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 (1خوالجي الدير األبيض )
   

 األنبا إبيفانيوسيافة ن

 

 متهيد:

يف حد ذاته،  ادراسة املخطوطات القدمية وحتقيق النصوص، ُتعترب علًم

يهدف إىل احلفاظ على الرتاث اإلنساني بصفة عامة. ومهمة علماء الليتورجيات يف 

ليتورجية، ال تهدف فقط إىل حفظ  احتقيق ونشر املخطوطات اليت حتوي نصوًص

على  اباهًر اهذه النصوص من الضياع، ولكن هذه النصوص القدمية تلقي ضوًء

مية، وباألكثر على إميان هذا الشعب حياة الشعب املسيحي يف العصور القد

 ومعتقده، وعلى مفهومه لسر الثالوث وسر اإلجنيل وسر التجسد والفداء.

فنصوص الصلوات القدمية، وخاصة نصوص الصلوات اليت ُتماَرس كل 

يوم، مثل الصلوات املوجودة يف كتب األجبية واخلوالجي واألبصلمودية، تشرح 

ب املسيحي الذي كان يهذُّ يف هذه الصلوات لنا إميان الكنيسة وإميان الشع

ويلهج بها كل يوم وكل ساعة، ألن مثل هذه املخطوطات كانت ُتنسخ 

لالستعمال اليومي، سواء الشخصي أو داخل الكنائس واألديرة، وليس للحفظ  

يف خزائن الكتب. ومبقارنة هذه النصوص مبا منارسه اليوم، يتضح لنا مدى 

على النمو الذي حدث  ااملمارسات. كما نتعرف أيًض بعدنا أو قربنا من هذه

بالنقصان، ومدى ضرورة  مللطقس، سواء كان ذلك بالزيادة يف النصوص أ

هذا النمو وأسبابه. كما تشرح وتفسر لنا بعض النصوص اليت تبدو غامضة يف 

ممارساتنا احلالية، بسبب ضعف الرتمجة أو ُبعدها عن األصل املرتجم عنه. 

 ءت أهمية دراسة النصوص الليتورجية القدمية.ومن هنا جا

املخطوطات اليت حتوي النصوص الليتورجية، إن “العامل ديفيس:  ويقول

]كما هو احلال يف املخطوط الذي حنن بصدد دراسته[، ال ُتعبِّر فقط عن 

العصر الذي تنتمي إليه، ألنه يف العادة يتم نساختها من خمطوطات أقدم منها 
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لفت تلك املخطوطات، لذلك فالنصوص ترجع بالتأكيد إىل كلما بليت أو ت

”عصور أقدم بكثري من تاريخ نساخة املخطوط نفسه
 (1)

. 

الذي سنحاول إلقاء الضوء عليه، يرجع إىل القرون املسيحية األوىل،  والنص

لنا يف خمطوط يرجع إىل نهاية األلف األول من املسيحية، يف  اوقد ُوجد حمفوًظ

واحد من أعظم األديرة اليت حافظت على الرتاث القبطي، خاصة يف هلجته 

م(، املعروف بالدير األبيض 464 ــ 743الصعيدية، وهو دير القديس أنبا شنوده )

 بسوهاج بصعيد مصر.

اخلوالجي الكبري “باسم وقد وصل إلينا خوالجي الدير األبيض، املعروف 

Le grand euchologe”  على هيئة قصاصات أو رقوقparchemins 

من أهم النصوص  امنفصلة بعضها عن بعض. وبرغم ذلك فهو ُيَعدُّ واحًد

الليتورجية املصرية اليت ُحفظت لنا يف اللغة القبطية بلهجتها الصعيدية
(2)

. 

، أو أجزاء اعة وعشرون رقًّوالواقع أن الذي وصل إلينا من هذه الرقوق، تس

صفحة على  274 صفحة فقط، من مجلة حوالي نيمن رقوق، أي مثانية ومخس

األقل اليت كانت تكوِّن هذا اخلوالجي. وُتَعدُّ هذه الصفحات اليت ُعثر عليها 

كافية لتعطينا فكرًة تارخييًة واضحًة عن ليتورجية كنيستنا القبطية يف 

عصورها األوىل
(7)

. 

 

 

                                                 
1 Stephen J. Davis, Coptic Christology in Practice, Incarnation and Divine Participation in 
Late Antique and Medieval Egypt, Oxford, (2008), p. 86. 

 حول النصوص الليتورجية باللهجة الصعيدية، وال سيما الدراسات الخاصة بخوالجي الدير األبيض، انظر: 2
Dom E. Lanne, Les textes de la liturgie eucharistique en dialecte sahidique, dans Le 
Muséon, Revue d'Etudes Orientales, t. 68 (1955) p. 5 à 16. 

اعتمدنا في هذه المقاالت بصورة أساسية على الدراسةة والةنص اللةذيش نمةرهما األا عمانوالية  الش، وهةو مةش رهبةاش ديةر  3
 ميفتوني ببلجيكا، ومش المحبيش والمهتميش بالدراسات القبطية، انظر:

Dom E. Lanne, Le Grand Euchologe du Monastère Blanc, dans Patrologia Orientalis, tome 

XXVIII, fasc. 2, pp. 269-407. 
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 املخطوط:وصف 

تتوزع هذه الرقوق التسعة والعشرون على جمموعتني منفصلتني، باإلضافة 

إىل ورقتني أخريني، األوىل يف املتحف الربيطاني، والثانية يف املتحف القبطي 

 يف القاهرة.

: تتكون من إحدى عشرة ورقة، ضمن جمموعة خمطوطات اجملموعة األوىل

(. وقد 100) 101احملفوظة اآلن بالفاتيكان، وهي حتمل رقم  Borgiaبورجيا 

يف كتابه عن إجنيل القديس يوحنا  1371عام  Giorgiنشر العامل جيورجي 

، وقام 116 ـ 117؛ 107 ـ 104أربع ورقات من هذه اجملموعة، صفحات 

برتمجتها إىل اللغة الالتينية
(4)

. 

الورقات األربع إىل السبع  بضم هذه 1710عام  Zoegaثم قام العامل زوجيا 

 ـ 71؛ 27 ـ 23؛ 22 ـ 21ورقات األخرى اليت ضمن جمموعة بورجيا، وهي أرقام 

، وقام بعمل ملخص هلذه الصفحات يف 224 ـ 224؛ 216 ـ 214؛ 102 ـ 101؛ 42

كتابه الشهري الذي أصدره عن املخطوطات القبطية
(4)

. 

وهو من املولعني بدراسة هذه النصوص  Hyvernatوبعده قام العامل هفرنات 

من أجل تدعيم دراساته عن تاريخ الليتورجيات، بعمل ترمجة هلذه الورقات اإلحدى 

دون أن ينشر النص القبطي 1777 ـ 1773عشرة إىل اللغة الالتينية عامي 
(6)

. 

تتكون من ست عشرة ورقة، وهي حمفوظة اآلن يف  اجملموعة الثانية:

، وتضم 20ملزمة  121باريس، ضمن خمطوط رقم املكتبة الوطنية ب

؛ 114 ـ 117؛ 172 ـ 171؛ 147 ـ 177؛ 122 ـ 121؛ 72 ـ  71؛ 64 ـ 61الصفحات 

بنشر اجلزء الذي حيوي  1172عام  Kroppوقد قام العامل كروب  .274 ـ 271

                                                 
4 A. A. Giorgi, Fragmentum Evangelii S. Johannis graeco-copto-thebaicum saeculi IV. Ex 
Veliterno museo Borgiano, nunc prodeunt in latinum versa, Romae, 1789, pp. 301-315. 
5 G. Zoega, Catalogus codicum copticorum manuscriptorum qui in museo Borgiano Veletris 

adservantur, Romae, 1810, Pars IIIa liturgica, Num. C. 
6 H. Hyvernat, Fragmente des altcoptischen Liturgie, dans Romische Quartalschrift für 

Christliche Altertumswissenschaft und für Kirchengeschichte, 1 (1887), p. 330-345, 1 

(1888), p. 20-27. 
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قداس القديس متى الرسول مع عمل ترمجة أملانية له
(3)

، وهو نص املخطوط 

، أما باقي املخطوط فلم يقم بنشره أو ترمجته، 147حتى  173من صفحة 

  بنشر آخر أربع صفحات،  1114قد سبقه عام  Gaseleeوكان العامل جازلي 

، واليت تضم بعض نصوص صلوات طقس الزجية274 ـ 271
(7)

. 

وظة يف ُيضاف إىل هاتني اجملموعتني ورقتان، األوىل غري كاملة وهي حمف

142حتت رقم  Crumاملتحف الربيطاني، وقد ذكرها العامل كرام 
(1)

. أما 

الورقة الثانية، وقد أصابها التلف إصابات بالغة، فقد نشرها العامل مونييه 

Munier  وهي 1260يف الكتالوج اخلاص مبتحف القاهرة حتت رقم ،

7111يف املتحف القبطي حتت رقم  احمفوظة حالًي
(10)

. 

 األصلي للمخطوط:املوطن 

بعد دراسة األوراق احملفوظة يف اجلهات املختلفة اليت أشرنا إليها، اتضح 

أنها تنتمي ملخطوط واحد فقط، وأن مصدر هذا املخطوط هو الدير األبيض 

بسوهاج
(11)

، وكانت قد ُنقلت من هذا الدير يف أوقات خمتلفة. فاجملموعة 

د اشُتريت حلساب الكاردينال األوىل، املوجودة اآلن بالفاتيكان، كانت ق

بورجيا يف القرن الثامن عشر امليالدي. واجملموعة الثانية احملفوظة اآلن 

من املقتنيات الضخمة لعامل  اباملكتبة الوطنية بباريس، كانت متثل جزًء

. وكان العامل 1777املصريات الشهري ماسبريو، وذلك أثناء بعثته يف مصر عام 

احملفوظة باملتحف الربيطاني تنتمي جملموعة بورجيا،  كرام قد أثبت أن الورقة

                                                 
7 A . M. Kropp, O.P., Die koptische Anaphora des Heiligen Evangelisten Matthäus, dans 
Oriens christianus, 3, 7 [29] (1932) pp. 111-125. 
8 St. Gaselee, Parerga coptica, vol. II, De Abraha et Melchisedec, Cambridge, 1914, p. 2 et 

ss. 
9 W. E. Crum, Catalogue of the Coptic manuscripts in the British Museum, Londres, 1905, 

n. 152 (Or. 3580 A (9)). 
10 H. Munier, Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire, n. 9260. 
11 Cf. A. Hebbelynck, Les Manuscrits coptes sahidiques du Monastère Blanc. Recherche sur 

les fragments complémentaires de la collection Borgia, dans Le Muséon, n.s., 12 (1911), pp. 

91-154; 13 (1912), pp. 275-362. 
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كما ذكر العامل مونييه أن الورقة احملفوظة بالقاهرة كانت ضمن جمموعة 

 أوراق ترجع مجيعها للدير األبيض.

 لغة املخطوط:

ترد مجيع صلوات املخطوط باللغة القبطية، اللهجة الصعيدية، ومجيعها 

نية. وقد احتفظ النص القبطي بكثري من مرتمجة عن نص سابق باللغة اليونا

بأنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة اليونانية  االكلمات اليونانية، علًم

املوجودة داخل النص القبطي، هي هي نفس الكلمة التى وردت يف النص 

كان يضع املرتجم القبطي كلمة قبطية أخرى من أصل  االيوناني. فأحياًن

يوناني حتمل املعنى الروحي الدقيق للقارئ القبطي أكثر من الكلمة 

األصلية
(12)

. 

 زمن نساخة املخطوط:

من الصعوبة مبكان حتديد العام الذي ُنسخ فيه هذا املخطوط، فالنص ال 

أو خامتة بقلم الناسخ حيمل لنا أية إشارة لتاريخ النساخة، فليس هناك مقدمة 

colophon كما أن نصوص الصلوات ال حتمل أمساء أي من البطاركة أو ،

األساقفة. ولكن من نوع الرقوق وخط النساخة ُيرجِّح الدارسون زمن النساخة 

بني القرن التاسع والقرن احلادي عشر. ومن املعروف أنه يف غضون القرن الثاني 

طية باللهجة الصعيدية أن تكون لغة صالة يف عشر امليالدي احنسرت اللغة القب

الكنيسة القبطية وحلت حملها اللهجة البحريية
(17)

. 

 حمتويات املخطوط:

ميكننا تقسيم ورقات املخطوط التسع والعشرين اليت وصلت إلينا إىل 

إىل صفحة  21جزئني، األول ويشمل اخلمس والعشرين ورقة األوىل )من صفحة 

يت املتحف الربيطاني واملتحف القبطي، وهذا اجلزء (، باإلضافة إىل ورق216

                                                 
12 Dom E. Lanne, Le Grand Euchologe, op. cit, p. 279. 
13  Ibid, p. 273. 
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حيوي ليتورجيات إفخارستية. واجلزء الثاني والذي ميثله آخر ورقتني يف 

( وحيوي صلوات طقس الزجية. وسوف 274إىل  271املخطوط )من صفحة 

حملتويات املخطوط، حيث نورد يف العمود  اعاًم انعرض يف اجلدول اآلتي فهرًس

قام الصفحات واألسطر، ويف العمود األوسط مكان حفظ األمين منه أر

 املخطوط، ويف العمود األيسر حمتويات كل صفحة.

 املوضوع املصدر صفحة

صالة قسمة للقديس تيموثاوس بابا  بورجيا الفاتيكان 24ـ1: 21

 اإلسكندرية.

 أبانا الذي..»صالة بعد:  » 3: 22ـ27: 21

 الذي.. أبانا»صالة أخرى بعد:  » 14ـ 7: 22

قداس القديس غريغوريوس، من مقدمة  » 27و  23

 قدوس حتى رواية التجسد.

أواشي قداس القديس كريلس، من أوشية  » 42حتى  71

 امللك حتى أوشية الراقدين.

وجه  121باريس، ورقة  10: 67ـ  1: 61

 وجه 122وظهر و

أواشي وختام صالة االستدعاء من قداس 

 غري معروف.

وجه  122باريس، ورقة  72: 64ـ 11: 67

 وظهر

قداس القديس يوحنا أسقف ُبصرى، من 

بداية القداس حتى منتصف صالة قبل 

 قدوس.

 ختام التمجيد النهائي للقداس. وجه 127باريس، ورقة  2ـ1: 71

وجه  127باريس، ورقه  77: 72ـ 7: 71

 وظهر

بداية قداس القديس تيموثاوس حتى صالة 

عن اخلليقة االستدعاء، ومقدمة صالة 

 والسقوط.

ختام صالة االستدعاء وأواشي قداس  بورجيا الفاتيكان 102ـ  101

 القديس ساويرس األنطاكي.

صالة بعد أواشي قداس القديس ساويرس  » 107ـ  104

 األنطاكي.

قداس طويل غري معروف له الطابع  » 116ـ 117

السرياني األنطاكي، املقدمة مفقودة، ثم 

اخلليقة حتى صالة من صالة ذكر 

 التذكار.

 قصاصة حتوي األواشي للقداس السابق. وجه وظهر 124باريس،  122ـ 121
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 املوضوع املصدر صفحة

وجه  124باريس، ورقه  21: 173ـ  177

 وجه 123حتى 

األواشي ثم ختام صلوات قداس غري معروف 

يبدأ من صالة بعد االستدعاء من قداس 

 القديس يعقوب.

وجه  123باريس، ورقه  20: 147ـ  22: 173

 ظهر 172حتى 

 قداس القديس متى الرسول.

 بدء قداس للقديس يعقوب، غري  معروف. ظهر 172باريس، ورقه  23ـ  21: 147

 صالة قسمة وبدايتها مفقودة. وجه وظهر 177باريس،  2: 172إىل  171

 صالة قسمة للقديس ساويرس األنطاكي. ظهر 177باريس، ورقه  23ـ  7: 172

 ختام صالة شكر. وجه 174باريس، ورقه  2ـ1: 117

 صالة شكر أخرى بعد التناول. وجه وظهر 174باريس،  7: 114ـ  7: 117

صالة شكر من املراسيم الرسولية غري  ظهر 174باريس، ورقه  70ـ  1: 114

 كاملة.

 نهاية صالة إحناء الرأس. بورجيا فاتيكان 14ـ1: 214

رأس أخرى طويلة، ونهايتها صالة إحناء  » 21: 216ـ 16: 214

 مفقود.

وجه  1260القاهرة  ورقة )الرتقيم ضائع(

 وظهر

صالة أوشية وختام قداس القديس 

 باسيليوس.

 142املتحف الربيطاني  ورقة )الرتقيم ضائع(

 وجه

صالة قسمة ثانية من قداس القديس 

 باسيليوس، السطر األول مفقود.

قسمة ثالثة من قداس القديس  صالة املتحف الربيطاني  ظهر 22ـ1سطر 

باسيليوس القبطي واليوناني، منسوبة 

 للقديس يوحنا ذهيب الفم، البداية مفقودة.

 صالة قسمة للقديس ساويرس األنطاكي. املتحف الربيطاني  ظهر 27و  22سطر 

 طقس الزجية، ختام صالة الدهن بالزيت. وجه 174باريس، ورقه  7ـ1: 271

 صالة الدهن بالزيت. وجه وظهر 174س، باري 4: 272ـ 1: 271

 صالة وضع األكاليل. ظهر 174باريس،  27ـ  4: 272

 176ظهر ـ  174باريس،  20: 277ـ  24: 272

 وجه

 صالة دهن بالزيت أخرى.

 صالة على اخلبز. وجه وظهر 176باريس،  27: 274ـ 21 :277

 بداية صالة على اخلمر. ظهر 176باريس،  23ـ 24: 274
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من هذا اجلدول تظهر أهمية النص الذي وصل إلينا يف خوالجي الدير 

األبيض وتباينه. حيث يتضح لنا غزارة الصلوات الليتورجية اليت كانت معروفة 

يف الكنيسة القبطية يف العصور السابقة عما هو معروف لديها اآلن. ومن 

لسبعون من (، وهو البابا ا26كتاب قوانني البابا غربيال بن تريك )قانون 

بطاركة الكنيسة القبطية، يتبني لنا أنه حتى القرن الثاني عشر امليالدي 

كان مايزال بعض كهنة الصعيد ُيصلُّون بعدة قداسات أكثر من الثالثة 

املوجودة لدينا اآلن
(14)

، وأن هذا املخطوط، الذي حنن بصدده، ُيظهر بوضوح 

 نوعية بعٍض من هذه القداسات.

الصلوات املوجودة يف هذا املخطوط، تعطينا فكرة كما أن بعض هذه 

واضحة عن العالقات األخوية اليت كانت قائمًة بني الليتورجية القبطية 

 والليتورجية اإلثيوبية. كما يتبني تأثري الطقس السرياني على الطقس القبطي.

وبفضل خوالجي الدير األبيض، أصبح لدينا اآلن ترمجة قبطية باللهجة 

صالة القسمة املوجودة يف قداس القديس تيموثاوس بابا الصعيدية ل

يف بعض الليتورجيات  ااإلسكندرية، وهي يف نفس الوقت موجودة أيًض

اإلثيوبية اليت هلا عالقة بالتقليد الرسولي للقديس هيبوليتس، مع أنها غائبة 

 العربية. معن الطقس القبطي احلالي سواء يف اللغة القبطية أ امتاًم

لنا تأثري الليتورجية السريانية على كنيسة مصر. فالنص  كما يظهر

يعطينا اجلزء األول لقداس يوحنا أسقف ُبصرى، وأجزاء من صالة األواشي أو 

الطلبات للقديس ساويرس األنطاكي. كما يعرِّفنا بقداسني آخرين مل نكن 

 نعرفهما من قبل هلما الطابع السرياني: وهما قداس القديس متى، وقداس آخر

 طوط.املخمن  117ال نعرف مؤلفه وقد ورد ابتداًء من صفحة 

نشر النص األصلي املكتشف، يف لغته القبطية، مع ترمجة  اسنحاول تباًع

للنص باللغة العربية، وتقديم بعض التعليقات على النص )وضعنا شرطة مائلة / 

عند نهاية كل سطر يف النص القبطي حسب املخطوط، كما أدرجنا أرقام 

                                                 
14 O. H. E. Burmester, The Canons of Gabriel Ibn Turaik, LXX Patriarch of Alexandria, first 

series, Orientalia Christiana Periodica, vol. I, 1935, p. 40. 
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طور يف العمود األوسط(. وسوف نورد كذلك الكلمات اليونانية املستعملة الس

، ئيف النص القبطي. وهدفنا من هذا جعل النصوص األصلية يف متناول القار

ليتمكن كل حمب للدراسات الليتورجية أن يدرس ويتأمل فيها، ليعرف مدى 

وص العمق الروحي والالهوتي هلذه النصوص القدمية، ومدى ثراء النص

 الليتورجية اليت كانت متارس يف كنيستنا القبطية يف عصورها األوىل.

 [نص املخطوط]

 11و  11صفحة 

21  =K=a 

 صالة القسمة

يا ربُّ يا رب، يا من كل 

( ترتعد φύσιςخليقة )

( ὑποχορεῖνوتتقهقر )

أمامه، فليكن لنا هذا 

الطعام وهذا الشراب 

الطاهران، ال حلكم 

(κρῖμαوال لدينونة ) 

(κατάκριμα( بل )ἀλλά )

ليصريا لنا شفاًء لنفوسنا 

(ψυχή)  وألرواحنا

(πνεῦμα ،ُّنعم يا رب .)

أعطنا أن نهرب من كل 

فكر ال يرضيك، بامسك 

القدوس. أعطنا أن نبتعد من 

كل مشورة للموت، بواسطة 

)االسم( املكتوب داخل 

( καταπέτασμαحجاب )

 أقداسك هذه.

لتسمع جهنم  ولرتتعد؛ 

ولتتمزق اهلاوية؛ لتهرب 

(؛ πνεῦμαاألرواح )

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

... u ... pk ... l 

PjoeÇic pjoeÇic petere 

vucic n=im ctwt n / Hytf 

auw ethupo,ore=i naf 

nteihre / Ta=i mn pe Çicw pai 

ete ptbbo pe mpr / 

Treuswpe nan noukr=ima 

=noukata / Krima alla 

nhouo ntof nceswpe nou 

/ Tal[o nten'u,y mn 

penp=n=a .. aÇio / Pjoe=ic ] 

;e nan etrenpwt ebol 

mmeeue / nÇim ete 

nceranak an h=itm pekran 

e / touaab taac nan 

etrennousp nca / bol 

mmon nsojne n=im nte 

pmou h=itm / pentaucha Çif 

epca nhoun mpkatape / 

tacma nnekpetouaab pa=i 

esare a / mnte cwtp 

erof nfctwt ntennoun / 
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وليخضع العدو حتت األرجل؛  

( ἄπιστοςغري املؤمنني )

لريتدوا، ليخضع 

(δαμάζειν غري الطائعني؛ )

وليختفي الغضب، ولتفقد 

(، ἐνεργεῖνالنار قوتها )

لُتنزع جذور حمبة الفضة؛ 

ولتنحط ارتفاع العظمة؛ 

( φύσιςلُتوضع كل طبيعة )

 سامة.

( يا ربُّ χαρίζεινَنا )َهْب

( القدوس πνεῦμαروَحك )

( τολμᾶνلكي جنرأ )

( أن نقول παρρησίαبدالة )

 πάτηρونعلن: أبانا الذي )

ῆμῶν.) 

 

 بعد صالة )أبانا الذي(

 

وهكذا ياربنا يسوع املسيح 

(χριστóς يا من وهبنا ،)

(χαρíζειν ،عدم التأمل )

بواسطة آالمه، وعدم املوت 

اد  مبوته، وعدم الفس

(، فال ἀνάστασιςبقيامته )

( συνχωρεῖνتسمح )

( أن تبتعد νοῦςلعقولنا )

 اعنك، وال أن نصري عبيًد

 (πάθοςلآلالم )

14 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

pwh nte nep=n=a pwt 

ncehw ejm / pjaje 

ncehra nca tmntapictoc 

nce / damaze 

ntmntatcwtm ntep[w / 

nt hrok ntepkwht 

tmenerge=i ncepw / rk 

ntnoune ntmntma=ihomnt 

nce / f=i mmau mpj=ice 

ntmntjacÇihyt n / te 

vuc=ic n=im nrefnej matou 

;bbÇio / ,ar=ize nan pjoe Çic 

mpekp=n=a etoua / ab 

ntntolma hn ouparryc=ia 

ejnou / Ntnws ebol je 

patyr umwn. 

.......................................................................... 

Menca peslyl 

........................................................................... 

AÇio pjoeÇic =i=c pe=,=c 

pentaf,arize nan / 

Ntmntathice h=itn nefh=ice 

auw tmnt / Atmou h=itm 

pefmou auw tmntat / 

Tako h=itn tefanactac=ic 

mprcun,w / Re=i mpennouc 

etrefr=ike nca nbol m / 

Mok ntnswpe eno 

nhmhal nmpa;oc 
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22  =K=b 

( الذي جيربنا ἀλλάلكن )

(πειράζειν اطرده )

(διώκεινبعيًد ) ا عنا، وليصل

(. ἄπρακτος) إىل ال شيء

( كل ἐπιτιμᾶν δέولتنتهر )

احلركات الطبيعية 

(φυσικός .املغروزة فينا )

( ὁρμήولتهدأ غرائزنا )

املشتعلة للخطية، ألن لك يليق 

(πρέπει كل جمد، مع أبيك )

( والروح ἀγαθόςالصاحل )

(πνεῦμα القدس إىل دهر )

 الدهور )آمني(.

(، له ὁμοίωςباملثل ) اوأيًض

( τοῦ αὐτοῦ) اأيًض

 )صالة( أخرى

ال تدخلنا يف التجربة 

(πειρασμός يا ،) حمب

البشر، هذه اليت ال نستطيع 

( οὐδέأن حنتملها، وال )

تدخلنا يف الفخ الشرير 

(πονηρός لكن ،)

(ἀλλά جننا من مكائد )

(ἐπιβουλή ،األعداء )

اخلفية والظاهرة، واهدنا 

ساملني معافني إىل ملكوتك 

السماوي، بيسوع املسيح 

(χριστóς.. ربنا الذي له ،) 

 

 )صالة( احلِّل

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Alla petp=iraze mmon 

dÇiwkeÇi mmof nca n / Bol 

mmo=n efo =napraktoc 

epet=ima de / N[Çi nk=im nim 

mvuc=ikon etty[ hra=i / 

Nhytn. Auw ng] hrok 

nnenhorm=y / Etrokh epn=obe 

je ntok petere eoou / nÇim 

prepe=i nak mn pekeÇiwt 

naga / ;oc mn pep=n=a 

etouaab sa eneh neneh h=a 

...................................................................... 

omaÇioc on ntou autou ke 

oua on 

........................................................................ 

Mprj=int ehoun pma=irwme 

epiracmoc / Pa=i ete mn [o=m 

mmon efÇi harof. Oude / 

Mprj=itn ehoun eppas 

mponyron alla / 

Ekenahmen ebol hn 

nep=ibouly nnjaje / E;yp 

mn netouonh ebol 

ngtoujon / Ehoun 

etekmntero ethn mpyue 

h=itn / =I=c pe=,=c penjoeÇic 

pa=I ebol h=itootf. 

 

................................................................. 

Tmntrmhe 

................................................................. 
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إلله ضابط الكل أيها الرب ا

(παντοκράτωρ شايف ،)

(، أنت الذي ψυχήنفوسنا )

قلت لبطرس من فم ابنك 

( μονογενήςالوحيد )

( χριστóςيسوع املسيح )

ربنا، أنت بطرس، وعلى 

( أبين πέτραهذه الصخرة )

(. ἐκκλησίαكنيسيت )

( اجلحيم لن πύληوأبواب )

( δέتقوى عليها. وأعطيك )

مفاتيح ملكوت السموات، 

ما ربطته على األرض، ف

يف السماء،  ايكون مربوًط

وما حللته على األرض، 

يكون حملواًل يف السماء، 

فليكن عبيدك، يا ربُّ، 

حمالني بكلمة فمي، 

( πνεῦμαوبروحك )

( ἀγαθόςالقدوس الصاحل )

 وحمب البشر.

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

Pjoe=ic pnoute 

ppantokratwr pet / 

tAl[o nm'u,y. ntok 

akjooc mpet / roc ebol 

hn ttapro mpekmonogenyc 

/ nsyre =i=c pe=,=c penjoe=ic 

je ntok pe / petroc auw 

ehra=i ejn te=ipetra ]na / 

kwt ntaekklyc=ia. Auw 

mpyly na / mnte naes 

[m[om eroc an ]na] de / 

nak nnsost =ntmntero 

nmpyue / auw netknamorou 

h=ijm pkah cen=a / swpe 

eumyr h=n mpyue auw netk / 

nabolou h=ijm pkah 

cenaswpe eubyl / h=n 

mpyue marouswpe [e oun 

pjo / e=ic n[Çi nekhmhal 

eubyl ebol hm psa / je 

ntatapro auw ebol h=itm 

pekp=n=a / etouaab 

paga;oc auw mmaÇirwme 

 تعليقات على النص:

يا ربُّ يا ربُّ، يا “[: يبدأ املخطوط بصالة قسمة مطلعها: 24ـ  1: 21( ]1)

لصالة  ا. وهذه الصالة مشابهة متاًم”من كل خليقة ترتعد وتتقهقر أمامه

أنافورا القديس تيموثاوس “القسمة اليت ترد يف قداس سرياني ُيعَرف باسم: 

”بطريرك اإلسكندرية
(14)

م( الذي 476 ـ 417. وهو البابا تيموثاوس الثالث )

جلأ يف أيامه البطريرك ساويرس األنطاكي إىل مصر. وبالتالي، من احملتمل 

                                                 
15 Clavis Patrum Graecorum, 7098, vol. III, p. 346-347. 
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نقل هذه الليتورجية إىل أن يكون هذا األخري، أو أحد تالميذه، هو الذي 

الكنيسة السريانية، ويتضح ذلك من ارتباط هذه األنافورا بكتابات 

البطريرك ساويرس يف املخطوطات السريانية
(16)

. 

بني هذه الصالة وصالة تقال قبل  اكبرًي ا( كما نالحظ أن هناك تشابًه2)

الذي تصلي به الكنيسة اإلثيوبية  ”قداس الرب“القسمة، واليت ترد يف 

 الشقيقة:

الرب أب  [أيها ] نقدم لك هذا الشكر، أيها الثالوث األبدي،  اوأيًض“

يسوع املسيح، الذي ختشاه كل خليقة وكل نفس، ويدخل اخلوف إىل 

. ال اأو شراًب االنفس. هذا الشكر يليق بك. مل نقدم إىل قدساتك طعاًم

أو فرصة للعدو لتعيرينا أو هلالكنا، بل تسمح بأن يكونا لدينونتنا 

صحة جلسدنا وقوة لروحنا. نعم أيها الرب إهلنا، امنحنا ـ من أجل 

امسك العظيم ـ أن نهرب من كل األفكار اليت ال ترضيك. امنحنا يا 

رب أن تبعد عنا مشورة املوت، حنن الذين بامسك ُكتبت أمساؤنا داخل 

امسك وينزعج، ولتنفصل  حجاب قدسك يف األعالي. ليسمع املوُت

األعماق ولُيَدس املوت. لريتعد روح اهلالك ولُتمَح احلية. ليبعد عدم 

اإلميان، وليهلك األثيم، وليهدأ الغضب، وليفشل احلسد، ولُيوبَّخ الذي 

حمبو املال، لُيزل الضعف، لُيطرح  اخيطئ بصفة مستمرة. لُيطرح خارًج

 االسامة. يا رب هب نوًرالكذاب، ولتتبدد كل املخلوقات  اخارًج

”ألعني قلوبنا اداخلًي
(13)

. 

صالة بعد “[: وبعد صالة القسمة السابقة، يبدأ الكاهن يف 71ـ  26: 21( ]7)

، يشكُر فيها الربَّ يسوَع على أعماله اخلالصية اليت أنعم بها علينا ”القسمة

بواسطة صليبه وقيامته، وذلك ليمهِّد لطلبات يرفعها باسم الشعب هلل، لكي 

يا ربنا يسوع “(: 6: 1ُيكمِّل الرب ما بدأه معنا، حسب قول بولس الرسول )يف 

                                                 
16 W. Wright, Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum, part I, 1838, p. 365, 
part III, 1872, p. 1331. 
17 The Liturgy of the Ethiopian Church, Translated by the Rev. Marcos Daoud,1959,  pp. 

104-105. ( 9191قداسات الكنيسة األثيوبية، تعريا القس مرقس داود، مارس  ) 
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عدم املوت مبوته، وعدم الفساد املسيح، يا من َوَهَبنا عدم التأمل بواسطة آالمه، و

أي ] لآلالم  افال تسمح لعقولنا أن تبتعد عنك، وال أن نصري عبيًد“: ا، إًذ”بقيامته

 .”[الشهوات 

من بعد أبانا “[: ثم ُيكمل هذه الصالة بطلبٍة تشبه صالة 4ـ  1: 22( ]4)

يف ليتورجية القديس باسيليوس )النص  االيت يصليها الكاهن سًر ”لآلب

 ناني، وهو شبيه بالنص القبطي(:اليو

عنا،  ἀποδιώκεινواطرده    ἄπρακτονأبطله  πειραστήνواجملرب “

املغروسة  σωματικόςحركاته اجلسدية  ἐπιτιμᾶν δέ اوانتهر أيًض

اليت تسوقنا إىل اخلطية، وجننا بقوتك  ὁρμήفينا. واقطع عنا األسباب 

 .”املقدسة باملسيح يسوع ربنا، هذا الذي من قبله يليق بك كل جمد...

ونالحظ هنا أن املرتجم إىل اللغة القبطية اللهجة الصعيدية احتفظ لنا 

بالكلمات اليونانية املذكورة يف نص القداس الباسيلي باليونانية، إال أنه 

، ”الطبيعية“، بكلمة: احلركات ”اجلسدية“كات استعاض عن لفظة احلر

 وإن كان املقصود بالكلمتني: الشهوات أو الغرائز أو امليول غري الروحية.

يف القداس  ”بعد أبانا“( كما ميكن مقارنة هذا النص بصالة 4)

 الكريلسي )النص القبطي(:

فاألفعال املتنوعة اليت إلبليس اطرحها عنا. والسعايات الكائنة مبشورة  “

 .”napraktonـ  ἄπρακτοςالناس األشرار اجعلها كلها كال شيء 

وهذه الكلمة اليونانية تعين أنه حتى لو قام عدو اخلري أو الناس األشرار 

قادر أن  بأفعال، أو سعوا بوشايات، لكي تضرنا، فإنها ال تكون فعالة، والرب

وكأنها مل تكن ايبطلها مجيًع
(17)

. فالرب سيرتك الزوان ينمو مع احلنطة، 

 (.40 ـ 77: 17لكنه سيحمي احلنطة من تأثري الزوان الضار )مت 

                                                 
18 Liddell and Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, seventh edition, p. 111. 
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بعد الصالة السابقة، هي نفسها  ”صالٌة أخرى“[: ثم ترد 10 ـ 1: 22( ]6)

 :”أباناصالة أخرى من بعد “يف القداس الكريلسي، وُتسمى املذكورة 

منا يف جتربة، هذه اليت ال  انعم نسألك أيها الرب إهلنا، ال ُتدخل أحًد “

أعطنا أن خنرج  انستطيع أن حنتملها من أجل ضعفنا، بل والتجربة أيًض

اليت إلبليس،  امنها. لكي نستطيع أن ُنطفئ مجيع السهام املتوقدة ناًر

 .”وجننا من الشرير وأعماله، باملسيح يسوع ربنا

مل تصبكم جتربٌة إال بشرية. ولكن اهلل »صدى آلية بولس الرسول:  وهي

 اآمني الذي ال يدعكم ُتجرَّبون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيًض

 (.17: 10كو 1) «املنفذ، لتستطيعوا أن حتتملوا

، وهي ”صالة حتليل اآلب“[: صالة احلّل أو التحليل هنا هي 16: 22( ]3)

س الباسيلي )النص القبطي( بعد صالة اخلضوع، حيث وردت مع تأتي يف القدا

 تغيريات طفيفة. أما النص اليوناني هلذه الصالة، فيضيف بعض العبارات مثل:

 ؛”أنت الذي أوصيت بطرس هامة تالميذك ورسلك القديسني“

فلنكن اآلن حنن عبيدك، آبائي وإخوتي الكهنة والالويني وكل “

ام جمدك املقدس، يف هذه الساعة شعبك املؤمن، اخلاضعني أم

املقدسة، واحلاملني صليبك املكرم، حماللني وحمرَّرين من فمي أنا 

”اخلاطئ، بروحك القدوس
(11)

. 

 :12و 12صفحة 

23  =K=z 

( ὑμνεύειν... مسبحني )

( γάρمعهم لعظمتك، ألنك )

أنت يقوم حولك الشاروبيم 

والسارافيم، ستة أجنحة 

 

 

 

 

Humneue nmmau 

etekmntno[ .. ntok / Gar 

petouaheratou erok hm 

pekkwte / N[Çi ne,erobÇin 

                                                 
-93، ص 2003القةةداس الباسةةيلي، الةةنص اليونةةاني مةةا الترجمةةة العربيةةة، بعةةداد الراهةةا ببيفةةانيوس المقةةار ، سةةبتمبر  91
اليونةاني مةا )الةنص  E. Renaudot, PG 31, 1629-1656 نةودو: ي، وهةو ترجمةة عةش الةنص الةذ  نمةره العةال  ر 99

 (www.alexandriaschool.org  على موقا مجلة مدرسة اإلسكندرية حسوف يتاالترجمة العربية 
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للواحد، وستة )أجنحة( 

( μένلآلخر، فبجناحني )

يغطون وجوههم، وباثنني 

يغطون أرجلهم، ويطريون 

باثنني. صارخني الواحد 

مقابل اآلخر، يرسلون 

( ممتلئة ὕμνοςتسبحة )

غلبة )ُنصرة( جملد عظمتك، 

، ابصوت ممتلئ جمًد

يسبحون وينشدون 

ويصرخون قائلني: قدوس 

(Ἅγιος( قدوس )Ἅγιος )

 (.Ἅγιοςقدوس )

قدوس أنت يا قدوس قدوس 

ربُّ، وكلي القداسة 

(πανάγιος وباألكثر ،)

خمتار هو نور جوهرك
(20)

 

(θυσία وغري ُمدَركة ،)

هي قوة حكمتك 

(σοφία وليس شيء من ،)

النطق يستطيع أن َيُحدَّ جلة 

( حمبتك πέλαγος)عمق( )

للبشر. خلقتين، أنا اإلنسان، 

( χρεία) اومل تكن حمتاًج

( ἀλλάلعبودييت، لكن )

( χρείαاحملتاج ) أنا

لربوبيتك. من أجل تعطفاتك 

كونتين إذ مل أكن، أقمت 

(، κύπηلي السماء كقبة )

وثبتَّ األرض حتيت ألمشي 

 

 

4 
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mn nceravÇin ere coou / 

Ntnh mpoua. Auw coou 

mpke oua hra=i / Men hn 

cnau ntnh euhwbc mpeuho 

auw / Hn cnau euhwbc 

nneuoueryte. Auw eu / Hyl 

ebol hn cnau euaskak 

ebol oua nn=a / Hrn oua 

eujw auw eutauo 

mphumno=c / Etmeh njro 

mpeoou ntekmntno[ h=n / 

Oucmy echaeoou 

euhumnologe=i eujw / Auw 

euws ebol eujw mmoc 

je ag=ioc agÇioc agÇioc / 

Kouaab kouaab kouaab 

pjoe=ic auw / Ntk 

oupanagÇioc fcotp emate 

n[=i / Pouoe=in ntek;uc=ia 

ouattahoc te / T[om 

ntekcov=ia. Mnlaau 

nsaje / Naes sep 

ppelagoc ntekmntmaÇi / 

Rwme aktam=io=i anok 

prwme ngr / ,r=ia an ntok 

ntamnthmhal. All=a / Anok 

etr ,r=ia ntek mntjoe=ic 

etbe / Nekmntsanehtyf 

aktraswpe / N]soop an 

aktaho na=i eratc ntpe / 

                                                 
أش يكةوش هنةا   اوالتةي معناهةا ذبيحةة، ومةش المةرج  جةد  ، θυσία مةش الكلمةة اليونانيةة، qucia تةتتي الكلمةة فةي القبطيةة 20

 .بمعنى جوهر ουσία كلمة فيكوش المقصود، θ بحرف οخطت في النساخة باستبدال حرف 
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عليها.  من أجلي أجلمت 

(χαλινοῦν البحر )

(θάλασσα من أجلي ،)

( φύσιςأظهرت لي طبيعة )

. ا( مجيًعζῶονاألحياء )

أخضعَت كلَّ شيء حتت 

 اشيًئ اقدمي. مل تدعين معوًز

من أعمال َكَرِمَك 

(φιλοδωρία أنت الذي .)

( πλάσσεινجبلتين )

ووضعت يدك عليَّ، فُتُعجَِّب 

من معرفتك يف داخلي. 

 ( ζωγραφεῖνونقشَت )

 

 

 

 

24 
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N;o noukup=y aktajro 

pkah harat / etramoose 

h=ijwf etbyyt ak,ali / 

Nou nte;alacca. Etbyyt 

akouwnh / Na=i ebol 

ntevuc=ic nnzwon tyrou / 

Ak;bb=ie nka n=im hapecyt 

nnaouerp / Te mpekaat 

e=isaat nlaau hn ne / 

Hbyue ntekv=ilodwnÇia. 

Ntok ak / Placce mmoÇi 

auw akka tek[Çij hÇijw=i / 

Aur spyre mpekcooun 

nhyt. Akzw 

 

27  =k=y 

صورة سلطانك يفَّ 

(ἐξουσία َّووضعت يف ،)

(، اليت هي δῶρονموهبتك )

(، وفتحت λογικόνالعقل )

لي باب الفردوس 

(παράδεισος ألتنعم )

(τρυφή وأعطيتين علم ،)

(διδασκαλία .معرفتك )

أظهرت لي شوكة املوت، 

( عن أن κωλύεινمنعتين )

( من ἀπολαύεινأتلذذ )

شجرة واحدة، فأكلُت منها، 

 قلَت لي ال تأكل هذه اليت

( δέمنها وحدها. فبإرادتي )

( ناموسك ἀθετεῖνرفضُت )

(νόμος وبعزميتى ،)

(γνώμη أهملُت )

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Grave=i hra=i nhyt n;Çikon 

ntekexoucÇia / akkw hra=i 

nhyt mpekdwron ete pa Çi 

/ pe plog=ikon akouwn na=i 

mpro mpa / radÇico=c 

eutruvy ak] etoot ntdÇi 

/ dackalÇia mpekcooun .. 

akouwnh / naÇi ebol 

mpe=ie=ib mpmou akkwlu =m / 

moÇi eapolaue ebol hn 

ousyn nouw=t / a Çiouwm 

ebol nhyt=f pe=i oua mau=a 

/ af pentakjooc ero Çi 

etbyyt=f je m / prouwn 

ebol nhyt=f hm paouws 

de / mmÇine mmoÇi a=ia;eteÇi 

mpeknomo=c / hn tagnwmy 
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(ἀμελεῖν الوصية )

(ἐντολή أنا مبفردي ،)

( لي ἁρπάζεινاختطفُت )

 ( املوت.ἀπόφασιςقضية )

( أنت يا ربُّ فقد حوَّلَت δέأما )

(μεταβολή لي العقوبة )

(τιμωρία( كراع .)ὡς )

( سعيَت يف ἀγαθόςصاحل )

طلب اخلروف الضال. كراع 

(ὡςصاحل )
(21)

تعبَت معي أنا  

الذي سقطتُ. ضمدتين بكل 

األدوية املؤدية إىل احلياة. أنت 

الذي أرسلَت لي األنبياء 

(προφήτης وأعطيتين ،)

 ا( عوًنνόμοςالناموس )

(βοήθεια أنا الذي ،)

مرضتُ. أنت، يا من أخطأُت 

( διακονεῖνإليك، خدمَت )

. أظهرت لي النور يخالص يل

 .احلقيقي ألجل الضالني

أنت الكائن يف كل زمان ويف 

كل مكان، تغربَت 

(ἀποδημεῖν )( حتى )أتيَت

إىل غري العارفني. سكنَت يف 

البطن العذراوي 

(παρθενικός أنت اإلله .)

الكائن يف كل مكان وال 

يستطيع مكان أن حيويك، مل 

ون أن تك احتسب اختطاًف

( ἀλλάهلل، لكن ) امساوًي

 وضعت ذاتك..

 

 

 

14 
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a=iamele=i ete=ntoly / anok 

pentaÇiharpaze na=i 

mmauaat / ntapovac Çic 

mpmo=u ntok de pjo / e=ic 

akmetaboly ntadumwr=ia 

hw=c / swc naga;oc 

akpwt ejm pecoo=u / 

ntafcwr=m hwc swc 

enanouf ak / sp h=ice 

nmma=i anok pentafhe ak / 

mort hm pahre n=im- etj=i 

ehoun epa / wnh ntok 

aktnnoou saro=i nne / 

provytyc ak]pnomoc 

eouboy;Çia / anok 

petswne ntok PentaÇir 

n=o / be erok akd=iakone=i 

epaoujaÇi po=u / oe=in =mm=e 

ak=ouwnh naÇi ebol nnen / 

taucwrm petsoop 

nouoeÇis nÇim / hm ma nÇim 

akapodume=i sa neto / 

natcoou=n akouwh hn 

ouoote =m / par;enÇiky 

ntok pete merema s=o / 

pk ksoop nnoute 

nouoe=is nÇim =m / pkopk 

eutwrp esaask mn pnou 

/ te alla akpwht mmok 

ebol mmÇine 

                                                 
 .”كراع صال ... كتا حقيقي“، لكنها تتتي في اليوناني والقبطي البحير : ”كراع صال “تتكرر هنا عبارة:  29
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 تعليقات على النص:

على جزء من قداس القديس غريغوريوس، من  27و 23حتتوي صفحتا 

الشاروبيمية(، حتى رواية التجسد. وهذا مقدمة صالة قدوس )قبل التسبحة 

النص يتطابق مع نص القداس الغريغوري يف اللهجة البحريية، واليت نصلي بها 

 اآلن، مع بعض االختالفات الطفيفة:

مسبِّحني معهم “[:  فالصالة تبدأ يف هذه الصفحة بعبارة: 1: 23( ]1)

ائيني، أو ، كشركة تسبيح بني املؤمنني يف الكنيسة مع السم”لعظمتك

كخورس واحد جيمع املؤمنني مع القوات السمائية لتقديم التسبيح هلل.  

 ”نصرخ مبا يرسله أولئك ... ونبارك عظمتك“ويقابلها يف النص البحريي: 

ouo\ ntencmou etekmetni]; كاستجابٍة من املؤمنني ملا يسبِّح به ،

السمائيون، أو كخورس مساوي يرد عليه خورس املؤمنني )مرد مقابل مرد، أو 

 ما ُيعرف بطريقة األنتيفونا(. 

يرسلون تسبحًة ممتلئًة “[: اجلملة اليت تأتي هنا يف النص: 10و1: 23( ]2)

ببساطة عمل . وهذا النص يشرح ”اغلبة جملد عظمتك، بصوت ممتلئ جمًد

السمائيني منذ خلقتهم، وهو تسبيح اهلل بسبب عظمته املطلقة، دون شروط 

ودون ارتباط باخلليقة املادية. أما النص القبطي البحريي، ومعه النص اليوناني، 

فإنه يربط التسبيح السمائي هنا باخلالص الذي مت جلنس البشر بعد آالف 

يرسلون “النص القبطي البحريي:  السنني، عندما جتسد رب اجملد يسوع. يقول

. كما يأتي يف النص ”اتسبحة الغلبة واخلالص الذي لنا، بصوت ممتلئ جمًد

يسبِّحون تسبحة غلبة اخلالص الذي لنا، بصوت ممتلئ “اليوناني هكذا: 

”، وبصوت جلّياجمًد
(22)

. 

Τòν ἐπινίκιον ὕμνον τῶν σωτηριῶν ἡμῶν, μετὰ φωνῆς 
ἐνδόξου, λαμπρᾷ τῇ φωνῇ, ὑμνολογοῦντα 

                                                 
، وهةو 22، ص 2002القداس الغريغور ، النص اليوناني ما الترجمة العربية، بعداد الراها ببيفانيوس المقار ، ينةاير  22

اليونةاني مةا الترجمةة العربيةة )الةنص  E. Renaudot, PG 36, 699-734 نودو: يترجمة عش النص الذ  نمره العال  ر 
 (www.alexandriaschool.org  على موقا مجلة مدرسة اإلسكندرية سوف يتاح
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املستعملة يف النص القبطي هنا ال  v=ilodwnÇia[: كلمة 27: 23( ]7)

كلمة  ”عمانوئيل الن“ترد يف القواميس اليونانية، وقد اقرتح األب 

φιλοδωρία  بتغيري حرف(ν  إىلρ ،مبعنى حمبة العطاء أو الكرم والسخاء )

أما يف  .”من أعمال َكَرِمَك اشيًئ امل تدعين معوًز“فيأتي النص هكذا: 

 مبعنى حمبة البشر، φιλανθρωπίαالقداس الغريغوري اليوناني فتأتي 

من أعمال حمبتك  اشيًئ امل ترتكين معوًز“ا: ون الرتمجة هكذفتك

”للبشر
(27)

لذلك  مبعنى كرامة. taioويف القداس الغريغوري القبطي تأتي . 

 اشيًئ امل تدعين معوًز“هكذا:  ايأتي النص يف القداس القبطي املستعمل حالًي

. فالنص اليوناني والقبطي الصعيدي ُيفسران خلقة ”من أعمال كرامتك

اإلنسان بعد كل املخلوقات كتعبري عن حمبة اهلل الفائقة لإلنسان الذي أعد 

(. أما النص القبطي البحريي فيفسر 21: 1له كل ما حيتاجه قبل خلقته )تك 

 (. 26: 1نسان ليتسلط على كل اخلليقة )تك سلطان اهلل الذي منحه لإل

، غائبة عن النص ”فُتُعجَِّب من معرفتك يف داخلي“: مجلة: 70: 23( 4)

( يف الرتمجة 6: 171انظر )مز   عن النص القبطي البحريي. االيوناني وأيًض

. أي أن اهلل ”اصارت معرفتك عجيبًة عندي، اعتزَّت، فلم أقدر عليه“القبطية: 

اإلنسان األول إمكانية معرفته، هذه املعرفة اليت كانت غريبًة وأعلى أعطى 

أمام من يدركها، بل وحتى أمام آدم  امن مجيع الكائنات، فصارت عجًب

نفسه. ومل يكن اإلنسان يف احتياج إىل أن ميد يده ليأخذ من مثرة املعرفة 

 عن اهلل مصدر املعرفة احلقيقية. ابعيًد

، نالحظ أن ”نقشَت يفَّ صورة سلطانك“ة مباشرة: ( ويف اجلملة التالي4)

، ὑπογράφωاملرتجم إىل القبطي الصعيدي مل يستعمل الفعل اليوناني 

املوجود يف األصل اليوناني للقداس الغريغوري، والذي يُترجم إىل: كتبَت أو 

وهو:  امن أصل يوناني أيًض ارمسَت، أو وقَّعَت، بل استعمل فعاًل آخًر

akzwgravei الذي يعين: رمسَت من أصل حي، أو نقشَت حسب مثال حي. و

وهنا يتجلى براعة املرتجم إىل القبطية وحماولته إيصال معنًى روحي الهوتي 

                                                 
23 Ibid, p. 28 
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للمصلني بالقداس. فالصورة اليت رمسها اهلل يف اإلنسان هي صورة حية إلله 

 حي، طبع صورته يف اإلنسان لتهابه اخلليقة كلها، وذلك إن احتفظ اإلنسان

 يف داخله بتلك الصورة دون أن يشوِّهها أو يطمس معاملها.

[: هناك مجلة سقطت من املرتجم من النص اليوناني إىل 6و4: 27( ]6)

اللهجة الصعيدية، فالنص يأتي يف القداس اليوناني والقبطي البحريي هكذا: 

لوجود كلمتني  ا. ونظًر”شوكة املوت عرفتينولي شجرة احلياة،  أظهرت“

 (ὑπέδειξας ـ   ἔδειξάς)متشابهتني من حيث الشكل يف النص اليوناني 

انتقل املرتجم من الكلمة األوىل للثانية مباشرة، وسقط منه باقي اجلملة، 

 .”لي شوكة املوت أظهرت“لذلك جاءت الرتمجة هكذا: 

الدير وهكذا تنتهي األربع صفحات األوىل اليت وصلت إلينا من خوالجي 

األبيض، ويستطيع كل حمب للطقوس أن يتعمق يف هذه النصوص، يتأمل فيها 

وينهل من معانيها الروحية. ونتابع يف العدد القادم، إن شاء اهلل، نشر الصفحات 

 التالية، واليت تبدأ بصلوات األواشي كما وردت يف القداس الكريلسي.

 ْعَبْتُي
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