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 نص جديد لطرح أحد الشعانني
 

 نبيل فاروق وحقَّقها هلا قدَّم

 

 

 مقّدمـــة

م هذا الّنص اجلديد لطرحقّدُن
(1)

أحد الشعانني وهو خيتلف عن النص  

اصعد إىل اجلبال  »»»Ma]enak...» املعروف واملشهور لدينا الذى بدايته

 الشعانني، حدأيف عشية وباكر  اقال دائًموالذى ُي (2)«العالية يا مبشر صهيون

يقال فى باكر أحد  الكثريينوهناك نص ثان مطبوع وغري معروف لدى 

أيها امللوك تفهموا  nou si`cbw \ouo ;niourwou ka;» الشعانني وهو

(3)«وتأدبوا
 . 

                                                 
رراآل مرر   .م ّسررإ ىلررب  ح رر   ،درر لنت  ،تفسرر ح    حررحأ ل برر ب د لتدرر وب يرر    رر  ت   يهرر الطررح أ    الطح ترر   1  ب  فلكتف 

ر  آلب رح  ت ر    منر د لح ع   األ لر    ّّ مرإ ل رح  در  ي الطرحأ وم   ر .  طرحأ  ترو الّحرع ن   ل ر ب د لنغرّ العح لرّ  د ل دطلر دعرو  وائم 
ر« النهرإ احتمنر »  في صن ا  حفع يخ ح عحرلّ  در كحطندّ الك ه  ؛ة اإلن  ر ءدعرو  رحا   فرب  سري   اآل إ ل ر ب الطرحأ وائم 

ال ررر ء ، «م ررروم   فررري ط ررر   الكنلسرررّ»،«معب رررإ المصرررطنت   الكنسرررلّ»اهب مررر  الكنسرررلّ ال دطّلرررّ ، نظرررح  من سررر    ح ا
       . 11ر11إ،  ص3002الم ل ،

كتررر ب » المعنررإ م خ ئ ررر   رررح  ،  ي انظررحا ال مرررص فن  مررر    الم ررر ح   ؛يخصررر ص هررررا الطرررحأ طررر ادطحي رررّ   ل رر ب  3
؛ ال مرص ف ن مر    الم ر حا  ال مرص يحن در  11 ر 1إ، ص1111، مطدعّ ال رول  مكر حي  ، «سّطح ت   الدسخّ الم وّ 

، «الصرررن ب  الحرررع ن    طح تررر   الصررر إ يكتررر ب و حة ع ررو» ال ررر  ا وو ررر    رررح   خرر وإ كنلسرررّ دررر ين    ياليحم سرر
الصررررن ب  الحررررع ن    طح ترررر   الصرررر إ الكي ررررح  يكترررر ب و حة ع ررررو»؛ 10ر 8إ، ص1131مطدعررررّ ال ررررول  مكرررر حي  ، 

امن سر    مطرحا  ينرب  احسر ن    المتح رب، طدرع درصمح صر تب النل فرّ ا ندر  ، طدع عنب نف ّ ال مص عط هللا«لخمس   ا
اهرررتإ دطدعررّ ال مرررص عطررر هللا « كتررر ب طح تررر   الدصررخّ الم وسرررّ»؛ 11-1، ص 1118 ف  ال  ئم ررر إ الدطحيحكرري، سرر  

رر ؛ انظررحا 12-2، ص1191الطدعررّ الم نلررّ،   حسرر ن    المتح ررب، مطدعررّ   صررو خ ررح، الطد عرر   المتن عررّ لط رر    لض 
      تحت ب اسي   اآل إ تسب تحت ب آد ء الكنلسّ ال دطلّ األحم ركسلّ.      

كتر ب طح تر   »   الم ر حي، المعنرإ م خ ئ ر   رح    انظرحا ال مرص ف ن مر ؛يخص ص هرا الطحأ ،اإل  ب دطحي ّ آو 2
طدعررّ ال مررص « كترر ب طح ترر   الدصررخّ الم وسررّ»؛ 11ر 13، ص1111مطدعررّ ال ررول  مكرر حي  ، « الم وسررّ الدسررخّ

 .11ر 11عط هللا  حس ن    المتح ب، ص
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الذى حنن بصدده هو الثالث هلذا العيد، ويقال بطريقة واطس النّص
(4)

 .

، «اصعد إىل اجلبال العالية يا مبشر صهيون» ؛يف الطرح السالف ذكره جند

حنن كاتب الّنص الذى وقد استعان  ي،للّنص العرب أّن الّنص القبطي موافق

يف بداية األرباع القبطية من نّصنا،  ، وذلكبصدده بالربع األول من الّنص الدارج

 . خيتلف عن ترمجته العربية لكنه

ستيخوناال
(5)

، ولكنه اقد استعان به الكاتب أيًض ياألول من الربع الثان 

 يالربعان الثالث والرابع خيتلفان عن باق. إال أن ستيخوناتاال يخيتلف عن باق

الطروحات،  يكما يف باق ار عربيًّفّسُي يالقبط يف نهاية النّص. الطرح الدارج

بعض الكلمات مأخوذة من الطرح السابق،  يا يف هذا النص العربوجند دائًم

التى ترد يف  ،« ي[األعال = العال]أوصّنا يف » « أوصّنا البن داوود . . .»كمرد 

يف الطرح الدارج ويف  ا. وترد أيًض13212؛ يوحنا 11ــ1211 مرقس ؛11ـ1221متى 

 يتأت اخرًيوأ .« ى . . .أصل يّس خيرج قضيب من» 1211 ءشعياإآية  ؛انّصنا أيًض

 أّن من» ؛12221؛ ومتى 323يتان اللتان ينفرد بهما نّصنا وهما من املزمور اآل

 . 34225متى  «تعالوا إىّل يا مباركى أبى . .  » ؛ « أفواه األطفال . . .

                                                 
  tocab`hxoc لتر   اطر  hxoc  `adam` لتر  آواإ»اليحم سريا ي مّ ال مص عيو المسلح المسرع ول  ب العوّ  1  

سرت خ ن  .   ي اوإ  فري طر ب ا  adam`    لهإ ينت  اواإ معنر      الحريء عنرب     تواكلرّ  ر إ ا منر   الترب   لهر  
  hxoc`   ي العنل رررّ   كنمرررّ pibatoc   لهررر  ء عنرررب     تواكلرررّ  ررر إ الخمرررل  التررربي  نتررر   اطررر  معنررر      الحررر

ح رر   ال دطلرّ. التررب كر  ح ررع منهر   ح عررّ ا واإ  الر اط   ررو   عنرب طرر ب الر    الرررا  سرت خ ن   األ ؛ف لنتنرر   ،  ن نلرّ
طلررّ....  اعنررإ        اسرر تخ   حررع ح ال د ح رر   الم   نررّ هررب األاسررت خ ن    ي  ح ررع حررطحا  ممرر  ي ترر   مرر  الحررعح ف 

  ا  لكّمر  ي رح م طرع ا  امنر   فري ال رحاءة دطحي رّ.    9  ن رص عر  عروو ا  العح لرّ.   م  طع في ال دطرب  المروائح  9اآلواإ 
   او عنهر   خطرف.  مرع رلرش لبحرعح ير   ا   ب رح    8م  طع  ا  ن ص ع   8 بخطف.      است خ   ال اط   9 او ع  
سرررحاح كتررر ب األ». انظرررحا «و ل رررّ السررر عّ  صرررح  ه رررو فررري مررر ا    طررر ب  ا واإ  الررر اط    صررر حهم  دفرررح  طررر ب    ط يررر 
 .330 -311إ، ص1131سكنوحيّ، ا  اإلند     ن  مطح  ب ال ن   مح  نف ّ األص، طدع د«الم ّوسّ

سرتخواإ الن تر ح ي ال دطري، تطنرى عنرب كر  حرطحة كنمرّ مر   صر    نر ني، وخنر  فري ا   uxoctc`  Pi سرت خ   ا  5 
 ل رر ب  ،غ ررح المرر     كحررطحا  الم ام ررح ال دطلررّممرر  الموط كلرر    ا دصرر لل      ؛مرر  الح ررع ال دطرري المرر  ح  ك لحررعح

« سرحاح الم ّوسرّكتر ب األ»انظرحا    الم مر ح. هنش فل  ب ممو  ا ست خ   الم ل     الهنش الم ل  م  الح ع   لض  لنحطحة 
   .181ص
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إجنيل عشية أحد الشعانني تدور قراءاته حول إقامة لعازر والطيب  إّن

ى الكثري الثمن، وهو ما يذكره طرحنا الذى يذكر أّن السيد املسيح بَك

 على لعازر. 

 تقــديم املخطــوط

جـ، مبكتبة 44ــظ 44طقس، ورقة  43الّنص الذي نقّدمه يرد يف خمطوط 

 ي،طنطا، حمافظة الغربية،وحيتوكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، برما

  2على

 .ملستعملة يف عشية أحاد شهر كيهكالطروحات اــ 

األربع هوسات والسبع ثيؤطوكيات يف صالة نصف الليل، وليلة الثامن ــ 

عيد و ،والعشرين، وبرمون امليالد، والتاسع والعشرين من شهر كيهك

 .امليالد

 .ليلة احلادي عشر من طوبةالطروحات التى تقال على األربع هوسات ــ 

 .ة اآلالمحاد الصوم الكبري ويف مجعآالطروحات املستعملة يف عشية ــ 

 .سةّدحاد اخلماسني املقآاملستعملة يف دام الطروحات الواطس واآلــ 

عشر من  ياإلبصاليات األربعة التى تقال على األربع هوسات ليلة احلادــ 

 قال يف مجعة اآلالم. ـُت يعربعيد الغطاس اجمليد، ويليه طلبة وشهر طوبة 

ش 1542الثامن عشر من شهر أبيب  ظ يف اليوم112تاريخ النسخ بالورقة 

  م[.1322يوليو  24املوافق يوم األثنني ]

 رة                     ــذه النشــع يف هــج املّتبــاملنه

طاء االمالئّية والنحوّية مسلساًل، وقد أصلحنا األخ ارّقمنا الفقرات ترقيًم

 . ياألصلية يف احلواش الكلمات، وأوردنا يوالعرب يص القبطيف الن
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 صـــّالن

 

 األحد السابع أحد الشعانني طرح وأطس ظ [44]

1 masenak  hijen  outwou  et[oci vyet 

hisennoufi  `nciwn [ici `ntek `cmy [45]جـ  qen 
oujom  hisennoufi `n  il=ym

)6(
 

2 Ajoc
)7(
  `nnibaki  `nte  iouda  ajoc

)8(
 

nwou  icpeouro  af`I  saro
)9(
  `ere 

pefhwb  `mpefbe,e  swpi  nemaf 

3 Afhicen]  `nciwn  qen  outoubo  nem  

oume;myi  ouoh  afmosi  qen  tecmy]  

qen  ou`wou  nem  outai`o 

4 `wcanna  `psyri  `nd=ad  `f`cmarwout
)10(

 

`nje  piouro  je`wcanna  qen  

nyet[oci
)11( 

vai  pe`pouro  `mp=icl 

 

 

 

 الزيتونة تفسري طرح أحد الشعانني أي          ظ[45]    1

                                                 
1 

`il=ym 
 

7 Ajwc  

8 ejoc`  
9
 Sero    
30 

Fcmarwout   
11 

Niet[oci   
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قال عّدي طريقك بفرح يا مدينة أورشليم ألّن ملكك أتى إليك مبجد
(12)

 

اوبهاء عظيم راكًب
(13)

 على جحش ابن أتان يصلب عنك لكي خيلصك . 

إّن خالصك دي وافرحي فرتلوا ببهاء وأصوات الرتاتيل يف هذا اليوم وعيِّ 2

من شجر الزيتون  امن قلوب النخل وأغصاًن اب وخذوا بأيديكم جريًدقد قر

باسم  يت، مبارك اآلأوصّنا البن داوود أوصّنا يف العال»خّلصنا قائلني2 حوا ُموسبِّ

 «.الرّب

معه مجع كبري وتالميذه القّديسني  ىثّم أتى الرّب يسوع من أرحيا وأت 3

اواجلمع أعّدوا أغصاًن
(14)

يفرحون ويتهّللون إىل  ٍلمن األشجار وأتوا قّدامه بتهلي 

، هذا هو أوصّنا يف العال»2 نيأن بلغوا يروشليم صارخني قائلني بتسابيح السمائي

 «.ملك إسرائيل

جـ [ للرّب التسابيح والتماجيد والربكات والكرامات وجمّدوا 42] قّدموا 4

 ون أمامه ساجدين يف يروشليم .ّدوس العالي. كل أبواب األمم خيرامسه الق

تعالوا نتهّلل للرّب ونسبح إهلنا 5
(15)

هش مّلا بالتماجيد والربكات عقلي د 

معتديد يسوع املسيح رأي الس
(12)

لعازر لكنه إلهاعيناه على  
(14)

حقيقي أقامه  

نسبح عظمته بالتسابيح الروحانّية فل امن بني األموات يف اليوم الرابع وجعله حرًّ

تى باسم ، مبارك اآل العالأوصّنا البن داوود أوصّنا يف»والتماجيد السمائّية 2 

 «.الرب

                                                 
  ادم و    13
 حاكب   12
 اغص     11
 ا هن    11
  تومع   19

 ا      11
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تعالوا يا بين 6
(13)

ملوا النبوة أميلوا بسمعكم وافهموا وتأالعربانيني و 

خيرج قضيب من أصل يسىهكذا 2 »ةالقائل
(11)

ويزهر ويعلو 
(21)

ويظهر يف  

 روح احلكمة، روح الفهم واملشورة، وسطنا، وحيل عليه روح اهلل، روح القوة،

 «.من الروح وخوف اهلل ئهبة، وميتِلظ [ روح املو42]

ل يفرح ويتهّلل ويرّتل يف وسطنا اليوم بالتسابيح الروحانّية داوود املرّت 7

ح مع سبِّوحنن ُن«. ابًحأفواه األطفال والرضعان أعددت لك ُسإّن من »قائاًل2 

وصّنا يف أ»صارخني قائلني2  ياملالئكة يف هذا العيد املقّدس والفرح الّروحان

 «.هذا هو ملك إسرائيل ،باسم الرّب ي، مبارك اآلتالعال

 نا بهجةأن يؤهل ــكره السجود لذــ وحنن نسأل الّسيد يسوع املسيح  8

رثوا يأب يتعالوا إلّي يا مبارك»سمعنا الصوت القائل2 اخلالص وي
(21)

امللك  

 «.لكم من قبل إنشاء العامل املعدُّ

أمراضنا  يبدّية واحلياة السرمدّية ويشفويقيمنا عن ميينه يف امللكوت األ 9

 ةت فينا احملّبة، والرمحة، واالّتضاع، واألمانبِّواجلسدانّية، ويث النفسانّية،

ةرثوذكسّياأل
(22)

جـ [ عن الطائفة املسيحّية ويثّبتنا 44،ويكسر قّوة الشيطان ]

م لنا بصعود مياهنِعخري وُيعلى اإلميان املستقيم، إىل النفس األ
(23)

األنهار  

 مطار ويرّخص األسعار.ويكثر الزرع واأل

                                                 
 ايني   18
 لس    11
  لعن اء   30

 احم ا   31

 ا حيوكسل    33

 مل     32
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بشفاعة 11
(24)

نا الشفاعات معدن الطهر والربكات سيدتنا كلذات  

والدة
(25)

نبياء، ، واآلباء، واألةئكمرمتريم النقّية، وكافة املالّية اإلله الزك 

 مني. أني، نياوببرار، والطيسني، واألوالرسل، والشهداء، والقد

 

 

                                                 
 دحف ع    31
  الو    31
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