


 

  ٨٧

  تراتيل متفرقة ختص فرتة عيد امليالد
ير األبيض   حسب طقس ا

  مايكل حليم راغب

 لتراسات اإلسكندرية مدرسة مؤسسة مععمل بال ُْتفرَُش أن منذ
 لنسخته ًطبقاوحتقيقه  الصعيدي األنتيفوناريون كتاب دراسة يف املسيحية

 مورجان بريبونت بمكتبة M575 خمطوط ِّيمثلها واليت الاكملة الوحيدة
 تم قد ما وهو –) اآلن احلامو (باهلنطاوو ميخائيل املالك دير يف املكتشفة

 واألحلان الرتاتيل من اجوع بهذا مهتم ناأو - ١العام هذا يف ونرشه إجنازه
 نستعملها اليت القطع من الكثري تاريخ جا تكشف اليت القديمة القبطية

وم  M575 خمطوط نإف معلوم هو وكما .الليتورجية من خمتلفة أماكن يف ا
 سبق مهمة تورجية كتب ثالثة من تتكون جمموعة ضمن من ٌواحد هو

 .املهم املخطوط هذا حتقيق يف عليها االعتماد من بد ال واكن ،٢عنها احلديث
 من متفرقة أماكن يف االنتشار واسع صدى هلا فاكن عينها الرتاتيل هذه أما

 بكرثة حارضة اكنت اليت الشواهد َّولكن اكحري، وجهال وكذلك الصعيد
 من الصعيد إىل ترجع ،العرص نفس من واكنت ،العمل حتقيق أثناء عينناأ أمام

 واجاجية اكاقية والشذرات املخطوطات وجود لقدم وذلك اجلغرافية، اجاحية
 بعض صياغة قبل مبكرة زمنية فرتة يف وذلك ،األو األلفية نهاية قبل من

وم نستعملها اليت الكتب ْوضع وربما تقنينها تم واليت كنائسنا، يف ا  ٍسماءأ َ

                                                 
، اكراس والراهب ماكري، أنبا نيافة ١ فنار راغب، حليم مايكلو الربمو  خمطوط عن الصعيدي األنتيفوناريون (ا

 .٢٠١٨ مدرسة اإلسكندرية لتراسات املسيحية،: القاهرة ،)M575 مورجان
 ماكري أنبا: راجع حمتوياتها وتفاصيل افيه اليت الليتورجية خطوطاتامل ةثالث وكذلك ًعموما املذكورة املكتبة خمطوطات حول ٢

فنار خرون،وآ  .٢١ – ١٣ سابق، مرجع، ا
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٨٨  

 منها أقدم نفسه حمتواها نإف وبالطبع ،الوسطى القرون فرتة من هلا جديدة
  .املجت هذا بينها من اليت القديمة املصادر بعض تثبته ما وهذا ،بكثري

ير عن أما  القديمة القبطية صادرامل وسط األغىن املصدر فهو ،األبيض ا
 وإنما، فحسب هلا القديم اجص إيراد يف ليس والرتاتيل، األنتيفونات كم يف
 ُتعرف اليت املختلفة الفهارس طريق عن كثرية ٍأحيان يف ترتيلها موعد ذكر يف

 خمترصة ُتذكر ما وخدة ،٣املفرد يف Typikon أو اجلمع يف Typika باسم
 اجصوص بها اليت املخطوطات طريق عن أو ،فقط األو اجلملة يف متمثلة
ير ويعترب .األحلان هلذه الاكملة ي املنافس اخكا املاكن هو األبيض ا  ا
 أنتفوناريون يف جاءت اليت املتشابهة القطع بعض بل فيه العثور يمكننا

نا يصل لم األسف مع ولكن ،٤اهلنطاوو ير مكتبة من كتاب أي إ  ا
ير مكتبة مجع يف لباحثنيل كبرية مشقة يمثل مما ،تملةمك صورة يف األبيض  ا
  .ئهابنا وإخدة هاوترتيب املذكور

                                                 
ير تبياك خمطوطات دور يقترص ال ٣  .للقراءات ومنها للرتاتيل منها ،أنواع عدة ليشمل يمتد بل ،فقط الرتاتيل بل األبيض ا

  :راجع العالم، مكتبات بل توزيعها أماكنو وأرقامها اشذراته وخئالت انواعهأ حول
D. Atanassova, “Paper Codices with Liturgical Typika from the White Monastery”, in: 

Coptica 9 (2010), 1–23; idem., “Das verschollene koptisch-sahidische Typikon-Fragment 

aus Venedig. Ein liturgisches Dokument aus dem Schenute-Kloster in Oberägypten”, in: 

Oriens Christianus 94 (2010), 105–122; idem, “Die Typika des Schenute-Klosters: Die 

Vorstellung eines Projektes”, in: H.-J. Feulner (ed.), Liturgies in East and West: Ecumenical 

Relevance of Early Liturgical Development – Scholarly International Symposium 

Vindobonense I, Vienna, November 17 – 20, 2007 (Austrian Studies of Liturgy and 

Sacramental Theology 6). Wien 2013, 33–45; idem, “Prinzipien und Kriterien für die 

Erforschung der koptischen liturgischen Typika des Schenuteklosters”, in: D. Atanassova 

and T. Chronz (eds.), ΣΥΝΑΞΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. Beiträge zu Gottesdienst und Geschichte 

der fünf altkirchlichen Patriarchate für Heinzgerd Brakmann zum 70. Geburtstag (orientalia 

– patristica – oecumenica 6,1-2). Münster et al. 2014, 13–38. 
ير أحلان ونصوص الصعيدي األنتيفوناريون بني العالقة هذه حول ٤ فنار وآخرون، ماكري أنبا: راجع األبيض ا  مرجع، ا

 .٨٥ – ٨٠ سابق،
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٨٩  

 خمتلفة خمطوطات من شذرات عدة بل الضوء إلقاء إىل املقال هذا يهدف
ير من جاءت  بني املشرتكة القطع بعضب عريفاحك إىل يهدف كما ،األبيض ا

ير نصوص وبني حيدةالو نسخته يف M575الصعيدي األنتيفوناريون  ا
 القطع كعض القديمة املصادر عن اجقاب كشف أخرى ناحية ومن األبيض،

ا املستعملة  يف َّوقدمناه بدأناه ملا ًاستكماال وذلك قديمة، صولأ وهلا ًحا
راسة هذه يف املستخدمة الشذرات ومجيع. اهلام الكتاب هذا دراسة  خَّتؤر ا

 القرن بني ما أي ؛اخكانية األلفية وبداية األو األلفية نهاية بني مابالفرتة 
 القديمة املكتبة خمطوطات مجيع شأن ذلك يف شأنها ،عرش واحلادي العارش

  .األبيض لتير

  بورجيا خمطوط: ًأوال -١
 Borgia 109 Cass. XXIV, fasc.104, f. 5v–6v٥ 

 ١٩٣ رقم بالصفحة تبدأ) صفحة ١٢ (ورقات ٦ من الكراسة هذه تتكون

 عدة وحتوي، )قبطي برتقيم (٢٠٤ صفحة ح بالرتتيب وتسري) قبطي برتقيم(
 الرهبنة، باءآ وألعياد واخلمسني الكبري للصوم منها ،متعددة ملناسبات أحلان
 عيد لفرتة خمتلفة ًأحلانا حتوي )- (صفحات ثالث نهايتها و .وغريه
  .القادمة السطور يف عنه سنتحدث ما ووه ،امليالد

ة (ألفابيتا :أ/ا   ٦مريم للعذراء) إبصا

 وصلت اليت اهلجاء حروف بل املرتبة القطع من قليل عدد ضمن ويه
نا ير من إ ونانية األبيض ا   .٧با

                                                 
  :راجع ةالكراس هلذه خمترص وصف حول ٥

G. Zoega, Catalogus codicum Copticorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Velitris  

adservantur, Rom 1810, p. 221. 
 Borgia 109104, f. 5v(= page 202), lines 1–19 الورقة يف بيتا األلفا هذه تقع ٦
ير خمطوطات من جنت اليت بيتا األلفا قطع حول ٧ ونانية، ومجيعها ،ضاألبي ا   :راجع با
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٩٠  

ⲧⲁⲩⲛⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̄ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ 
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ 

 العذراء بل هذه ُتقال 
  مريم القديسة

Ⲁⲭⲣⲁⲛⲧⲉ ⲥⲩⲙⲛⲏ ⲕⲁⲓ 
ⲡⲁⲛⲁⲅⲓⲁ ⲙⲉⲧⲏⲣ  ⲕⲁⲓ 

 ⲧⲉⲕⲟⲩⲥⲁ ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲏⲙⲫⲉⲩⲧⲉ 

ἄχραντε σεμνὴ καὶ 
παναγία μῆτερ χριστοῦ 
καὶ θεόν τεκοῦσα, χαῖρε 
νύμφη ἀνύμφευτε 

نسة غري أيتها  ا
 القداسة، فائقة ،العفيفة

ت واليت املسيح، أم  و
 ال عروس يا افر: اهللا

 .هلا عريس
Ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲩⲥ ⲑ  ⲕⲁⲓⲕⲟⲛⲁⲥ 
ⲙⲉⲧⲟⲓⲣ ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ 
ⲉⲛⲁⲡⲟⲓⲗⲟⲅⲁⲙⲟⲩ. ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲏⲙⲫⲉⲩⲧⲉ 

βασιλείαν θεοῦ γέγονας8 
μητέρα μονογενοῦς ἐν 
ἀπειρογάμῳ, χαῖρε νύμφη 
ἀνύμφευτε 

 )؟ (اهللا مملكة ِرصت
ًّوأم  خربة بغري للوحيد اُ
 .‘‘افر’’: الزواج يف

Ⲅⲉⲑⲉⲧⲟ ⲉⲝⲟⲩ. ⲡⲁⲥⲁ 
ⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲕⲣⲁⲩⲕⲁⲥⲟⲩⲥⲁ 
ⲕⲁⲓⲭⲁⲣⲓⲧⲟⲙⲉⲛⲏ . ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲏⲙⲫⲉⲩⲧⲉ 

γήθεται ἐκ σοῦ πᾶσα 
κτίσις κραυγάσουσα 
<χαῖρε> κεχαριτωμένη, 
χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε 

ِقبلك من تفرح َ  ُّلك ِ
: )قائلة (صارخة اخلليقة
: نعمة للممتلئة السالم

 .‘‘افر’’
ⲇⲉⲩⲇⲉ ⲡⲏⲥⲧⲏ 
ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲟⲙⲉⲛ ⲙⲉⲧⲁⲕⲟⲛ 
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲉⲩⲗⲓⲑⲓⲥⲁⲛ. ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲏⲙⲫⲉⲩⲧⲉ   

δεῦτε οἱ πιστοὶ 
μακαρίσωμεν μετὰ 
<τό>κον πάλιν 
εὑρεθεῖσαν <παρθένον>, 
χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε 

 ،نواملؤمن أيها ،تعالوا
 بعد من ألنها ،جطوبها
َوجدت ًأيضا الوالدة ِ ُ 

 .‘‘افر’’: )؟ ()عذراء(
ⲉⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲓ ⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲙⲉⲛⲏ 
ⲕⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲕⲏⲥ 
ⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲏⲙⲫⲉⲩⲧⲉ   

ἐ<ν> οὐρανοῖ<ς> 
εὐλογημένη καὶ ἐπὶ γῆς 
δοξολογουμένη, χαῖρε 
νύμφη ἀνύμφευτε9 

 وبل مباركة السموات يف
.‘‘افر’’: َّممجدة األرض

                                                 
D. Atanassova, The Primary Sources of Southern Egyptian Liturgy: Retrospect and 

Prospect, in: B.  Groen, D. Galadza, N. Glibetic, G. Radle (eds.), Rites and Rituals of the 

Christian East. Proceedings of the Fourth International Congress of the Society of Oriental 

Liturgy, Lebanon, 10–15 July 2012 (Eastern Christian Studies 22). Leuven 2014, 47–96, 

esp. 5, note 19. 
 βαστάσασαν θεοῦتكون ربما .عليها ترتتب أو معها تتفق ال اجلملة فبايق ،اجاسخ من خطأ اجلملة هذه أن يبدو ٨

γέγονας’ اهللا حاملة ِرصت‘. 
تكيةأ مع اًّجد اًكبري اًتشابه الربع هذا يتشابه ٩  Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ ἐν οὐρανοῖςب تبدأ األول باللحن بو

εὐλογημένη etc.. راجع:  
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗ ΕΥΑΓΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, Βενετίᾳ 1841, 414. 
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٩١  

ⲍⲱⲏⲛ ⲧⲟⲩ ⲡⲁⲧⲣⲟⲥ 
ⲅⲉⲛⲛⲏⲑⲉⲛⲧⲁ ⲡⲣⲟⲁⲓⲱⲛⲟⲥ 
ⲁⲓⲛⲁⲅⲁⲗⲗⲉⲉⲓⲁⲥⲟⲓ ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲏⲙⲫⲉⲩⲧⲉ   

ζωὴν τοῦ Πατρὸς 
γεννηθέντα πρὸ αἰώνων 
<γεννήσασα> ἐν 
ἀγαλλιάσει, χαῖρε νύμφη 
ἀνύμφευτε 

 قبل املولود اآلب حياة
هور ته ا : بفرٍح و

 .‘‘افر’’

Ⲏ ̄ⲏⲛ ⲧⲟⲩ ⲥⳁⲟ̄ⲛ 
ⲡⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲙⲉⲛⲟⲥ ⲕⲁⲓ 
ⲙⲉⲧⲣⲏⲕⲟⲥ 
ⲩⲡⲟⲧⲉⲓⲗⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲭⲁⲓⲣⲉ 
ⲛⲩⲙⲫⲏ ⲁⲛⲩⲙⲫⲉⲩⲧⲁⲓ 

ἐν τῷ σταυρῷ 
παρισταμένη καὶ 
μητρικῶς ἐπιτελουμένη, 
χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε 

 واقفة، الصليب حول
ُلألمومة وما ِمكملة ُ

ْ ُ :
 ‘‘فرا’’

Ⲑⲛ ̄ ⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓ ⲧⲏⲕⲟⲩⲥⲁ 
ⲙⲱⲙⲏ ⲁⲙⲱⲙⲏⲧⲁⲓ 
ⲟⲩⲫⲑⲟⲣⲁⲥ ⲙⲓ ⲧⲏⲥⲕⲏⲥ. 
ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲛⲩⲙⲫⲏ 
ⲁⲛⲩⲙⲫⲉⲩⲧⲁⲓ 

θεὸν ἐν σαρκὶ τεκοῦσα 
μόνη ἀμώμητε ἄφθορος 
ἐπὶ τῆς γῆς, χαῖρε νύμφη 
ἀνύμφευτε 

ت، اجلسد يف اهللا  ْو
 فاسدة وغري بريئة ِنتأ

 :األرض بل وحدك
 ‘‘افر’’

Ⲓ ̈ ⲧⲟⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲛⲧⲁ Ⲭⲥ̄ 
ⲧⲉⲝⲁⲙⲉⲛⲏ ⲉⲕⲧⲱⲛ 
ⲛⲉⲕⲣⲱⲛ ⲁⲓⲛⲁⲅⲁⲗⲗⲟⲓⲁⲥⲟⲓ. 
ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲛⲩⲙⲫⲏ 
ⲁⲛⲩⲙⲫⲉⲩⲧⲁⲓ 

ἡ ἀναστάντα χριστόν, 
δεξαμένη ἐκ τῶν νεκρῶν 
ἐν ἀγαλλιάσει, χαῖρε 
νύμφη ἀνύμφευτε 

ِقبلت ِ
 من القائم املسيح َ

: بفرٍح األموات
 ‘‘افر’’

  تعليقات
) ⲁ - ⲓ( فقط أحرف عرشة من تتكون ُالمكتملة غري األلفابيتا هذه -١
 أنمن  بد وال أرباع، تسعة اجهاية يف حكصبح السادس، احلرف عدا فيما

ونانية يعرف ال اًّقبطي اكن املؤلف  عن ببعيد ليس زمن يف اكفية بدرجة ا
 األلفبا الرتتيب بل تسري اليت اكدايات فبعض نفسه، املخطوط خَْسن زمن

َخمتلقة َ ْ ي الربع مثل حقيقية وليست ُ  والربع ⲏⲛ اخكامن رفاحل حيمل ا
ي  األلفابيتا مع فعلي اكن مثلما اًتمام ⲧⲟⲛ  العارش احلرف حيمل ا

  .الغرامطيق تغيري يف أو اإلمالء رييتغ يف سواء ،القبطية

أ ربما - ٢
ُ

 الالم حرف تبديل ظاهرة حككرار وذلك ،الفيوم يف اجص هذا نتج
 الصفة يف ذلك ءجا حيث ،الفيومية خصائص أهم من ويه ،الراء حبرف

)ῳμάογρπειἀ( ⲟⲅⲁⲙⲟⲩⲗⲁⲡⲟⲓ وكذلك جمرور، اكسم استعملها يتال 
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٩٢  

 املفعول اسم ًوأيضا σανῖεθερὑε( ⲓⲑⲓⲥⲁⲛⲗⲉⲩ( املفعول اسم
)ισταμένηρπα( ⲓⲥⲧⲁⲙⲉⲛⲟⲥⲗⲡⲁ. 

 مثل ،القديمة اكزينطية الرتاتيل مع يتشابه نفسه اجص أن إال -٣
 ناحية من ،احلم املرتل لرومانوس خطأ املنسوب هيمنوس األكاثيستوس

 χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε املرد يف ًوخصوصا ،املضمون وليس فقط الشلك
ي   .أرباعه لك يف يتكرر ا

) اخكالث/  األول الربع (األلفابيتا هذه بداية بني غريب تشابه يوجد -٤
: األلفابيتا من األول الربع نإ حيث السبت، يوم ثيؤطوكية من األو القطعةو

ἄχραντε σεμνὴ καὶ παναγία من األو القطعة بداية يوافق 
 ϯⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ⲛⲥⲉⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ :اخكيؤطوكية

نسة غري”  من اخكالث الربع وكذلك .١٠‘‘ء لك يف والقديسة العفيفة ا
 <γήθεται ἐκ σοῦ πᾶσα κτίσις κραυγάσουσα <χαῖρε: األلفابيتا

κεχαριτωμένη  اخكيؤطوكية قطعة من ااخك الربع يوافق: ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲉ 

ϫⲉ ϯ ⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲥⲱϣ ⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏ ⲑⲙⲉϩ 

ⲙⲟⲧ ’’نعمة للممتلئة السالم :١٢قائلة صارخة اخلليقة لك ١١ِمعك تفرح‘‘.  

 هذه تكن لم فإن اكحتة، الصدفة قبيل من ُنظنه ال التشابه وهذا
ة / األلفابيتا  السبت ثيؤطوكية من األو للقطعة الرئيس راملصد يه اإلبصا

قد  بفضلها أن إال ١٣)األنتيفوناريون خمطوط يف شبيه هلا يوجد ال واليت(
 يه األخرية أنمن  بد الإذ  اخكيؤطوكية، من القطعة هذه يف احكفكري أعدنا

                                                 
ونانية للصفة دقيقة قبطية ترمجة هو ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ تعبري ١٠  παναγία ا
ونا اجص حبسب ١١  .‘‘معك تفرح ’’القبطي اجص وحبسب ،‘‘منك ُترس /تفرح ’’ا
 .القبطية اجصوص يف ⲉⲥⲱϣ ⲃⲟⲗ بفعل تلحق أن داملعتا ومن ⲉⲥϫⲱ ⲙⲟⲥ القبطي اجص يف إال تأت لم‘ قائلة’ ١٢
 وآخرون، ماكري أنبا: راجع الصعيدي واألنتيفوناريون اخكيؤطوكيات قطع بني االحكقاء وأماكن املتشابهة القطع ملعرفة ١٣

فنار  . ٩٠ – ٨٨ سابق، مرجع ،ا



ير األبيض   تراتيل متفرقة ختص فرتة امليالد حسب طقس ا
  حليم راغبمايكل 

٩٣  

 أن وهو ،مهم لسبب وذلك القبطي، اجص بل سابق يونا نص عن ترمجة
ًريباُم يبدو اجص هذا ونانية اهلجاء حروف بل َّ  فالربع ،األو اخكالثة ا

 ١٤بفعل يبدأ اخكا والربع ἄχραντε بالصفة األول نصفه يبدأ األول
γήθεται األول الربع من اخكا اجصف إال ينقصنا وال ⲑⲏⲉⲧⲁⲥ ⲛⲓ ⲛⲁⲛ 

ⲫϯ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ϫⲉⲛ ⲛⲉⲥ ⲫⲟⲓ ي  هذه يف مقابل  يوجد ال وا
 حبرف تبدأ لكمة حيمل مطلعه أن بسهولة احكخمني يمكن ولكن ،األلفابيتا

 املرتجم وجاء ،١٥‘‘محلت ’’βαστάσασα الفاعل اسم يه ًوذلكا ،)الفيتا(
ⲁⲥ إىل برتمجتها وقام القبطي ⲛⲓ … ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ’’أو ١٦‘‘ًحمموال . .  .قدمت 

ت/جلبت’’βλαστήσασα  الفاعل اسم الشطر اهذ بداية تكون ربما  ١٧‘‘و
  .ⲙⲓⲥⲓ١٨ فعلال أو ⲛⲓ للفعل املعىن يف بديلك

                                                 
 χαίρω فعل وهو املعىن نفس بل دلي خمتلف فعل وباستخدام خمتلف بأسلوب ولكن أخرى تراتيل يف املعىن نفس جاء ١٤

 ἐπὶ σοὶ χαίρει, κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ:بعبارة وينتيه يبدأ اكزينطية الكنيسة من ثيؤطوكيون املثال سبيل بل

κτίσις ’’ راجع‘‘ اخلليقة لك تفرح نعمة، املمتلئة أيتها ،عندك:  
J.M. Neale, The Liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement, S. Chrysostom, S. Basil: or 

according to the use of the churches of Alexandria, Jerusalem, Constantinople and formula 

of the Apostolic constitutions, London1859, 67. 

  :)نصه تعديل بعد اللمدا حرف (املسيح عبد ي األستاذ نرشه قبطي خمطوط من لفابيتاأ ًوأيضا
λίαν ἐπὶ σοὶ χαίρει, πᾶσα τῆς κτίσεως ὑμνοῦσι κατὰ συμφοράν, ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως 

  :راجع ،‘‘الفرح بصوت باتفاق، وتنشد اخلليقة لك اًّجد تفرح عندك’’
Y. Abd Al- Mashih, Greco-arabic Psali, in: Bulletin de l'Institut des Etudes Coptes l (1958), 

77-100, esp 80. 
 .‘واحدة يد بل أمحل/ أرفع ’βαστάζω الفعل من ١٥
 كتا /٢٢٠ خمطوط: راجع‘ راعيهاذب الرب محلت اليت ’ሐቀፈቶ ለእግዚእ በእራኃ  احلبشية الرتمجة يف اجلملة هذه تأ ١٦

ار  ).قبطى برتقيم( ظ١٩٥ ورقة ،اكطريركية با
ِانب ’βλαστάνω الفعل من νόν θεὸτ νῖμἡ σασαήβλαστ األصل يكون ربما ١٧ ْ

أ /  أ /ُانيم/  تُ
ُ

 .‘اجور إىل ُحرض
 يرجع ،ظ ١٦٨ ورقة ،c10 قبطي فيينا خمطوط وهو‘ حترض ’ⲛⲓ فعل من ًبدال‘‘ تت ’’ⲙⲓⲥⲓ فعل به ًواحدا ًخمطوطا ُوجدت وقد ١٨

 .األصل أنه إثبات السهل من ليس ولكنβλαστήσασα  إىل املغىن يف أقرب الفعل وهذا م؛١٨٢٨ خم إىل
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٩٤  

ي املرد أما  من استنباطه تم فربما اخكيؤطوكية من قطعة لك يف يتكرر ا
 بني جيمع أنه غري ا،ًجديد يقدم ال فهو ،اخكا الربع يف األخرية اجلملة

  .κεχαριτωμένη١٩ املفعول السم واكحريية الصعيدية ،الرتمجتني

 من القطعة هلذه تكملة توجد هل ملعرفة األمر هذا تتبع نستطيع فهل
 بل َّمرتبة يونانية ًقطعا األصل يف اكنت أخرى قطع يف السبت ثيؤطوكية

حكا (حبرف تبدأ قطعة أي توجد هل اهلجاء؟ حروف َّردت إذا) ا  أصلها، إىل ُ
 األمر هذايتطلب  اخكيؤطوكيات؟ قطع بايق يف أو نفسها اخكيوطوكية يف سواء

 يديناأ يف ما مع واملعىن الشلك يف ومقارنتها ،القديمة القطع من يداملز فحص
وم رجة يساعد وال الاكفية بالسهولة احكخمني فليس .ا  ظل يف املطلوبة با

 تتحدث الواحدة اخكيؤطوكية قطع من قطعة لك أن ًوخصوصا املصادر، غياب
 خمطوط لكذ ثبتأ كما ،متفرقة ًقطعا األصل يف واكنت ٍمستقل، ٍموضوع يف

  .القديمة املصادر من وغريه األنتيفوناريون

 لك بل مرتبة أخرى قطعة بورجيا خمطوط يف األلفابيتا هذه بعد تأ -٥
وقد  ،٢١منتظم غري مرد ذاتو واملعىن، املبىن ضعيفةلكنها  ،٢٠اهلجاء حروف

ِّتقدم ال ألنها هنا نرشها هملناأ   .ًجديدا ُ

  Ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ قبطي حلن ب/١
 ٌحلن بورجيا خمطوط يف عنهما احلديث سبق اليت األلفابيتا قطعيت بعد يأ

 حيدد بعنوان مسبوق Ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ بعبارة يبدأ ٌّيقبط
 يف وذلك) اخلروج أثناء (السالمة بل ُيقال حيث ،الليتورجية يف ترتيله وقت

                                                 
 .٣٠٦ حاشية ،١٠٢-١٠١ سابق، مرجع، فنارا خرون،وآ ماكري أنبا : راجع حكفصيل،ا منملزيد  ١٩
) Borgia 109104, f. 5v, page 202 يف بيتا األلفا هذه تقع ٢٠ ), line 21–page 203 ( ), line 12.  
  :)تعديله بعد اجص (بانتظام حيدث ال وهذا ،الرابع الربع بعد مرة ألول املرد مع نتقابل ٢١

ἄχραντε παρθένε καὶ μῆτερ τοῦ σωτῆρος,  βολῇ καὶ γνώμῃ τοῦ Πατρὸς ἐπίστευσας, 

γέγωνας νύμφη ἀνύμφευτε, δεξαμένη τὴν φωνὴν τοῦ ἀρχαγγέλου τὸ χαῖρε κεχαριτωμένη. 



ير األبيض   تراتيل متفرقة ختص فرتة امليالد حسب طقس ا
  حليم راغبمايكل 

٩٥  

وم وهو ،٢٢)كيهك ٢٨( يوم  هذه تأ كما املجيد، امليالد عيد من األول ا
 اخلاص ،٢٣باريسباملكتبة الوطنية ب ،قبطي ٦٨ خمطوط يف ًأيضا القطعة

  :اجص وسنقارن ،٢٤شنوده األنبا برية بعيد باالحتفال
ⲉϫⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲥⲟⲩ  كيهك ٢٨ يف السالمة بل  ⲛⲭⲟⲓⲁⲕ 

 أق من الاكئنني األمم لك يا هذا اسمعوا
 .املسكونة قأ إىل السماء

Ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̄ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ 
ϫⲓⲛ ⲁⲣⲏϫⲥ ⲛ̄ⲧⲡⲉ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫⲥ ̄25 
ⲛ̄ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ  

 لثين ظهرت اليت الكرامة )هو (عظيم، رٌس
 .كرامته يروا ولم اكدء منذ تأملوا

ⲡⲉⲓⲛⲟϭ ⲙⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉⲓⲧⲁⲓⲟ 
ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̄ⲧⲁⲩϩⲓⲥⲉ ϫⲓⲛ 
ⲛ̄ϣⲟⲣⲡ ⲙ̄ⲡⲟⲩⲉϣⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̄ⲡⲉϥⲧⲁⲓⲟ  

 ورأوا ٢٦اجور هلم أرشق الظلمة يف اجلالسون
 .كرامته

ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̄ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ 
ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙⲡϥ̄ⲧⲁⲓⲟ  

 خياف رؤية رأى إذا األرض بل ٍإنسان ُّلك
 .الليل هزيع يف أنها أجل من منها

ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ 
ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ.ϣⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲓⲏ̄ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲛⲁ ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲉ ⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ.  

ه دخل اليت) مريم (القديسة العذراء  اإ
 .اكتة خييفها لم غربيال

ⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ27 ⲛⲧⲁⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ 
ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉϥϯϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. 

                                                 
) Borgia 109104, f. 5v, page 203 يف القطعة هذه تقع ٢٢ ), line 14–page 204 ( ), line 22 
) BnF, copte 68, fol. 48v–50r صفحات أربع بني اللحن قعي ٢٣ -  تأ وبعده ،للميالد خمتلفة أحلان وسط يأ و(

ونانية الئكةامل تسبحة  .ًمبارشة القداس بدء قبل وذلك ،واخلتام تقديسات اخكالثة وبعدها ،با
  :راجع االحتفال هذا يف اهلامة احكفاصيل وبعض املخطوط هذا حول للمزيد ٢٤

H. Quecke, Untersuchungen zum koptischen Studengebet (Publications de l’Institut 

orientaliste de Louvain 3. Louvain: Universite´ catholique de Louvain, Institut orientaliste, 

1970) 488–505; H. Quecke, Zukunftschauen der Erforschung der koptischen Liturgie, in: R. 

Wilson (ed.), The Future of Coptic Studie, Leiden: Brill, 1978, 164–96, esp. 191–2; J. 

Timbie, The Relics of Apa Shenoute and the Use of thalassa in BN Copte 68. In: Studies in 

the Christian East in memory of Mirrit Boutros Ghali. Washington 1995, 89–93; J. Timbie, 

Once More into the Desert of Apa Shenoute. Further Thoughts on BN 68. In: Christianity 

and  Monasticism in  Upper Egypt. Volume 1: Akhmim and Sohag, 169-78; J. Timbe, A 

Liturgical Procession in the Desert of Apa Shenoute. in: Pilgrimage and Holy Space in Late 

Antique Egypt. leiden 1998, 415-441; S. .Davis, Coptic Christology in Practice. Oxford 

2008, 114-125. 
 .باألبل كما املؤنث يف يأ أن املفرتض من ولكن املرتني، الك يف ⲁⲣⲏϫϥ املذكر بصيغة الضمري يستبدل ٦٨ خمطوط ٢٥
 .١٠ : ١٠٦ مز ٢٦
 .‘مريم ’ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ لكمة هنا يضيف ٦٨ طوطخم ٢٧
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٩٦  

 كما’’: قائلة فاعرتفت البشارة، هلا أعطى
ُّالرب يريد  .٢٨‘‘كإرادته) يل (فليرص َّ

Ⲁϥϯⲛⲁⲥ ⲙ̄ⲡϣⲙⲛⲟⲩⲃⲉ ⲁⲥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ 
ⲉⲥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̄ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 
ⲟⲩⲁϣⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ29 ⲕⲁⲧⲁ 
ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ.30 

 قد ،مريم يا ختايف ال’’: املالك معها تكلم
ُّالرب نعمة، ِوجدت  .‘‘ِمعك َّ

ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ϫⲉ 
ⲙ̄ⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲣϭⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̄ⲟⲩϩⲙⲟⲧ 
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲉ 

ِتديع ًابنا، وتتين ستحبلني  ٣١اسمه َ
ي ،عمانوئيل  وال ،٣٢“معنا اهللا” هو ا

 .٣٣مللكه انقضاء

ⲧⲉⲛⲱ ⲛ̄ⲧⲉϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉ 
ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ 
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲙⲛ ϩⲁⲏ̄34 ϩⲛ 
ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ. 

 هذا يل يكون كيف’’: العذراء معه فتلكمت
 ٣٥‘‘؟ًمطلقا ًرجال أعرف لم ناأو

ⲁⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ 
ⲡⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ̈ ⲙ̄ⲡⲉⲓⲥⲟⲩⲛ̄ ϩⲟⲟⲩⲧ 
ⲉⲛⲉϩ. 

 هذه بكرامة تكلم ،املسيح بوأ ،داود
 من بكرامات تكلموا’’: ًقائال ءالعذرا
 .٣٦‘‘إهلنا مدينة يا أجلك

ⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ ̄ⲡⲉⲭⲥ  ϣⲁϫⲉ 
ⲉⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛ̄ⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱ 
ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲉ37 ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ 
ⲙ̄ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 

 بل وسلمت احكل إىل مريم مضت
 من العدل احكقيا، واحلق الرمحة .٣٨صاباتأ

 .٣٩لعَّاط السماء

ⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲃⲱⲕ ⲉ̄ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ. ⲁⲥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ 
ⲛⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲁⲡⲛⲁ ⲙⲛ ⲧⲙⲉ ⲧⲱⲙⲛ ̄ⲧ 
ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓ ̈ⲟⲥⲏⲛⲏ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ 
ϩⲛ ⲧⲡⲉ.40 

نا تعال ه استودعت من يا يوسف، يا ،إ  إ
 مريم منذ أن أخذت بالرس حكعلمنا العذراء،

ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲱ ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲁⲗⲉ 
ⲧⲡⲁⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 
ϫⲛ ⲅϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ41 

                                                 
 .٣٨ : ١ لو ٢٨
 ‘ يل ’ⲛⲁⲓ لكمة هنا يضيف ٦٨ خمطوط ٢٩
 ‘كقولك ’ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ : ٦٨ خمطوط ٣٠
 .٣٢ – ٣١ : ١ لو ٣١
 .٢٣ : ١ مت ٣٢
 .٣٣ : ١ لو ٣٣
 .‘ستكون ’ⲛⲁϣⲱⲡⲉ هنا يضيف ٦٨ خمطوط ٣٤
 .الصعيدية من أكرث ةاكحريي الرتمجة إىل يميل اآلية هذه من األول اجلزء ؛٣٤ : ١ لو ٣٥
 .٣: ٨٦ مز ٣٦
 .‘يا ’ⲱ هنا يضيف: ٦٨ خمطوط ٣٧
 .٣٩ : ١ لو ٣٨
 .١٢ - ١١ : ٨٤ مز ٣٩
ⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ أخرى بعبارة العبارة هذه يستبدل ٦٨ خمطوط ٤٠  ϯⲣⲏⲛⲏ ϯⲡⲉⲓⲣⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ’والسالم العدل 

 .)١٢ – ١١ : ٨٤ مز (املزمور نفس من اجلملتني من ولك‘ تالثما
ي الربع من األول واجلزء الربع هذا من اخكا اجلزء عنه يغيب ٦٨ خمطوط ٤١  ًبعاُر صبحا الربعني خيترص حيث ،يليه ا
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٩٧  

 .حلم كيت

ي ألن الرس، بتفسري ألخربكم اسمعوا: قال  ا
ي هو مريم بطن يف  ألزمين ا

ⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲧⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲃⲱⲗ 
ⲙⲡⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲛ ⲧⲉⲕⲁⲗⲁϩⲏ 
ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ42 

 ،اجيب كقول ،‘‘حلم بيت إىل امض ُمق’’: ًقائال
 . ٤٣ٌمدبر منها خيرج ألنه

Ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϥⲓⲧ ⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲕⲁ{ⲕ̈}ⲧⲁ 
ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲩⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ44 

ت مريم  فرحت، السموات خملصنا، و
 κατήγορος املشتكون و تهللت، واألرض

 .خزوا

ⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲓⲥⲉ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲁⲙⲡⲏⲩⲉ 
ⲟⲩⲛⲟϥ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲁⲡⲕⲁⲧⲏⲕⲟⲣⲟⲥ 
ϫⲓϣⲓⲡⲉ {ⲁⲥⲓ}45 

 واحليوانات مذود، يف ووضعته خرق، يف لفته
 .املسكن يف ماكن ليس هألن سرتته،

ⲁⲥϭⲟⲟⲗⲉⲉϥ ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ 
ⲟⲩⲟⲙϥ. ⲁϩⲉⲛⲍⲱⲟⲛ ϩⲱⲃⲥ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲙⲛ 
ⲙⲁ ϩⲙ̄ ⲡⲙⲁ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ 

 إهلنا قدوس’’: ًقائال ًصارخا السريافيم صوت
ي املائت، غري القوي قدوس قدوس،  مات ا

ي قدوس العالم، عن ي يموت، ال ا  ا
ي أجلنا من جتسد ي عنا، لبُص وا  قام وا

 .‘‘ارمحنا األموات، من

ⲧⲉⲫⲱⲛⲏ ⲛⲛⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ ⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ46 ϫⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ 
ⲟⲩⲁⲁⲃ47 ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲓⲥⲭⲩⲣⲟⲥ ⲡⲁⲧⲙⲟⲩ 
ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ48 ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲑⲁⲛⲁⲧⲟⲥ 
ⲱ ⲥⲁⲣⲕⲱⲑⲏⲥ ⲧⲉⲓ ⲉⲙⲁⲥ ⲟ̄ⲥⳁⲟⲑⲉⲓⲥ ⲧⲉⲓ 
ⲉⲙⲁⲥ ⲟ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥ ⲉⲕ ⲛⲉⲕⲣⲱⲛ 
49ⲉⲗⲉⲩⲥⲟⲛ ⲩⲙⲁⲥ 

  تعليقات
 ،)اخلروج أثناء (السالمة بل ٌحلن، هعنوان من يظهر كما ،السابق اللحن

 بني يمزج ،املعتاد عن متطور جديد بأسلوباخكالثة  قديساتاحكب وينتيه
ونانية  حمل لمَُج إحالل يمكن نهح إ املرونة من حيملو ،والقبطية ا

 قطع من ٍّأي مع ًّحرفيا ًاتفاقا الكبرية القطعة هذه تتفق وال .أخرى

                                                 
 .ًواحدا

 . ⲙⲙⲟϥالغائب بصيغة الضمري فيه يأ: ٦٨ خمطوط ٤٢
 .٦ : ٢ مت ٤٣
ي هذا’ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ  مجلة هنا يضيف ٦٨ خمطوط ٤٤  .‘إرسائيل شعيب يرىع ا
 .‘عمانوئيل ُو ألنه’ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟ ⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ  مجلة هنا يضيف ٦٨ خمطوط ٤٥
 .اًّلغوي أدق وهذا ،الصوت بل تعود حيث  ⲉⲥⲱϣ … ⲉⲥϫⲱاملؤنث صيغة يف الضمائر فيه تأ ٦٨ خمطوط ٤٦
  .ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟ هنا يضيف ٦٨ خمطوط ٤٧
 .‘رأوه املريي غري’ ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲣⲟϥ: ويه أخرى بعبارة العبارة هذه يستبدل ٦٨ خمطوط ٤٨
ي ’ⲟ ⲕ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲩ ⲅⲉⲛⲛⲏⲑⲓⲥ: ويه واحدة بعبارة العبارتني هاتني يستبدل ٦٨ خمطوط ٤٩  .‘العذراء من و ا
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٩٨  

ِّمتفرقة مَُجل إجياد يمكننا نولك ،M575 األنتيفوناريون  قطع يف منها ُ
 أغلب يف بعينها لمَُج تكرار القبطي املرتل اعتاد فقد فيه، جاءت خمتلفة

ي الربع مثل وذلك الرتاتيل؛  جاء‘‘ . . . يل يكون كيف معه فتلكمت ’’يبدأ ا
 يةنها يف‘‘ . . . املسيح أبو داود ’’الربعو األنيفوناريون، من) ١٨٣ (القطعة يف

 يف‘‘ . . . احكل إىل مضت مريم ’’والربع األنتيفوناريون، من) ٢١٠ (القطعة
  .وهكذا. األنتيفوناريون من) ١٩٥( القطعة

  ٥٠املذبح إىل لتخول قطع ج/١
ⲡⲛⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲁ ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ […]  ⲉⲕⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲧⲁⲟⲩ ⲛⲁⲓ 
ⲉⲕⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ⳼ 
Ⲁⲛⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ ⲥⲁⲓ  ⲟⲑ  ⲩⲙⲱⲛ ⲟⲧⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲱⲥⲟⲛ ⲇⲓⲉⲙⲁⲥ 
ⲙⲉⲧⲁⲥⲭⲏⲛ. ⲧⲟⲩ ⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲁⲓⲙⲁⲧⲟⲥ ⲟⲓⲥ ⲁⲫⲉⲥⲓⲛ ⲁⲙⲁⲣⲧⲓⲱⲛ 
ⲕⲁⲓ ⲟⲓⲥ ⲱⲏⲛ ⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲛ ⲁⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲏⲧⲟⲥ ⲩⲙⲁⲥ ⲫⲓⲗⲁⲕⲑⲏ ⲗⲁⲝⲟⲛ 
ⲇⲉⲱⲙⲁⲓⲑⲁ ⲱⲥ ⲁⲕⲁⲑⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲫⲓⲗⲁⲛⲑⲣⲱⲡⲉ: 
ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲓⲥ ̄ ⲡⲉ ⲥ 
ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲓ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ ̄ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲡⲛ ϩⲱⲱⲛ  
ⲡⲙⲟⲩⲣ ⲛ  ⲡⲉ ⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ ̄ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.51 
Ⲭ̣ⲉ ⲱ ⲉⲣⲱⲛ ⲧⲏⲛ ⲁⲙⲁⲣⲇⲓⲟⲛ ⲧⲟⲩ ⲕⲟⲥⲙⲟⲩ ⲧⲓⲥ ⲉⲩ ̣ 
[2+]ⲥ̣ⲧⲟⲩⲥ ⲩⲙⲁⲥ ⲥⲓⲛⲁⲣⲑⲓⲙⲏ ⲧⲟⲩ ⲡⲟⲓⲉⲓⲥⲁⲓ ⲏⲙⲁⲥ 
[4+]ⲛ̣ⲫⲱⲃⲉⲣⲁ ⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁⲛ ⲁⲕⲟⲩⲥⲱⲙⲉⲛ 
[8+]ⲁⲗⲗⲁ ⲝⲓⲟⲥⲟⲛ ⲏⲙⲁⲥ ⲉⲓⲥ ⲉⲩⲥⲫⲗⲁⲅⲛⲟⲛ 
[8+] ⲗ̣ⲗⲓⲁⲥ. ⲉⲁⲅⲟⲩⲉⲇⲉ. ⲇⲉⲩⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲩⲗⲟⲅ 
[9+]ⲙⲟⲩ 

  تعليقات

 مورجان شذرة يف باحكفصل لقطعتنيا هاتني عن احلديثيتم س
M664B(I0) ،٦ – ٤( الفقرات القادمة(.  

                                                 
50 page 204 ( ), lines 23-39 Borgia 109104, f. 5v 
 خطية حامل املسيح يسوع) بلحن (ُتثب ’’َيعين والعنوان٣٩ – ٣٣ األسطر وحيتل خمتلف وخبط رسيع بشلك اجلزء هذا بِتُك 51

ي‘‘ العالم  .بالقبطية يسبقه ا
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٩٩  

  M664B(I0) مورجان شذرة: ًثانيا
 ويصفها  /  اًقديم اًّقبطي اًترقيم حتمل) وظهر وجه (وحيدة ورقة يه
ونانية امليالد قداس من شذرة أنها Depuydt كتالوج  وأن والقبطية، با

 يذكر ذلك خبالف إنما احكفاصيل، من ًكثريا عنها يورد وال ،اًّجزئي تالف اجص
 حلساب الشذرة هذه رشاء تم وقد .نسطور توبيخ عن وأنها الوقة مقاسات

  .م١٩١٢ فرباير يف مورجان مكتبة

 روابط هلا أن كما السابق، بورجيا بمخطوط قوية عالقة الشذرة وهلذه
 اًتطابق الشذرة هذه حتمل حيث ،M575 الصعيدي باألنتيفوناريون قوية

 نهاإ بل فحسب هذا وليس األنيفوناريون؛ يف وردت اليت القطع كعض
ِّتكمل  هنا وسنورد .القطع بعض ترتيل موعد حول اجاقصة الصورة من ًجزءا ُ

 بل ًبناء منفصلة فقرات إىل َّاجص َّقسمنا وقد .٥٢كتالوجال أوردها كما نصها
 اليت القديمة املصادر من غريه أو M575 األنتيفوناريون بمخطوط مقارنته
نا وصلت   .سيتضح كما شذرات صورة يف إ

1 (Recto) ϫⲱ ⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ 
ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛϣⲱⲥ ⲉⲩⲧⲉⲗⲏⲗ 
ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ 
ⲛⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ 
ⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ 
ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ 
ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉ 
ⲙⲙⲟⲛ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲛⲭⲟⲣⲉⲩⲉ ⲙⲛ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ 
ⲛⲧⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ 
ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲛⲅⲛⲁ ⲛⲁⲛ  
                    ⲕⲁⲓ ⲛⲩⲛ  

، دواِنشأ  جمده، الشعوب رأت لعد
 اكرزين، ومالئكة مهللني، رخة

 يرصخون العظيمة السموات جيوش
 األخيل يف هللا داملج ’’:قائلني بتهليل
 رادتهإ البرش و األرض بل وسالمه

 أجل من .َّوخلصنا أ ألنه، )مرسته(
 :قائلني ُالعال طغمات مع نرقص هذا

 خلصنا ،حلم بيت يف ُو من يا
 اآلن وارمحنا،

2 ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟ 
ⲛⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲁⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡϫⲓⲥⲉ 
ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ 

 ،تهللت واألرض فرحت السموات
ي اجليش .عمانوئيل ُو ألنه  يف ا

                                                 
52 L. Depuydt, Catalogue of Coptic Manuscripts in the Pierpont Morgan Library. Leuven 
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١٠٠  

ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓϫⲙ 
ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ 
ⲁϥⲥⲱⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ   

 يف هللا املجد’’ : ًقائال  ينشد األخيل
 و األرض بل وسالمه خيلاأل

 وخلص أ ألنه ،مرسته البرش
 .صورته

3 ⲉϥⲧⲱⲛ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲛϥϫⲓ 
ϣⲓⲡⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲙⲡⲓⲱⲧ 
ⲉϥϩⲙ ⲡϩⲁⲙⲏⲣ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲛ 
ⲛⲉⲓⲭⲁⲓⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ 
ⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲥⲟⲧⲛ ϩⲛ 
ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. 

 ِفليأت ؟اآلن نسطوريوس أين
 حجر يف باآل حبيب ًناظرا ،خزى

ي .مريم  ناإ نزل الشريوبيم بل ا
 من خيلصنا ح رأفاته أجل من

 .خطايانا
4 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ϣⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱ 

ⲉⲩ[ⲯ]ⲁⲗⲗⲉⲓ ⲉⲕⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ 
ⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 
ⲁⲛⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲛ ⲥⲉ ⲑⲥ ⲏⲙⲱⲛ ⲟⲧⲓ 
ⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲱⲥⲁⲛ ⲧⲓ ⲏⲙⲁⲥ ⲙⲉⲧⲁⲥⲭⲏⲛ ⲧⲟⲩ 
ⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲁⲓⲙⲁⲧⲟⲥ ⲉⲓⲥ ⲁⲫⲉⲥⲓⲛ 
ⲁⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲛ ⲕⲁⲓ ⲉⲓ ⲍⲱⲏⲛ ⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲛ 
ⲁⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲏⲧⲟⲥ ⲏⲙⲁⲥ ⲫⲩⲗⲁⲕ̣ⲑ̣ⲛ̣ ⲗⲁⲝⲟⲛ 
ⲇⲉⲟⲙⲉⲑⲁ ⲱⲥ ⲁⲕⲁⲑⲱⲥ ⲕⲁⲓ ⲫⲓⲗⲁⲛⲑⲣⲱⲡⲉ 

 ًداخال يرتلون ما إذا تقوهلا اليت هذه
  املذبح إىل

 ألنك ،إهلنا) املسيح (أيها ،لك نرتل
 يف نشرتك أن مستحقني جعلتنا
 وحلياة اخلطايا فرةغمل ودمك جسدك

 دانني،ُم غري حتفظنا أن نسأل .أبدية
  .البرش وحمب كصالح

 
5 (Verso) ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ 

ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ  ⲡⲉ  ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲡⲛⲟⲃⲉ 
ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲡⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛ 
ⲛⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲕ 
ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲙⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ 
ⲉⲧⲟ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲥⲱⲧⲙ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ 
ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ 
ⲙⲁⲣⲛⲙⲡϣⲁ ⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲉⲧⲙⲉϩ 
ⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲛⲁ ϩⲓ ⲙⲛⲧϣⲉⲛⲉϩⲧⲏϥ 
ⲉⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ 
ϣⲁⲣⲟⲓ ⲛⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ 
ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲉⲧⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ 
ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 

 حامل املسيح يسوع يا ،)٣( الليلويا
 ِّقديسيك مع احسبنا العالم، خطية
ين  جميئك يف أتيت إذا .يمينك عن ا

 نسمع جتعلنا ال ،املخوف اخكا
 ،“أعرفكم ُلست نينإ” :برعدة
 الصوت نسمع أن قفلنستح لكن
 ورأفة ٍورمحة فرٍح لك من اململوء
 مباريك يا َّإىل تعالوا’’: ًقائال ًصارخا

ائمة احلياة لرتثوا أ  ‘‘األبد إىل ا
6 ⲡⲉ  ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲓⲱⲧ ⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ 

ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ [ⲉ]ⲕⲉϯ ⲛⲁⲛ 
ⲛⲧⲉⲕⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲙⲉϩ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ 
ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲕϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ 
ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲓϩⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 
ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲕϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲕⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 
ⲁⲕϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ 
ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲛ ⲡⲉⲕⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 

 الوحيد االبن اآلب، لكمة املسيح أيها
 من اململوء ،هذا سالمك عطناأ ،هللا
 لرسلك أعطيته مثلما فرٍح، لك

 ساليم’’ :هكذا هلم ًقائال ،ِّالقديسني
 سالمك عطيتهمأ .‘‘معكم
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ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲕϯ ⲛⲁⲩ 
ⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ 
ⲙⲛ ⲡⲉⲡ ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ 
ⲙⲁⲣⲛⲙⲡϣⲁ ⲛϫⲓ ⲉ[ⲃ]ⲟⲗ ϩⲛ 
ⲛⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ 

 بك كرزوا العالم لك إىل وأرسلتهم
ين وبإجنيلك،  يتهمعطأ بك، منواآ ا

 والروح بنواال اآلب باسم املعمودية
 أن فلنستحق ًأيضا وحنن .القدس
 فرةغمل املقدسة أرسارك من نتناول

 .لشعبه ًسالما اخلطايا،
7 ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲕⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲱ 

ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲡⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲕⲣⲉⲕⲧ ⲙ- 
نا أتيت ًحسنا وم إ  عمانوئيل يا ،ا
  اخلالق

  تعليقات
 شبيهة قطع يه M664B(I0) مورجان شذرة يف ترد اليت القطع -١

 جاء حيث ،M575 الصعيدي األنتيفوناريون جمت يف الواردة القطع بأسلوب
 قطعة مثل ،ًّنصيا األنتيفوناريون قطع مع تتطابق قطع الوحيدة الورقة هذه يف

 من اخكا نصفها يظهر بل ،بدايتها من تظهر ال واليت ترقيمنا حبسب) ١( رقم
 أنتيفوناريون خالل من عليها احكعرف أمكنناو ، لصفحةا هذه بداية

 األنتيفوناريون خمطوط من )١٥٠( رقم القطعة مع تتوافق حيث احلامو
M575 بعبارة تبدأ واليت ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲧⲉ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ’’ هودية حلم بيت  ٥٣‘‘ا

 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ األخرية العبارة بينها من ،طفيفة اختالفات عدا فيما وذلك

ⲧⲛⲭⲟⲣⲉⲩⲉ ⲙⲛ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ϩⲛ 

ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲛⲅⲛⲁ ⲛⲁⲛ ًأبدا يرد لم اخلتام هذا أو العبارة وهذه 
 ،M636٥٤ بردية يف ًأيضا القطعة هذ خلف يأت ولم ،احلامو أنتيفوناريون يف

ير من ترد أخرى ًأحلانا ٍكبري ٍحد إىل يشبه ولكنه  عنوانها يكون األبيض ا
َختتم ما ًوخدة ،اخلروج أثناء ُتقالو‘‘ السالمة بل حلن’’  قديساتاحك من جبملة ُ

                                                 
فنار وآخرون، ماكري أنبا ٥٣  . ٢٦١ سابق، مرجع، ا
فنار خرون،آو ماكري أنبا: راجع ألنتيفوناريونبا وعالقتها وحمتوياتها الربدية هذه حول ٥٤  ويعمل ؛٨٦ – ٨٥ سابق، مرجع ،ا

ا اكاحث  . لتراسات املسيحيةاإلسكندرية مدرسةمؤسسة  تتبناه مرشوع يف دراستها بل ًحا
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 كمااخكالثة  قديساتاحك مجلة يشابه ما أو ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ قطعة مثل ،اخكالثة
َفعرف كما ؛٥٥‘‘وارمحنا ِّخلصنا حلم، بيت يف ُو يامن ’’القطعة هذه يف جاء ْ ُ 

 ُتقال واليت ، اكحريي الطقس يف ُالمنترشة اخلتام قوانني يف ًأيضا لك اًشبيه
  .٥٦السنة بطول

 َيعين مما ⲕⲁⲓ ⲛⲩⲛ اخكالوثية املجدلة من اخكا باجلزء القطعة هذه تنتيه
 .ⲇⲟⲝⲁ األول اجلزء حتمل سابقة قطعة هناك اكنت باحكأكيد أنه

 خمطوط يف حر شبيه هلا يوجد الو مقتضبة) ٢ (رقم قطعة - ٢
 حمتوى يقدم ال نفسه َّاجص أن إال ا،ًّجد ةقديم أنها ويبدو .األنتيفوناريون

  .األنتيفوناريون جنبات بني ًفعال املوجود عن املعىن َجديد

َّجمت من) ١٥٥ (رقم القطعة توافق ‘‘نسطوريوس أين’’) ٣ (رقمقطعة -٣ ُ 
 ًكثريا سلوبهاأ يتكرر ال نسطور حكوبيخ قطعة ويه ،M575٥٧ األنتيفوناريون

  .يالقبط الليتور دباأل يف

 ،M664B(10) مورجان شذرة حسب) ٣ – ١( السابقة ةالثالقطع اخك أما
 الربيطانية باملكتبة Or.3580A(18) خمطوط يف الرتتيب بنفس ءتجا فقد

 قبطي ترقيم حتمل ورقة يف وذلك الشذرة، هذه يف دواِجُو كما ًتماما بلندن،
[  عبارة فهو انيةالربيط املكتبة خمطوط عنَّأما  .املخطوط ذلك من ٥٨ - [

 بشلك) صفحة ١٢ (مزدوجة ورقات ثالث يف متمثلة قليلة شذرات َّعدة عن

                                                 
 ϣⲛϩⲧⲏⲕ ⲛⲅⲛⲁ ⲛⲁⲛ أو باألبل جاء كما ‘وارمحنا خلصنا’ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲛⲅⲛⲁ ⲛⲁⲛ  تكون أن إما اجهائية األفعال ٥٥
ونا األمر لفعل كرتمجة مضاف مقابل ولكها‘ وارمحنا ترأف’  .ἐλέησον ἡμᾶς ا

 ًأيضا ويه ،املختلفة اكيعة ترتيب خمطوطات يف جاء ما حبسب اخلتام قوانني نهايات يف اجلمل هذه يعرف اكحريي الطقس ٥٦
 خلصنا ’ⲥⲱϯ ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ ًيباتقر األفعال بنفس وتنتيه ،املعتاد السنوي اخلتام قانون مع اآلن املستعملة

 .‘وارمحنا
  .Depuydt, Catalogue, 105, note 1: راجع ه،كتالوج من حاشية يف Depuydt ذلك إىل شارأ وقد ٥٧
 جمت من) ١٥٠ (رقم القطعة أو M664B(10) مورجان شذرة من) ١ (رقم القطعة نهاية ُقرب عند من الصفحة هذه تبدأ ٥٨

M575 ًالقلي خيتلف بهجاء: ⲛⲧⲁⲕⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲡϫⲓϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ϩⲉⲛ ⲃⲉⲑⲗⲉⲉⲙ etc.. 
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ِّمتفرق َفعرف ال صغري حجم يذ كتاب من مسلسل وغري ُ ْ  أو عنوانه ُ
قة، وجه بل هخَْسن زمن أو استخداماته  من ،٥٩وتراتيل ًقطعا حيوي هولكن ا

 كما ،M575٦٠ نتيفوناريوناأل يف جاء ما مع املتشابهة القطع من مزيد بينها
ير شذرات بعض مع يتشابه  يف تأت لم أخرى نصوص يف األبيض ا

قة وجه بل املخطوط هذا مصدر ُيعرف وال .٦١األنتيفوناريون  ربما لكن ،ا
  .وأسيوط أمخيم بني نطقةامل اكن مصدره

 السابق بورجيا خمطوط يف جاء ما مع يليها وما تتفق) ٤( رقم قطعة -٤
ونانية) ومورجان بورجيا(املخطوطني يف القطعة هذه تأ .ذكره  ترمجة دون با

 أثناء القطع هذه بإلقاء املرتل يو قبطي ٍبعنوان ُتسبق ولكنها ،القبطية إىل
خول   :املخطوطني مقابلة مناجص  بناء إخدة ويمكننا .املذبح إىل ا

ἀνυμνοῦμέν σε, Χριστὲ62 ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅτι κατηξίωσας63 
ἡμᾶς μετασχεῖν 
τοῦ σώματος ⲕαὶ αἵματος <σου>,εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ⲕαὶ εἰς 
ζωὴν αἰώνιον ἀκατακρίτως64 ἡμᾶς φυλάξον, δεόμεθα, ὡς 

                                                 
   :راجع املذكور املخطوط من املتبقية الشذرات عن خُمترص وصف حول ٥٩

W. Crum, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum. London 1905, No. 

161, 49. 
 الربيطانية املكتبة طوطخم من  الصفحة يف األنتيفوناريون من )١٧٦ (رقم القطعة مثل ،القطع بعض بل احكعرف أمكننا ٦٠

 -  الورقة يف الرتتيب، بل األنتيفوناريون من) ٢٥(و) ٨٧ (القطعتني وكذلك‘‘ والعذراء للمسيح ’’عنوان حتت قطع ضمن

 .الربيطانية املكتبة خمطوط من 
ا نيةالربيطا املكتبة (الربيطا املتحف خمطوط يتفق ٦١ ير من صادرة أخرى شذرات مع القطع بعض يف) ًحا  ،األبيض ا

]ة الورق يف ٌحلن جاء حيث ترتيلها بوقت ةمعنون أنها احلظ وحلسن  يوجد اللحن وهذا ،الربيطانية املكتبة خمطوط يف -[
) Borgia 109 Cass. XXIV, fasc.105, f. 2r , pag.89: بورجيا خمطوط من كراسة يف بالاكمل مثيله ), 

lines.3-24 تقول للمرتل ملحوظة حتت يقع ⲏ ⲛⲅⲧⲁⲩⲟ ⲡⲉⲓⲃⲱⲗ ⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ’’ ُالمرتجم األسبسمس هذا تقول أو ‘‘
، اجلملة إال منه يكتب لم سبسمساأل بل اكداية يف يونا حلن إىل يرشده بعدما وذلك  أو هذا ترتيل يف ًخيارا عطيه األو
 .خرآ شهيد ألي يصلح ولكنه املذكورة، بوجيا شذرة يف تادرس للقديس ًخمصصا جاء املرتجم اللحن وهذا ذاك،

 .مورجان شذرة من وسقطت بورجيا خمطوط يف إال تأت لمχριστέ  لكمة ٦٢
 من نتج وهذا ⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲥⲁⲛ ًّجزئيا خمتلفة بكتابة مورجان شذرة و καταξίωσον أمر فعل بورجيا خمطوط يف جاء ٦٣

قيق غري الصويت اجقل  .ا
قيق اإلعراب ُيعرف ال ٦٤  يف صفة تكون أن املمكن ومن ἀκατακρίτως حال تكون أن املمكن فمن ،اللكمة هلذه ا

 .ἀκατακρίτⲟⲩς اجلمع املفعول
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ἀγαθὸς ⲕαὶ φιλάνθρωπος. 

 أ يعقوب القديس قداس نهاية يف ُتقال برتتيلة الشبه شديد واجص
 بواسطة μετάληψις احكناول أثناء ،٦٥اكزينطي الطقس حسب ِّالرب

 πλήρωσον τὸ στόμα مطلعها أخرى قطعة بعد ًمعا، والشعب الشمامسة

ἡμῶν’’ خول وبعدهما ٦٦‘‘فمنا امأل   .األخري ا

 خطية حامل املسيح يسوع يا الليلويا’’) ٦ (ورقم) ٥ (رقم قطعة -٥
َيعرف‘‘ العالم ْ ومان ُ  ختام’’ باسم املطبوعة اإلبصلمودية كتاب خالل من ا

 القطعة هذه أن ويبدو ⲱ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ خمتلفة بمقدمة ‘‘الواطس اتاخكيؤطوكي
كصولوجيات أو الواطس اخكيؤطوكيات سواء ،الواطس للك ًختاما اكنت  ا

ْالمس املصطلحات بل ًكثريا احكعويل جيب ال أنه إال ،٦٧الواطس  يف خدمةَتُ
نا وصلت اليت ًوخصوصا ,اكحريي الطقس  أو املطبوعة الكتب طريق عن إ

 عرب َّمرات عدة تغريت حديثة ترتيبات ألنها ،املتأخرة املخطوطات ح
 اكحريية املخطوطات يف القطعة هذه موضع فإن حال أية وبل .العصور
) اخكانية الشريات (السبت لبش بعد تأ أن إما باإلبصلمودية، اخلاصة
 بعد اجهاية يف تأ أن وإما واخلمسني، الصوم ذكصولوجيات وقبل ًمبارشة،

 كذكصولوجية حتسب بذلك ويه ،٦٨ًحتديدا واخلمسني الصوم ذكصولوجيات
  .بعدهم أو قبلهم أتت سواء ،مهمثل

                                                 
 .Εὐχαριστοῦμέν σοι جاء حيث األول الفعل عدا فيما متطابق اجص ٦٥
 λέγουσιν οἱ διάκονοι ⲕαὶ ὁ λαός والشعب سةالشمام بواسطة يرتالن أنهماشري إىل ي ٌعنوان القطعتني سبقي ٦٦

  .Neale, The Liturgies of S. Mark, S. James, S. Clement, S. Chrysostom, S. Basil, 76 :راجع
 .٣٥٣ ص ،٢٠١١ القاهرة اخكانية، الطبعة والسحر، الليل نصف تسبحة املقاري، ثناسيوسالراهب أ ٦٧
: املثال سبيل بل راجع واخلمسني املقدس بالصوم اخلاصة الواطس كصولوجياتا بعد فيها تأ اليت ملخطوطاتعن ا ٦٨

ان بمكتبة Hunt 256 خمطوط وكذلك ،)وجه ⲣ ورقة – ظهر  ورقة (copte.3 فيينا خمطوط أب اكود
ُ

 كسفورد
 خاتم النها الواطس االبصايل هذه تقال ’’يقول عنوان بعد فيه تأ األخري املخطوط هذا أن من وبالرغم .)ج١٢٨ – ج١٢٦ورقة(

كصولوجيات بعد املخطوط يف موقعها أن إال ‘‘الواطس احكدكيات كصولوجيات هذه اكنت فهل! اخكيؤطوكيات وليس ا  كما (ا
وم ثيؤطوكية بعد ،اخلمسني أو الصوم يف سواء ا،مناسبته حبسب منها ٌّلك تقال) اآلن نسميها  هلا؟ ٍكختام ا
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 تتألف ،اإلبصلمودية كتاب يف تظهر كما ،ⲱ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ قطعة أن يبدوو
ِعر أو املنشأ صعيدية كبرية قطع أربع من األصل يف

 الصعيد، يف أغلبها َفُ
) اجلدول من ٦و٥ الفقرات ،واخكاخكة ألوا( القطعة مورجان ورقة يف منها

 مع بالقبطية األو القطعة مقدمة بورجيا خمطوط و الصعيدية، بالقبطية
ونانية هلا ثبت  يف األصيل اخلط عن ٍخمتلف ٍحديث ٍخبط القديمة با

  .سنعرض كما ،املخطوط

ونانية ⲱ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ من األو القطعة نا إوصلت احلظ حلسن  من با
َمهندم غري حديث خبط ولكن Borgia109104 خمطوط خالل ْ  عن يشذ ،ُ
 يظهر ال وهذا ،‘ثبت ’َوتعين ⲡⲙⲟⲩⲣ بعنوان مسبوقة ،للمخطوط األصيل اخلط
ير من الصادرة ًوخصوصا ،الصعيدية الليتورجية خطوطاتامل يف ًخدة  ا

ونا اجص يأ أن املعتاد من حيث ،األبيض  تهلرتمج اكداية يف ًسابقا ا
 ⲡⲉϥⲃⲱⲗ بعنوان مسبوقة اًدائم القبطية الرتمجة وتأ )َدِجُو إن( القبطية

ي  مع القبطية الرتمجة فقتَّات سواء وذلك ،‘تفسريه ’أو‘ ترمجته ’عينَي وا
ونا األصل  بمفردها القبطية الرتمجة تأ أن املمكن ومن .فقَّتت لم أو ا

 ًفبدال ،ًتماما العكس هنا حدث ولكن ،‘مرتجم ’أي ⲃⲱⲗ بعنوان مسبوقة
، اجص خلف الرتمجة تأ أن من ونا  يف مكتوبة ةالقبطي رتمجةال تجاء ا

 أو خمترصة بصورة املخطوط بطول املستعمل اخلط بنفس املخطوط خَْسن عرص
 ًتماما فقدت أم باقية اكنت هل النعرف ،الحقة صفحة يف تكملتها ربما

 من املتبقية املساحة - ٍتال عرص يفبالطبع  جاء - ٌخرآ ٌشخص واستغل
ونا اجص كتب الصفحة  من احيفظه اكنربما  واليت ،القطعة هلذه ا
اكرة  هذا ،اإلمالء أخطاء من ٌكثري ايشوبه القطعة هذه تجاء فقد ،ا. ا

َفقد قد الصفحة نهاية أن إىل باإلضافة ِ  يف اجص فأصبح ،مهمة ٌأجزاء منها ُ
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 الرتمجة بمساعدة املستطاع قدر اجص بناء إخدة ِكنُويم. َّمشذرة صورة
  :القبطية

Χριστέ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, τοῖς 
εὐαγέσι?,τοῖς<ἐκ δεξιῶν σου> ἡμᾶς συναρίθμει, μὴ ποίησαι 
ἡμᾶς ἐν φοβερᾷ <σου> παρουσίᾳ ἀκούσομεν [οὐκ οἶδα ὑμᾶς] 
ἄλλα ἀξίωσον ἡμᾶς εἰς εὔσπλαγχνον [φωνὴν 
ἀγαλ]λιάσε<ως> ἀκούε<σ>θαι, δεῦτε οἱ εὐλογ[ημένοι τοῦ 
πατρός] μου⳼ 

ين الطاهرين مع احسبنا العالم، خطية حامل املسيح، أيها: وترمجتها  ا
 بل ،‘‘أعرفكم ال إ’’: نسمع جتعلنا ال .٦٩املخوف جميئك يف ،)يمينك عن(

  .‘‘أ مباريك يا َّإيل تعالوا’’: احلنون ٧٠الفرح صوت سماع مستحقني اجعلنا

 وتشتمل ‘‘الشهداء يأ’’ بدايتها اليت ⲱ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ من اخكانية القطعة أما
 َّاملقدسة، اإلبصلمودية كتاب يف جاء ما حسب والسادس اخلامس الربع بل
ة مورجان شذرة أو بورجيا خمطوط نص يف ترد فلم  حيث املوضع، هذا يف احلا

ِمنفصلة قطعة نهاإ َ  هلذه نملك ولكن مبارشة، بصلة قطعتنيال إىل تمت ال ُ
َّجمت خالل من ًّصعيديا ًّنصا القطعة  جاءت حيث M575 األنتيفوناريون ُ

 هذهو .٧١‘‘الشهداء ولك مينا الشهيد ’’ختص اليت القطع ضمن) ٩١ (رقم حتت
َتستخدم عَطِالق من اجوعية  توجد أن ٌمعتاد ٌأمر وهذا ُّالشهداء، أعياد لك يف ُ

 وربما السنوية، القطع بني أو املناسبة ختص اليت األحلان وسط طعالق هذه مثل
ْوض ات املاكن هذا يف القطعة هذه عَ  معينة ممارسة هو اإلبصلمودية حبسب با

 باللكمة األمر هذا يرتبط ربما حيث بالصعيد، املناطق حدىإ يف ظهرت

                                                 
 حبسب ُترمجت فلو .)اإلبصلمودية( اكحريي أو) مورجان شذرة( الصعيدي سواء ،القبطي اجص عن خمترصة اجلملة هذه ٦٩

 .ὅταν ἔλθῃς ἐν δευτέρᾳ φοβερᾷσου παρουσίᾳ ستكون القبطي اجص
ونا اجص مع يتفق ال وهذا ،‘ٍورأفة ٍورمحة فرٍح لك من اململوء’: بتوسع مورجان شذرة حسب الصعيدي اجص يضيف ٧٠  وأ ا

 .اكحريي
 .٢٠٩ سابق، مرجع وآخرون، ماكري أنبا ٧١
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ء ’παρουσια املفتاحية  ⲉⲓ لبفع ربطها وحماولة السابقة القطعة يف‘ م
  .القطعة هذه يف‘ يأ’

ⲡⲉة اخكاخك القطعة جاءت -٦ ⲥ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ حبسب الصعيدي اجص يف 
َّمطولة أنها إىل باإلضافة هذا ،نهايتها يف ًكثريا خمتلفة) ٦ فقرة (مورجان شذرة ُ 

 يقترص ال القطعة وهذه .نعرفه كما اكحريي الطقس يف عتادامل اجص عن
 ‘الواطس اخكيؤطوكيات ختام’من جزء نهاأ بل اكحريي الطقس يف دورها

 احكوزيع نهاية طقس أشهرها من ،كثرية مواضع يف بقوة حارضة بل ،فحسب
 األول األحد وكذلك ،توت ١ يوم حتت اكيعة ترتيب خمطوطات يف جاء كما
  :٧٢توت من

  :واوبعد فراغ احكوزيع يقول

 ⲇⲟ  ⲁⲛϭⲓ ⲃⲟⲗ, ⲡ  ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲧⲉ ⲓⲱⲧ 

 يف ⲁⲛϭⲓ ⲃⲟⲗ قانون بعد والقديم األصيل موضعها يف تكون كبذل ويه
 .السنوي احكوزيع نهاية

 مرة من أكرث‘ سالم ’ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ لكمة تكرار القطعة هذه يف ًأيضا ُويالحظ
 بل يقال اللحن هذا أن ذلك من نستنج أن نستطيع ربما ،الفت بشلك

 خمطوطات يف يظهر كما ،٧٣السنة طول ٍثابت ٍبشلك احكناول بعد السالمة
ي اللحن نإ حيث ,اكيعة ترتيب  ختام قانون هو ⲁⲛϭⲓ ⲃⲟⲗ يسبقه ا
  .سنوي

                                                 
 األول اجلزء والكنائس، األديرة وخمطوطات واإلسكندرية بمرص اكطريركية خمطوطات عن اكيعة، ترتيب صموئيل، األنبا ٧٢

 .٨٧و ٤٥ ،٢٠٠٠ القاهرة ، هاتور – بابه – توت
 كتاب خالل من اكحريي نصها نعرف اليت  ⲛⲉⲕⲛⲁⲓ ⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩϯاآلدام اخكيؤطوكيات ختام يف باملثل أنه ونالحظ ٧٣

َختتتم املقدسة اإلبصلمودية َ  هذا فهل ،‘‘أعطيكم أنا ساليم ’’الربع قبلها ومن‘‘ لخ، إسالمك عطناأ ،السالم ملك يا ’’بقطعة ُ
 االستعمال؟ نفس اآلدام القطعة هلذه أن أم املصادفة سبيل بل
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وم هذا مالك يا ’’الواطس اخكيؤطوكيات ختام من األخرية القطعة أما ‘‘ ا
  .َّحرفيا معها يتفق اًقديم اًمصدر هلا نعرف فال

نا تصل لم‘‘ أتيت ًحسنا’’) ٧ (رقم قطعة -٧  هلذه ًبقاط فقط بدايتها إال إ
 القطعة مع تتوافق ولكنها ،احلد هذا عند الصفحة نص انتهاء بسبب الشذرة

 احكجسد عن القطعة هذهتتحدث و .M575٧٤ األنتيفوناريون من) ٢٠٩ (رقم
  .‘يأ’ⲉⲓ الفعل نفس بها يوجد كما والصعود والقيامة الصليب إىل منه وتعرب

  BnF, copte 129(20), fol. 148, 150 باريس من شذرة: ًثاخكا
ا مشقوقة هاولكن واحدة، ورقة احلقيقة يف هما تانالشذر وهاتان  أو ًّطو

 حتوي اليت (20)129 الكراسة هذه يف ٌمنفصل ٌرقم منهما ٍللك فأصبح ،ًّرأسيا
ير من خمتلفة تورجية كتب من وبقايا شذرات  وضع جيب واكن ،األبيض ا

  .حدوا رقم حتت ينأجز إىل املشقوقة الورقة هذه

 ٌأحلان بينها من ،امليالد لفرتة خمتلفة أحلان جمموعة الورقة هذه وحتوي
  .الشذرة هذه أهمية بل يدل مما ،احلايل الطقس يف معروفة

 BnF, copte 129(20), f.150r BnF, copte 129(20), f.148v 
1 ⲉⲓⲥ ⲟⲩ ⲥⲓⲟⲩ[ϣⲁ ⲙ] 

ⲛⲁⲧ[ⲟⲗ-] 
ϫⲡ[ⲟϥ]  

ⲡⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲁ ⲛⲧⲁ- 
ⲏ ⲧⲁⲡ ⲣⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩ 
ⲛⲁⲛ ⲡⲟⲟⲩ ⲡⲟⲓⲏⲕⲟⲛ         

2 ⲡⲁⲥⲁ  
ⲛⲟ̣ 
[] 
[] 
[] 
[] 
   ⲉⲁⲩϫⲡⲟ[] 
[]ⲱϣ ⲛ[] 

[3+] ⲫⲏⲧⲓⲁ ⲡⲉⲡⲗⲏⲣⲟⲧⲉ ⲟⲩⲣⲁⲛ 
[3+]ⲓⲧⲏⲥ ⲅⲏⲥ ⲁⲅⲁⲗⲗⲓⲧⲉ ⲟⲧⲓ ⲉⲧⲉⲭ 
[5+] ⲇⲉⲩⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲕⲩⲛⲩⲥⲱⲙⲉⲛ 
          ⲡⲉϥⲃⲱⲗ 
ⲫⲏⲧⲓⲁ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲙ  ⲛⲁⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ 

 ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ  
ⲡⲟⲓⲏⲕⲟⲛ 

3 Ⲧⲟⲛ ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ  
ⲡⲉⲥⲁⲛⲧⲁ ⲩⲙⲛ 
ⲧⲁ ⲉⲕ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲩ 

[.]ⲛⲧⲱⲛ ⲉⲛⲁⲛⲑⲣⲱ 
[.]ⲧⲉ ⲧⲟⲛ ⲧⲉⲭⲑⲉⲛ 
[ⲙ]ⲁⲣⲓⲁ ⲡⲟⲓⲏⲕⲟⲛ 

                                                 
 .٣٠٦ سابق، مرجع وآخرون، ماكري أنبا ٧٤
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4 ⲧⲟⲩ ⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥ ⲕⲁ[ⲓ] 
ⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲛ ⲧ̣ⲥ 
ⲁⲩⲧⲟⲛ ⲉⲩⲭⲁⲣⲏⲥⲧ 
ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̄ 
ⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ 
ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲁⲣ 

[ⲁⲓ]ⲙⲙⲁⲧⲟⲥ ⲧⲟⲩ ⲙⲟ 
ⲙⲉⲧⲁⲗⲃⲟⲛⲧⲉⲥ 
ⲏⲥⲟⲙⲉⲛ ⲡⲉϥⲃⲱⲗ 
ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲙⲟ 
ⲧⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲉⲃⲟⲗ 
ⲛ̄ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ 

5 ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩϣ[] 
ⲁⲥⲧⲏⲣ ⲙⲁⲅⲏ ⲉⲫ[ⲁ] 

ⲧⲁⲩⲟ ⲛ[ⲁ]ⲓ ⲥⲟⲩ  
ⲛⲏ [ⲃ]ⲁ[ⲥ]ⲗⲉⲩⲥ ⲉⲡⲣⲟ 

 تعليقات

 اسمها حبسب أحلان أربعة حوايل املزدوجة الصفحة هذه يف يأ -١
 ها’’ وافية قراءة قراءته من نتمكن لم قبطي بلحن تبدأ ،ⲡⲟⲓⲏⲕⲟⲛ ٧٥املعتاد

وم رشقأ جنم ذا هو ي هو لكامل ألن . . . املرشق ناحية يف ا وم جا ُو ا  .‘‘ا

ونانية حلن يه) ٢ (رقم القطعة - ٢  ويمكن القبطية ترمجته تلحقه با
 :هئبنا إخدة

πᾶσα γὰρ προφητεία πεπλήρωται, οὐράνιοι καὶ οἱ ἐπὶ τῆς 
γῆς ἀγάλλεται76 ὅτι ἐτέχθη ὁ χριστός δεῦτε 
προσκυνήσωμεν. 
[ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲓⲥ?] ⲙ̄ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ77 ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁ ⲙ ̄ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̄ ⲛⲁ 
ⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲙ̄ⲡ  ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛ ̄ⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ 
ⲛⲁϥ. 

وم كملت قد وءةنب لك’’: وترمجة اجص ين ونئيالسما ،٧٨ا  األرض بل وا
ِو ألنه يفرحون   .‘‘ لنسجد تعالوا املسيح، ُ

 تزال ال القطعة هذه نفس ُوجدت عندما كبرية دهشيت اكنت وقد
ونا اجص دون - اكحريية بالقبطية القطعة هذه ترد حيث ،مستخدمة  - ا

                                                 
 .٨٠ سابق، مرجع وآخرون، ماكري أنبا: راجع اللكمة، هلذه العلماء بعض َّقدمها اليت املقرتحة املعا حول ٧٥
 οὐράνιοι σὺν τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἀγάλλεται مثل أخرى بتخمينات اجلملة هذه استكمال املمكن من ٧٦
ين مع السماويون’  .ἀγάλλονται اجلمع صيغة يف الفعل يأ أن األفضل من واكن‘ يفرحون األرض بل ا

 !اجص من املتبيق مع يتما ال هذا ولكن ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲓⲙ تأ أن املفرتض من ٧٧
وم ’لكمة أن يبدو ٧٨ ونا اجص من سقطت‘ ا   .ا
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 عيد لة يف اخكا اهلوس بل ُيقال آدام طرح بداية يف وذلك احلايل، طقسنا يف
ُوجدت وقد ،٧٩املجيد امليالد َ ْقب من َ ي الواطس الطرح بداية لَ َفقال ا  بل ُ
 أن َيعين مما ،٨٠ M575األنتيفوناريون جنبات بني بالصعيدية اخكالث اهلوس

ء ا،ًّجد مبكرة فرتة إىل أصوهلا تعود امليالد عيد طروحات  القطعة هذه وم
ونانية  إماكنية ويه ،ًسابقا افرتضناها اليت الفرضية جا يؤكد الشذرة هذه يف با

 من املوازية املصادر من غريه أو األنتيفوناريون قطع للك يونا أصل وجود
 جيدة فكرة يعطينا القطع هذه اكتشاف فإن ىأخر ناحية ومن .العرص ذات
 ا،ًّجد قديم بعضها وأن ،القبطية الكنيسة يف املستعملة الطروحات صولأ عن

  .Burmester٨١ بروميسرت َّالعالمة عمل ستكمالال منا حماولة وذلك

ونانية إال ترد ال) ٣ (رقم قطعة -٣   :︥با
τὸν μονογενῆ υἱὸν ἐνανθρωπήσαντα ὑμνεῖτε τὸν τεχθέντα 
ἐκ παρθένου Μαρίας 

  .٨٢‘‘مريم العذراء من للمولود رنموا املتجسد الوحيد االبن’’: وترمجة اجص

ي القانون يه) ٤ (رقم قطعة -٤ ا يقال ا  الصوم أيام ختام يف ًحا
ونانية) اكحريي الطقس حسب( ُالمقدس  σώματος καὶ αἵματος با
ير من ملخطوط ًوطبقاⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲥⲱⲙⲁ  والقبطية  دنيف  وحمفوظ األبيض ا

Insigner No32, ⲝ (داوجبه , L. 23 - 29( يف فيه يتكرر اللحن هذا فإن 

                                                 
ات طروحات كتاب راجع .امليالد عيد يف اخكا اهلوس بل آدام طرح من األوالن الربعان ٧٩  امليالد عيد برموىي وأبصا
 اخكاخكة، الطبعة سويف، بين نيةابمطر والنرش احكحرير جلنةإصدار  رثوذكسية،األ القبطية الكنيسة ترتيب حسب لغطاس،وا

  .٧٦ ،١٩٩٢ بين سويف،
 عيد يف اخكالث اهلوس بل يقال واطس طرح من األو أرباع األربعة مع األنتيفوناريون من) ١٤٩( رقم القطعة تتوافق ٨٠

فنار وآخرون، ماكري أنبا:  راجع .امليالد  .٢٦١ – ٢٦٠ يف القطعة هلذه نفسه واجص ،١٠٠ سابق، مرجع ،ا
81 O.H.E. Burmester, “The Turuhat of the Coptic Church,” In: OCP 3 (1937), 78–109. esp 81 

– 88. 
ير من خرآ كتاب من باريس من أخرى شذرة يف ًأيضا القطعة هذه وترد ٨٢  تلك نصيف بني الواقعة يه رةالشذ هذهو ،األبيض ا

 BnF, copte 129(20), f.149v, lines.9 -11: راجع الورقة
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 بل حلن بأنه املخطوط هذا ويصفه ،الصوم منتصف اخكالثاء وهو ،خرآ موعد
  .٨٣السالمة

 ἀστὴρ μάγοις قطعة ترد األحلان هذه بعد الصفحة نهاية و -٥
ونانية َّترتل أنهاإىل  يشري نوانبع مسبوقة، فقط با  وتمتد ،كيهك ٢٨ يوم يف ُ

 حروف بل َّمرتبة القطعة وهذه .املزدوجة الشذرة هذه ظهر إىل القطعة هذه
ونانية اهلجاء  مخس من يتكون ربع ولك أرباع، ستةعن  عبارة Acrostic ا

 األلفابا األجبدي الرتتيب بل تسري اليت فقط شطرات ربعأ ؛شطرات
 مصدر أقدم الشذرة هذه وتعترب .الرتتيب خارج ربع لك من األخرية والشطرة

أ وقد ،القطعة هلذه
ُ

 ،قبطية ترمجة ،املتأخرة املخطوطات يف بعد فيما ،هلا ضيفت
 بني فصلت القبطية األرباع ألن ملحوظ، غري األلفابا الرتتيب فأصبح
ونانية األرباع َّترتل تزال ال ويه ،ا وم ح ُ   .٨٤الصعيد يف ًوخصوصا ا

نا وصلت اليت الرتاتيل فإن ،ًوختاما ير من إ  ذليةيف  يه األبيض ا
 ،الصورة حككميل القديمة املصادر ببايق ومقارنتها دراستها وينبيغ األهمية

نا وصل ما لك ملصدر جديدة صورة رسم إخدة من نتمكن ح  ترانيم من إ
.قديمة

                                                 
83 W. Pleyte et  P.A.A Boeser, Manuscrits coptes du Musee d'antiquites des Pays- Bas a 

Leide, Leiden, 1897, 138. 
84 Y. N. Youssef, “A new witness of a Copto-Greek hymn- Poiekon”, in: Ancient Near 

Eastern Studies 49 (2012) 184-201; Y. N. Youssef et U. Zanetti, La consécration du Myron 

par Gabriel IV, 86e patriarche d’Alexandrie, en 1374 A.D. (Jerusalemer Theologisches 

Forum, 20). Munster: Aschendorff, 2014, 98 – 99, 146. 
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BnF, copte 129(20), f. 148v
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BnF, copte 129(20), f. 148v
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