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 بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة قناة لوغوس
 (2) حلقات على اهلواء

 م2112نوفمرب 
 

 األجبية أي صلوات السَّواعي
 العهد اجلديديف كنيسة  اازمااير للترمن التَّارخييَّة اجلذور
ل يف موغ    راٌثهو ُت  فشرقًا وغربًا.  املسيحيَّةسفر املزامري من أكثر أسفار العهد القدمي تغلغاًل يف صلوات الكنيسة ُيعدُّ 

عش رين   بأكثر من ،له اجملد هأي بعد ميالد الَيوم،ُيتواَرث حىت  املسيح بنحو عشرة قرون، وظلَّ السيِّدنبت قبل ميالد  ،مَدالق 
نف   عل ى    لكلِّ مرساة جناة، فكان هلا مرساة آمنة، بل ،ويلةهذه القرون الطَّ عرب كلِّ ،ته األجيال املتعاقبةوقد اخترَب .قرنًا
 سنني هذه احلياة. عربت خطوب ،حدة

 .ب املزامري  مرنُّع أوالدها على التَّشجِّالكنيسة صارت ُت نعرف منها أنَّ ،امليالدي الثَّاينرة منذ القرن ولدينا إشارات مبكِّ
ن لكي وجني املسيحييَّة، وشجَّع الزَّ( عن استخدام التَّرتيل باملزامري يف الصَّلوات العائليَّم222-121ترتليان ) العالَّمةم فقد تكلَّ
 .(1)منهما اآلخر يف التَّرتيل هبا يناف  كلٌّ

باح الباكر قبل سواء يف الصَّ ،القبطيَّة رَساأُل كثري من متارسها ،ةباملزامري يف الكنيسة القبطيَّة ممارسة شعبيَّ الصَّالةوالزالت 
ن أطفاهل ا  لقِّاليت ُت قيَّةالقبطيَّة التَّ مِّاملساء قبل اإليواء إىل الفراش. ويعود الفضل يف ذلك إىل اأُلانصرافها إىل العمل، أو يف 

فل القبطي يف بيته ه و  ف عليه الطِّل كتاب يتعرَّأوَّ إنَّسُت أبالُغ إذا قلُت: ول .باملزامري رويدًا رويدًا الصَّالةة غر كيفيَّمنذ الصِّ
 ر اقتالعها يف الكرب، بل ويستحيل.يتعذَّ، غرمنذ الصِّ الصَّالةخ عادة باملزامري. وعلى قدر ما تترسَّ الصَّالةأي كتاب  ،“األجبية”

سر ومن داخل البيت، ال تربد حرارهتا أبدًا، وال تفت ر  ة تنتشر بني اأُلباملزامري خدمة شعبيَّ الصَّالةالكنيسة اليت ترعى  إنَّ
 ريق الذي سلكه اآلباء فبلغوا مساكن النُّور، وما على األبناء إالَّ اقتفاء آثار آبائهم.عالقتها باملسيح. هذا هو الطَّ

ويرس م يوس ابيوس القيص ري     .العامل املسيحي سبيح باملزامري يف كلِّكيف انتشر التَّ ،من كتابات اآلباء أيضًا ونعلم
 صورة حيَّة لذلك فيقول: ،خ( املؤرِّم221-041)

رى دن والُق  ... يف امُل   مك ان  أحد يف كلِّ قد صار حمبوبًا لدى كلِّ ،الرَّبطلب التَّرتيل باملزامري باسم  ]إنَّ
 .(2)[قولواحُل

أس رار الكنيس ة وطق وس ص لواهتا      مشل كلَّ املستوى األوَّل: لقد دخل سفر املزامري إىل صلوات الكنيسة على مستويني
 ،سر أي قراءة لفصل من اإلجنيل املقدَّعندما صار يتصدَّ ،الطَّقسيَّة، وبلغ أوج كرامته يف الكنيسة اجلامعة السَّنةومناسباهتا على مدار 
 ق القدمي واحتواه.  الحم البديع بني القدمي واجلديد، القدمي الذي اكتسى روح اجلديد، واجلديد الذي حقَّويا للتَّ .كتهيئة ومتهيد له

هي كنيسة التَّرتيل باملزامري، إكلريوسًا  الَيوم،الزالت حىت  ،باملزامري والصَّالةهبنة اليت هي مهد الرَّو ،الكنيسة القبطيَّة وإنَّ
                                                                            

1- J.G. Davis, A Dictionary of Liturgy and Worship, SCM Press LTD, 1972, p. 326.  

2- Ibid., p. 326.  
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حتتل فيه خدمة ترتيل املزامري الوقت األكرب،  فيها، الَبصخةاساهتا تبدأ بصلوات مسهبة من املزامري، وأسبوع دَّهبانًا وشعبًا. ُقوُر
 تهل بصالة املزامري.ة فيها ُتسخدمة تعليميَّ وكلُّ

ص لوات  ”أو  “ص الة األجبي ة  ”ممارس ة  الذي دخل به سفر املزامري إىل صلوات الكنيسة فهو  الثَّاينا املستوى أمَّ
هي أغين كت اب   ،األجبية القبطيَّة إىل يومنا هذاولكن  كنائ  العامل. وهو طق  مكتمل، قائم بذاته، عرفته كلُّ، “السَّواعي
اليت تبلغ نص ف س فر   و ،هذا العدد من املزامريالشَّرقيَّة، إذ حتوي الكنائ   السَّواعي يف ب صلواتُتبني ُك سواعي صلوات

 املزامري تقريبًا.

  اازمااير الصَّالةهي ازموطن الذي نشأت فيه ممارسة  ،صحراء يصر
د فيها طق  ممارستها، ومنها انتق ل ه ذا   باملزامري، وحتدَّ الصَّالةهي املوطن الذي نشأت فيه ممارسة  ،صحراء مصر إنَّ
 ،ومل تق دي  وتك ري  للَي    كأوَّ ،سبيح باملزامريأحناء العامل املسيحي شرقًا وغربًا، حيث انتشر التَّ إىل كلِّ املقدَّسالطَّق  

طبقًا لظروف  ،ممارستها باملزامري يف األماكن املختلفة، اختلفت وتباينت طقوس الصَّالةوكختام لنهايته أيضًا. وبانتشار ممارسة 
 مكان. وطبيعة كلِّ

ال زال ت   ،ةوهي كخدمة صالة مستقلَّ .أمام باب اهليكل الكبري ، لكن توقد مشوٌعويف صلوات السَّواعي ال ُيرفع خبوٌر
 كتمهي د هل ي،  اإل الُق دَّاس م من داخل فقد انتقل هذا الطَّق  لكي ُيتمَّ ،ا يف كنائ  املدنأمَّ .يف األديرة الَيوممتاَرس حىت 

 .الَيومالقدمي بصورته املعروفة لدينا  التَّقليدواستعداد له، إالَّ أنه مل يكن يف 

 أوَّاًل نشأتحيث هي ذات أصل ديري أو رهباين،  أي يف مصر بالتَّحديد، ،القبطي الطَّق صلوات السَّواعي يف أي أنَّ 
فهي س بع   .وموالنَّ ،الغروب ،اسعةالتَّ ،ادسةالسَّ ،ةالثَّالث ،باكر ،يلوهي سواعي نصف اللَّ .وال زالت ُتمارس هبا ،يف األديرة
 .“السِّتارصالة ”هي  النَّوم،ساعة تعقب صالة  الُوسطى،القرون  أوائل ُأضيف عليها يف ،سواعي

 أوَّل ذكر عن صالة السِّتار
هو أوَّل من أشار إىل صالة السِّتار، وال يت ُيص لِّيها    م(1024)+ َكَبران القس أاو الربكات أنَّ  وكنُت أظنُّ من َقْبل،

أيب ُصلح  “خمتصر قوانني” ين وجدُت أنَّولكنَّ ،“مصباح الظُّلمة وإيضاح اخلدمة”الرُّهبان يف بريَّة مقاريوس، وذلك يف كتابه 
مواقيت الصَّ لوات  ”نون التَّايل بنصِّه: ، قد أورد يف اجلملة الرَّابعة والعشرين منه، القام1121، املدوَّن قبل سنة يونس ان نانا

، والسِّتار وهي صالة العش اء ، (0)انسباريادسة، والسَّاعة التَّاسعة، واإلسبعة، منها صلوة الغداة، والسَّاعة الثَّالثة، والسَّاعة السَّ
 .(4)“اآلخرة للنَّوم وصلوة النِّصف من اللَّيل

، فإنَّ صالة السِّتار أصبحت معروفة يف كنيسة مصر يف أوائ ل الق رن   أاو ُصلح ان ناناوعلى ذلك، وحبسب ما يقوله 
، على األقل يف بعض كنائ  امُلُدن، ولي  يف األديرة فقط. برغم أنه قد ظلَّت بعض خمطوطات األجبية احلادي عشر امليالدي

 ال تذكرها، حىت إىل أواخر القرن الرَّابع عشر امليالدي.

                                                                            
تستعمل )إسربينون( و τὸ ἐσπερινόν )إسربينا( وهي هنا يف صيغة مجع حمايد، واملفرد منها هو كلمة τὰ ἐσπερινάكلمة يونانيَّة  “اإلسبارينا” -0
)إس ربينوس(   ἐσπερινός منها فهي كلم ة  . أمَّا الصِّفة evening service “اخلدمة املسائيَّة”يف احملايد املفرد أو اجلمع، كاسم مبعىن  سواء الكلمةهذه 
 .“مسائي” وتعين

Lampe, GWH, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 551. 
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 ألجبيةحملتوى صلوات ا بسيطت
بينهما مض مون  يقع ر، وابتة ال تتغيَّهذه املقدِّمة واخلامتة ثو .مة، وخامتةمن مقدِّ ،ساعة من صلوات السَّواعي بنية كلِّتتكون 

 .  ُأخرىر من ساعة إىل متغيِّوهو  ،ساعة من السَّواعي كلِّ

 :التَّالية اللِّيتورجيَّةساعة على العناصر  ، يشتمل مضمون كلِّالصَّالةساعة من سواعي  واخلامتة لكلِّمة وباستثناء املقدِّ
 اثين عشر مزمورًا. -
 .املقدَّسفصل من اإلجنيل  -
 قطع ذات مرد. -
 .(2)مرَّة( 41) أو (مرَّة 21) كريياليسون -
 تقديسات. الثَّالثة -
 أبانا الذي. -
 حليل.صالة التَّ -

 يةازمقدِّ (أ  )
 سواعي الصالةر يف كل ساعة ين اليت تتكرَّ االفتتاحيَّة
باس م  ” :بالعربيَّةأو  بالقبطيَّةل نكمِّ مثَّ. “يلوياارمحنا. اللِّ (2)، ياربُّياربُّ” أي ?p_ p_ nai nan alنبدأ بقولنا  •

 ،الدُّهوروإىل دهر  ،أوان اآلن وكلُّ ،الُقُدس والرُّوحاجملد لآلب واالبن ” مثَّ .“آمني (7)إله واحد ،الُقُدس والرُّوحاآلب واالبن 
 .ةبانيَّالرَّ الصَّالة مثَّ. “آمني

 الطُّق وس هي فريدة يف الطَّق  القبطي من بني كافة  ،اليت تبدأ هبا صلوات املزامري p_ p_ nai nanة هذه االفتتاحيَّ
ففي  .الرَّبتبدأ بطلب رمحة  ،دون استثناءب ،يف الطَّق  القبطي الصَّالةأنواع  محة. وكلُّبطلب الرَّ الصَّالة، حيث تبدأ الشرقيَّة

 :باليونانيَّةيبدأ الكاهن بقوله  ،الكنسيَّةأو يف صلوات املناسبات  الُبخور،طق  رفع 
 ᾿Ελέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ὁ παντοκράτωρ παναγία Τρίας ἐλέησον ἡμᾶς ...  

 .“... اخل ي القداسة( ارمحناوس )الكلِّالوث القدُّل، أيها الثَّا اهلل اآلب ضابط الُكارمحنا ي”أي 

 مثَّارمحن ا ي ا اهلل   ” :لبةخنتم بالطِّ ،ففي ختام صلوات املزامري ؛أيضًا هبا هكذا تنتهي ،محةوكما تبدأ الصَّالة بطلب الرَّ
ه ذه الصَّ الة    وبرغم أنَّ .“... له وممجَّد مسجوٌد ،وعلى األرض السَّماءيف  ،ساعة ويف كلِّ ،وقت ارمحنا، يا من يف كلِّ

ال تشترك فيه  حبت، قبطٌي هي تقليٌد ،“ارمحنا مثَّارمحنا يا اهلل ”متها مقدِّ إالَّ أنَّ البيزنطيَّة بنصِّها،ة تعرفها أيضًا الكنيسة اخلتاميَّ
ر واملرد املتكرِّ ،“... يا اهلل ارمحنا”  V;  nai  nanسبيح هو يكون ختام التَّ ،سبحة. ويف ختام صلوات التَُّأخرىكنيسة  أيُّ
يقول الكاهن:  كنسيَّة،اجتماعات  يف ختام أيِّأيضًا . ومرَّات(ثالث ) “ارحم ياربُّ -كريياليسون ” Κὺριε ἐλέησονهو 
 . “...(1)ويرمحنا ،نر بوجهه عليناولُي ،وليباركنا ،ليتراءف اهلل علينا”

 وبدوهنا ال تكون لنا حياة. ،ناوهبا نبدأ حياَت .وهبا خنتمها ،ناهبا نبدأ صلوات  .هي لنا أفضل من احلياة الرَّبفرمحة 
                                                                            

 سأعود إىل شرح هذا االختالف بني هذين الرَّقمني مرَّة ُأخرى. -2
   ات من القرن العشرين.تينيَّات وأوائل السِّيف أواخر اخلمسينيَّ مسعتهمدها بعض شيوخ الكهنة الذين هكذا كان يردِّ -2
   الشرقيَّة فقط، أمَّا الغرب املسيحي فال يعرفها.الكنائ   تقليد يفسوى  ال توجد “إله واحد”عبارة  -7
 .ةينائيَّالسِّ النُّسخةهكذا يف  النَّصد ور -1

 Edwin Hatch and Henry A. Redpath, A concordance to The Septuagint, Austria 1975, vol. 1, p. 450.  
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واليت يقوهلا الكاهن أمام باب اهليكل، ب اب   ،ة صلوات السَّواعي يف الطَّق  القبطييف افتتاحيَّ “ياربُّ”ا تكرار لفظة أمَّ
ك ثريين   إنَّ :ق، فإين أقول لكماجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيِّ» الرَّب:هة قول ني يف مواج، فهي تضعه مع املصلِّالسَّماء

وأغلق الباب، وابتدأمت تقفون خارجًا وتقرعون الباب  ،البيت قد قام من بعد ما يكون ربُّ ،سيطلبون أن يدخلوا وال يقدرون
. وهنا َرَبط (6)«لم... تباعدوا عين يا مجيع فاعلي الظُّ ين أنتمفكم من أال أعرِّ :جييب ويقول لكم .افتح لنا ياربُّ ياربُّ :قائلني
 ياربُّ” ميف بداية صالهت ونمن يقول كلَّ الرَّبوبني فعل ما يقوله. وهكذا خياطب  ،“ ياربُّ ياربُّ ”عاء بامسه بني الدُّ الرَّب
يف موض ع آخ ر    األم ر  هذا الرَّبد ويؤكِّ«. (11)وأنتم ال تفعلون ما أقوله ،ياربُّ ملاذا تدعونين ياربُّ: »مقائاًل هل ،“ياربُّ

. السَّ موات ، بل الذي يفع ل إرادة أيب ال ذي يف   السَّمواتيدخل ملكوت  ،ياربُّ من يقول يل ياربُّ لي  كلُّ»ويقول: 
. (11)«ي يا ف اعلي اإلمث م قط، اذهبوا عنِّح هلم إين ال أعرفكصرِّ... فحينئذ ُأ ياربُّ ياربُّ الَيومكثريون سيقولون يل يف ذلك 

 .السَّماءقبل أن تفتح لنا باب  ،محةافتح لنا باب الرَّ ياربُّ فياربُّ

هو من األدب  ،تنيداء باالسم مرَّتكرار النِّ هي ذات تقليد يعود إىل العهد القدمي، حيث أنَّ “ ياربُّ ”تكرار لفظة  وإنَّ
وخاطب إبراهيم  .«صموئيل صموئيل»صموئيل قائاًل له:  الرَّبفهكذا خاطب املسيحيَّة. الذي انتقل إىل الكنيسة و ،العرباين

 «.إبراهيم إبراهيم»أب اآلباء بقوله له: 

 ة،ارونيَّوامل والسِّريانيَّة البيزنطيَّة الطُّقوس كافة فهي تقليد تعرفه ،ةيف االفتتاحيَّ “... اجملد لآلب”عن الذُّكصا  اأمَّ •
الصَّالة الرَّبيَّة يف هذه الطُّقوس، ول ي    كصا تأيت بعدهذه الذُّ وهو أنَّ ،ولكن بتعديل بسيط إىل جوار الطَّق  القبطي،

 القبطي. التَّقليدقبلها كما يف 

 ةنيَّااالصَّالة الرَّول ح
ويف خمتل ف   الطَّقس يَّة،  السَّ نة صلوات السَّواعي على مدار  ة بداية مطلقة لكلِّبيَّالرَّ الصَّالةالقبطي جيعل من  الطَّق 

جود الكامل إىل األرض، وإعط اء اجمل د   ، والسُّالصَّليبرشم عالمة االفتتاحيَّة السَّابق ذكرها، ب مناسباهتا، وال يسبقها سوى
 .الُقُدس والرُّوحلآلب واالبن 

أي  Tefila  يح لتالميذه، مل تكن شكاًل ليتورجيًا جديدًا، لكن الرَّب أع اد ال هذه الصَّالة الرَّبانيَّة اليت علَّمها السيِّد املسو
 اليت كانت ُتتلى يف الكني  اليهودي يف خامتة العبادة يوم السَّبت، وكانت ُتتلى أيضًا ثالث مرَّات يف الَيوم، وهي: “الصَّالة”

 أبانا ومليكنا،
 ليتقدَّس امسك.

 لتثُبت مملكتك يف كلِّ األرض.
 ليتقدَّس امسك يف مساء السَّموات.
 أعطنا أن نأكل اخُلبز السَّماوي.
 اغفر لنا، ألننا خالفنا وصاياك.
 امحنا من الشَّر يف ُسُبل التَّجربة.

 .(12)ألن لك امُللك واجملد والقوَّة إىل األبد

                                                                            
 27، 22، 24:10لوقا  -6
  42:2لوقا  -11
   20 -21:7مىت  -11

12- Bishop Alexis, Continuity of worship between synagogue and church, The Graduate school of ecumenical studies, Bossey, 

1964-1965(unpublished). 
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عنها، وهو من  - الرُُّسلتعليم  - الدِّيداخيهو ما يذكره كتاب  ،املقدَّسة بانيَّة بعد األناجيلذكر للصَّالة الرَّ أوَّلوكان 
 “ون ثالث مرَّات يف الي وم صلُّهكذا ُت”مثَّ تقول:  ،الصَّالة نصَّ الدِّيداخيمدوَّنات أواخر القرن األوَّل امليالدي، حني تورد 

ة، خارج ًا  اليوميَّ املسيحيَّة الصَّالةبانيَّة يف خدمة إىل استخدام الصَّالة الرَّتشري  ،وهي أقدم إشارة ليتورجيَّة، (0:1ديداخي )
 اإلهلي. ُقدَّاسعن ال

فقد جاء متأخِّرًا يف هناية القرن الرَّابع، وذل ك   أي يف الُقدَّاس اإلهلي، يف صلوات اإلفخارستيَّا، “أبانا”أمَّا دخول صالة 
هذه الصَّالة إليها فريقيا. أمَّا روما، فقد تأخَّر دخول إأي يف طقوس أورشليم ومصر وسوريا ومشال  يف كافة الطُّقوس الشَّرقيَّة،

 .م(214 )+غريغوريوس الكبري يف أيام  ،م262 سنةحىت 
والذي يعود إىل القرن السَّابع امليالدي، والذي حيمل لنا طق     الصَّالة الرَّبانيَّة يف خمطوط الدَّير األبيض بسوهاج،وجند 

بحت الُقدَّاس القبطي يف أيام البابا بنيامني األوَّل، البطريرك الثَّامن والثَّالثني، يف القرن السَّابع امليالدي، وهو الوقت الذي أص  
 ة والغربيَّة.فيه الصَّالة الرَّبانيَّة، منتشرة يف كافة اللِّيتورجيَّات الشَّرقيَّ

 خبانا كفافناو بانا الذي للغد،خ
منذ الق رن   املقدَّسللكتاب  القبطيَّة التَّرمجةقد ُوجدت هكذا يف هذه الصَّالة،  يف “بزنا الذي للغدُخ”عبارة إن 
ه ذه   وردتلقد . و(10)العربانيِّنيُوجد أيضًا يف إجنيل  ( أهنا تعبرٌيم421-042جريوم ) القدِّي امليالدي. ويذكر  الثَّاين
 التَّرمجة، ووردت العبارة يف «بزنا اجلوهريُخ»أي  Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιονاليوناين هكذا:  النَّصيف  العبارة
لقبط ي دون  ا الطَّق ز ميِّفهي مسة ُت ،“ناباملسيح يسوع ربِّ”ة بعبارة بيَّالرَّ الصَّالةا ختام . أمَّ«بزنا كفافناُخ»ة البريوتيَّ
 .اأُلخرى الطُّقوسغريه من 

بز ي وم  ُخ الَيوم، فهل نطلب أن يعطينا اجُلمعةهو يوم  الَيومكان  إن “الَيوم؟بزنا الذي للغد أعطنا ُخ” :فما الذي يعنيه القول
أباكم السَّ ماوي   ألنَّ..  نشربال هتتموا قائلني: ماذا نأكل أو ماذا »الرَّب أوصانا قائاًل:  ه، وباألخص ألنَّ؟ هذا ال معىن لالسَّبت

 .  (00-01: 2)مت« ها ُتزاد لكمها. لكن اطلبوا أواًل ملكوت اهلل وبرَّه، وهذه كلُّيعلم أنكم حتتاجون إىل هذه كلِّ
الثَّ امن،   الَي وم الذي صنعه الرَّب، هو الدَّهر اآليت، هو  الَيومالغد هو  بز الغد؟فما معىن أن يوصينا السيِّد املسيح بأن نطلب ُخ

أعط ه لن ا    ،ةبز احلياة األبديَُّخ”األبدي. هلذا نقول  الَيوماألسبوع السَّبعة اليت نعرفها على األرض. إنه الذي ال تتضمَّنه أيام 
 وحنيا إىل األبد. الَيوم،لنأكله  ،بز الغد: أن يعطينا ُخُقدَّاسهو ال أعطه لنا اآلن. هذا ،“بزنا الذي للغدُخ”. أي “الَيوم

. فاإلفخارستيَّا ه ي ُخب ز   “نا الذي للغد أعطنا الَيومُخبُز”، حتمل معىن تطبيقي لقولنا: قبل التَّناول “أبانا”وإنَّ صالة 
 احلياة اآلتية، الذي نتناوله يف حياتنا احلاضرة، نقتات به يومًا فيومًا لنبُلغ به مرياثنا األبدي.

 ُأسُقف روما: م(214)+ غريغوريوس الكبري األوىل، فيقول عنها ، هي صالة إفخارستيَّة بالدَّرجة “أبانا”وصالة 
 [.إنَّ الرُُّسل كانوا يقدِّسون مادة الصَّعيدة بواسطة صالة أبانا الذي يف السَّموات وحدها]

واسبقوا ” توصي قائلة: ،“صلُّوا كما أمرنا الرَّب يف اإلجنيل: أبانا”: بقوهلاوحني تورد الدِّسقوليَّة تعليمها عن الصَّالة، 
 .(24-21:02) “، ُيرذلكم‘يا أبانا’فأعدُّوا أنفسكم ألن تصريوا مستحقِّني لبنوَّة اآلب، لئال إذا دعومتوه بغري استحقاق 

، إذ ُتختم الَيومالوضوح يف الطَّق  القبطي حىت  جند صداه واضحًا كلَّ ،امليالدي الرَّابعسقوليَّة منذ القرن وما تعلِّم به الدِّ
لنا لكي نقدر أن نف تح  أن يؤهِّ ،القسمة يف الطَّق  القبطي بطلبة متكرِّرة يف معظم هذه الصَّلوات، تتوسَّل إىل الرَّبصلوات 
طهِّر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبن ا وعيونن ا وأفهامن ا    ”العميقة:  الّطلبةوندعو اهلل أبانا أبًا لنا. فتقول هذه  ،أفواهنا

                                                                            
13- M.R. James, The Apocryphal New Testament, p. 4 ; Burmester, The Egyptian or Coptic Church, Le Caire, 1967, p. 320.  
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ة كاملة، ورجاء ثابت، نستجرئ بقلب طاهر، ونف  مستنرية، ووجه غري خمزي، وإميان بال رياء، وحمبَّوأفكارنا ونيَّاتنا، لكي 
 هارة الواجبة علينا، لك ي . فيا للطَّ“ونقول: أبانا ،أن نطلب إليك يا اهلل اآلب القدُّوس الذي يف السَّموات ،بدالة بغري خوف

 .“أبانا” قائلني: دالة البننيب نكون مستحقِّني أن ندعو اهلل أبًا لنا، وخناطبه

 صالة الشكر
 السَّ نة على م دار   ،صلواتنا وطقوسنا املختلفة كلَّيف  تأيت بعد الصَّالة الرَّبيَّة، ،اإلسكندري الطَّق هي صالة خاصة ب

 صخة اليت ال ُيرفع فيها خبور.البعدا ثالثة أيام  ،دون استثناءب الطَّقسيَّة

ال هتملن ا   ال يت  عنايتهعلى كره أواًل على عظيم صنيعه معنا، وبُش ،صالة إىل اهلل أن تبدأ كلُّ ،يتورجي حيتِّمواألدب اللِّ
بيننا  نقيمهاجلسر الذي  هو هو القنطرة أو ،الصَّالةالقلب يف بداية  من كلِّ الشُّكر أنَّ . ومعروٌفوال طرفة عني حلظة واحدة
 د إلينا من خالله استجابته لصلواتنا وطلباتنا.ليه طلباتنا إليه، وترتَّلتعرب من ع ،وبني اهلل

فإنه ومن مثَّ  ،(14)ومؤخرًا، أي يف أواخر السَّبعينيات من القرن العشرين، عرفنا أنَّ لصالة الشُّكر، أصل يوناين قدمي جدًّا
ليتورجيَّ ة   أهنا صالة ُيظنُّ، حيث م421إىل تاريخ ما قبل جممع خلقيدونية سنة  الصَّالةأن ُنرجع هذه  ،يقني ميكننا اآلن بكلِّ
ص نا  نا وإهلن ا وخملِّ أبا ربِّ”مثل ذكر عبارة  ،ة عليهادت بإضافة عبارات مسيحيَّتعمَّ يهوديَّة،ذات أصول  ،مَدسحيقة يف الق 
 .“يسوع املسيح

 يايور التَّواة
ة ه ة إىل إكل ريوس قيص ريَّ   املوجَّ (217)هرية رقم ( يف رسالته الشَّم076-001باسيليوس الكبري ) القدِّي ينقل إلينا 

، لي  يف تقليد كبادوكيا الصَّباحيف بدء صالة  ،أو املزمور اخلمسني ،أو مزمور االعتراف التَّوبة،طق  تالوة مزمور  ،اجلديدة
ة، وفينيقية، وسوريا، وما ب ني  عيد( وفلسطني، واملنطقة العربيَّبعة يف مصر وليبيا وطيبة )يف الصَّأهنا هي العادة املتَّفحسب، بل 

 التَّقليدعلى  الَيومحىت  الشَّرقيَّة الطُّقوس معظم أي تلفظه اجلماعة دفعة واحدة. ولقد حافظت ،ةين. وتالوته تكون مجاعيَّهَرالنَّ
 .التَّوبةفيها تبدأ مبزمور  الصَّباحصالة  القدمي، إذ أنَّ

كمزمور أساسي يف بداي ة   التَّوبة، وبترديد مزمور الشُّكر، وبصالة الرَّبة بطلب رمحة القبطي بافتتاحيَّ الطَّق  وحيتفظ
فقط، وك ذلك   الصَّباحيف صالة  التَّوبةاألنطاكي الذي يرد فيه مزمور  الطَّق خبالف  ،يلهار واللَّساعة من ساعات النَّ كلِّ

 .(12)دون بعضها اآلخر النَّهاري هذا املزمور يف بعض ساعات صلِّالبيزنطي الذي ُي الطَّق 

 ،لصالة السَّ واعي  القبطيَّة االفتتاحيَّةهذه . ويلهار واللَّساعة من ساعات النَّ اليت ُتصلىَّ يف كلِّ االفتتاحيَّةبذلك تكتمل 

                                                                            
 . اس القبطيدَّوهو خمطوط يوناين عريب للُق Mr. Frank Kacmarcik Codexطبقًا ملخطوط كسمارسك ذلك و -14

Le Muséon, vol. 88, 1975, p. 391- 395. 

طبق ًا   ،اسي باسيليوس وغريغوري وس دَّولُق القبطيَّةة يتورجيَّاليوناين للِّ النَّص” له بعنوان: يف حبث W.F. Macomber نشره العامل ماكومربقد و
 .ها اليوناينيف نصِّ الشُّكرترد فيه صالة  ، حيث“ Kacmarcikملخطوط 

Cf. W.F. Macomber, The Greek Text of the Coptic Mass and of the Anaphoras of Basil and Gregory According to the Kacmacik 

Codex, in Orientalia Christiana Periodica, vol. 43, Roma, 1977, p. 315.  

بل كأحد املزامري اليت ُتصلىَّ ض من م زامري    ،الةمة للصَّ، ولكن لي  كمقدِّالنَّومة، وصالة الثَّالث السَّاعة، وصالة اللَّيلمثل صالة نصف  -12
 هذه السَّواعي.

Cf. Chevetogne, La prière des Eglises de rite byzantin, passim. 
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 .(12)بصوت منخفض، أو يف صمت الشَّعب ى حاليًا بواسطة كلُِّتصلَّ

نطلب م ن   د، هلمَّنسُج نسأل املسيح إهلنا. هلمَّ د، هلمَّنسُج هلمَّ”، طلبة: صالة باكرعلى هذه املقدِّمة يف  ويضاف
اهلورولوجيون،  موجودة أيضًا يف كتاب الصَّالةونف  هذه  .“...خملِّصنا ع إىل املسيح د، هلم نتضرَّنسُج املسيح ملكنا. هلمَّ

 البيزنطي ُتقال يف بداية كلِّ الطَّق مة يف وهذه املقدِّ. “تعالوا نسجد ...” يف الكنيسة اليونانية السَّواعيصلوات  وهو كتاب
 ،ي الزال صائمًاحيث يكون املصلِّ ،فهي ُتقال يف صالة باكر فقط ،القبطي الطَّق ا يف بع، أمَّالسَّ الصَّلواتساعة من سواعي 

 .الصَّومدائمًا مع  يتَّفق ،جود الكامل إىل األرض )امليطانية(سُّوال

 ،“وأنقذنا خطيئة بغري الَيوم... ونسأل أن حتفظنا يف هذا  نا يسوع املسيح كلمة اهلل إهلناربَّ يا”هذه الصَّالة بنصِّها: ا تكملة أمَّ
ال  ،خالص ة  فهي صلوات قبطيَّ ة مثَّ فصل من رسالة بول  الرَّسول إىل أفس ، مثَّ صيغة إميانيَّة خمتصرة ختتص بالثَّالوث القدُّوس، 

 األخرى. رقيَّةالشَّتعرفها الكنائ  

بيع ي  الطَّموض عه   ،ُتستهل به هذه اخلدمةوهو حلن بديع،  “قوموا يا بين النُّور ...” نقول: اللَّيليف صالة نصف و
 .وقبل املزمور اخلمسني الشُّكر،وصالة  الرَّبيَّة، الصَّالةو اجملدلة، بعدهو  والقدمي

مها للمس يح  املبارك، أقدِّ النَّهار... من  السَّاعةصالة ”ي أو رئي  الصَّالة: يقول املصلِّاالفتتاحيَّة السَّابق ذكرها،  بعد هذه
، وهي مقدمة عرفت من ذ الق رن   “بركته علينا آمني النَّيب،منا داود مزامري معلِّ وأرجوه أن يغفر يل خطاياي. من ،ملكي وإهلي

، “صالة الثَّالث ة ”ولكن خمطوطات األجبية تشرح لنا طقسًا أكثر بساطة. فنقرأ يف أقدم املخطوطات تعبري  .السَّادس عشر امليالدي
، أو “صالة السَّاعة الثَّالثة”مثَّ حدث تطوُّر بسيط الحق، حني صار امُلصلِّي يقول:  ت ُأخرى.بدون أي إضافا “صالة التَّاسعة”أو 
   ُتصلىَّ املزامري. مثَّ ... اخل. “صالة السَّاعة السَّادسة”

 اخلامتة)ب( 
 وهي تنقسم إىل مخسة أقسام:

 )يارب ارحم(كرياليسون  -1
مرَّة. ومع  (21)تذكر أنَّ كريياليسون ُتقال  -ولي  كّلها  -ظلَّت معظم خمطوطات األجبية، حىت القرن السَّادس عشر 

مرَّة. وهو ما منارسه يف الطَّق  القبط ي   (41)حلول القرن السَّادس عشر امليالدي بدأت خمطوطات األجبية تذكر بأهنا تقال 
إالَّ أنَّ بعض خمطوطات  كريياليسون. (21)ن الثَّامن عشر ما ظلَّ حيتفظ بالرَّقم القدمي ولكن هناك من خمطوطات القر احلايل.

 كريياليسون. (41)األجبية القدمية تذكر 

مرَّة، هي إحدى املمارسات اليت ُعرفت يف أرجاء مصر الواسعة، والسيَّما يف األديرة  (21)وأظنُّ أنَّ ترديد كريياليسون 
 (41)وهو ترديد كريياليسون  -وربَّما يكون صعيد مصر  -فت ممارسة ُأخرى يف جهات ُأخرى من مصر البحريَّة. بينما ُعر

 حيث سادت الواحدة وتوارت اأُلخرى. مرَّة. ومن هنا كان اختالف األرقام بني خمطوطات األجبية.

 الس يِّد جلدة اليت ُجلد هب ا   (06)  ال أنه إشارة إىل، الُوسطىمنذ العصور  (41) قمفسري الذي شاع عن هذا الرَّالتَّأمَّا 
يف يدي ه   ال رَّب ر هبا املسامري اليت ُسمِّهذا التَّفسري  ومل يذكرعن باحلربة يف جنبه. وك، والطَّباإلضافة إىل إكليل الشَّ ،املسيح
فبهذا . (17)أربعني جلدةلطمة واحدة، وُجلد املسيح ُلطم من عبد رئي  الكهنة  أنَّفيذكر  املقدَّس،ا اخلوالجي أمَّ ورجليه.

                                                                            
16- Burmester, O.H.E., The Horologion of the Egyptian Church, Coptic and Arabic text from a Mediaeval Manuscript (Studia 

Orientalia Christiana, Aegyptiaca), Cairo, 1973, p. IX.  
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 . “كريياليسون (41)صالة  املعىن يقولون يف كلَّ

أن ُيجل د امل ذنب   بأمرت  شريعة العهد القدمي، قد هو أنَّ ،“كريياليسون” (41)لعدد ه من قبيل التَّأمُّل الرُّوحي لولعلَّ
(. 0:22تثنية ) «ُيحتقر أخوك يف عينيك ،لئال إذا زاد يف جلده على هذه ضربات كثرية ،أربعني جيلده، ال يزد» أربعني جلدة
. أمَّا يف شريعة العهد (11)محةمن قبيل الرَّ ، وذلكإالَّ واحدةأن ُيجلد املذنب أربعني جلدة  قدميًا فقد جرى الُعرف ،وعلى ذلك

. ومع يع إضافة واحدةبأربعني طلبة رمحة إليه  عنحن نتضرَُّشفينا، ف اجلديد، فبعد أن محل الرَّب عنَّا عقوبتنا، وجبلداته وآالمه
على ظه ري  » ؛ته عن جلدات يسوع اليت كانت بسبب خطاياير يف خشوع قول املزمور يف نبوَّنتذكَّ ،محةتواتر طلب الرَّ
 (.سبعينيَّة 0:121) «وأطالوا إمثهم ،جلدين اخلطاة

 قدُّوٌس   قدُّوٌس قدُّوٌس  -2
 السَّ ماء  ،باؤوتالصَّ ربُّقدُّوٌس،  قدُّوٌس  قدُّوٌس ”واليت بدايتها  ،دها يف ختام صلوات السَّواعياليت نردِّ الصَّالةوهذه 

. القبطيَّة، أّي الُقدَّاس اإلهلي اللِّيتورجيَّةها يف ُتقال كلُّ مردَّاتع فيها ثالثة تتجمَّ ،“... واألرض مملوءتان من جمدك وكرامتك
الغريغوري بع د اجملم ع وه و     الُقدَّاسُيقال يف  املرد الثَّاين، و“أجيوس”هو املرد الذي ُيقال قبل قول الكاهن  لاملرد األوَّ

”Bwl `ebol - كرمحت ك ي ارب ول ي     ” :هو م رد  الثَّالثاملرد و، “... تنال واغفر واصفح لنا يا اهلل عن زالَّح
 .(16)ةاليونانيَّ يتورجيَّةاللِّأيضًا يف  معروفشومات. وهذا املرد األخري ُيقال قبل الرُّ والذي ،“كخطايانا

 ةايَّالصَّالة الرَّ -3
وتنتهي هبا، وتبتدئ هبا  ،على وجه اخلصوص، تبتدئ هبا صلوات املزامري القبطيَّةصالة يف الكنيسة  وهي بداية وهناية كلِّ

صلوات الكنيسة وأسرارها واجتماعاهتا. فحيثما اجتمع ت   وهذا هو احلال يف كلِّ .هبا وتنتهي أيضًا ،اإلهلي الُقدَّاسصلوات 
 ة وُتنهي اجتماعها هبا.بيَّالة الرَّتبدأ اجتماعها بالصَّ ،الكنيسة

 التَّحليلصالة  -4
يوحنا  هيذكرما  ، وهي مبثابة ختام خلدمة الصَّالة، وهوهبا صالة حتليل ختتصُّمن سواعي الصَّلوات اليوميَّة،  ساعة كلِّلو
  .(م441/421-021/021) كاسيان

 اخلتاييَّةلبة الطِّ -5
خمطوطات األجبية األكث ر ق  َدمًا ال   ولكن  يف الطَّق  القبطي احلايل. “ارمحنا يا اهلل مث ارمحنا ...”وهي الطِّلبة اليت بدايتها: 

ا تعرف هذه الطِّلبة السَّابق ذكرها. بل هناك طلبة ُأخرى أكثر ق َدمًا ُتقال يف هناية كلِّ ساعة من صلوات السَّواعي، نقرأ نصَّها كم  
 .“م جبلتك، وخلِّص نفوسناياربُّ ارمحنا. ياربُّ ارمحنا. ياربُّ ارمحنا. أيها الثَّالوث ازمقدَّس، اللَّهم رجاؤنا، ارح”يلي: 

هذه ُتقال يف ”هذه الطِّلبة السَّابق ذكره مباشرة حتت عنوان: املخطوطات تذكر  أنَّجند ومع حلول القرن الثَّامن عشر، 
وهك ذا ب دأت    .“صالة ُتقال يف آخر كلِّ صالالة ”الطِّلبة املعروفة لدينا الَيوم، حتت عنوان: ، وتورد قبلها “كلِّ صالة

ي اربُّ  ”، بدون أن تلغي الطِّلبة القدمية “ارمحنا يا اهلل مث ارمحنا ... اخل”املخطوطات تذكر الطِّلبة املعروفة لدينا الَيوم، وهي 
 .“ارمحنا ... اللَّهم رجاؤنا، ارحم جبلتك، وخلِّص نفوسنا

                                                                            
 24:11كورنثوس 2انظر:  -11

19- O.H.E. Burmester, The Greek Kerugmata... in the Coptic Liturgy, Roma 1936, p. 377. 
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أيها الثَّالالوث  ...  ياربُّ ارمحنا”عة من سواعي الصَّالة خنُلص إىل أنَّ الطِّلبة القدمية اليت كانت ُتقال يف هناية كلِّ ساو
، قد بدأت تتوارى مع حلول القرن السَّادس عشر امليالدي. وبرغم “ازمقدَّس، اللَّهم رجاؤنا، ارحم جبلتك، وخلِّص نفوسنا

 ذلك فقد ظلَّت تدوَّن وحدها يف بعض خمطوطات األجبية حىت إىل القرن الثَّامن عشر امليالدي. 

 أن النَّاسخ القبطي أضاف ما يلي: جند اخلتاميَّة، الّطلبةصني اليوناين والقبطي هلذه ومبقارنة النَّ
ما أضافها أح د  ومل ترد يف اهلورولوجيون اليوناين. وربَّ ،فقط القبطيَّةوردت يف األجبية  “ارمحنا يا اهلل مث ارمحنا”: املقدِّمة -
أجبية أقالديوس ”مرَّة واحدة يف كلٍّ من  “ارمحنا يا اهلل”القبطيَّة. وقد وردت الصَّالة يف األجبية سَّاخ األقباط الذين أدخلوا هذه النُّ

 .“أجبية األستاذ حبيب جرج ”، و“أجبية مجعيَّة التَّوفيق”، و“أجبية الُقمُّص مينا الرباموسي”، و“بك لبيب

، خمتلف ة عبارات  بعدها مباشرة القبطيَّةاألجبية  خمطوطات أضافت ،“يقني ويرحم اخلطاةالذي حيب الصدِّ”عبارة:  -
، حيث استقرَّت هذه اإلض افة يف عب ارة:   “مثل الذين أنا أوَّهلم”، “التَّائبني”، و“مثلي أنا”أضافها النَّاسخ القبطي، مثل: 

أجبية ”. وال يف لروفائيل الطُّوخي “كتاب الصَّلوات النَّهاريَّة واللَّيليَّة” مل ترد يف مؤلَّف. وهذه اإلضافة “هلم أناالذين أوَّ”
 .“أجبية األستاذ حبيب جرج ” ، وال يف“أجبية الُقمُّص مينا الرباموسي”وال يف ، “أقالديوس بك لبيب

اليوناين، وال اهلورولوجيون ، ومل ترد يف قبطيَّةهي إضافة  ،“الذي ال يشاء موت اخلاطئ مثل أن يرجع وحييا”عبارة:  -
أجبية الُقمُّص ”، و“أجبية أقالديوس بك لبيب”. وال يف كلٍّ من لروفائيل الطُّوخي “النَّهاريَّة واللَّيليَّةكتاب الصَّلوات ” يف

 .“أجبية األستاذ حبيب جرج ”، و“أجبية مجعيَّة التَّوفيق”، و“مينا الرباموسي

، “أجبية أقالديوس ب ك لبي ب  ”يف كلٍّ من  ترد، ال يعرفها النَّص اليوناين. ومل “اشف أمراضنا واغفر خطايانا”عبارة:  -
 .“أجبية األستاذ حبيب جرج ”، و“أجبية مجعيَّة التَّوفيق”، و“أجبية الُقمُّص مينا الرباموسي”و

فهذه اإلضافات السَّابق ذكرها مل تظهر سوى يف كتاب األجبية املطبوع بعد منتصف القرن العشرين، نقاًل عن بع ض  
 خمطوطات األجبية.

 عناص ر حيث ُيضاف إليهما قبل  ،النَّومما عدا صالة باكر وصالة  ،السَّواعي ثابتة لكلِّ ،متة بأقسامها اخلمسةهذه اخلا
 :التَّاليةالعناصر  ،هذه اخلامتة
 .“...  الذي ال ميوت ،احلي قدُّوٌس ،القوي قدُّوٌس ،اهللقدُّوٌس ” -
 .الرَّبيَّةالصَّالة  -
 العذراء كلَّ السيِّدة، وهكذا نطلب شفاعة “... حني لك، نسألك أيتها القدِّيسة املمتلئة جمدًا العذراء كلَّ السَّالم” -
 راش. الفإىل  نأويقبل أن خرى وُأ، النَّومبعد استيقاظنا من  مرَّةخرى يف املساء. وُأ ،باحيف الصَّ مرَّةتني، يوم مرَّ

نعلن إمياننا بإله واح د؛ اهلل اآلب،  فيوم، صباحًا ومساًء.  تني كلَّقانون اإلميان مرَّد نردِّحيث  مته:قانون اإلميان مبقدِّ -
 ة واحدة. احمليي، وبكنيسة واحدة، ومبعموديَّ الرَّب؛ الُقُدسوح وبرب واحد؛ يسوع املس  يح ابن اهلل الوحيد، وبالرُّ

، واليت ال “... اخل دك أيتها العذراء القدِّيسة مرمي والدة اإللهاحلقيقي، ومنجِّ النُّورم مك يا ُأنعظِّ”مة قانون اإلميان ا مقدِّأمَّ
يف الق رن   اإلس كندريَّة ة اليت ُعقدت يف كنيسة ما كانت من وضع أحد اجملامع املكانيَّ، فربَّالقبطيَّةتوجد سوى يف الكنيسة 

 د ذلك.تؤكِّ الَيومة حىت ا شهادة وثائقيَّاخلام  امليالدي يف زمن البابا كريل  الكبري، ولكن ال توجد لدين
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 ية واخلامتة)ج( يا اني ازمقدِّ
وه ي   .عَط  والق  ،وفصل اإلجني ل  ،ينحصر يف املزامري. وهو ساعة من سواعي الصَّالة ر يف كلِّاملتغيِّ القسموهو 
 ساعة. د مضمون كلِّاليت حتدِّ اللِّيتورجيَّة العناصر

 يف سواعي الصَّالة ازمااير -1
 النَّه ار ل يف خدمات االثين عشر مزمورًا ُترتَّ نعرف أنَّو .يف مصر النُّسكيَّةإىل بداية احلياة  ،يعود نظام االثين عشر مزمورًا

يف ختام ك لِّ   دَر يكن ُيملويستمعون بانتباه إىل الكلمات.  ،وقوفًاف ،الباقونأمَّا  ،له واحد مبفردهرتِّمزمور ُي وكان كلُّ يل.واللَّ
 .“ويالهللي”بلفظة  أصاًل نللمزامري اليت كانت تعنَو، وإمنا يكون هذا املرد “هلليلويا”مزمور باملرد 

واحد فقط،  باستثناءوأمَّا مزامري صالة باكر، فكانت اثين عشر مزمورًا وذلك حىت حوايل القرن الرَّابع عشر امليالدي، 
ه يف األجبية اليت بني أيدينا، قد حلَّ حملَّ ...« هاما أعجب امسك يف األرض كلِّ ،ناربُّ بالرَّأيها » الثَّامناملزمور  وهو أنَّ

إالَّ  ...«. ، كيف تقولون لنفسي اهربوا إىل جبالكم كعصفورلُتتوكَّ الرَّبعلى »العاشر املزمور بعض املخطوطات،  يف
 . بعضها اآلخر يورد املزمورين معًا أنَّ

مزم ورًا، أو   12وبدًءا من القرن الرَّابع عشر امليالدي، جند يف املخطوطات أن مزامري صالة باكر، أصبحت يف بعضها 
مزمورًا. وهنا جتدر اإلشارة إىل أنَّ خمطوطات األجبية املتأخِّرة زمنيًا بدءًا من الق رن السَّ ادس عش ر     11مزمورًا، أو  12

 .(142، 112، 26، 22، 22، 22، 24أرقام )لى االثين عشر مزمورًا، وهي ع مزامريامليالدي، صارت تضيف سبعة 

من صالة باكر يف املخطوطات القدمية  «يا اهلل إهلي إليك أبكر ...»( 22هو غياب املزمور ) ،ظر جدًاولكن ما ُيلفت النَّ
فهو حجر ، الطقوس شرقًا وغربًا كلِّ( يف ἑωθινός or ὀρθρινός ψαλμόςهري )الشَّ الصَّباح، وهو مزمور القبطيَّةلألجبية 
( يف م070 -222س ويل ) يف أيام البابا أثناسيوس الرَّ ،ل ذكر واضح لهأوَّكان الطقوس. و يف كلِّ الصَّباحاوية يف صلوات الزَّ

 .(م417-047) (21)ذكره أيضًا القدِّي  يوحنا ذهيب الفمقد . و“ De virginitate - (21)يف البتوليَّة”مقالته 

، حبسب خمطوطات األجبية قبل القرن الرَّابع عشر القبطي القدمي الطَّق من صالة باكر يف  (22)فهل كان غياب املزمور 
(؟ هذا ما يبدو 121 -141) السََّحرجنبًا إىل جنب مع مزامري  السََّحرل يف صالة كان ُيرتَّ هذا املزمور بسبب أنَّامليالدي، هو 
 :الرَّسويل، ألنه حبسب ما ذكره البابا أثناسيوس يلواضحًا 

روق ا عن د الشُّ   ، أمَّ«ر، عطشت نفسي إليكيا اهلل إهلي إليك أبكِّ»لن هذا املزمور: ُق ὄρθρον السََّحر]يف 
διάφαυμα ول[.القة وبقيَّ “... اجملد هلل يف األعايل”مث  «حوه، سبِّالرَّبيا مجيع أعمال  الرَّبباركوا »لن: فُق 

 ازمقدَّس يف سواعي الصَّالةفصل اإلجنيل  -2
واآلخر من العهد اجلديد.  ،واحد من العهد القدمي ،انحبسب شهادة كاسيان، كان يتبع االثين عشر مزمورًا فصالن كتابيَّ

 م ن س فر   أو الرَّسول،بول   القدِّي كان الفصالن من العهد اجلديد فقط، واحد من رسائل  ،واألحد السَّبتويف يومي 
 .(22)املقدَّسةبعة يف فترة اخلمسني . وهذه أيضًا كانت العادة املتَّاملقدَّساألعمال، واآلخر من اإلجنيل 

من أحد األناجيل فقط، وُيقرأ بواسطة أحد احلاض رين   فهو فصٌل املقدَّس،الفصل الذي ُيقرأ من الكتاب  فإنَّ ،ا حاليًاأمَّ
                                                                            

20- PG 28, C. 275.  

21- PG 4, C. 427. 

22- Ibid.,  p. 80.  
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 . (20)أمام اهليكل الكبري

صل اإلجنيل املقدَّس إىل األجبية، منذ القرن السَّادس عشر امليالدي، ألنه حىت ذلك الوقت، كانت القط ع  ولقد دخل ف
 تأيت مباشرة بعد املزامري.

عمومًا والسيَّما   الشرقيَّة الطُّقوسى يف صلوات السَّواعي يف ُتصلَّ املقدَّسال توجد فصول من اإلجنيل أنه  ،كروجدير بالذِّ
 الطَّق هذا استعادت مرَّة ُأخرى اليت  ،وبذلك تكون كنيسة مصر هي الوحيدة بني الكنائ . نطاكي والبيزنطيني األالطَّقس

 كاسيان. يوحنَّا القدِّي  بذلك امليالدي، كما خيربنا الرَّابعة يف القرن هادات الوثائقيَّده الشِّالقدمي الذي تؤكِّ

 السَّواعي   عَطِق -3
 ،دة العذراءة بالسيِّمبا فيها القطع املختصَّ والقبطيَّة اليونانيَّةمن الكنيستني  السَّواعي يف كلٍّبدراسة نصوص قطع صلوات 
باس تثناء بع ض احل ذف أو اإلض افة      النَّص اللِّيتورجيضح أهنا نف  ، اتَّ“ثيؤطوكيون”واليت ُتدعى يف الكنيسة اليونانية 

اليوناين.  واهلورولوجيون القبطيَّةمتطابقة متامًا بني األجبية  ،اسعةادسة والتَّوالسَّة الثَّالثقطع سواعي  فيفني. مع مالحظة أنَّالطَّ
، ولكن ل ي  يف نف     اليوناين موجودة يف اهلورولوجيون ،القبطيَّة هناك بعض قطع السَّواعي األخرى يف األجبية كما أنَّ
 .(24)املناظرة هلا يف األجبية السَّاعة

ولكن  منقولة عن أصل فلسطيين، أي عن كنيسة أورشليم. هي ذات أصول قدمية، ،يلها األوَّقطع السَّواعي يف شكل إنَّ
القبط ي لقط ع    النَّصضح من دراسة تتَّ ،ص إىل نتيجةمن الذي أصبحت عنده بشكلها احلايل، إالَّ أننا خنُليصعب حتديد الزَّ

يوناين كما ورد يف اهلورولوجيون اليوناين، ولكن من نص يوناين آخر ال النَّصغري منقولة عن  القبطيَّة التَّرمجة هي أنَّ ،السَّواعي
 سابق عليه زمنيًا.

كما هو شائع بني البعض يف أيامن ا   – ر بكنيسة رومامل تتأثَّ ،دة العذراءع اليت ختتص بالسيَِّطمبا فيها الق  القبطيَّةع َطالق و
 .واليونانيَّة القبطيَّةمن الكنيستني  قد ُحفظت يف كلٍّ الشَّرقيَّةولكن أصوهلا  -هذه 

التَّقليد القبطي يف قطع صلوات السَّواعي، حيوي القطعة األوىل والقطعة الثَّانية، ويعقبهما القطعة اخلاصة بوالدة اإلله. إنَّ 
ا التَّقليد البيزنطي فيحوي القطعة أمَّا التَّقليد األورشليمي القدمي، فيحوي القطعة األوىل فقط، مثَّ القطعة اخلاصة بوالدة اإلله. أمَّ

 الثَّانية فقط، ويعقبها القطعة اخلاصة بوالدة اإلله.
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