية بال 5وكذلك المخطوط 
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 بدير األنبا أنطونيوس بالبحر األرمر: ،طقس 133املخطوط  (هـ

 ورقة، 231 عبارة عن حيمل عنوان )مزامري السبع صلوات(، وهو املخطوط

، ولكن حبسب خ. غري مؤرَّامة حديًثفة ومرمَّيف بدايته تسع ورقات مضا

د ِرَي والنصامليالدي، الرابع عشر  ــالثالث عشر  يرجع للقرن ح أنهاسة ُيرجَّرالد

 عربي. ــ )حبريي(قبطي  ، أينبنهرْيبهذا املخطوط 

خ، أنه من املخطوطات القليلة مؤرَّغري أنه  رغمبالوأهمية هذا املخطوط 

مثل باقي  فقط امزموًر 12 صالة باكر تشمل قدم لناوالنادرة اليت ت

الواردة به يف صلوات الساعات الثالثة والسادسة ع َطكما أن القل .(21)الصلوات

ع صالتي الغروب َطقلغري أن  .(32)ظاهر فيها فكرة التقسيم واآليات والتاسعة

هة ع فيه متشابَطالكتاب املطبوع، فالقلبع املوجودة اآلن َطوالنوم خمتلفة عن القل

 52كريياليصون ُتقال  ر بها أنُيذَك كما .باملخطوط السابق مع تلك الواردة

وأخرًيا، صالة نصف الليل تشمل  مرة يف كل صالة من الصلوات السبع أيًضا.

، 112، ثم املزمور الكبري الـ 118اخلدمة األوىل منها املزمور الثالث و الـ 

 .ن(ن األولْي)دون حزف املزمورْيملة مري الغروب كااواخلدمة الثانية ُتصلى فيها مز

 :أما عن حمتويات هذا املخطوط، فهي 

ى يف هذا املخطوط صالة الساعة األوىل دَع، وُت(ظ31 ــج 12صالة باكر )ـ 1

  .ظ( 31ة )راجع الورقمن النهار 

 (.ج 81ــ ظ42الثالثة ) الساعةصالة ـ 2

 (.ظ 11ــ  ظ81صالة الساعة السادسة )ـ 3

 (.ج 128ــ ج122ة التاسعة )صالة الساع ـ4

 (.ج 151ــ ظ 128) صالة الساعة احلادية عشر ـ5

 ج(. 121ــ ظ 151صالة النوم ) ـ4

                                                 
مزمور في صالة باكر، بل هناك مخطوطات  10هو الوحيد الذي يحوي ليس مما هو جدير بالذكر أن هذا المخطوط  21

 .The British Library, London من، B.L. OR. 427 المخطوط سق، مثل:أخرى على هذا الن
ع الخاصة تاريخ وأصالة الِقط  »للقطع تركيب فني يظهر في العديد من المخطوطات القديمة، للتوضيح راجع مقالنا:  30

  .110 -171، ص 0005، العدد الثاني الكرمة الجديدة، مجلة «بوالدة اإلله بكتاب األجبية القبطية
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 .(ج 221ــ  ج122صالة نصف الليل ) ـ8

 ظ(.231ــ ج221تسابيح األنبياء )ـ 2

 من: كاًلاملخطوط على مل تبينما ال يش 

 نجيل بعد مزامري كل صالة.فصل إـ 1

يها أ »أوهلا:  آدامبلحن ابصالية ى تَلامري يف صالة باكر، بل ُتع بعد املزَطقلـ 2

 .« نسان أت إىل العامل ...ء لكل إالنور احلقيقي الذي يضي

 صالة السلتار.ـ 3

  من هذا العرض السريع حملتوى هذا املخطوط خنرج مبجموعة من

 :أهمهاالنتاكج املبدأية، 

نهار، وهذا ما سوف ُيستفاد به تسمية صالة باكر باسم الساعة األوىل من الـ 1

كما سوف نشرح  ،م امُلحييةيف ترتيب صلوات ساعات أسبوع اآلالفيما بعد 

 ذلك بالتفصيل فيما بعد.

، يدلنا أن تاريخ املخطوط )رغم أنه خمطوط ديري(عدم وجود صالة الستار به ـ 2

 سابق على زمان بن كرب.

 القبطي البحريي، أيًضا.بهذا يكون هذا املخطوط ينتمي ملدرسة الطقس ـ 3

باملخطوطات فقط وال توجد  املوجودة : بعض احملتوياتاثالًث

 اآلن: ةب املطبوعبالكت

القبطية  « األجبية »حمتويات كتاب كانت من بني  الكاثيسماطا: (أ

ذكرناها يف نهاية املقال  وردت بعناوين بعض املخطوطات وقد، كما اقدمًي

ومل نشرح معناها، ألن هذا  ات عرًضكَر، وقد ُذ« الكاتستمات »السابق 

 ضمن املشاكل اليت نعاجلها يف هذا املقال. فالكلمة يونانية، أصلها
«τα» « وردت يف صيغة اجلمع، وُمفردها « كاثيسماطا ،

أي   ، وهي من الكلمة اليونانية« كاثيسما » «»

ع املرتلة َطى جمموعة القلق علجيلس. وهو مصطلح طقسي بيزنطي، ُيطَل
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صلوات السواعي . وهي ُتشبه قطع (31)القصرية اليت ُيسمح باجللوس أثناء ترتيلها

  املعروفة عندنا اليوم.

ن، وثالثة ن خشوعيتْيحيث تتكون الكاثيسما الواحدة من قطعتْي

ل بني جمموعة من املزامري رتَّثيؤطوكية أي خاصة مبدح والدة اإللة. وهي ُت

د يف ِرع َتَطح باجللوس أثناء تالوتها. وهذه القلتلك املزامري اليت ال ُيسَم واألخرى،

ويف  ،(32)على مدار األسبوع)باكر النهار( الطقس البيزنطي يف صالة السحر 

 .(33)م احمليية، وغريها من اخلدمات الليتورجيةخدمة أيام أسبوع اآلال
تقليد البيزنطي، أما عن ترتيب الكاثيسماطا يف كتاب املزامري حبسب ال

، وهي (34)ومنه ُنسخت يف بعض املخطوطات القبطية، ثم ُطبعت أكثر من مرة

مة عند الروم إىل ثالثة كاثيسماطا كل يوم من أيام األسبوع السبعة، مقسَّ

عدا يوم السبت فله جمموعتني فقط من الكاثيسماطا، وذلك وفق الرتتيب 

 اآلتي:

 يف سحر األحد:ـ أ

ول إىل املزمور الثامن، يليها الكاثيسما األوىل واليت تبدأ من املزمور األـ 1

 .« إذا كان الصديق باجلهد خيلص فأين أظهر أنا اخلاطي ... »بالعبارة: 

من املزمور التاسع إىل املزمور السادس عشر، يليها الكاثيسما الثانية ـ 2

منك اخلليقة إذا أتيت يا اهلل مبجٍد على األرض فرتتعد  »واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« بأسرها ...

                                                 
ع الصوم المقدس الخمس، م  إذا عرفنا أن في الطقس البيزنطي مديح مكرس إلكرام السيدة العذراء ُيتلى في جُ  اخصوص   35

أكاثيتوس » «ΑΚΑΘΗΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ» ح بالجلوس أثناء ترتيل الطروباريات فيه، لذلك ُيدعى هذا المديحوال ُيسم  
 .«جلس فيهالمديح الذي ال يُ »أي  «إمنوس

32 Cross, F. L., & Livingstone, E. A., The Oxford Dictionary of the Christian Church, 2nd 
edition, 1988, p. 774. 
33 Γεωργίου Θ. Βεργώτη, Λέξικον Λειτουργικών και Τελετουργικών Ορών, Θεσσαλονίκη 

1995, Γ΄ εκδ., σελ. 114.  
ملك مع التسابيح"، ُطبع على نفقة األنبا كيرلس الخامس بطريرك راجع على سبيل المثال: "كتاب زبور داود النبي وال 34

 م(1879للشهداء ) 1917الكرازة المرقسية سنة 
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يليها الكاثيسما  من املزمور السابع عشر إىل املزمور الثالث والعشرين،ـ 3

فعالي الشريرة. قد التجأت إىل برداوة أ امفتكًر »الثالثة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« ى رأفتك ...َنغل

 يف سحر األثنني:ـ  ب

دي والثالثني، يليها من املزمور الرابع والعشرين إىل املزمور احلا-4

أنا هو الشجرة اليت بال امر. وزهر  »الكاثيسما الرابعة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« التخشع مل اقنت بالكلية ...

، يليها ثني إىل املزمور السادس والثالثنيمن املزمور الثاني والثالـ 5

لرهيبة ان ي سابكت يف الدينونة ا »الكاثيسما اخلامسة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« خصام ...ا الشقي بغري أأن

 إىل املزمور اخلامس واألربعني، يليها من املزمور السابع والثالثنيـ 4

نفسي ما دمتل ساكنة يف  توبي  يا »الكاثيسما السادسة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« ح ...ن الرتاب يف القرب ال ُيسبِّاألرض. أل

 يف سحر الثالثاء: ـ ج

سادس واألربعني إىل املزمور الرابع واخلمسني، يليها من املزمور الـ 8

ن احمو كتاب اردت يا رب بالدموع أ »الكاثيسما السابعة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« ذنوبي املكتوب باليد ...

من املزمور اخلامس واخلمسني إىل املزمور الثالث والستني، يليها ـ 2

شرف على نفسي املسكينة يا رب. ا »الكاثيسما الثامنة واليت تبدأ بالعبارة: 

 . « اليت أفنت العمر الدنيوي كله باخلطايا ...

، يليها الكاثيسما الستني إىل املزمور التاسع والستنيمن املزمور الرابع وـ 1

تغافل عن كثرة آثامي يا رب يا من ُولد من  »التاسعة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« العذراء وامُح كل خطاياي ...
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 سحر األربعاء: يفـ  د

من املزمور السبعني إىل املزمور السادس والسبعني، يليها الكاثيسما ـ 12

ونكل. واقصدي نوحي يا نفسي على كسلكل وتها »العاشرة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« نقضاء ...اآلن الرجعة قبل اال

من املزمور السابع والسبعني إىل املزمور الرابع والثمانني، يليها ـ 11

على سرير اخلطايا الكثرية  »اثيسما احلادية عشرة واليت تبدأ بالعبارة: الك

 .« ع م ي رجاء خالصي ...نتَزوقد أوشك أن ُي أنا منطرح.

من املزمور اخلامسة والثمانني إىل املزمور التسعني، يليها الكاثيسما ـ 12

إلله. ال يها املسيح ايف ظهورك الرهيب أ »الثانية عشرة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« تسمع ي الصوت القاكل ما اعرفكم ...

 يف سحر اخلميس:ـ ــ ه

من املزمور احلادي والتسعني إىل املزمور املاكة، يليها الكاثيسما الثالثة ـ 13

ان ي اتفطن يف اليوم الرهيب. فأنوح على أفعالي  »عشرة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« السمجة ...

، يليها املاكةبعد  الرابعملاكة إىل املزمور ابعد الواحد من املزمور ـ 14

إذا قدمتل يا نفسي إىل العرش  »الكاثيسما الرابعة عشرة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« هلي الكلي الزينة وجذبتل بعنف من ملئكة ملتهبة ...اإل

، يليها بعد املاكة الثامنإىل املزمور  املاكةبعد  اخلامسمن املزمور ـ 15

. إن ي كالتينة اليت بال امر »مسة عشرة واليت تبدأ بالعبارة: الكاثيسما اخلا

 .« نا اخلاطي ...فال تقطع ي يا رب أ

 :(كذا)يف سحر السبت ـ و

، يليها بعد املاكة إىل املزمور السابع عشر املاكةبعد  التاسعمن املزمور ـ 14

 احاضًر التوبهدةما دام طب  »الكاثيسما السادسة عشرة واليت تبدأ بالعبارة: 

 .« لكل ايتها النفس. فالتجي إىل طبيب االنفس واالجساد ...
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، ويليه الكاثيسما السابعة عشرة واليت بعد املاكة املزمور الثامن عشرـ 18

 .«يف احلياة اآلتية ... تتعربسياستعدي يا نفسي يف حياتكل لئال  »تبدأ بالعبارة: 

 يف سحر اجلمعة:ـ ز

بعد  إىل املزمور الثالث والثالثني املاكةعد ب من املزمور التاسع عشرـ 12

إن املالككة بال  »، يليها الكاثيسما الثامنة عشرة واليت تبدأ بالعبارة: املاكة

فتور يسبحونك ايها السيد. وأما أنا فأنطرح عليك كالعشار صارًخا: يا اهلل 

 .« ساحم ي وخلص ي ...

بعد  املزمور الثاني واألربعني إىل املاكةبعد  من املزمور الرابع والثالثنيـ 11

آثامي كموج  »، يليها الكاثيسما التاسعة عشرة واليت تبدأ بالعبارة: املاكة

 .« البحر اشبهها. وأفكاري كرياح أهوية صعبة احتسبها ...

فر، يليها إىل نهاية السل بعد املاكة من املزمور الثالث واألربعنيـ 22

الويل لي يا ايتها النفس املسوّدة. إىل  »ارة: الكاثيسما العشرين واليت تبدأ بالعب

 .« متى ال تنقطعني عن الرداء ...

ومما هو جدير بالذكر أن سفر املزامري بهذا التقسيم، ُطبع أكثر من مرة 

، درست منها الطبعة الرابعة، واليت « كتاب الزابور اإلهلي »حتت عنوان: 

أما الكنيسة القبطية  م.1282ُطبعت مبطبعة اآلباء اليسوعيني يف بريوت سنة 

، ُطبع على « كتاب زبور داود النيب وامللك مع التسابيح »فقد طبعته بعنوان: 

للشهداء  1413نفقة األنبا كريلس اخلامس بطريرك الكرازة املرقسية سنة 

د. شاكر باسيليوس  )عن طريق التصوير( الطبعةنفس (، وأعاد م1218)

كتاب  »م، حتت عنوان: 1112ة سنة ميخاكيل، وكيل الكلية اإلكلرييكي

، مع العلم أنه طبع املزامري فقط دون تسابيح « مزامري داود النيب باللغة القبطية

ميل ماهر الشماس د. إ)عن طريق التصوير أيًضا( األنبياء. كما أعاد نفس الطبعة 

أستاذ العهد القديم بالكلية اإلكلرييكية واللغة القبطية مبعهد اللغة ، سحقإ

قبطي ــ سفر املزامري  »م، حتت عنوان: 1111 سنة يف مايوقبطية بالقاهرة، ال
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تارخيية، اجلزء  آباكية طقسيةكتابية ة يدراسعربي يف أجزاء ثالثة مع مقدمة 

 .« 42ــ  1امري زالكتاب األول م األول وهو

ومن الطريف أن نعرف أن ُمعظم املخطوطات القبطية، باإلضافة إىل 

القبطية يف النصف األول من القرن  « األجبية »لكتاب الكتب املطبوعة 

الغروب والنوم، ثم ُأضيفت  صالتي نجيليع بعد إَطمل تكن حتوي قل ،العشرين

ع كانت مستوحاة من تلك َطع يف الطبعات املتأخرة، وهذه القلَطقل

 ةأما عن صالة باكر فكانت ُتتلى إبصالي .(1، 4)راجع الرقم الكاثيسماطا 

ء لكل يها النور احلقيقي الذي يضيأ »بعد اإلنجيل، مطلعها:  آدام بلحن

 .« ت إىل العامل ...آنسان إ
كما ورد يف حديثنا يف نهاية املقال السابق، أن بعض  تسابيح األنبياء: (ب

، فتسابيح « األجبية وتسابيح األنبياء »املخطوطات جاءت حتمل عنوان: 

عشرة و حة حبسب التقليد القبطي،تسب ةعشر تسعة األنبياء هذه هي عبارة عن

 ، والسادسمشرتك منها الثالث األوىل فقط حبسب التقليد البيزنطي. تسابيح

وقد أوردنا هنا التقليد البيزنطي،  ن القبطي والبيزنطي.من التقليدْي يف كاًل

القبطية وردت بها التسابيح  « جبيةاأل »وذلك ألن بعض خمطوطات كتاب 

وردت بها حبسب التقليد )األقل(  خر،والبعض اآل(35)حبسب التقليد البيزنطي

  .(34)151هذا النوع من املخطوطات كان يشمل املزامري الـ  ا، وغالًبالقبطي

، (24ــ  1 :15)خر هي: التسبحة األوىل ملوسى النيب أما عن هذه التسابيح ف

أم  التسبحة الثالثة حلنه ،(38)(43ــ  1 :32 )تثالتسبحة الثانية ملوسى النيب 

القبطي  التقليد حبسب فهي التسبحة الرابعةأما  .(11ــ  1: 2 لم 1) صموكيل

حلبقوق  البيزنطي فهي يف التقليد، و(22ــ  12: 32)اشعياء صالة حزقيا امللك 

                                                 
عربي، بالمكتبة الوطنية النمساوية بڤيينا، باإلضافة للمخطوطات المحفوظة  1517على سبيل المثال: المخطوط  31 

 ر والتي سبق وأشرنا إليها بالمقال السابق.بمكتبة دير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بالبحر األحم
قبطي بالمكتبة الرسولية  5قبطي، بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس،  5،  1على سبيل المثال: المخطوطات  31

 بالڤاتيكان.
اعي كتاب السو مما هو جدير بالذكر أنه حسب التقليد البيزنطي ال ُتتلى هذه التسبحة إال في الصوم الكبير، راجع:  31

 .90، ط. ابرشية بغداد والكويت وتوابعها، بدون تاريخ، ص الكبير
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صالة  القبطي هي حبسب التقليداخلامسة  تسبحةالو .(11ــ  2: 3)حب  النيب

 .(22ــ 1: 24ش إ) النيب ءعياشإل يفه سى امللك، وحبسب التقليد البيزنطينم

التسبحة  . أما(12ــ 2: 2 ن)يو ليونان النيب يف كال التقليدين التسبحة السادسةو

 ،)السابقة الذكر(صالة حبقوق النيب  حبسب التقليد القبطي فهي السابعة

أما  .(55ــ  1: 3)دا  فتية القديسني ةللثالث وحبسب التقليد البيزنطي فهي

 :24ش إ)النيب  ءشعياحبسب التقليد القبطي فهي تسبحة إ التسبحة الثامنة

ــ  54: 3 دا) اأيًض فتية القديسني ةللثالث ، وحبسب التقليد البيزنطي فهي(22ــ1

النيب  ءشعياليد القبطي هي تسبحة إفبحسب التق التسبحة التاسعةو .(122

: 1)لو  راءريم العذمل ، وحبسب التقليد البيزنطي فهي(12ــ  1: 25ش إ)الثانية 

النيب  ءشعيافبحسب التقليد القبطي هي تسبحة إ والتسبحة العاشرة .(55ــ44

: 1)لو  لزكريا الكاهن ،وحبسب التقليد البيزنطي فهي(1ــ  1: 24)الثالثة 

 .(81ــ42

، (22ــ14: 5)املراثي تسبحة إرميا النيب  سبحة احلادية عشر فهيأما عن الت

، والتسبحة الثالثة (14ــ11: 2)حة باروخ النيب تسب والتسبحة الثانية عشر فهي

صالة  والتسبحة الرابعة عشر فهي ،(31ــ34: 12مل 1)صالة إيليا النيب  عشر فهي

صالة  عشر فهيوالتسبحة اخلامسة  ،(13ــ12: 21مل  3)داود النيب وامللك 

صالة دانيال  والتسبحة السادسة عشر فهي ،(32ــ22: 2مل 1)سليمان احلكيم 

 ةرؤيا دانيال النيب من أجل الثالث والتسبحة السابعة عشر فهي ،(11ــ4: 1 )دا

، ثم صالة (51ــ25: 3)دا صالة عزاريا  ، متضمنة(122ــ1: 3)دا فتية القديسني 

: 3)دا الثالثة فتية القديسني أو ما ُيعرف يف الطقس القبطي باسم اهلوس الثالث 

، (55ــ44: 1)لو حة العذراء مريم تسب عشر فهيالسابعة ، والتسبحة (122ــ52

التسبحة . أما (81ــ42: 1)لو صالة زكريا الكاهن  عشر فهي الثامنة والتسبحة

 .(44ــ1: 13)دا رؤيا دانيال النيب خبصوص سوسنة  فهي ةواألخريعشر التاسعة 

التسابيح اليت تتطابق مع  ،)كما الحظنا(املصدر وهي جمموعة تسابيح كتابية 
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تتطابق مع  خرومن اجلانب اآلسة القبطية ليلة سبت الفرح، تتلوها الكني

 .(32)حبسب الطقس البيزنطي السحر صالة يفُتتلى  التسابيح اليت

 

 )ُيتبع(

                                                 
 .80-90، ص كتاب السواعي الكبيرراجع:  31 
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