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 ،من املؤكد حسب الدراسات احلديثة ان صالة يسـوع هـي ممارسـة آبـاء اإلسـقيط 
 ؛ورمبا قبـل الرابـع ،آباء اإلسقيط يف القرن الرابعإىل  النسكية القدمية تشريألن كل املصادر 

ن ا هـو تسـليم سـابق ُدوِّ منوإ ،كتب يف القرن الرابع ليس من تسليم آباء هذا القرنألن ما يُ 
 يف هذه الفرتة بالذات.

 هبعــدمـا ت يف يـوم العنصـرة و نَـعلِ كمـا أُ  -ن بشـارة اخلـالص أالعهـد اجلديـد يؤكـد  
هــي أنــه "ال يوجــد اســم آخــر حتــت الســماء قــد أُعطــي بــني النــاس بــه ينبغــي أن خنلــص"  -

ـــه صـــالة قســـمة ســـبت الفـــرح حيـــث يقـــام  ،)١٢: ٤(أع  وهـــو اســـم يســـوع الـــذي تبـــدأ ب
 ،ولكننــا نأخــذ "اجلســد احمليــي" و"الــدم الكــرمي" ،وذكــرى دفــن الــرب ماثلــة ،القــداس اإلهلــي

وعن ميني اهللا  ص،هو يف الفردوس مع اللَمن ل ب ،ن هو يف القرب فقطواالسم ليس اسم مَ 
 هلنا يف وسطنا مبجد أبيه مع الروح القدس".إمعنا دائماً "عمانوئيل  وكائنٌ  ،اآلب

بصـاليات السـم الـرب احفـظ اإل "يا ابـين :كانت أول وصية للقمص مينا املتوحد 
 .وابدأ صالت  با" ،يسوع

دارس أحـد اجليـزة "مـذكرات بصاليات. وعنـدما نشـرت مكتبـة مـوعاشت معي اإل 
لكـن  ،قـرأت الكتيـب واشـتعل قلـيب ،سائح روسي ألبيه الروحي" تعريب األستاذ يسى حنا

مـاذا  ،بصـالياتعيـد النظـر يف اإلبـدأت أُ  ولكـين أرثوذكسية،املمارسة من روسيا. هي حقاً 
 ؟وما هو منهج الصالة ،تقول



 ٣ 

 .القدوس"امس   حسبِّ أُ مه تنسَّ أ سٍ فَ نَـ  "كلُ  - 
 .سبت)إبصالية ال(         

 :ثناء تالوة االسمأاالنتباه الحظ هنا كيف حتثنا اإلبصالية على و  
 .د ريب يسوع"جمِّ ح وأُ سبِّ يا كل حواسي ألُ  عي يفَّ "جتمَّ  - 
 .االثنني)إبصالية (             

 :لينا من االسقيطإمعىن هذه العبارة الوافدة وجيب أن ننتبه إىل  
 Kata kouji kouji 

 ."ريب يسوع د امس  ياومنجِّ  ،"يف القليل القليل نذكرك: قولتالرتمجة العربية  
وهي هنا ترمجة حرفية. لكن العبارة حسب الرتكيب اللغوي هي مثل كـل عبـارات  

يس هـذا فلـ ،ال تعـين "يف القليـل القليـل" يهـو بـة بشـكل سـهل. قصـرية ومرتَّ  ،اآلباء النسـاك
يف العاميـة املصـرية وتعـين  Parable مـن قبيـل األمثـالمنا هي عبارة قبطية إو  ،هو املقصود
، وكـأن "يف متهُّـلو  ،بـال انقطـاع"تعـين  Idiomفهـي  وانتبـاه"،أو يف "بـطء  ،"علـى مهلـ "

ألن الــتالوة أو النطــق هــي بــالروح  ؛اإلبصــالية تطلــب مــن املصــلي أن يتــذوق حــالوة االســم
 القدس.

. لكي يالعظيمة اليت لروح  القدوس املعزِّ رسل لنا هذه النعمة أ" - 
فواه أد يف هذا الذي متجَّ  .جل امس  القدوس املباركأنطق بكرامة يسرية من أ

 .قديسي  األبرار سكان األرض"
 الثالثاء).إبصالية (         

 عن عبارة األوشية إالَّ يف األلفاظ:تلف خيال ذا املقطع من اإلبصالية وه 
 .فلتحيا نفوسنا بروح  القدوس" ،القدوس هو الذي نقوله  "امس 

بالــذات يف اوشــية خبــور االبــن يف و  ،وال ميكــن فصــل اســم الــرب يف تقــدمي البخــور 
 :العشية

هو امس  القدوس (نش  مسكوبٌ  هلنا العظيم .. طيبٌ إ"أيها املسيح  
 .مس  القدوس وصعيدة طاهرة"ال م خبورٌ قدَّ ) ويف كل مكان يُ ٣: ١

س يف الطقــس ارَ قـال ومـا ُميـالتنـاغم أو اهلـارموين الـدائم بــني مـا يُ  شـ  أن هـذا وال 



 ٤ 

ظهــور هــو  ،"مســكوبٌ  طيــبٌ امســه "ألن تقــدمي البخــور ملــن هــو  ؛دراســة موســعةإىل  حيتــاج
ــــى كلمــــات النشــــيد: "امســــ   مــــة أورجيينــــوس عل ــــدة. ويعلِّــــق العالَّ  طيــــبٌ جمــــد احليــــاة اجلدي

 قائًال: "مسكوبٌ 
ن هذا هو مبثابة نبوة نطقت با العروس عن املسيح ألنه عند جميء "إ 

 ألن امسه قد ذاع يف كل املسكونة مثل طيبٍ  ؛ربنا وخملصنا متت هذه النبوة
"حنن رائحة املسيح الذكية يف كل مكان"  :قال عنه الرسول وعطرٍ  فائقٍ 
 ".)١٦ – ١٤: ٢كو ٢(
 ).٧٥-٧٤ص  ٤شرح نشيد األناشيد الكتاب األول (   

 :ورجيينوسأكما يشرح   ،هو االسموانسكاب  
ألن  ؛لكي تنمو حنو احلياة األفضل ؛"من اجل النفوس الصغرية الفتية 
ألنه ال  ؛ن هو يف "صورة اهللا" أخلى ذاته لكي يصبح امسه "مسكوباً"مَ 

بل  ،ب منه حسب صورة اهللاقرتَ يسكن فقط يف السماء يف النور الذي ال يُ 
 - ألن كل نفس تقرتب من الكلمة اهللا .بيننا دًا وحلَّ ألن الكلمة صار جس

وغرسته يف  ،قد جذبت كلمة اهللا االبن -ميان وحسب منو كل نفس يف اإل
ألن هذه النفوس قد  ؛عقوهلا وفهمها وذاقت عذوبة وفرح العطر املسكوب

وأدركت غاية جتسده والفداء الذي مت بآالمه  قبلت رائحة االسم املسكوب
وهو عدمي املوت يقبل موت الصليب من أجل خالص كل  ،واحملبة اليت جعلته

 ".البشر
 Ancientسلسلة  ٢٦من جملد  ٧٦ – ٧٥(املرجع السابق ص  

Christian Writers  العظات على سفر النشيد –شرح سفر النشيد(. 
ـــتِ ة العظـــيم كُ مـــن كلمـــات العالَّ وإذا تـــذكرنا أ  فـــإن مـــن يقـــرأ  ،ت يف القـــرن الثالـــثَب

االبصــــاليات   هــــا وبــــنين يفقــــد العالقــــة الواضــــحة بينعبــــارات مــــن اإلبصــــاليات ال ميكنــــه أ
بــل هــذه احملبــة  ،لــيس هــو حمــور البحــث هنــاالِقــَدم ولكــن  .كرتاتيــل اســكندرانية قدميــة جــداً 

إيـاه منـا علِّ هـذا مـا تُ  ،ينـوسورجيأويف نفـس سـياق شـرح العالمـة  ،الفائقة السم الـرب يسـوع
 بصاليات:اإل



 ٥ 

 ،يا سيدنا املسيحاليوم لينا إتعال " - 
 وأضيء علينا بالهوت  العايل (السمائي)

 املعزِّيرسل لنا هذه النعمة العظيمة اليت لروح  القدوس أ -
 ...ريب يسوع  امس  القدوس يا -
 معاً. وأجسادهمتقتات به نفوسهم  حياةٍ  هو يكون هلم طعامَ  -
 .. أكثر من العسل.. اً حلو  هو يكون هلم ينبوع ماء حياةٍ -

 .تفرح به قلوبم وتزهر أجسادهم"
 الثالثاء).إبصالية (         

 االستنارة:
 :)٤ - ١: ٦عمل الروح القدس (عب  يهاالستنارة  

 .علينا يف انساننا الداخلي" يءليض ؛"فليكن اسم الرب فينا - 
 االثنني).إبصالية (           
 ،ذا نطقوا به تستنري عقوهلمإ" - 

 .العال (السماويات) قلوبم"إىل  وترتفع
 الثالثاء).إبصالية (          

لذل  اسم ربنا يسوع ألنه ال فرق بني الشخص واالسم؛ و  ،ةااالستنارة هي للحي 
 :هو

 ،"جمرى املياه هو خملصنا ربنا يسوع املسيح 
 .واملالزمون له حتيا نفوسهم"

 األربعاء).إبصالية (         

 فخارستيا والصليب:واإل االسم
 :ثناء دراسة األسفار املقدسةأاالسم هو حضور الرب حىت  

 ،رضوا اهللا يدرسون الناموس كلهأ"كل الصديقني الذين  - 



 ٦ 

 .فواههم كل حني"أمامهم وامسه القدوس يف أواهللا كائن 
 .االثنني)إبصالية (         

فهــــو "نــــداء الشــــخص" وهــــو خبــــز  ؛ن االســــم ال ميكــــن فصــــله عــــن الشــــخصوأل 
 :احلياة

 .اهللا هو عمانوئيل الطعام احلقيقي شجرة احلياة اليت ال متوت"" -
 .االثنني)إبصالية (           

فخارســــــتيا حفظتــــــه كــــــل "وطعــــــام احليــــــاة" هــــــو أحــــــد االمســــــاء القدميــــــة جــــــداً لإل 
 ولذل  الحظ: ،الليتورجيات الشرقية

ن ينظروك أوال يستطيعون   ،"يقوم حول  الشاروبيم والسارافيم - 
 .وحنن ننظرك على املذبح كل يوم ونتناول من جسدك ودم  الكرميني"

 .االثنني)إبصالية (           
ألن نـداء الشـخص باالسـم هـو يف   ؛فخارسـتياهذا ال يفصل صالة يسوع عـن اإل 

 :لذل  شخص يسوع هو ؛كمال االحتاد به
 ،"احلجر احلقيقي الكثري الثمن - 

 الذي باع الرجل التاجر كل ما له واشرتاه.
 ليضيء علينا يف انساننا الداخلي. ؛يضاً اآلن هذا احلجرأاترك لنا حنن 

 .ريب يسوع املسيح" يا ،امس  القدوسهو زينة نفوسنا وفرح قلوبنا 
 االثنني).إبصالية (           

 سم = الشخص:؛ ألن االحياةٍ  طعامُ  االسمُ  
 .ريب يسوع هو ينجيهم من مجيع شدائدهم "امس  القدوس يا 

 .هو يكون هلم طعام حياة تقتات به نفوسهم وأجسادهم معاً"
 .الثالثاء)إبصالية (         

حيمــــل نطــــق االســــم االســــتنارة وينقــــل العقــــل  -كمــــا ذكرنــــا مــــن قبــــل   - ولــــذل  
Nouc الثالثاء).إبصالية الوافد من احلواس (ما هو أعال من الفكر احلسي إىل  اإلدراك 

فهـي تبـدأ بـامليالد األزيل مـن  ،وابصالية اخلميس هلا مكان خاص يف صالة يسوع 



 ٧ 

والصــــــلب  ،والصــــــوم يف الربيــــــة ،مث املعموديــــــة يف األردن ،املــــــيالد يف بيــــــت حلــــــمإىل  اآلب
 بـ: والقيامة والظهور الثاين الذي ينتهي ،والدفن

 .منربك املخوف""أصنع معنا حمبة يف  - 
 (إبصالية اخلميس).        

 الســكندري،هــو مــا نــراه يف ترتيــب التــدبري  ،هــذا االيقــاع الالهــويت الضــخم جــداً  
 الظهور الثاين.إىل  حياة يسوع من الوالدة األزليةإىل صالة يسوع تنقلنا  ولذل 

 االسم وعالمة الصليب في يوم الصلبوت (يوم الجمعة)
صــلبوت (اجلمعــة) مــن القطــع الالهوتيــة النســكية الــيت ال مثيــل عــد ابصــالية يــوم التُ  

 هلا يف صلوات الكنائس األرثوذكسية األخرى.
 عظيم، Kevaleon رأسٍ إىل  متباحلقيقة قد تقدَّ " - 

 ".هو اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح
 (إبصالية اجلمعة).          

وهـو  ،)١٠: ١والرأس هو الذي جيمع كل شـيء يف السـماء وعلـى األرض (أف  
عــروف باســم املو  ،يرينــاوسإلينــا بواســطة القــديس إم التعلــيم الالهــويت القــدمي جــداً الــذي ُســلِّ 

Recapitulation ) ٣ – ٢١: ٣ – ١٨: ٣ضد اهلرطقـات للقـديس ايرينـاوس راجع :
٢١: ٥ – ٢٢.( 

وأن  ،جـــاء لكـــي "حيـــل" كـــل مـــا أفســـده آدم األول املســـيح هـــو آدم الثـــاين الـــذي 
املــوت لكــي  –البلــوغ  –الــوالدة  –مــن احلبــل  ،يأخــذ يف كيانــه كــل مراحــل حيــاة االنســان

ومـــن املـــوت بالصـــلب  ،م بعـــد ذلـــ  حتريـــر اإلنســـان مـــن األصـــل البيولـــوجي (الـــوالدة)يقـــدِّ 
ــ  تعــربِّ وهــو مــا  ،واألرض"س احليــاة اجلديــدة. مث جيمــع كــل الــدهور "الســماء وبالقيامــة يؤسِّ

 عد يوم الصعود وجميء الروح القدس:باليت تصلي با كنيستنا يف التسبحة عنه  
 دألنه بالد متجَّ  ؛"فلنسبح اسم الرب

 أعال السمواتإىل  صعد
 يأرسل لنا البارقليط، روح احلق املعزِّ 



 ٨ 

 السماء واألرض.، أي جعل االثنني واحداً 
 عنـه "اسـم اخلـالص الـذي رأس واحد عظيم يعـربِّ وهكذا يتم هذا االجتماع حتت  

 لربنا يسوع املسيح".
نالحـظ هنـا و  .ن الرب يسوع أعطى "عالمـة لعبيـده"إوبعد ذل  تقول االبصالية  
ألن  ؛بــل هــي عالمــة الصــليب ،ألن العالمــة ليســت هــي االســم ؛العالمــةرافــق ســم يالاأن 

وهـو  ،ي "اهلروب من وجه القـوس"وهذه العالمة ه ،قطع االبصالية تقال يف يوم الصلبوت
هــذه  ىلاو تتــ مثَّ ومــن  ،العــدو الــذي يرســل ســهام التجــارب ،عــن الشــيطانقــدمي تعبــري قبطــي 
ط علـــى و"التســـلُّ  ،و"اخـــراج الشــياطني" ،"واطفـــاء النــار" ،"ســـد أفــواه األســـود" العالمــات:
 واالسم:ري الواضح عن العالمة عبيأيت التيف النهاية و  .و"شفاء املرضى" ،األعداء"

 ،"هذا هو اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح - 
 ب عليه".لِ وصليبه احمليي الذي صُ 

 (إبصالية اجلمعة).         
ــ  ن رشــم أ يالبابــا كــريلس الســادس هــ –د لــذل  كانــت وصــية القمــص مينــا املتوحِّ

أي "باســــم اآلب واالبــــن والــــروح  ،ريب يســــوع املســــيح" "يــــا :صــــاحبهب أن يالصــــليب جيــــ
رس الـنفس واجلسـد يف قــوة فرشــم الصـليب هـو َغــ "،ريب يســوع املسـيح خلصـين يـا .القـدس

 .املعمودية وفداء اسم اخلالص
 ،الذي يرتك عنه هذه احلياة الفانية لإلنسان"طوىب  - 

 ،اململوءة تعباً القاتلة للنفس
 ،اسم اخلالصويلصق عقله وقلبه ب، وحيمل صليبه يوماً فيوماً 
 .الذي لربنا يسوع املسيح"

 اجلمعة). –يوم الصلبوت إبصالية (   

 اسم يسوع ووصية المحبة:
بـل هـي البقـاء  ،نسـانيةللعزلة حيث تنمو ضعفات الـنفس اإل صالة يسوع ليست 

 :يف شركة الكنيسة. هذا ما تؤكده ابصالية األربعاء



 ٩ 

 ،"فليفرح ويتهلل طالبوا الرب -
 .املالزمون كل حني يف تالوة امسه القدوس"

 .األربعاء)إبصالية (         
 ألن هؤالء يف المع ؛أي مجاعة الكنيسة ،صالة "المع"هي هذه  

 ،م عنها املرتل داود"هم األشجار اليت تكلَّ  - 
 ."كاملةً  نابتة عند جماري املياه تعطي مثرةً  أ�ا

 (إبصالية األربعاء).        
 ؟ما هو جمرى املياه أي �ر احلياة ،ولكن 

 ،هو خملصنا ربنا يسوع املسيحجمرى املياه " - 
 .واملالزمون له حتيا نفوسهم"

 (إبصالية األربعاء).         
ـــــذل   ،االســـــم ال ينفصـــــل عـــــن الشـــــخصألن و   مـــــا يســـــمى تعـــــربِّ اإلبصـــــالية فيل

 عن ذل ، فتقول: "بالسهل املمتنع"
 القديس، لو ها الرس"احملبة اليت تكلم ألجل - 

 .أي اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح"
 .(إبصالية األربعاء)         

وهـــي أعظـــم مـــا   ،)٨ - ١: ١٣كـــو ١ل عبـــارات (فكيـــف مجعـــت اإلبصـــالية كـــ 
 :ن ما ذكره الرسول عن احملبةأواجلواب هو  اإلنسانية؟عن احملبة يف تاريخ  بَ تِ كُ 

 احملبة تتأىن وترفق -
 حتسداحملبة ال  -
 احملبة ال تتفاخر -
 تفرح باحلق... -

ـــ  ألن يســـوع =  ؛د يف شـــخص يســـوع" (القمـــص مينـــا املتوحـــد)"هـــذا كلـــه متجسِّ
هلي = البشـارة = االجنيـل = التجسـد والصـلب ، وهو اسم وصفة وعمل واستعالن إصخملِّ 

 والقيامة.



 ١٠ 

بصـالية حيملنـا لكن تـدفق هـذه احليـاة اإلهليـة فينـا بواسـطة الـرب هـو كمـا تقـول اإل 
 ىل:إ

 صنع الرمحة -
 اضافة الغرباء -
 ،زين من أموال هذا العاملعوَ ن كنا مُ "فإ - 

 ،وليس لنا شيء نعطيه
 ،اللؤلؤة الكثرية الثمن ،فلنا اجلوهرة

 .الذي لربنا يسوع املسيح ،االسم احللو اململوء جمداً 
 ي،نساننا الداخلإإذا ما الزمناه يف 

 فهو جيعلنا اغنياء حىت نعطي آخرين".
 (إبصالية األربعاء).          

 صالة الجماعة:
 :على الرغم من الطلبة اخلاصة الظاهرة بوضوح يف ابصالية األحد 

 ريب يسوع أعين يا ،"طلبت  من عمق قليب - 
 ."ل عين رباطات اخلطيةحِ 

 أن:ن ننسى أ أننا ال جيب إالَّ  
 (األحد).".أعين ريب يسوع رك امس  يا"كل األلسنة معاً تبا -
 .حون وميجدون ريب يسوع" (االثنني)"ألوف ألوف ربوات ربوات يسبِّ  -
 .لينا اليوم يا سيدنا املسيح ..." (الثالثاء)إ"تعال  -
 ،"فليفرح ويتهلل طالبوا الرب -

 املالزمون كل حني تالوة امسه القدوس" (األربعاء).
 ،اخلطيةإىل  فلنطرح عنا ميول قلوبنا الرديئة اليت جتذبنا ،حبائيأ"يا  -

 .(اخلميس) )0F١("ولنبارك اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح بدون انقطاع

                                                           
 Kata kouji koujiالربع اخلاص بـ راجع  )١(



 ١١ 

 ،ربنا يسوع املسيح إذا ما رتلنا فلنقل بلذة يا" -
 .صنع رمحة مع نفوسنا" (اجلمعة)أ

 "أعطى فرحاً لنفوسنا ذكر امس  القدوس" (السبت) -
كــل مــا يف االبصــاليات الســم ربنــا يســوع املســيح؟ ، هــل هــذا هــو  كــل هــذاوبعــد   

 بكل تأكيد ال.
وترتيـب أكثـر املقـاطع  ،العربة يف الرتكيب اللغوي هو البسـاطة املطلقـة يف الصـياغة 

هــو اســتخدام  ،علــى ترتيــب احلــروف األجبديــة القبطيــة. ولكــن مــا هــو ظــاهر بشــكل واضــح
 .لينا من احلياة النسكيةإم مع اضافة ما ُسلِّ  ،لقداساتمت يف اخدِ نفس األلفاظ اليت استُ 

 وكل ما أرجوه هو أن تكون هذه بداية الغيث. ،ال زال يف االبصاليات الكثري 
 ؛ومصر بلدك الذي عشت فيه وأحببته ،ذكر كنيستنايا أيب القمص مينا املتوحد أ

 ،لكي جيود علينا اآلب السماوي بأب بطريرك يعرف شريعة احملبة
 بالدنا العظيمة.بورئيس ينهض 

 د. جورج حبيب بباوي




