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

 دكتوراه يف العلوم الالهوتيَّة ــ جامعة أثينا

 ي القبطيـباحث باملركز الثقاف

 

 حتليل حمتوى الكتاب

، حمتوى الكتاب حتليلتناولنا يف مقالنا بالعدد السابق، موضوع: 

ويف هذه احللقة نستكمل العصور،  مّر الثابتة علىوبالتحديد احملتويات 

 ،خرآلللمحتويات اليت تغريت مع مرور األيام لسبٍب أو املوضوع بدراسة حتليلية 

علًما بأن كل هذا  ،اسواء تغري مكانها بالكتاب، أو ُأضيفت إليه مؤخًر

 ا.حتت عنوان: دراسة احملتوى تارخييًّالسرد ال يزال 

 :األياممرور تغريت مع  ليتااحملتويات  ثانًيا ـ

 العنوان:أ( 

كتاب  عنوان أن ول من هذه السلسلة من املقاالت،ذكرنا يف العدد األ

، حينما عرضنا على مدار األيام ، مر مبرحلة تطور وتغيري«القبطية األجبية»

لصلوات السواعيدالَّاًل لعنوان أقدم خمطوط لدينا حيوي 
(1)

. واليوم نعرض 

 .W. Eنه منذ أن نشر العاِلم الربيطاني إنقول ف ،صيلتفاملوضوع بأكثر 

Crum  احلائطية املوجودة على اجلدران األربعة ملكتبة دير الكتابات

القديس األنبا شنوده بسوهاج
(2)

ـ  غري معروفة بالتحديدـ واليت ترجع لفرتة ما  ،

                                                 
مدرسة اإلسكندرية، السنة األولى، العدد األول،  مجلة، «(1القبطية ) «األجبية»دراسة عن كتاب » راجع مقالتنا: 9

 .141 -131 ص، 9002بريل إ -يناير
حجرة على يمين الهيكل الرئيسي لكنيسة الدير، ومن خالل موقعها )داخل الهيكل(  هذه المكتبة كانت تشغل 2

 = راجع: القس شنوده ،كنيسة الدير لداخالطقسية لكتب الدير المستخدمة في العبادة  المكتبة ومحتوياتها، نفهم أنها كانت
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(11ـ 12)ولكن بالتأكيد قبل القرنني الـ 
(1)

 هي تلك الكتابات القبطية و. 

حيث  .من كل كتاب عدد النسخ احياًنأو ،مساء الكتبأعبارة عن  قائمة ب

العهدين القديم واحلديث، أسفار  (كتبخمطوطات )من  اكانت تشمل عدًد

والعديد من سري الشهداء والقديسني، واملواعظ ... إخل
(4)
. 

أن كتب العبادة القبطية يومئذ )أي  منذ أن ُنشرت هذه القوائم أيقن العلماء

  تلك الصورة اليت هي عليها اآلن. ( كانت بصورة غري11ـ 12بل القرنني الـ ق

اشرًة من كتب بحيث كانت ُتقرأ القراءات الكتابية املستخدمة يف العبادة م

د بداية الفصل ُيحدِّ ل أو فهرسستعانه بدالَّاالاألسفار املقدسة، من خالل 

املنتخب للقراءة يف كل مناسبة، وكذلك نهايته
(5)
. 

وضع الكتب الليتورجية يف قوالبها  الفرتة السابقة على أي أننا نتحدث عن

. وإن كان هذا الكالم ُيقال على الكتب بالصورة املتعارف عليها اآلن

القبطية  «األجبية»الليتورجية القبطية بصفة عامة، فهذا ينطبق على كتاب 

( بالدرجة حيوي مادة كتابية )أي املزامريبصفة خاصة، ذلك الكتاب الذي 

الكتب من الثانية )بعد القطمارس( بني أقرانه  وبالتالي حيتل املرتبةاألوىل، 

عدم وجود كتاب  نفهم سر ، نستطيع أنومن ثم .يف هذا املضمار الليتورجية

                                                                                                     
، مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي، الطبعة تراث األدب القبطيماهر إسحق، والدكتور يوحنا نسيم يوسف، 

 .102 -101، ص 9003األولى 

 .13-19ترجع لفترة القرنين الـ  مؤرخة توجد كتابات أخرى على نفس الجدران أحدث منهاحيث  3 
4 W. E. Crum, «Inscriptions from Shenoute's Monastery», The Journal of Theological 
Studies, 5 (1904), pp. 553-569. 

قبطي، بالمكتبة الوطنية  13تحتوي هذا الدالل، هو المخطوط  التيو  جودة حتى اآلنو من أشهر وأهم المخطوطات الم 5 
ل خره دالا آمنمنمات، وببمجموعة كبيرة من ال اباللغة القبطية فقط، مزود   ، وهو يحوي األناجيل األربعةالفرنسية بباريس

تاج األنبا ميخائيل من إن م، وهو1110يرجع لسنة  هذا المخطوطومن المعروف أن حاد بطول السنة القبطية. لقراءات اآل
 على سبيل المثال: ، راجعبلغات شتى بحاث عديدةأ، وقد نشرت عنه (م1901 -1111بين عامي  مطران دمياط )ما

George W. Horner, The CopticVersion of the New Testament in the Northern Dialect 
Otherwise Called Memphitic and Bohairic, Oxford, Clarendon Press, 1898, t. I, pp. XLI- 
XLVI;  Jules Leroy, Les Manuscrits coptes et coptes-arabes illustrés, Paris, Geuthner, 
coll. l’Institut français d’archéologie de Beyrouth, n° 96, 1974; Ugo Zanetti, Les 
lectionnaires coptes annuels Basse-Égypte, Université catholique de Louvain, Institut 
Orientaliste, Editions Peeters [distributor], 1985; Mahmoud Zibawi, L’Art Copte en 
Égypte, Paris 2000, n° 56; Anne Boud’hors, Pages chrétiennes d’Égypte, les  manuscrits 
des Coptes, Bibliothèque nationale de France, Paris 2004, pp. 39-42. 
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ني القرن فرتة لألجبية القبطية بالصورة املتعارف عليها اآلن قبل واحد )خمطوط(

11ـ 12الـ 
(6)

عتبار االاًل، مع األخذ يف هذه الفرتة فقط دالَّ، إذ كان فيما قبل 

فوون نصو  املزامري عن ههر قلب، حيأن العادة كانت وال تزال أن الرهبان 

 دالٍَّلال حيتاجون إال إىل  اويرتلونها بصورة شبه مستمرة، فكانوا قدمًي

ن دة لكل ساعة، لتاليف النسيارهم ببداية املزامري وقطع الصلوات احملدَّكَِّذُي

أو السهو، وهذا يتفق مع الصورة اليت عرضناها لنص صلوات السواعي الواردة 

عود للقرن  تبوند مورجان بنيويورك، واليتمن مكتبة بري 574Mباملخطوط 

التاسع امليالدي
(7)
. 

ن بأكثر من طريقة، أي ِوا ُكتب الكتاب بالكامل فيما بعد ُعْنوبالتالي ملَّ

يف  ينالأخذت تتطور حتى وصلت إما  بصيغٍة يف بدايته كان عنوان الكتاب أن

  oujwm  `nte   nieuxh  ~mpie\oou  م1751طبعة الكتاب للمرة األوىل سنة 

/nz  \nem  piejwr كما سبق كتاب الصلوات النهارية والليلية السبع: أي ،

وأشرنا قبل ذلك
(8)

 . 

من لكثري أن هذا العنوان ال يتفق مع ا إىل سبق وأشرناأننا  رُأذّكولكن 

  ni]lhl  napie\oou خر، مثل:آ اعنواًنحتمل  واليت وصلتنا اليتاملخطوطات 

nem napiejwr\ دون حتديد عدد هذه الصلوات النهارية والليلية :أي ،

 «القبطية األجبية»وهذه الصورة للعنوان أدق وأمشل، فهل كتاب  الصلوات. 

 ؟يشمل سبع صلوات فقط

عتربنا أن صالة نصف االيوم مثان صلوات إذا الواقع أن هذا الكتاب يشمل 

الليل صالة واحدة، ويشمل عشر صلوات إذا أعتربنا أن كل هجعة )خدمة( من 

                                                 
 13-19قبل القرنين الـ  نعرفها لآلن ال ترتقي لفترة ما «القبطية األجبية»سبق وذكرنا أن أقدم نسخ مخطوطه لكتاب  6 

مدرسة اإلسكندرية، السنة األولى، العدد الثاني،  مجلة، «(9القبطية )« األجبية»دراسة عن كتاب » بكثير، راجع مقالتنا:
 .111 -111 ص، 9002أغسطس  -مايو

 .111 -011المقال السابق الذكر، ص  راجع 7 

مدرسة اإلسكندرية، السنة األولى، العدد األول،  مجلة، «(1القبطية )« األجبية»دراسة عن كتاب » راجع مقالتنا: 8 
 .140 ص، 9002بريل إ -يناير
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احلالتني الكتاب ال  تاأي أن يف كل .هجعات صالة نصف الليل صالة خاصة

وبالتالي  سجل بعنوانه املطبوع عليه اآلن.ُمهو كما  ،حيوي سبع صلوات فقط

بروما  م1751روفائيل طوخي سنة  ل: ملاذا إذن طبعه األسقفجيدر بنا السؤا

 سم ما دام الكتاب حيوي بالفعل أكثر من سبع صلوات؟االبهذا 

أن األسقف  ننا جندإنفسه، حيث  والرد يأتينا من دراسة حمتوى الكتاب

صلوات: باكر والثالثة والسادسة والتاسعة  اطوخي طبع الكتاب حمتوًي

 حيوي سبع صلوات فعاًل االليل فقط. أي أنه نشر كتاًب والغروب والنوم ونصف

 ، ومل ينشر يف هذه الطبعة صالة)إذا أعتربنا صالة نصف الليل صالة واحدة(

 ،قبطي 41مل ترد باملخطوط الذي نشره ) تلك الصالة بإعتبار أن ،الستار

  ة خاصة بالرهبان، وبدأت، كما أنها صال(اتيكانيةفباملكتبة الرسولية ال

 †) بن َكربقس رهباني بربية القديس أنبا مقار حبسب شهادة كط

م(1124
(9)
... 

طبعة األسقف طوخي ُمطابق حملتوى الكتاب،  ماوبالتالي العنوان عند

طبع الكتاب عدد من الناشرين )وأغلبهم من الرهبان مثل:  اولكن الحًق

مان سلي صليب املسعودي الربموسي، والقمص عبد املسيح القمص عبد املسيح

فصار حمتوى  السرياني(، فأضافوا عليه صالة الستار، دون تعديل يف العنوان،

 .هعنوانالكتاب ال يتفق مع 

 فتتاحية:الصلوات االيف ب( 

فتتاحية كانت وال تزال االتلك الصلوات ق أن بذكرنا يف العدد السا

( 1 ،صالة الشكر( 2، واجملدلة البسملة( 1: العناصر التالية من تتكون

 زمور اخلمسني.امل

فتتاحية بالكتاب املطبوع بني أيدينا اليوم تشمل عنصر لكن الصلوات االو

 عبارةهي ف .«يارب بارك. آمنيارحم، يا رب  ،يا رب ارحم» :عبارة خر وهوآ

                                                 
 راجع: الفصل الخاص بشهادة الُكتاب األقباط عن صلوات السواعي في القرون الوسطى. 1
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األوىل  وردت يف بعض املخطوطات وليس كلها، ولكن إذ وردت يف  الطبعة

م(1751 ، روماطوخي)طبعة األسقف روفائيل  هلذا الكتاب
(11)

ثبتت يف  ،

  األجبية» كتاباملتأخرين على نسخ  الُنساخبعض إذ دأب  إىل األبد، الكتاب

 .تلك الطبعة من «القبطية

براهيم بن مسعانإ يأتينا من عمل الناسخ املشهوروالدليل 
(11)

 الذي أضاف ،

طقس باملكتبة البطريركية  121مسلسل/ 689ط اجلزء األخري من املخطو

، كما أضاف أو عدل (حيوي فصول األناجيل هذا اجلزءو) ،اهرةالقبطية بالق

 اكي يصري املخطوط بهذا التعديل صاحًلبعض الكلمات يف املخطوط، ل

ستخدام الليتورجي وقتهالال
(12)

بدقة، ظ لتلك اإلضافات والتعديالت الِح. وامُل

 طوخي.روفائيل تماشى مع طبعة األسقف ي جيد ُمعومها

 كل صالة: نماجلزء الرئيس يف ( ج

 ومازالكل صالة كان  منذكرنا يف العدد السابق أن اجلزء الرئيس 

 عبارة  (1 طع(،( الطروباريات )الِق2( املزامري، 1تكون من العناصر التالية: ي

. وبالتالي فثمة بعض «قدوس قدوس قدوس»( قطعة: 4 ،كريياليصون

ا يف اإلضافات وردت مع الزمن يف نص الكتاب، سوف نعرضها وندرسه

 السطور اآلتية:

 فتتاحية: العبارة االـ 1

                                                 
 .1، راجع الطبعة المذكورة، ص «الليلويا»هو جدير بالذكر أن هذه الطبعة ختمت هذه العبارة بكلمة  مما 91
عاش  ،ألم مريم رئيسة دير البنات )الراهبات( بحارة الرومل اكنسي مشهور، كان شقيق   وفنان ناسخ بن سمعان: ابراهيم 99
 ، راجع:الناسخ أبو طبل ابن سمعان الخوانكي غير ابراهيم ا. وهو غالب  القرن الثامن عشر غضون  في

Magdi Guirguis, An Armenian Artist in Ottoman Egypt, the American University in Cairo 

Press, Cairo- New York 2008, pp. 90- 92.  

، 9001، 1، المجلس األعلى للثقافة، ط. وأيقوناته القبطية فنان في مصر العثمانية يوحنا األرمنيمجدي جرجس،  -
 .111 -102ص 

كندرية، السنة األولى، العدد الثاني، مدرسة اإلس مجلة، «(9القبطية )« األجبية»دراسة عن كتاب » راجع مقالتنا: 92
 .111 -111 ص، 9002أغسطس  -مايو
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أي  « Psoic nai nan G?  Allhloui`a » أي مقدمة كل صالة، أو عبارة

لعنا عليه، طَّعبارة مل ترد يف أي خمطوط اهي ، « ( الليلويا1) رحمايارب  »

يستلمها اخللف  اليتولعلها كانت من التقاليد الشفوية املتوارثة واحملفوهة، 

لف. والدليل على ذلك أنها غري مكتوبة حتى اليوم يف العدد األكثر من الس عن

 نتوام.اتلوها الكل يف صلواتهم بيالطبعات، ومع ذلك 

 جنيل: فصل اإلـ 2

 اخًرهي فصول مضافة مؤبوضعها احلالي الفصول املختارة من األناجيل 

خطوطات ن بعض املإنقول  ،لتحديد أكثراألمانة العلمية ول. وألجل ما انوًع

جنيل يف ساعة واحدة أو أكثر من ساعة، ولكن ال كان يرد بها فصل لإل

جنيل يف كل ساعة، من اإل واحدة قدمية كانت تشمل فصاًلتوجد خمطوطة 

 كما هو احلال يف الكتب املطبوعة اآلن.

عربي، باملكتبة الوطنية الفرنسية  117سبيل املثال: املخطوط وعلى 

صالتي باكر  يف جنيلاإل من ، حيوي فصاًلعشر()من القرن الرابع  بباريس

من بشارة القديس هي  همايف كلي السادسة فقط، واآليات الواردة والساعة

، (ه 17ـ  ج 16)الورقة  12: 7ـ 14: 6، وبالتحديد يف صالة باكر: متى متى

 .(ج 47ـ  ه 46)الورقة  12ـ 1: 5متى  السادسةويف صالة الساعة 

بعد  مل يأِتيف صالة باكر جنيلي فصل اإلالور أن امللفت للن ولكن الشيء

املزامري مباشرة، ولكنه جاء بعد القطع
(11)

تسبحة »قبل قطعة: و، 

أما يف صالة الساعة   .«اجملد هلل يف األعالي ...» ، واليت تبدأ عبارة:«املالئكة

اذكرني يا رب »عبارة: وبعد  املزامري بعد الفصل اإلجنيلي فقد جاء السادسة

 تلى ثالث مرات.ُت اليت «جئت يف ملكوتكمتى 

من الطبعة األوىل  تنا للمرة األوىلتأصول األناجيل بصورتها احلالية، فأما ف

أجنزها األسقف رفائيل طوخي يف روما سنة  اليت «القبطية األجبية»لكتاب 

                                                 
 إنه جاء سبعمختلفة عن باقي المخطوطات، حيث  جدير بالذكر أن قطع صالة باكر جاءت في هذا المخطوط 93 

 .ةقطع، ترتل قطعة واحدة فقط منها في كل يوم من أيام األسبوع السبع
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قبطي  41م. وعلى الرغم من أن األسقف رفائيل، أعتمد على املخطوط 1751

ية بالفاتيكان، كما سبق وأشرنا أكثر من مرة، إال أنه باملكتبة الرسول

 من بعضهذه األشياء أضاف وعدل عند الطبع بعض األمور، لعلها كانت 

حتتفظ بها املكتبة املذكورة، والدليل على ذلك أن  اليتات املتنوعة طاملخطو

، كما أن الطبعات التالية هلذا جنيلإبعض الصلوات أورد بها أكثر من فصل 

يف بعض الصلوات دون سواها اجنيليًّإ اب حوت فصاًلالكت
(14)

وفيما يلي ثبت . 

 :سقف طوخيبفصول األناجيل الواردة بطبعة األ

 .17ـ 1: 1 يو ـ 1 :صالة باكرـ أ

1 ـ 1: 1 مر ـ 2                      
 (15)

 (.71ـ 69)   .

 (.112ـ  129)   4ـ  1: 15، 11ـ  2: 14: يو صالة الساعة الثالثة ـ  ب

 (.174ـ  171)   16ـ  1: 5: مت صالة الساعة السادسةـ  ج

 (.211ـ  211)   17ـ  11: 9: لو صالة الساعة التاسعةـ  د

  14ـ  29: 1مر  ـ  1 :صالة الغروبـ  هـ

 (.247ـ  244)   41ـ  18: 4لو ـ  2                        

 .12ـ  25: 2لو ـ  1    :صالة النومـ  و

 .51ـ  45: 24مت ـ  2                       

 (.288ـ  282)   18ـ  14: 21لو ـ  1                       

 .21ـ  16: 6يو ـ  1  :صالة الستارـ  ز

 (.119)   18ـ  14: 21لو  ـ  2                       

 :صالة نصف الليلـ  ح

                                                 
، ولكن تحوي ما طبعةفي صالة باكر ب ينجيلإفصل يوجد ال  حيث ،ات الكبرى الظاهرة تظهر أكثر في الساع هذه 91

 نجيلين بصالتي الغروب والنوم.، وال تشمل إنجيل باكرإتشمل  أخرى  طبعةنجيلين بصالتي الغروب والنوم. بينما إ
 لسببلحثك هذا من خالل ب: هل توصلت ايوم   عند إعداد هذا البحث، أن أحدهم سألني صادفتني التي من الطرائف 95

؟، فلعل هذا الشاهد يروي «القبطية األجبية»بكتاب  نجيل بحسب بشارة مار مرقسد فصل من اإلو وج عدم الحقيقي وراء
نجيل الغروب في بعض الطبعات )مثل طبعة الراهب القمص عبد المسيح سليمان ، وأضيف أن فصل إظمأ السائل

، مع أن الواقع أنه نفس نص لوقا «من معلمنا مرقس نجيلاإل» في بدايته:مكتوب ( م1211 -ش1711، سنة السرياني
4 :31- 41. 
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 (.149ـ  147)   11ـ  1: 25اخلدمة األوىل: مت ـ  1

 (.158ـ  151)   51ـ  16: 7لو الثانية: اخلدمة ـ  2

 (.166ـ  161)   46ـ  12: 12لو اخلدمة الثالثة: ـ  1

جنيلية الواردة بطبعة األسقف حتى الفصول اإل هأن نرىذا الثبت من ه

جنيل الساعة السادسة إطوخي، قد تتفق مع بعض املخطوطات )مثل: فصل 

لفرنسية، بباريس(، بينما ال عربي باملكتبة الوطنية ا 117الوارد باملخطوط 

 تتطابق مع الكتاب املطبوع بني أيدينا اآلن.

 :«الطروباريات»طع الِقـ 3

حتدثنا يف العدد السابق من هذه السلسلة، عن موضوع الِقطع مبا فيه 

طرأت على هذه القطع. فمن  اليتالكفاية. وبقى لنا أن نذكر التغريات 

ال تشمل  «القبطية األجبية» لكتاب أن بعض الطبعات األوىل ااملعروف جليًّ

نطوني النقادي، سنة القمص جرجس األ طبعة :يف بعض الصلوات، مثل اقطًع

م(12/1911ش )1629
(16)

ال تشمل قطع يف صلوات باكر والغروب والنوم.  اليت 

األرشيدياكون حبيب جرجسوطبعة 
(17)

 باكر يف صالتي اقطًع ال تشمل اليت 

 .والنوم

ما  خر طرأ على نصو  بعض الطروباريات، مثل:آغري ة تأن هناك مثكما 

صالة الساعة قطع اخلامسة من  «القطعة»الطروباريات حدث يف بداية 

 Tenouw]t » األقدم هكذا:القبطية ترد يف املخطوطات  اليتالسادسة، 

                                                 
، د. وهيب كامل جورجيطيب الذكر ستاذنا المتنيح الخاصة ألمكتبة العثرت على نسخة من هذه الطبعة الفريدة، في  96
 .والعرفان الطاهرة كل الشكر ، فلروحهابالكلية اإلكليريكية بالقاهرة سابق   تاذ العهد القديم وجغرافية الكتاب المقدسأس
روح التضرعات في العبادة »المتنيح األرشيدياكون حبيب جرجس صلوات السواعي كاملة ضمن كتاب  طبع 97

 التي، وذلك حسب الطبعة 321 -912الصفحات في حتلت القسم السابع من هذا الكتاب، وبالتحديد ا، حيث «والصلوات
 م.1291درسناها، وهي الطبعة الرابعة، سنة 
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`ntekmorvh   `nattako  `w  pìagaqoc…» :لصورتك الطاهرة »، وبالعربية

«نسجد أيها الصاحل...
(18)

. 

، إذ يرد نفس النص يف الطروبارية الرابعة من البيزنطيمعهما التقليد  ويتفق

 :طروباريات صالة الساعة السادسة، باللغة اليونانية هكذا

 .
(19)

…   

)منذ  «القبطية األجبية» لكتاب بينما ترد هذه العبارة يف الطبعات احلديثة

. أي «...يها املسيح إهلناأ نسجد لشخصك غري الفاسد»هكذا:  م(،1927سنة 

نه من املعروف أن إ، حيث «أيقونة»بدل  «شخص»أن التغيري جاء يف كلمة 

 اإلمرباطورسرتداد اناسبة مبم، 942سنة  اهذه الطروبارية ُكتبت يونانيًّ

للمنديل  ،م(944ـ  921) «الكابينوس»ب بـ امللّق ،البيزنطي رومانوس األول

 اجميًد انية تذكاًريموا له بالقسطنطا، فأقبالرها املقدس من يد ملوك العرب

حتفاء بهلال اعيًد من كل عام)آب( أغسطس  16وعينوا له يوم 
(21)

. 

 :«قدوس اهلل»تغيري مكان قطعة ـ 4

، Trisagion «الثالث تقديسات» اسمبُتعرف  اليت «قدوس اهلل»قطعة 

ليتورجية  قطعةهي و .Τὸ Τρισάγιον اليونانيةبو Pi`tric `agiocوبالقبطية 

قدمية دخلت للعبادة الكنسية يف عهد بروكلس رئيس أساقفة القسطنطينية 

ا بالتأكيد أقدم من هذا العهدهنم(، ولك446ـ  414)
(21)

.  

                                                 
 193مسلسل / 712لبحر األحمر؛ ظ بدير أنبا أنطونيوس با -ج 23طقس الورقة  130، 192 راجع المخطوطات: 98

 بالقاهرة. البطريركية القبطية طقس بمكتبة
 )باللغة اليونانية(. 101م، ص 1211، الطبعة الثالثة، أثينا Μέγα τὸ Τὸ Ὡρολόγιονرة كتاب السواعي الكبي 91

20 Hans–Gforg Beck, Kirche und theologische literature im Byzantinischen Reich, 
Müuchen, 1959, p. 192; J. Parisot, «Abgar», Dictionaire de Theologie Catholique, tome I, 

Paris 1935, col. 67-73; Fr. Tournebize, «Abgar V Oukhama, Le Noir», Dictionaire 
d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, tome I, Paris 1912, col. 114-115; H. Leclercq, 

«Abgar», Dictionaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, tome I, Paris 1907, col. 87-

97; Duval, Histoire d'Edesse, p. 29. 
21 O. H. E. Khs. Burmester, «The Canonical Hours of the Coptic Church», Orientalia 
Christiana Periodica, vol. 2, Roma (1936), p. 90; Αpostolos D. Karpozilos, «A Coptic 
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 وقبل ،«الِقطع»بعد الطروباريات  اآلن يف الكتاب املطبوع هذه القطعة ترد

كما ُتفيدنا ـ   الكن قدمًي. دون سواها الصلوات بعضيف  «كريياليصون» الـ

املخطوطات
(22)

الساعات  صلواتيف  وبارياتيف وسط الطرمكانها  كانـ  

تشمل ست طروباريات، تلك  اليت الصلواتهي الثالثة والسادسة والتاسعة، و

«رىغالساعات الُص»باسم  اُتعرف اصطالًح اليت
(21)

. 

الثة وقبل القطعة الرابعة، أي أنها وبالتحديد كانت ُتصلى بعد القطعة الث

 تتكون من ثالث اليتكانت تفصل بني كل وحدة من وحدات الطروباريات )

، كما سبق وشرحنا ني منها خشوعيتان والثالثة ثيؤطوكيةتثناقطع، 

 (.بالتفصيل يف مقال العدد السابق

قد سجلت ،  «القبطية األجبية» لكتابأن الطبعات القدمية والطريف 

قطعة  ، على الرغم من أنها أوردتعادة القدمية بطريقة غري مباشرةهذه ال

يف مكانها احلالي. فمثاًل يف طبعة الراهب القمص عبد املسيح  «قدوس اهلل»

 ا، مقتطًف«يقول ايًضأو»م(، يقول بعد القطعة الثالثة: 1955سليمان السرياني )

، يف هذا «وس اهللقد»كانت تشري لتالوة قطعة  اليتالعبارة السابقة عليها و

 املكان. 

فالعبارة ترد بالعديد من املخطوطات بعد القطعة الثالثة وقبل الرابعة  

يها أ يف السموات. مت تقول نا الذيباأو بكماهلا قدوس اهللم تقول ث »هكذا: 

«...يوامللك السما
(24)

. 

                                                                                                     
Trisagion from Egypt», Orientalia Christiana Periodica, vol. 39, part II, Roma (1973), 
pp. 454-460. 

 عربي بالمكتبة 101األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر؛  طقس بدير 130، 192: راجع المخطوطات المثال على سبيل 22
 .اريسببالوطنية الفرنسية 

في قاليته كجهاد شخصي. بينما الصلوات األخرى  ايصليها الراهب منفرد   كان التيالساعات الصغرى: أي الساعات  23
ووصف طقسها وعددها كانت ُتصلى في المجمع  التيبالصلوات الكبرى هى تلك الصلوات  اُتعرف اصطالح   التيو 

 القديس يوحنا كاسيان، راجع: 
John Cassien, Institutions Cénobitiques, Texte Latin Revu, Introduction, Traduction et 
Notes, Par Jean-Claude Guy, s. j., Sources Chrétiennes, tome 109, 2ème Ed., Paris 2001. 

 12ظ،  41ظ،  - ج 31عربي بالمكتبة الوطنية الفرنسية باريس، الورقات  101 المخطوطراجع على سبيل المثال:  21
 .بدير األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر ،طقس 130، 192 انالمخطوطات؛ و ج
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عنصر جديد من عناصر الفرق بني  إىلكون قد تعرفنا هذا العرض، ن منو

هي فقط  ىرالصغ، فالسواعي ىرالصغوالسواعي  ىلسواعي الكربصلوات ا

حائلة بني جمموعتني من الطروباريات  «قدوس اهلل»تأتي فيها قطعة  اليت

 ىيف صلوات السواعي الكرب مكان هذه القطعةبينما  كما شرحنا، )الِقطع(

الذكصولوجية »يأتي بعد  ـذات اجملموعة الواحدة من الطروباريات ـ 

«الكربى
(25)

 اليت تأتي بعد الطروباريات.تلك الذكصولوجية ، 

 ( الصلوات اخلتامية:د

 تتكون ومازالتذكرنا يف العدد السابق أن تلك الصلوات اخلتامية كانت 

ختام كل الصلوات، كما ذكرنا صالة ( 2، التحليل (1: العناصر التالية من

وفيما يلى نلقي الضوء على بعض  من خمطوط آلخر.ختلفت ا أن تلك الصالة

 .«القبطية األجبية»كتاب  يف طرأت على الصلوات اخلتامية اليترات غيُّالتَّ

 التحاليل:ـ 1

ا ّمصلوات ترد يف املخطوطات خمتلفة عنصو  التحاليل يف الكثري من ال

سبيل املثال حتليل صالة النوم يف املخطوطات، هو  فعلى .املطبوعجاء بالكتاب 

 ح اهلنا اعطنا راحة فىالسيد الرب يسوع املسي»تحليل الذي يبدأ بعبارة: ذلك ال

كتحليل لصالة  ا، وهو التحليل املستخدم يف الكتب املطبوعة حديًث«....نومنا

بأن هذا التحليل هو صالة منسوبة للقديس ساويروس البطريرك  اعلًم .الستار

القبطية القدمية فيدنا بعض املخطوطات، كما ُتم(518ـ  459) األنطاكي
(26)

. 

                                                 
 في الطقس ، وهي ما تقابل اليونانية باسمالذكصولوجية الكبرى: أو ما ُتعرف باللغة  25

، حيث في صالة النوم «تفضل يا رب أن تحفظنا ...»بصالة باكر، و «سبحة المالئكةت»قطعتي:  القبطي اإلسكندري 
ساعتين من الساعات  قسمين، ووردت بنص لى)في الطقس القبطي فقط( إوقسمت  ،في األصل قطعة واحدة اكانتأنهما 

 قطعتين السابق ذكرهما.، وهي مختصر لل«الذكصولوجّية الصغرى »، كما يوجد بالطقس البيزنطي ما ُيعرف باسم ى الكبر 
هذه صورة  راجعظ. ) 441قبطي، بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، الورقة  4 المخطوط :راجع على سبيل المثال 26 

 الورقة في نهاية هذا المقال(، راجع:
L. Delaporte, Catalogue Sommaire des Manuscrits Coptes de la Bibliothèque Nationale de 

Paris, 1er Partie Manuscrits Bohaïriques, Paris 1912, p. 5. 

 ص بالمجلة )السنة األولى/العدد الثالث( ف هذا التحليل بالمقالة السابقة لنا من هذه السلسلةلّ  ؤ  عن مُ  كتبناهكذلك راجع ما 
111. 
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يارب مجيع ما »أما التحليل احلالي لصالة النوم، والذي يبدأ بعبارة: 

بعدد من  ظ، ُحفأحدث، فهو يأتينا من تقليد «به إليك يف هذا اليوم ... أخطأنا

خطوطات يعود أقدمها للقرن السادس عشر امليالديامل
(27)

وُطبع ألول مرة يف ، 

تاب صلوات السواعي القبطية سنة طبعة األسقف روفائيل طوخي لك

م1751
(28)

. 

 :«ارمحنايا اهلل ثم  ارمحنا»قطعة ـ 2

 وردت باملخطوطات خمتصرةاخلتامية الصالة  أن ذكرنا يف العدد السابق

أما الصالة املوجودة  .احلاليا جاء بالكتاب ّمخمتلفة عهي فومن ثم  ومتنوعة،

، يا من يف كل ارمحنااهلل ثم  يا ارمحنا»تبدأ بعبارة:  اليتبالكتاب احلالي و

ناسخ خمطوط من القرن الثالث عشر  عنها ، فيخربنا«...وقت وكل ساعة

امليالدي، أنها صالة من أصل بيزنطي
(29)

 ا، وبالفعل فنصها ال يزال حمفوًه

يف صالة نصف الليل حبسب الطقس البيزنطي اومستخدًم
(11)

. 

 خامتة البد منها:

قد  أنه يهول مالحوة هامة سجِّأن ُنمن  وقبل أن خنتم هذه النقطة البد

الكثري من  أّن مفادها: خيرج البعض من هذه النقطة يف حبثنا هذا بنتيجة

                                                 
تبة الوطنية ن من المكخطوطيكتحليل لصالة النوم، كانا م تقدمه التيبالتحديد أقدم ما توصلنا إليه من المخطوطات  27

يعود للقرن ج(،  21 –ظ 12عربي، )الورقة  111ويان صلوات السواعي البيزنطية، وهما: المخطوط الفرنسية بباريس، يح
أي سنة  آلدم ] 1010ج(، يعود لسنة  911عربي، )الورقة  111السادس عشر الميالدي، ومصدره سوريا؛ والمخطوط 

ا،[، ومصدره سوريا أي. م 1119  راجع: ض 
Gerard Troupeau, Catalogue des Manuscits Arabes, Premiere Partie, Manuscrits 

Chretiens, tome I, Paris 1972, pp. 83-84, 87-88. 
بشمال  «أثوس»دير إيفيرون بالجبل المقدس ب دير العذراء الشهير عربي بمكتبة 9 فهو المخطوط الثالث المخطوطأما 

الفلسطينية. وبهذه المناسبة أشكر  مدينة بيت لحم هم ومصدر 1123سنة بوهو مؤرخ ، (ج 131 -ظ 137ة الورق)، اليونان
 هذا قامتي وبحثي بمكتبةإقدس الراهب بروذروموس أمين مكتبة الدير المذكور، على محبته وتعاونه معي أثناء فترة 

 الدير.
 .303 -301ع الطبعة المذكورة، ص علما  بأن األسقف روفائيل طوخي طبع كال التحليلين، راج 91 

 ج.70بالقاهرة، الورقة  البطريركية القبطية طقس بمكتبة 193مسلسل / 712المخطوط راجع 21 
 .31-30، ص Μέγα τὸ Τὸ Ὡρολόγιονرة كتاب السواعي الكبي 31 
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مستوحاه أو مقتبسة من نصو   «القبطية األجبية»نصو  صلوات كتاب 

هو فرض حيتاج لكثري من اإلثباتات لدعمه، فقد يكون وصلوات بيزنطية، 

؛ ليس بقليل خر لدعٍمالرأي حيتاج هو اآل العكس هو الصحيح، ولو أن هذا

ن من العلماء، أن بعض القطع الليتورجية ثنااال خيتلف عليها  فاحلقيقة اليت

من إنتاج معلمي هي القدمية املستخدمة يف صلوات الكنيسة البيزنطية، 

ة اإلسكندرية، أو آباء الصحاري املصرية. فال يستطيع أحد املدرسة الليتورجّي

آباء الرباري املصرية كانوا هامات وأعمدة، ومنارت ُمرشدة، بل  أن ينكر أن

هتمام اسائاًل عن هذا ب ال  نفسه وقاصًداخل ودعائم ُمثبتة لكل طالٍب

دٍِّجَو
(11)

 اليت. فقد سجل هؤالء الطالب بعض تنهدات قلب اآلباء العوام، 

ووها احلضرة اإلهلية، وحف نسحاق صادقة وخشوع أماماتفوهوا بها يف حلوات 

 وكنوز ال يستهان بها. ةيف قلوبهم ثم نقلوها لنا بأمانة، كذخرية حّي

 «قدوس قدوس قدوس»ومن هذه القطع على سبيل املثال ال احلصر: قطعة 

البيزنطي «نشيد الوفر»تتضمن قطعة  اليت
(12)

 «تسبحة املالئكة»، وقطعيت 

 تعرفان يف نييف صالة النوم، اللت «...تفضل يا رب أن حتفونا»بصالة باكر، و

، تلك القطعة املعروفة يف «الذكصولوجية الكربى»الطقس البيزنطي باسم 

ههرت للمرة األوىل يف خمطوط  اليتالكنائس التقليدية الشرقية والغربية، و

إسكندري من القرن الرابع امليالدي
(11)

. 

فمن ذا الذي بعد هذا يستطيع أن جيزم بأن نصو  الطقس القبطي بصفة 

بصفة خاصة، كانت تابعًة للطقس  «القبطية األجبية» عامة وكتاب

ثبات صحة إميان آباء الكنيسة القبطية وصدق إل ،ناقلًة عنه ،البيزنطي

بعد أحداث اجملمع اخللقيدوني خصوًصا ،معتقدهم
(14)

. 

                                                 
31 Yves Courtonne, Saint Basile Lettres, tome Paris 1966, pp. 10- 11; tome, III, pp

 
 .172 راجع المقالة السابقة لنا من هذه السلسلة، ص 32 

33 Chevetogne, La prière des Heures des Églises de rite byzantin, 1975, p. 191.  

الم المشهور  31   ، ونقل عنه البعض مكررين نفس كالمه، راجع:Burmesterتبنى هذا الرأي الع 
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نتخبوا أو استحسنوا بعض نصو  افإن كان بعض اآلباء األقباط قد 

صلواتهم، فقد يكونوا قد فعلوا هذا الصلوات والِقطع البيزنطية وأضافوها ل

نه من إ لتلك النصو  أو تلك، أو ُقل مشرتٌك اومصدًر من باب أن هناك أصاًل

 ألصله. باب رد الشيء
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