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 قداس القديس باسيليوس
 خمطوط باللغة القبطية من القرون األوىل

 

   يافة األنبا إبيفانيوسنإعداد 

 

 

وهو من العلماء املتخصصني يف دراسة  ،J. Doresse م دوريسعثر العاِل

 املخطوطات القبطية، على نص قبطي مكتوب على رقَّْين من اجللد )ورقتني(

باللغة القبطية الصعيدية. وهذا النص عبارة عن مقدمة تقديس القرابني يف 

القداس الباسيلي. وقد اكتشف هذا اجلزء من املخطوطة عند أحد بائعي 

اآلثار يف القاهرة، فقام بشرائها وإرساهلا إىل جامعة لوفان ببلجيكا لدراستها. 

ائع آخر، وكانت املفاجأة عثر على رقَّْين آخرين عند ب اثم بطريق الصدفة أيًض

أنه بقية النص الذي كان قد عثر عليه قباًل، فضمها إىل الورقتني األوليني. 

وقد بذل قصارى جهده للعثور على بقية املخطوط الكامل لكنه مل يوفق إىل 

شيء
(1)

وهو أحد رهبان  ،Dom E. Lanne. ومبساعدة األب عمانوئيل الن 

اسات عن الليتورجية القبطية، مت دراسة دير شيفتوني ببلجيكا، وله عدة در

م، وذلك يف اجمللة العلمية اليت 1691ونشر هذا النص القبطي الصعيدي سنة 

تصدر عن جامعة لوفان ببلجيكا
(2)

وهي الدراسة اليت اعتمدنا عليها بصفة  ،

أساسية هنا
(3)

 ، باإلضافة إىل بعض الدراسات كما يف هوامش املقال.

رها هذان العاملان على نص املخطوط األصلي باللغة حتتوي الدراسة اليت نش

القبطية الصعيدية، مع عمل ترمجة للنص باللغتني الالتينية واليونانية، مع 

                                                 
1 A. Raes S. J., Un nouveau document de la Liturgie de S. Basile, Dans: Orientalia 

Christiana Periodica, vol. XXVI, 1960, p. 401-411. 
2 Université de Louvain, Institut Orientaliste, Bibliothèque du Muséon, vol. 47, 1960, pp. 1-

75. 
3 J. Doresse et Dom E. Lanne, Un témoin archaïque de la liturgie copte de S. Basile, dans: 

Bibliothèque du Muséon, vol. 47, 1960, pp. 14-32. 
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مقارنته بباقي نصوص القداس الباسيلي باللغات اليونانية والقبطية الصعيدية 

قابلة، والبحريية واألثيوبية واألرمينية، ونصوص الليتورجيات األخرى القدمية امل

ضافية عن القداس الباسيلي وعالقته بالقديس باسيليوس، إمع إضافة دراسة 

 .Dom B. Capelle قام بها األب كابل
 وصف املخطوط:

 19يتكون املخطوط من أربع ورقات مزدوجة، أي على هيئة ملزمة، )

. الورقة الكاملة، أو األربع parchemin صفحة(، وهي مصنوعة من الرق

سم، أي أن مقاس 19سم، وارتفعاها حوالي 21طوهلا حوالي ، اصفحات مًع

سم. وبعد االطالع على الورقات بواسطة األشعة 1101×  19الصفحة الواحدة 

حتت احلمراء، اتضح أن هذه الورقات كانت مستعملة قباًل يف خمطوط 

سم، ثم ُمحي 19×  21بطول الورقة، أي  اسابق، وكان النص السابق مكتوًب

×  19، ومت طي الورقة من النصف لتكوِّن أربع صفحات النص األصلي

 سم.1101
 تاريخ املخطوط:

استطاع العلماء تقدير التاريخ الذي ُنسخ فيه هذا املخطوط من عاملني 

 اثنني: األول من نوع اخلط املستعمل، والثاني من النص ذاته.

 اشرتك اثنان من الُنسَّاخ يف كتابة هذا املخطوط، ومبقارنة اخلطني

املستعملني يف املخطوط باجلداول اليت وضعها علماء املخطوطات لتحديد تاريخ 

نساخة أي خمطوط، مثل العامل زوجيا
والعامل ستيجمان (4)

(1)
مبقارنة  اوأيًض ،

املخطوط مبخطوطات أخرى مثل خمطوطات دير املالك احلامولي واملخطوطات 

 Pierpont Morgan القبطي الصعيدي احملفوظة مبكتبة بيريبونت مورجان
م دوريس تاريخ النساخة بالقرن الثامن أو التاسع امليالديني. ولكن رجَّح العاِل

                                                 
4  Zoëga, Catalogus codicum copticorum manuscriptorum, 1810, planche VI, type VII, n 

XXX. 
5  V. Stegemann, Koptische Paläographie, 1936, planche 14 et 15. 
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عندما قام مبقارنة خطي النساخة باخلطوط القبطية املستعملة يف خمطوط 

 ا، وأيًضDeir-Balizeh القداس الباسيلي الذي وصل إلينا من دير الباليزا

من نفس الدير، توصل إىل  الينا أيًضمبخطوط اخلوالجي الشهري الذي وصل إ

 تقدير تاريخ نساخة املخطوط بالقرن السابع امليالدي.

وأما من جهة النص ذاته، ففي الطلبة أو الصالة اخلاصة بالبطريرك 

واألساقفة األحياء، يذكر املخطوط اسم البابا بنيامني. وبالرجوع إىل جداول 

االسم. البابا  ان ُدعيا بهذاتاريخ البطاركة للكرسي املرقسي، فهناك اثن

لفتح العرب  ام( والذي كان معاصًر992 ــ 922، )33بنيامني األول، البابا 

م(. وقد مت 1336 ــ 1321، )32البابا  مصر. والثاني البابا بنيامني الثاني،

استبعاد اسم البابا بنيامني الثاني لعدم توافق خط املخطوط مع العصر القبطي 

عشر، ومع اضمحالل اللغة القبطية وخاصة الصعيدية يف يف القرن الرابع 

كتابة املخطوطات يف ذلك العصر. وبالتالي فقد قرَّر العلماء أن البابا املذكور 

يف الِطلبة هو البابا بنيامني األول، وهذا ُيدعِّم الرأي بأن املخطوط يرجع إىل 

 أوائل القرن السابع امليالدي.

أنه يعود إىل بداية  Dom B. Capelle لأما النص ذاته فريى األب كاب

القرن الرابع امليالدي، وذلك حسب الدراسة اليت قدمها يف هذا البحث. وإذا 

م، فهذا يعين أن النص القبطي 316عرفنا أن القديس باسيليوس تنيح عام 

الصعيدي املنشور هنا هو نسخة مباشرة من القداس الباسيلي القبطي الذي 

رن الرابع امليالديكان مستعماًل يف الق
(9)

. 
 نص املخطوط:

نشر العلماء نص املخطوط األصلي باللغة القبطية الصعيدية، وعن ميينه 

ترمجة إىل اللغة الالتينية وترمجة أخرى للغة اليونانية، وذلك للتمكن من 

                                                 
 انظر البحث الذي قدمه هذا العالم في نهاية الدراسة التي سبق ذكرها: 6

Dom B. Capelle, Les liturgies »Basiliennes« et S. Basile, p. 45-74 
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 امقارنة النص بالنصوص الليتورجية األخرى يف هذه اللغات. ثم أضافوا عموًد

هلذا النص مع نصوص الليتورجيات األخرى القدمية سواء به مقارنة  ارابًع

القبطية أو اليونانية أو الالتينية. وسوف نورد هنا النص القبطي كما حققه 

العلماء، مع ترمجة للنص باللغة العربية، وقد وضعنا أرقام للسطور لسهولة 

 الرجوع للنص. ويف النهاية سنذكر بعض التعليقات على النص القبطي ذاته.

 

 الورقة األوىل وجه

 ... بدمه،

 نزل

 إىل اجلحيم

 من قبل الصليب.

 قام من

 بني األموات يف

 اليوم الثالث

 وصعد

 إىل السموات

 وجلس

 عن ميني

 ورسم اآلب،

 الذي ايوًم

 سيدين

 فيه املسكونة

 بالعدل

 

 

 

 

5 
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15 

 

ebol HitmpeF 

cnoF. auw HmptreF 

bwk epecyt eamn 

te Hit=mpec¥=Oc 

aFtwoun ebol 

H=Nnetmoout H=M 

tmeHSo=m=nt =n 

Hoou. auw H=mPtr 

eFbwk eHra ÇiÇ H=n=m 

pYue aFHmooC 

Hitounam mpei 

wt. aFHori 

ze nouHoou pai 

et Fnakrine =n 

HYt=F =ntoikou 

menY H=nouDI 
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 الورقة األوىل ظهر  

 ويعطي

 كل واحد

 ووضع حسب عمله.

 لنا هذا

 السر العظيم

 ذيال

 فيما ألنه  للتقوى

 هو راسم أن يسلِّم

 نفسه للموت عن

 حياة العامل.

 ،اأخذ خبًز

 باركه، قدسه،

 قسمه،

 وأعطاه لتالميذه

 القديسني

 ورسله

 قائاًل: خذوا

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

KAIOCUNY AUW =N=F 

] =MPOUA POUA KA 

TAPEFHWB. AFKW 

DE NAN EPAHOU M 

PEINO[ =MMUCTY 

RION =NTEP=M=NT 

EUCEBYC FTYS 

GAR ETAAF MM ÇIN 

=MMOF EPMOU HA 

PW=N=H ==MPKOCMOC 

AFJI =NOUOEIK AF 

CMOU EROF. AFT=B 

BOF AFPOS=F AF 

TAAF =NNEFMA:Y 

TYC ETOUAAB AUW 

NEFAPOCTOLOC 

EFJW =MMOC JEJI 

 الورقة الثانية وجه        

 كلوا

 منه كلكم.

 

 

t=f ntet=nouwm 

ebol =nhyt=f tyr 
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 هذا هو جسدي

 الذي ُيبذل

 ألجلكم كلكم

 ل كثريينوألج

 ملغفرة خطاياكم،

 اصنعوا هذا

 لذكري. وباملثل

 الكأس اأيًض

 بعد أن تعشوا

 مزجها

 من ماء

 ومخر،

 باركها،

 وقدسها،

 وشكر عليها،

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

t=n. pa ÇIpe pacw 

ma etounataaf ha 

rwt=n tyrt=n 

auw hahah epkw 

ebol nnet=nno 

be aripa ÇI epa=rpme 

eue. Homoiwc de 

on =ppotyrion 

mn=ncatreuouwm 

h=mptrefkera =m 

mof ebol h=nou 

moou =m=nouy=r=p 

afcmou erof auw 

aft=bbof. afs=p 

hmot ejwf af 

 الورقة الثانية ظهر        

 هلم اوأعطاها أيًض

 قائاًل: خذوا

 اشربوا منها

 كلكم. هذا هو

 دمي الذي ُيسفك

 أجلكم من

 

 

 

 

5 

 

taaf nau on ef 

jw mmoc jeji =n 

tetncw ebol =nhy 

tf tyrt=n. pa ÇIpe 

pacnof etouna 

pahtf ebol harw 
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 ومن أجل كثريين

 ملغفرة خطاياكم،

 اصنعوا هذا 

 لذكري. ألن كل 

 مرة تأكلون

 هذا اخلبز

 وتشربون هذه

 الكأس تبشرون

 مبوتي

 إىل أن أجيء. وإذ

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

t=n. auw hahah ep 

kw ebol nnet=n 

nobe aripa ÇI epa=r 

pmeeue. Cop gar 

nim etetnaou 

wm =mpeioeÇIk. =n 

tet=ncw =mpe ÇIa 

pot etetntase 

oeis =mpamou 

sa n]ei. Anon 

 الورقة الثالثة وجه        

 نصنع ذكر

 آالمه

 املقدسة

 وقيامته من

 األموات

 وصعوده إىل

 السموات

 وجلوسه عن

 بميني اآل

 وجميئه إلينا

 املمجد

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

de eneire =mpme 

eue =nnefhÇIce et 

ouaab. =m=ntefa 

nactacic ebol h=n 

nemoout. =m=n 

tef[ ÇInbwk ehra ÇI 

=mpyue. Auw tef 

[inhmooc hÇIou 

nam =mpeÇIwt 

==m=ntef[ ÇIneÇI sa 

ron ethaeoou auw 



(الثالثمدرسة اإلسكندرية )السنة األوىل.العدد   

 

541 

 

 واملخوف

 قد سبق وقرَّبنا

 لك

 وأمامك

 مما لك

 

 

 

15 

ethahote. Ean 

sr=pkw ehra ÇI hÇI 

:y =mmok. Auw =m 

pekmto ebol =n 

netenouk ne e 

 الورقة الثالثة ظهر        

 من قرابينك،

 أي هذا اخلبز

 وهذه الكأس،

 ونتضرع إليك

 يا إهلنا حنن

 اخلطاة

 وغري املستحقني

 والبؤساء،

 ونسجد لك مبسرة

 صالحك،

 لكي روحك

 القدوس يأتي

 وعلى هذه علينا

القرابني اليت سبق 

 وضعها

 لكي يقدسها

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

bol h=nnekdwr=o 

etena ÇIne pe ÇIoeÇIk 

==m=npeÇIpotyri=o 

auw tncop=c =mmok 

pennoute anon ne ÇI 

ref=rnobe. Auw =n=a 

tmpsa auw ne ÇIda 

laipwroc auw tn 

ouws=t nak h=m pou 

ws =ntekmn=taga 

;oc etrepekp=n=a e 

touaab eÇI ehra ÇI e 

jwn auw ej=nne ÇI 

dwron etsr=pky 

ehra ÇI =nft=bboou 

auw =nceouw=n=h e 
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 ويظهرها

 قدسات

 للقديسني.

 اجعلنا كلنا

bol euouaab nte 

netouaab --- 

anon tyr=n aan 

 الورقة الرابعة وجه        

 مستحقني أن

 نتناول من

 اقدساتك تقديًس

 لنفوسنا وأجسادنا

 لكي نصري

 اواحًد اجسًد

 اواحًد اوروًح

 اوجند نصيًب

 مع مجيع

 القديسني الذين

 أرضوك منذ

 الدهر. واذكر

 يا رب

 كنيستك اجلامعة

 الرسولية

 املقدسة الواحدة،

 ،اأعطها سالًم
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15 

n=mpsa ej ÇI ebol 

h=nnetenoukne 

etouaab et=bbo n 

te"u,y =m=npcw 

ma jekac enasw 

pe noucwma =nou 

wt =m=noup=n=a =nou 

wt. nt=nhe eu 

meroc mnnetou 

aab tyrou =ntaur 

anak j ÇIn=mpa ÇI 

wn. Auw ar ÇIp 

meeue pjoeic ntek 

ka;oliky =napoc 

tol ÇIky nekkly 

cÇIa etouaab etoua 

ac. ]nac =n]ryny 



(الثالثمدرسة اإلسكندرية )السنة األوىل.العدد   

 

544 

 

 

 الورقة الرابعة ظهر        

 هذه اليت خلصتها

 بالدم الكريم

 للمسيح.الذي 

 ومجيع األساقفة

 األرثوذكسيني

 الذين فيها.

 أواًل اذكر

 عبدك

 بنيامني

 رئيس األساقفة

 وشريكه يف اخلدمة

 كولوثوس

 األسقف القديس،

 والذين يفصلون

 معهما

 كلمة احلق.

 أنعم عليهم أن

 يرعوا
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10 

 

 

 

 

15 

tai ntaktoujoc 

h=mpecnof etta 

eÇIyu =ntepe=,=c 

auw =nepickopoc 

tyrou nor;odo 

xoc et=nhyt=c. ari 

pmeeue =nsor=p 

=mpekh=m (pekh=m) 

hal benÇIamin par 

,iepickopoc m=n 

pefkesb=r l ÇItour 

goc kollou;oc pe 

pickopoc etouaab. 

m=nnetswwt 

ebol n=mmau =m 

psaje =ntme 

,arize nau et 

reumoone =nn 
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 الورقة اخلامسة وجه    

 ئسك املقدسة،كنا

 قطعانك األرثوذكسية

 بسالم.

 والقسوس

 وكل )رتبة( الشماسية

 اخلادمة

 وكل الذين يف

 البتولية والطهارة،

 وكل شعبك

 املؤمن،

 اذكر يا رب

 .اأن ترمحهم مجيًع

 يا رب ااذكر أيًض

 هذا املوضع

 والساكنني فيه

 يف إميان

 املزاج ااهلل. وأيًض
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10 

 

 

 

 

15 

ekklycia etouaab 

nekohe or;odoxoc 

h=noueiryny. Ne 

precbuteroc. Auw 

tdÇIakon ÇIa tyr=c et 

hupyrete ÇI auw ou 

on nim eth=noupar 

;enÇIÇa m=nououop 

auw peklaoc ty 

r=f mpÇIctoc ar ÇIp 

meeue pjoe ÇIc n=g 

na nau tyrou. 

ar ÇIpmeeue on pjo 

eÇIc mpeÇItopoc mn 

netouyh =nhyt=f 

h=noupictic =nte 

pnoute. Tkra 

 الورقة اخلامسة ظهر        

 احلسن للهواء

 يا رب

 

 

cic on etnanouc =n 

tepayr pjoe ÇIc ar ÇI 
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 اذكره. مع

 مثار األرض.

 والذين قدموا

 لك هذه

 القرابني والذين

 ُقدمت من أجلهم،

 اذكر

 يا رب أن متنحهم

 اأجًر امجيًع

 . وحيثامساوًي

 أن هذا يا رب

 هو أمر

 ابنك الوحيد

 أن نشرتك
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10 

 

 

 

 

15 

pecmeeue. m=n=n 

karpoc =mpkah. 

Auw nentaue ÇIne 

Nak ehoun =nne ÇI 

Dwron m=nnen 

tau=ntou etbyy 

tou. Aripeumeeue 

pjoeÇIc n=g] nau 

tyrou =noubeke 

=nte=mpyue. ep ÇI 

dy de pjoe ÇIc ou 

ehcahnepe =nte 

pekmonogenyc 

=nsyre etrenkoi 

 الورقة السادسة وجه        

 كاريف تذ

 قديسيك،

 تفضل أن تذكر

 آباءنا

 الذين أرضوك

 منذ الدهر. رؤساء

 اآلباء واألنبياء

 

 

 

 

5 

 

 

nwne=I ep=rpmeeue 

=nnekpetouaab. 

katax ÇIou n=g=rpme 

eue =nneneÇIote =n 

tau=ranak j ÇIn=m 

paiwn. =mpatr ÇI 

ar,yc. Neprovy 
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 والرسل

 والشهداء

 واملعرتفني

 واملبشرين

 واإلجنيليني

 وكل صدِّيق

 كمل

 يف اإلميان. وباألكثر

 العذراء

 

 

10 

 

 

 

 

15 

tyc. Napoctoloc. 

=mmarturoc. =nho 

mologytyc. =nref 

taseoeÇIs. Neuag 

gelictyc. Auw 

pdÇIkaion ty=r=f 

etjyk ebol h=n 

tpÇIctÇIc. =nhouo 

de tpar;enoc =nou 

 الورقة السادسة ظهر        

 كل حني القديسة

 اجمًد واململوءة

 مريم اليت ولدت

 ااهلل، ارمحنا مجيًع

 بصلواتها

 وخلِّصنا من أجل

 امسك القدوس

 الذي ُدعي

 علينا. اذكر

 اباملثل أيًض

 الذين يف الكهنوت

 الذين قد امجيًع
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10 

 

 

oeis nim etouaab 

auw ethaeoou ma 

r ÇIa trefjpepnou 

te. =n=gna nan ty=r 

hit=nnectw=b=H 

auw =n=gtoujon 

etbepekran etou 

aab =ntautauof 

ejwn. Aripme 

eue homoiwc =nnet 

h=ntm=ntouyyb 

tyrou =ntau==mton 
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 تنيحوا، وكل

 الذين من رتبة

 العلمانيني،

 نيحهم يف حضن

 إبراهيم

 

 

15 

=mmoou. m=nnet 

h=mptagma tyrou 

=nnlaikoc =n=g] 

=mton nau h=nkou 

ounou nabraham 

 قة السابعة وجهالور        

 وإسحق ويعقوب

 يف موضع خضرة

 على ماء

 الراحة املوضع

 الذي هرب منه

 احلزن

 والكآبة

 والتنهد.

 قولوا ]   

 [. األمساء   

 أولئك نيحهم

 عندك، وحنن

 الساكنني اأيًض

 يف موضع الغربة هذا

 احفظنا

 يف إميانك،
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m=n ÇIcaak =m=n ÇIa 

kwb. h=nouma nou 

otouet h=noumoou 

n=mton. pMa =n 

tafpwt =nhyt=f 

=n[ ÇIp=mkah =nhyt 

m=ntlupy =m=n 

pasehom@  

   eipate. ta o 

   nomata 

net=mmau ]mton 

nau hatyk. Anon 

de hwwn net=m 

peÇIma h=mpe ÇIma 

n[oÇIle hareh eron 

h=n tekpictic 
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 الورقة السابعة ظهر        

 واهدنا إىل

 ملكوتك،

 وامنحنا

 سالمك كل

 حني، بيسوع

 املسيح والروح

 القدس.

 اآلب يف االبن واالبن يف

 اآلب مع الروح

 القدس يف املقدسة

 الواحدة اجلامعة

 والرسولية

 كنيستك.

 صالة ]   

 [ أبانا   

 أيها الرب إله
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n=gj ÇImoeit hy=t=n 

ehoun etek=m=ntero 

=n=g,ar ÇIze nan =n 

tekeÇIryny =nouo 

eis n ÇIm hÇIt=n=i=c 

pe=,=c =m=npe=p=n=a 

etouaab. 

Patyr =u=n ÇIw u ÇIoc un 

patr ÇI cun agiw pneu 

matÇI. Nte ag ÇIa kai 

mony ka;oliky 

kai apoctol ÇIky 

cou ekklyc ÇIa 

   =p=i=s=l=y=l m=p=a=t=y=r 

   umwn 

pjoeic pnoute =n 

 الورقة الثامنة وجه        

 اآبائن

 ورب الرمحة،

 يا حياة كل أحد،

 

 

 

neneiote. Auw 

pjoeic =mpna. Pw 

nh nouon nim ;el 
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 ورجاء من ليس له

 رجاء، معني

 من ليس له

 معني، الذي أظهر

 هذه الصالة،

 اجعلنا مستحقني

 بضمري

 مقدس

 وحمبة تليق

 بالبنني،

 أن جنسر

 وندعوك

 صارخني
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15 

pic =nnete=m=ntou 

helpic. Tboy;ia n 

nete=m=ntou boy 

;oc. Pentafouw 

=nh ebol n=ntwbh 

kaac nan =h=nou=m 

psa mnoucuny 

dycic ec=t=bbyu 

mntagapy etprai 

peÇI =nnsyre et 

rentolma =t=ne 

pikal ei mmok 

enws ebol =h=n 

 الورقة الثامنة ظهر        

 بفم واحد

 مع قديسيك

 لنقول: امجيًع

 أبانا...

 بعد أن ُتقالو   

 هذه الصالة   

 هكذا اقل أيًض   

 أيها الكاهن   

 

 

 

 

5 

 

 

 

outapro =nouwt 

=m=nnekpetouaab 

tyrou enjw =mmoc 

je. Patyr umwn. 

   Mnncatreutaue 

   peÇIslyl. Sak 

   jooc on =nte ÇIHe =n 

   tok pouyyb 



 ( خمطوط باللغة القبطية من القرون األوىلقداس القديس باسيليوس ) 

515 
 

 نعم أيها الرب

 اإلله الذي ال تسمح

 أن جنرَّب أكثر

 مما نستطيع، بل

 مع التجربة

 أن حنتمل تعطي لنا

 وأن خنرج

 منها، جننا...
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15 

je a ÇIo pjoeic pnou 

te =n=fkw =an =nla 

au epÇIraze mmon 

para t=e=n[om al 

la h=mppÇIracmoc 

ef] n;e nan efi 

auw eei canbol 

harof. nahmn 

 انتهى نص املخطوطة.

 

 مالحظات على النص:

(: من املؤسف أن بداية هذا املخطوط قد ضاع، ألن 2و1وجه:  1ـ )ورقة  1

اليت يبدأ بها املخطوط مل ترد يف  «ebol HitmpeFcnoF بدمه»عبارة 

هذا املوضع من القداس الباسيلي اإلسكندري باللغة اليونانية
(7)

، كما مل 

ترد يف النصوص البيزنطية أو السريانية أو األرمينية املعروفة اآلن لنفس 

لقداسا
(8)

الصالة يف هذا املخطوط خمتلفة عن نص  ، ورمبا كانت بداية هذه

 القداس الذي بني أيدينا اآلن.

ال  «اأخذ خبًز»( يف التقديس على اخلبز واخلمر بعد 11ظهر:  1)ورقة  ــ 2

. وصالة التأسيس «على يديه الطاهرتني اللتني بال عيب وال دنس»ترد مجلة 

 Copticaنقابلها إال يف قصاصة قبطية للقداسبهذه الصورة املختصرة ال 

                                                 
7Anaphore Alexandrine de S. Basile, d’après le Paris graec. 325 
8 P. H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie (Theologie des 

christlichen Ostens, Texte und Untersuchungen, Heft 1), Műnster-in-W., 1931 (sigle N). 
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Lovaniensia n. 27 ، ويف صالة القداس حسب التقليد الرسولي للقديس

وشكرك قائاًل:  اهيبوليتس )القرن الثالث(، واليت نصها كاآلتي: ]أخذ خبًز

الكأس  اخذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسَّم ألجلكم. وهكذا أيًض

ُيسفك من أجلكم. عندما تفعلون هذا افعلوه قائاًل: هذا هو دمي الذي 

لذكري
(6)

.] 
بعد كلمة  «الذي للعهد اجلديد»( ال ترد عبارة 1ظهر:  2)ورقة  - 3

، ويف ذلك يتشابه هذا النص مع نص القديس هيبوليتس وقداس «دمي»

 القديس مرقس الرسول )بردية دير الباليزا من القرن السادس(.

صالة استدعاء الروح القدس، ترد  ( قبل14-12وجه:  3)ورقة  - 4

Ean sr=pkw ehraعبارة ] ÇI hÇI:y =mmok واليت ميكن ترمجتها إىل ]

وهذه  προεθήκαμεν ويقابلها باليونانية «سبق ووضعناها أو سبق وقربناها»

مع تقليد قداس القديس مرقس يف نصه اليوناني ىالعبارة تتمش
(11)

، وهي 

 الباسيلي الذي يورد الفعل اليوناني ختتلف عن التقليد اليوناني للقداس
προσφέρομεν  يف صيغة الفعل  «نقرب لك أو نقدم لك»والذي يرتجم إىل

 ehraÇI hÇI:y =mmok Auw =mpekmto ebol عبارة املضارع. كما أن
جند أن املعنى بها مكرر، وهي بذلك تتبع  «لك وأمامك» واليت حتمل معنى

 σοι ... ἐνώπιόν هذه العبارة هكذاتقليد قداس مرقس الرسول الذي يورد 

σου. 

بنيامني رئيس »اليت ترد قبل اسم  «عبدك»( كلمة 3ظهر:  4)ورقة  ــ 5

تنفرد بها هذه املخطوطة، إذ أننا ال نعثر عليها يف أي ليتورجية  «األساقفة

دليل  «عبدك فالن»أخرى. وهذه البساطة املتناهية يف تسمية البطريرك 

خ هذا النص الليتورجي، وأنه حيتوي على عبارات ترجع ي على قدم تاريـإضاف

                                                 
9 R. H. Connolly, Anaphore de la Tradition d’Hippolyte, J. T. S., xxxix, 1938, p. 352 

10 W. F. Macomber, The Anaphora of Saint Mark According to the Kacmarcik 

Codex, in Orientalia Christiana Periodica, 45 (1979), p. 95 
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فقد  «رئيس األساقفة»بالفعل إىل بداية القرن الرابع )عصر الشهداء(. أما لقب 

أكثر تداواًل منذ عصر القديس كريلس الكبري يف القرن  اصار لقًب

اخلامس
(11)

. وقد ُعثر على نص من أوائل القرن السابع امليالدي، ُيلقَّب فيه 

 Gerigma«رئيس األساقفة»م( بلقب 911 ــ 113، )31ابا دميان، البابا الب

,iepickopoc nrakatenapa tamianoc par،
(12)

كما ُعثر  

على لوح من ألواح الذبتيخا يف أمخيم، من أيام البابا بنيامني األول ُيلقب  اأيًض

 abba beniamin ar,iepickopou kai abba فيها بنفس اللقب

kopou or:odoxoueunwmou epic
 (13)  

    م(، بدأ لقب911 ـ 113ومنذ بداية القرن السابع، من أيام البابا دميان )  

رئيس »يف الليتورجية القبطية حيل حمل لقب  «πατριάρχης بطريرك»

ظل يلقَّب به بابا اإلسكندرية يف  «رئيس األساقفة»، إال أن لقب «األساقفة

من الدير األبيض بسوهاج خمطوطات القداسات اليت وصلت إلينا
(14)

. 

 «συλλειτουργός  شريك يف اخلدمة» ( لقب12-11ظهر:  4)ورقة  ــ 6
فنحن جند هذا اللقب متداواًل  .«رئيس األساقفة» من لقب ادًمأكثر ِقهو 

رسالة  بكثرة يف أوائل القرن الرابع، وذلك عندما كان يرسل أحد األساقفة

البابا ألكسندروس بابا اإلسكندرية نرى ذلك يف كتابات  إىل أسقف آخر.

والقديس أثناسيوس الرسولي ويوسابيوس القيصري، كما يقابلنا بكثرة يف 

القرن اخلامس يف زمن جممع أفسس وجممع خلقيدونية، كما يرد أربع مرات 

 يف قداسات الدير األبيض بسوهاج.

                                                 
11 lettre XXIII, P.G. LXXVII, c. 132; lettre de Paul d’Émèse, ibid., c. 165; lettre à Maximien 

de Constantinople, ibid., 253, … 
12 W. E. Crum, Coptic Ostraca from the Collections of the Egypt Exploration Fund, the 

Cairo and others, Londres, 1902, n. 18 
13 W. E. Crum, Cat. Of the Coptic MMS in the British Museum, Londres, 1905, p. 400, n. 

971 
14 J. Doresse et Dom E. Lanne, op. cit. p. 41.   
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فلم نتمكن من حتديد  «كولوثوس» أما عن شخصية األسقف

. إذ حيتفظ لنا اذا االسم كان من األمساء املتداولة كثرًيشخصيته، ألن ه

التاريخ خبمسة أشخاص على األقل حيملون هذا االسم، منهم اثنان من القرنني 

الرابع واخلامس
(11)

. 
( ميكننا مقارنة صالة جممع القديسني مبا ورد 14-9وجه:  9)ورقة  ــ 7

وبعد » ن الرابع(:يف عظات القديس كريلس األورشليمي للموعوظني )القر

الذين رقدوا، أواًل البطاركة واألنبياء والرسل والشهداء  اذلك نذكر أيًض

لكيما يقبل اهلل طلباتنا بصلواتهم وشفاعتهم. ثم نصلي من أجل اآلباء 

ألجل مجيع الذين رقدوا قبلنا،  االقديسني واألساقفة الذين رقدوا، وعموًم

نفس اليت ألجلها نرفع هذه وحنن مؤمنون بأن هنالك فائدة عظيمة لأل

 .(PG 33, 1116 A-B) «التوسالت بينما ُتقام الذبيحة املقدسة والرهيبة
كانت نداًء ُيوجَّه للشمامسة  «قولوا األمساء» ( عبارة6وجه:  1)ورقة  ــ 8

ليقرأوا األمساء املدونة على اللوحني املعدَّين لذلك )الذبتيخا(؛ وهما لوح لألحياء 

، يشمالن أواًل أمساء القديسني والبطاركة الذين انتقلوا، وبعد ولوح للمنتقلني

ذلك أمساء األشخاص الذين يتقدم بهم املسئولون يف الكنيسة لتذكارهم. 

وُيعترب ذكر الراقدين يف سجل خاص حترص الكنيسة مع املؤمنني على 

ذكرهم يف ذبيحة اإلفخارستيا دلياًل يكشف عن عقيدة الكنيسة القوية 

ة من جهة شركة القديسني ووحدة جسم الكنيسة األحياء واألموات الراسخ

 .امًع

 غاية البساطة ا( االعرتاف األخري جاء بسيًط11-3ظهر:  1)ورقة  ــ 9
االبن واالبن يف اآلب مع الروح القدس يف كنيستك املقدسة الواحدة  اآلب يف»

القديس  ويتشابه هذا االعرتاف مع ما ورد يف قداس .«اجلامعة الرسولية

                                                 
15 Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d’Égypte, Le Caire, 1907 
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أومن باهلل اآلب ضابط » بردية دير الباليزا السابق ذكرها: مرقس حسب

الكل وبابنه الوحيد يسوع املسيح وبالروح القدس وبقيامة األجساد يف 

االعرتاف من خصائص الليتورجيات  وكان هذا .«الكنيسة املقدسة اجلامعة

الثالث عشر( القدمية وذلك حسب ما ذكره العالمة القبطي ابن كرب )القرن 

وإذا » يف كتابه مصباح الظلمة يف إيضاح اخلدمة الباب السابع عشر:

 .«تكاملت الصلوات كلها يعرتف الكاهن بالثالوث
ويف النهاية، إذا ألقينا نظرًة سريعًة على هذا النص، جند أن هناك على 

 األقل أربعة عناصر أساسية متيزه عن معظم النصوص الليتورجية األخرى:

 (.2و1وجه:1اليت يبدأ بها النص ) »بدمه»عبارة  :أواًل

 »سعلى يديه الطاهرتني اللتني بال عيب وال دن»: غياب عبارة: اثانًي

 (.11ظهر: 1)

وهذا اخلبز »: غياب اجلزء الثاني من صالة استدعاء الروح القدس اثالًث

 (.13ظهر: 3) » اكرمًي ا..  وهذه الكأس دًماجيعله جسًد

ظهر: 4) «عبدك فالن»سيط الذي ُيلقَّب به رئيس األساقفة : اللقب البارابًع

3.) 

إن هذا النص الذي اكتشفه العامل دوريس، مبا يتميز به من هذه 

العناصر، ال ميثل فقط شهادًة مباشرة لنص الليتورجية املصرية لقداس القديس 

باسيليوس كما كانت يف عصر البابا بنيامني يف القرن السابع امليالدي، بل 

تعود بنا لنص القداس كما كان ُيصلى به يف كنيسة اإلسكندرية منذ و

 القرن الرابع امليالدي.
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