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تسبحة املالئكة وعالقتها بالبابا أثناسيىس الرَّسىيل
سؤالِ :ا ٘ى املخطىط اإلصىٕذسي ٌٍىراب املمذَّس اٌزي يشجع إىل اٌمشْ اٌشَّاتع امليالدي ،واٌزي أخذز ِٕذٗ اٌثاتذا
أثٕاصيىس اٌشَّصىيل ذضثحح املالئىح؟
اجلىاب :روشخُ يف احملاضشج اخلاِضح عششج ِٓ حماضشاخ اٌرَّاسيخ اٌٍِّيرىسجي ووأد يف يىَ اجلُّعذح  5فّّايذش صذٕح
 َ0202اٌعثاسج اٌرَّاٌيح” :ذضثحح املالئىح ٘ي يف أطىهلا األوىل عٕظش ٌيرىسجي واذذسائي ،أرمً ِٓ اإلصذىٕذسيَّح إىل تذالي
اٌىٕائش األُخشي .و٘ي ِعشوفح ِٕز اٌمشْ اٌشَّاتع امليالدي .وذؤوِّذ اٌمشائٓ أَّْ واضعها ٘ى اٌثاتا أثٕاصيىس اٌشَّصذىيل -808
 .)َ878وألذَ شا٘ذ هلا ٘ى املخطىط اإلصىٕذسي ٌٍ Codex Alexandrinusىراب املمذَّس اٌزي يشجذع إىل اٌمذشْ اٌشَّاتذع
امليالدي“.
مبعىن أَّْ املخطىط املزوىس ٘ى اٌزي أخز ٘زٖ اٌرَّضثحح عٓ اٌثاتا أثٕاصيىس اٌشَّصىيل ،وٌيش أَّْ اٌثاتا املزوىس ٘ى اٌذزي
أخز ٘زٖ اٌرَّضثحح عٓ ٘زا املخطىط ،وّا وسد يف طيغح اٌضؤاي .وٌىٓ ظًَّ اٌضؤاي لائّاً:
ِا ٘ى ٘زا املخطىط اإلصىٕذسي اٌزي يعىد إىل اٌمشْ اٌشَّاتع امليالدي؟
خ تٗ إٌَّض اٌرَّايل
ملَّا عذخُ إىل األطً اٌزي أخزخُ عٕٗ ٘زٖ املعٍىِح ،و٘ى وراب األجثيح أي طٍىاخ اٌضَّىاعي  ،)2وجذ ُ
عٓ ذضثحح املالئىح٘” :زٖ اٌرَّضثحح ذعشفها وًُّ اٌىٕائش اٌرَّمٍيذيَّح ششلاً وغشتاً ،و٘ي ذىجذ يف خمطىط إصىٕذساين يعذىد
إىل اٌمشْ اٌشَّاتع امليالدي“ .و٘زٖ اٌعثاسج ٔمٍرُها ِٓ ِماي ٌألب مسًن خٍيً اٌيضىعي تعٕىاْ” :اٌفشع اإلهلذي يف اٌطَّمذش
اٌمثطي“ تراسيخ  4أياس صٕح  .)0 َ2987حيث يزوش ص  )292اٌعثاسج اٌرَّاٌيح٘” :زٖ اٌظَّذالج ذىجذذ يف خمطذىط ِذٓ
اإلصىٕذسيَّح ،يعىد إىل اٌمشْ اٌشاتع“ ،تذوْ أْ يىسد أيَّح ذفظيالخ خترض هبزا املخطىط ،وال اصُ املشجع اٌزي اصرٕذ إٌيذٗ.
و٘زا لظىس ِٕٗ ال يعفيين ِٓ املشاسوح فيٗ.
وتٕاء عٍيٗ ،وتعذ حبث وذذليك ،أجشيدُ ذظحيحاً هلزا األِش يف وراب ”األجثيح أي طٍىاخ اٌضَّىاعي“ ،وأيضاً يف اجلزء
األوَّي ِٓ وراب ”ِىجز اٌرَّاسيخ اٌٍِّيرىسجي ٌىٕيضح اإلصىٕذسيَّح“ ،وّا يٍي:
)
8
ألذَ ٔض يىٔاين ٌرضثحح املالئىح حمفىظ يف املخطىط اإلصىٕذساين  Codex Alexandrinusألصفاس اٌىراب املمذَّس  ،واٌزي
يعىد إىل اٌمشْ اخلاِش امليالدي ،وواْ حمفىظاً يف ِذيٕح اإلصىٕذسيَّح ،حيث أ٘ذاٖ اٌثطشيشن املٍىذاين وًنٌُّذش ٌذىوش Lucar
 )َ2688+إىل املٍه شاسي األوَّي صٕح  ،َ2607مثَّ أرمً املخطىط يف إٌِّهايح إىل املىرثح اٌّّيطأيَّح ،و٘ى حمفىظ فيها اآلْ .أَِّا ألذَ
ٔض لثطي طعيذي هلزٖ اٌرَّضثحح فهى حمفىظ يف سق  Parchmentمبىرثح تشٌٌن يعىد إىل اٌمشْ اٌعاشش امليالدي .)4
اٌشَّا٘ة أثٕاصيىس املماسي
اخلّيش  28فّّايش صٕح َ0202
ٌٍّ -2ؤٌِّف .ووأد اٌطَّثعح األوىل ٌٗ يف إتشيً صٕح  ،َ0226واٌثَّأيح يف أورىتش صٕح  ،َ0222واٌثَّاٌثح يف أورىتش صٕح .َ0229
 -0و٘ي حماضشج ِٓ تٌن عَشش حماضشاخ أُخشي ِٕشىسج يف وراب” :اٌفشع اإلهلي“ ،ضّٓ ِٕشىساخ لضُ اٌٍِّيرىسجيَّا يف جاِعذح اٌذشحو
اٌمُذُس ،اٌىضٍيهٌ ،ثٕاْ.َ2987 ،
 -8ألذَ خمطىطاخ حتىي ٔضَّ أصفاس اٌىراب املمذَّس ،ذعىد إىل اٌمشٌَٔن اٌشَّاتع واخلاِش ٌٍّيالد ،و٘ي املخطىط اٌفاذيىاين Codex Vaticanus

واملخطىط اٌضِّيٕائي  Codex Sinaiticusواملخطىط اإلصىٕذساين  Codex Alexandrinusويُظٓ أَّْ ٘زٖ املخطىطاخ وٍَّها ِىرىتح يف اإلصىٕذسيَّح.
Cf. Parry, Kenneth, The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity, UK-USA., 1999, p. 81.
4- Cf. Bruce M. Metzger, The Princeton University Library Chronicle, 1976, vol. 37, no. 2, p. 117.

