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 مقدمة

ديـــٌن يف عنقـــي، التســـليم الكنســـي حليـــاة الصـــالة. طبعـــاً، كنـــت وال زلـــت مبتـــدئاً،  
الســريع اجلريــان، بــل طلــب مــين يف حــزٍم، أن أحفــظ  ولــذلك مل يلــِق يب أيب يف �ــر األجبيــة

الغــــروب، كمناســــبات ليتورجيــــة، دون  –التاســــعة  –السادســــة  –أوقــــات الصــــالة: الثالثــــة 
ترديد املزامري واالكتفاء بالقطع فقط. كان حفظ املزامري إجباريـاً يف اإلكلرييكيـة. ولكـن أيب 

الـــذي حيفـــظ صـــلوات املـــزامري،  قــال: ال يوجـــد ضـــرر بـــاملرة، بـــل توجـــد بركــة خاصـــة للقلـــب
حفـــظ وصـــالة ولكـــن املبتـــدئ ال يبـــدأ بـــاملزامري، بـــل باإلبصـــاليات. وقـــال بكـــل وضـــوح: "

ــن الوحيــد ". جيــب أن تتحــد بــالرب يســوع لــه اإلبصــاليات تزرعُــَك فــي بحــر محبــة االب
 الد، وبعد ذلك سوف ندرس كيف تصلي املزامري.

لقلـيب باسـم الـرب يسـوع. وعنـدما من اإلبصـاليات هـو االلتصـاق ا الهدف األول
ظهــرت مــذكرات ســائح روســي ألبيــه الروحــي، تعريــب األســتاذ يســى حنــا، والناشــر مكتبــة 

ب ألبونـا مينـا، ويل أنـا االقمـص مكـاري السـرياين هديـة مـن الكتـقـدَّم مـدارس أحـد اجليـزة. 
ولكـــن  وقـــرأُت الكتـــاَب بلهفـــٍة، ولكـــن أبونـــا مينـــا قـــال: إن هـــذه املمارســـة جيـــدة، ايضـــاً..

الشـــيوخ علَّمونـــا أن ال نـــردد كلمـــات ثابتـــة، وأن الثابـــت فقـــط هـــو اســـم الـــرب يســـوع، وأن 
نضيف حنن ما حنتاج إليـه مـن كلمـات؛ حـىت ال يسـقط املبتـدئ يف حفـرة ترديـد ميكـانيكي 

 بدون وعي.

يســــوع املســــيح رب  ،تضــــع أمــــام املصــــلي اإلبصــــالياتهــــو أن  الهــــدف الثــــانيو 
 دخل تدبري اخلالص يف هذا اإلطار الكوين.َقن يُ الكون، ويف تنسيق رائع مت

 :اإلبصالياتيبقى أن نلقي نظرة شاملة على حمتويات  

نفســه؛ ألن يــوم األحــد، أي يــوم قيامــة الــرب  جيــب مراعــاة الرتتيــب الكنســي أوًال:
هو بداية األسبوع. ولعـل املصـلي يكـون قـد الحـظ أنـه يف يـوم القيامـة فقـط توجـد إبصـالية 
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 اإلله؛ أل�ا إبصالية ِّد د ُّس د رب الد. آدام لوالدة

 الساكن يف النور الذي ال يُدىن منه."

 ."رضعته اللنبأأظهر آياته و 

حسـب الرتتيــب الكنسـي، اآلدام لــيس جمـرد ذكـرى طــرد آدم مـن الفــردوس،  ثانيـاً:
 بل هو بداية التدبري.

وإمنـا فقـط لفـت ليس املقصود من هذا الكتاب تقدمي شـرح مفصَّـل لإلبصـاليات، 
االنتباه والنظر إىل ما فيها من غىن، شأ�ا شأن باقي كتب صلوات الكنيسة، وبالتايل فـتح 

 ق مدى حالوة اسم اخلالص، ربنا يسوع املسيح.شهية املصلي لتذو  

، هـــي للقمـــص مينـــا املتوحـــدالشـــرح والتعليـــق علـــى عبـــارات اإلبصـــاليات كلمـــات 
، ١٩٥٩ – ١٩٥٧يف الفــرتة املمتــدة مــن ا منــه، قــد قمــت بتــدوينها يف ذات يــوم مساعهــو 

يف حينـه. قــد تكــون هـذه الشــروح مبسَّــطة، ولكنهــا  ى قــدر مـا اســتوعبت الــذاكرةولكـن علــ
ة غنيــــة  قــــد تكـــــون هـــــذه و . األرثوذكســـــية القبطيـــــةزخـــــم الروحانيــــة أمانــــة عـــــن بكـــــل ومعـــــرب 

 .كان يقول ذلك عن لقمة الربكة بعد القداس  ة،كثري   هاولكن ،ةصغري التعليقات 

 دكتور     

 جورج حبيب بباوي      

 ٢٠١٥مارس  ٩    

 ياحة القديس البابا كريلس السادسعيد ن
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 ِّهيد

 اسم الخالص

 يب المسكوب وبخور المساءالطِّ 

 

ال رابـــــط بينهـــــا، بـــــل جيمعهـــــا مل تكـــــن صـــــلوات اإلبصـــــاليات جمـــــرد ِقطـــــع متنـــــاثرة 
 لذلك. الرتتيب هو ترتيٌب هلدف، واسم اخلالص، مثاٌل حيٌّ هذا و رتتيب؛ ال

 اسم اخلالص له أوشية خاصة يف خبور عشية:

 "أيها املسيح إهلنا ...

 طيٌب مسكوٌب هو امسك القدوس".

 والرب يسوع هو:

 "الذي أصعد ذاته ذبيحًة مقبولًة على الصليب عن خالص جنسنا

 اجللدثةفاشتمَّه أبوه الصاحل وقت املساء على 

 فتح باب الفردوس، ورد آدم إىل رئاسته مرًة أخرى
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(من ِقبل صليبه وقيامته املقدسة، وردَّ اإلنسان مرة أخرى إىل الفردوس"
0F

١(. 

وقــال أيب: (الحــظ يــا ابــين أن الطيــب املســكوب والبخــور هــو الــرب يســوع الــذي 
ونعتـرب أن صـلواتنا مـع م البخـور، بـل وحنن لـذلك نقـد   -وأشار إىل ذات الصالة-قدَّم ذاته 

 ، ففي سر خبور عشية يقول الكاهن:خبور هي تقدمة للرب

 م أمامك صالتنا مثل خبور"لتستقِ 

 رفُع أيدينا ذبيحة مسائية

 ألنك أنت هو ذبيحة املساء احلقيقية".

ـــةً  فـــنحن إذن، نقـــد م أنفســـنا رائحـــةً  . وكـــان القمـــص عبـــد املســـيح املســـعودي ذكي
والعـذراء وكـل القديسـني هـم خبـور حمبـة الـرب إهلنـا  eqoinoufi يقول: إن املريون هو أيضاً 

القدوس. ولذلك، يقدَّم البخور للخدام وللشـعب؛ أل�ـم جيـب أن يعـودوا إىل رائحـة احليـاة 
 حَ ِســاألبديــة الــيت أُعطيــت يف املســحة ذات الرائحــة العطريــة. حنــن نفــرح باســم الــرب ألنــه مُ 

 .ئنات، ويعطي اجلمالبالروح القدس، وهو الذي ميسح كل الكا

يف األشـــدار حـــىت  خَ َفـــحـــىت يف التســـبحة نقـــول إن الـــرب يســـوع بفمـــه اإلهلـــي: "نَـ 
 أزهرت"؛ ألن كل ما هو مجيل، هو هبة وعطية من إهلنا الثالوث القدوس.

هــي ليســت جمــرد تــالوة الســم اخلــالص، بــل هــي  -يــا حبيــب أبــوك-اإلبصــاليات 
يقــي؛ ألننــا مــع الــرب يســوع تقدمــة خبــور هللا اآلب َقطــُع األهــواء والعــودة إىل الفــردوس احلق

 وقربان.

اســـم املســـيح هـــو اســـم مســـحة الـــروح القـــدس ملَّـــا اعتمـــد الـــرب. فقـــد أخـــذ الـــرب 

                                                           
 ).١: ١الكنيسة هي فردوس اهللا (القديس أثناسيوس الرسويل، الرد على األريوسيني  )١(



٦ 
 

يســـوع امســـه "يســـوع"، واختـــار هـــو هـــذا االســـم. ولكـــن أعطـــاه اآلب والـــروح القـــدس اســـم 
ت فيهــا؛ ألننــا "املســيح"؛ ألنــه جــاء لكــي ميســحنا مبســحة وعطــر احليــاة األبديــة الــيت ال مــو 

 نقول: "ال يكن موٌت لعبيدك، بل هو انتقال".

وعنـــدما ســـألُت عـــن اختيـــار االبـــن لـــه الـــد المســـه، قـــال: هـــذا واضـــح مـــن بشـــارة 
ـــ م النـــور: ر ببشـــارة احليــاة، أي اخلـــالص، وقـــال ألُ املــالك لوالـــدة اإللـــه؛ ألنـــه جــاء لكـــي يبش 

باســـم املولـــود الـــذي ســـوف تلـــده؛ ألن "ويـــدعى امســـه يســـوع"، وأخـــرب األم الطـــاهرة النقيـــة 
م املولود ال خيتار امسـه، بـل خيتـاره الوالـدين. أمـا ربنـا فقـد طلـب مـن املـالك أن يبلـغ والدتـه أُ 

النور باالسم. ولكن ملَّا ُمِسَح يف األردن، أضـاف إليـه اآلب والـروح القـدس اسـم "املسـيح" 
. هـــو اســـم األبديـــة الـــيت فينـــا لكـــي ميســـح كـــل املـــؤمنني بامســـه. هـــذا هـــو اســـم رائحـــة احليـــاة

م أنفسـنا مـع التقدمـة لكـي نكـون القيامة ومسرة اآلب بنا. وعند تقدمي البخور، فنحن نقـد  
 رائحة حياة للذين خيلصون كما قال معلمنا بولس.

  



٧ 
 

 الفصل األول

 إبصالية السبت

 ليوم الرب االستعدادوهو يوم 

 

 لنفوسنا تذكار امسك القدوس عطى فرحاً أ

 الصاحل خملصيرىب يسوع املسيح  يا     

 رضيونالسمائيون واأل ،حد يبارككأ كل  

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح    

 ن نبارككأ نت وحدك مستحقٌ أ ألنك

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح    

 حقاً واستحقاقاً أنت مستحق الد والكرامة

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 األرضِ  قبائلِ  القدوس كل  تسبح امسك 

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     
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 ست أجران ماء حولتها مخراً خمتاراً 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل     

 بارك امسك القدوسأُ سبع مرات كل يوم 

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 نا شعبكلحنن ك ،نباركك بلذةٍ 

 الصاحلخملصي  املسيحيا رىب يسوع      

 قديسيك أفواه يفامسك القدوس  باءُ 

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 من باكر إىل املساء كل يوم أبارك امسك القدوس

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل     

 ح امسك القدوسسب  أُ تنسمه أ سٍ فَ كل نَـ 

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 اخلطية انزعها من أنفسناكل أسباب 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 كل أفكار العدو، فلُتبَعد عين

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    
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 النيبتباركك كقول  ةكل نسم

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 نت هو ملك امللوكأ رئاسةٍ نت فوق كل أ

 صاحلالخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 لك الد مع أبيك، والروح القدس

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 فواه قديسيكأ يفومبارك  حلوٌّ  كَ امسُ 

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 ميددك ولساينيسبحك  فمي

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 منددك اً نعم حق ،حكنسب   نعم حقاً 

 الصاحلخملصي  املسيحيا رىب يسوع      

 كف عن تسبيحكوال نتعب أبداً نال 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 ىل فوقإليك إنرسلها  الربكةكل ِّاجيد 

 الصاحل خملصييا رىب يسوع املسيح      
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 وقدوس قدوس أنت يا إهلى باحلقيقة ،رب قدوس أنت يا

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 ُّثو لك وكل ركبةٍ  ك،تبارك سٍ كل نفْ 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 اململوء بركة االسمأيها  ،اململوء جمداً  االسمأيها 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 بد األبدأإىل ال نكف عن تسبيحك 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 لك الربكة والد والكرامة

 ع املسيح خملصي الصاحليا رىب يسو     

 بالربكة نباركك بالد منددك

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 منا موجودين منددكما دُ  ،حكمنا أحياء نسب  ما دُ 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 سو يف امسك القد كائنٌ   كل بركةٍ   كمالُ 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    
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 التنا منا حنن اخلطاةتوسقبل اِ 

 يا رىب يسوع املسيح خملصي الصاحل    

 غفر لنا خطايانااو  ،احلقيقيعطنا سالمك أ

 الصاحلخملصي  يا رىب يسوع املسيح     

 :االسمالفرح بذكر 

 جييء الفرح مثرة من مثرات ذِكر اسم الرب يسوع:

 "أعطى فرحاً لنفوسنا ذِكر امسك القدوس

 خملصي الصاحل".يا ريب يسوع املسيح 

 "؛ريب يســـوع املســـيح خملصـــي الصـــاحل يـــا" مقطـــع: تـــالوةتكـــرار ب اإلبصـــاليةوِّتـــاز 
 عطـــت حيـــاةً أأي يـــوم قيامـــة الـــرب مـــن األمـــوات. وألن القيامـــة  ،ألننـــا نســـتعد ليـــوم الـــرب

 :مع كل الذين نالوا هذه احلياةنبارك الرب لذلك  ،جديدةً 

 ."السمائيون واألرضيون أحدٍ  يباركك كل  "

 :)٥ - ٢: ٥مستحقاً أن يفتح السفر (رؤ  دَ جِ هو احلمل الذي وُ 

  )1F١()أو صدقاً ( dikewcحقاً  كَ نت وحدك مستحق أن نباركَ أألنك "

 .الد والكرامة" أنت مستحقٌ 

                                                           
 meqmhiدل". وأحيانًا ترد يف القبطية هي ذات الكلمة اليونانية اليت أخطأ قادة حركة اإلصالح، وتُرِمجَت إىل "ع )١(

 يف ترمجة املزامري؛ ألن العدل هو الصدق واحلق، وإعادة الساقط إىل مكانه.



١٢ 

 
ـــأن مـــا يُ إف ،عنـــدما نقـــول مســـتحق( ـــا نعـــرتف ب ومصـــدره  يلنـــا هـــو حقيقـــ ىعطـــنن

ألنـــه  ؛ولـــذلك نقـــول مســـتحق ،العـــامل الســـاقط صُ ألننـــا رأينـــا كيـــف فـــدى املخل ـــ ي؛حقيقـــ
 .)د على موته االختياري"ُميدَّ "

 الشركة مع كل الخليقة:

 ".تسبح امسك القدوس كل قبائل األرض"

وتســـدد لـــه كـــل ركبـــة يف الســـماء وعلـــى األرض ومـــا  :ألن الرســـول بـــولس يقـــول(
 ).٨: ٢لد اهللا اآلب (فيليب  حتت األرض ويعرتف كل لسان بأن يسوع هو ربٌّ 

 الكلمة الخالق:

رمبا نسى البعض منا أن أول معدزات الـرب كانـت معدـزة قانـا اجلليـل الـيت أظهـر  
أليـام اخلليقـة  وهـي رمـزٌ  ،أجـران مـاء . سـتُ فيها الرب جمده. هنا يدخل الرمز جمال احلقيقـة

 :الحظ الدقة الالهوتية ،ولذلك .سد  ألن الزمان كله قُ  ؛إىل مخرٍ  هلا الرب  قد حوَّ  ،الستة

 "لتها مخراً خمتاراً أجران ماء حوَّ  ست  "

ــــك، كمــــال األســــبوع( ــــرقم  ،وبعــــد ذل ــــرب ٧وكمــــال اخلليقــــة ب  ،حيــــث اســــرتاح ال
 ):ولذلك

 سبع مرات يف اليوم"

 ".أبارك امسك القدوس

 .)ألن التدبري قد كمل ؛أي كمال التسبيح(



١٣ 

 

 الفرح ولذة التسبيح:

غــة القبطيــة أن كــل مقطــع مبــين علــى ترتيــب احلــروف رمبــا الحــظ الــذي يعــرف الل 
 كيهــكوقــد حــاول الــذين كتبــوا تســابيح   .وذلــك لكــي ال تتعــب الــذاكرة ،األجبديــة القبطيــة

 بالعربية االحتفاظ بنفس التسليم.

 اإلبصالية:الفرح واللذة يف باقي  وترى

 فواه قديسيكأيف  ك القدوسباء امس"

."..... 

 مثَّ:

 ."سبح امسك القدوسأُ  ،مهتنسَّ أ سٍ فَ نَـ  كل  "

، يف ه بعـد ذلـك يف الفيلوكاليـا ويف درب السـائح الروسـيأر قن املقطع بالذاتهذا و 
(هــذه الصــالةداللــة علــى أن 

2F

وهــي املدرســة الــيت نقــل  ،يف احليــاة النســكية القبطيــةولــدت  )١
نـه حسـب لغتنـا القبطيـة أالعـامل القـدمي كلـه تعلـيم آبـاء الربيـة .. ولكـن جيـب أن نفهـم عنها 
ألننــــا نتــــنفس روح  ؛احليــــاة نســــمةأو  ،فاعليــــة روح احليــــاةعــــن  "Nifiس َفــــنَـ "كلمــــة   تعــــرب  
 :ولذلك يدخل التنفس وقبول هبة احلياة يف طلب ،أي الروح القدس ،احلياة

 نفسناأسباب اخلطية انزعها من أ"

                                                           
الصالة يف بقايا قالية تعود إىل عصر مبكر مكتوبة هذه على  Antoine Guillaunantعثر األثري الفرنسي  )١(

-Une Inscription Copte Sur La Priere Jesus p168. راجع دراسة هذا األثري بعنوان:على حائط القالية
 Spiritualite Orientale: ٣٨عن احلياة الروحية يف احلياة النسكية رقم  ديف جملهذه الدراسة نشرت وقد  183

Vie Monastique. 



١٤ 

 
 د عينبعَ فكار العدو فلتُ أ كل -

 ".بارككت )كائن حي(كل نسمة  -

 :ألن الرب يسوع

 فوق كل رئاسة"

 ".هو ملك امللوك

 :تعيدنا إىل الثالوث )أي صالة يسوع( ،والصالة

 ".بيك الصاحل والروح القدسألك الد مع "

ــــال  .هــــذه هــــي حــــالوة الــــتالوة ــــد :بونــــا مينــــاأق هــــو اســــم  ،"عســــل العهــــد اجلدي
 إىل اإلبصـالية ناخـذولـذلك تأ ال تقوى عليه قـوة اخلطيـة". ،ن نال هذا العسلومَ  ،اخلالص
 :وال نتعب، التسبيح

 ".الد والكرامة والشكر"لك 

 :وحنن نصلي صالة يسوع ،س مع القوات السماويةنقد   ،مث

 ".، وقدوس. قدوس أنت يا إهلي باحلقيقةرب نت ياأقدوس "

 :ومع كل اخلليقة نسدد

 ".ُّثو لك كل ركبةٍ "

 ."جمداً  مملوءٌ "ألن اسم يسوع 

 اإلبصاليات:هي مفتاح كل اليت قاهلا أيب ولعل هذه العبارة 



١٥ 

 
 .)أو كائن يف امسك ،كمال كل بركة هو يف امسك(

  



١٦ 

 

 الفصل الثاين

 يوم الرب إبصالية

 يوم القيامة من األموات

 

خاصــة بيــوم إبصــالية وهــي  ،لوالــدة اإللــه إبصــاليةحســب الرتتيــب الكنســي لــدينا  
وهـــــي شـــــهادة  ،مـــــا ورد يف الثيئوطوكيـــــاتصـــــاً لِ ملخَّ  اإلبصـــــاليةعـــــد هـــــذه تُ و  .األحـــــد فقـــــط

 األسفار وأحداث العهد القدمي عن ُّسد ابن اهللا.

 الساكن يف النور الذي ال يدىن منه"

 ."رضعته اللنبأأظهر آياته و 

ـــ ،هـــذا هـــو االســـتعداد الالهـــويت والروحـــي ليـــوم قيامـــة الـــرب  ـــأن مند  د ربنـــا د ُّس 
ـــ  ،األحـــد لوالـــدة اإللـــه إبصـــاليةومـــن  .مـــن القديســـة مـــرميد يســـوع املســـيح الـــذي جـــاء وُّسَّ

 والشاهد احلقيقي عليه هو أم النور. ،نصل إىل كمال قوة وجمد املتدسد

 يوم االحد إبصالية

 

 أعين املسيح ريب يسوع يا     قليبمن عمق  كَ طلبتُ 



١٧ 

 
 أعيناملسيح  ريب يسوع يا   رباطات اخلطية  ل عينحِ 

 أعين املسيح ريب يسوع يا   ختلصينلكى  معيناً  يلكن 

 املسيح أعين ريب يسوع يا   سريعاً  فليدركين كَ صالحُ 

 املسيح أعين يا ريب يسوع   بظل جناحيك يَّ ظلل عل

 املسيح أعين ريب يسوع يا  اخلليقةكل يف ستة أيام صنعت  

 املسيح أعين ريب يسوع يا  بارك امسكسبع مرات يف اليوم أُ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا   ها كل الربية ِّدد امسك 

 املسيح أعين ريب يسوع يا   لك الربوبية والسلطان 

 املسيح أعين ريب يسوع يا     لتخلصين يأسرع يا إهل

 املسيح أعين ريب يسوع يا   ُّثو أمامك كل ركبةٍ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا  تبارك امسك كل األلسنة معاً 

 املسيح أعين ريب يسوع يا  خطايايصرف وجهك عن ا

 املسيح أعين ريب يسوع يا   ها حمُ اِ يا اهللا  آثاميمجيع 

 املسيح أعين ريب يسوع يا    لييتكُ وتفحص   أفكاريأنت تعرف 

 املسيح أعين ريب يسوع يا     خلقه يفَّ اِ طاهراً  قلباً 

 املسيح أعين ريب يسوع يا    روحك القدوس ال تنزعه مين



١٨ 

 
 املسيح أعين ريب يسوع يا عاجًال  يلستدب او  أمل مسعك إيلَّ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا  يف طريق عدلك  ناموساً  يلقرر 

 املسيح أعين ريب يسوع يا    يملكوت أبد يملكوتك يا إهل

 املسيح أعين ريب يسوع يا   منت بك آ ،أنت ابن اهللا

 املسيح أعين عريب يسو  يا    رمحينايا حامل خطية العامل 

 املسيح أعين ريب يسوع يا     ثاميآكثرة   يلغفر اِ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا  تبارك امسك  األنفس معاً  كل  

 املسيح أعين ريب يسوع يا  سريعاً  تلكينوال  يَّ عل تأنَّ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا  بارك امسك أقوم وقت السحر ألُ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا  ومحلك خفيف  ،هو نريك حلوٌ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا   يلستدب امقبول  يف زمنٍ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا   هو امسك القدوس  حمبوبٌ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا   كل األبالسة   ق عينفر  

 املسيح أعين ريب يسوع يا   مثرة برك  يفَّ غرس اِ 

 املسيح أعين ريب يسوع يا أعطنا سالمك احلقيقي وأغفر لنا خطايانا 



١٩ 

 

 األحد: إبصاليةطلب المعونة في 

 نلتقي يف أول اإلبصالية بالصلة الشخصية: 

 من عمق قليب كَ طلبتُ "

 ل عين رباطات اخلطيةحِ 

 لكي ختلصين كن معيناً 

 صالحك فليدركين سريعاً 

 ".بظل جناحيك ظلل عليَّ 

 ،الســـبت إبصـــاليةبـــالرب خالقنـــا كمـــا يف  اعـــرتافٌ  ،مث بعـــد هـــذه العبـــارات الرقيقـــة
 مياننا بالرب واملخلص.إت يكرار مقصود من أجل تثبهو تو 

 يف ستة أيام صنعت اخلليقة"

 ك امسك القدوسار بأُ سبع مرات 

 كل اخلليقة ِّدد امسك

 ".لك الربوبية والسلطان

 المعونة وطلب الخالص:

 :بل هو طلب البقاء يف الشركة ،طلب اخلالص ليس هرباً من قصاص أو عقوبة 

 هلي لتخلصينإاسرع يا "



٢٠ 

 
 مامكأكل ركبة ُّثو 

 ".كل األلسنة معاً تبارك امسك

 :ويف ذات االُّاه العقيدي

 ".اصرف وجهك عن خطاياي"

 :هليةوهي ثقة كاملة يف احملبة اإل

 ."هامجيع آثامي يا اهللا احمُ "

 :بالضعف واعرتافٌ 

 ".عماقيأفكاري وتفحص أنت تعرف "أ

 :ولكن ذلك يقود إىل ما هو أهم

 يفَّ قلباً طاهراً اخلقه "

 ".روحك القدوس ال تنزعه مين

وجيب أن نالحظ وصـف النـري بأنـه حلـو وهـني  أو خفيـف؛ ألن النـري حيملـه اثنـان 
 معاً يف وقٍت واحد: املصلي والرب يسوع معه.

ألن الــــنص القبطــــي يســــتخدم كلمــــة  ؛كلمــــة "مثــــرة بــــرك"  أمــــام وجيــــب أن نتوقــــف
meqmhi لــيس الــرب الــذي  ،ألن بــر اهللا هــو صــدق اهللا ؛حــق أو عــدل أو بــر أو صــدق أي

 :بل الرب الذي جيدد ،بيعاقِ 

 مثرة برك اغرس يفَّ "



٢١ 

 
 .عين"أريب يسوع  يا

 ،هـــو القيامــــة مــــن األمــــوات ،س فينــــا"غــــرَ ومـــا هــــو صــــدق وحــــق املســـيح الــــذي "يُ 
بـــل  ،نســـان وغفرا�ــاوهـــي ليســت نســـيان خطايــا اإل ،اهللا مثــرة حلـــقألن  ؛ومــرياث امللكــوت

 :ولذلك ،نساينياة وُّديد الكيان اإلعطاء احلإ

 ".اعطنا سالمك احلقيقي"

 :وهو روح املصاحلة

 خطايانا )أي اترك لنا( ،واغفر لنا"

 ريب يسوع أعين". يا

 هي شركة اجلماعة اإلبصاليةوخاِّة 

 "إذا ما اجتمعنا للصالة فلنبارك اسم ريب يسوع

 .وخلصتنا"لكي نسبحك مع أبيك الصاحل والروح القدس ألنك أتيت 

  



٢٢ 

 

 الفصل الثالث

 االثنين إبصالية

 

 وربوات ربوات ألوفٍ  ألوفَ 

 دون ريب يسوعحون وميد  يسب  

 ريب يسوع ن يقول يامَ  كل  

 يصرع العدو ن بيده سيفٌ كمَ 

 ألنك باحلقيقة قد تعاليت جًدا

 يف السموات وعلى األرض

 كل الصديقني الذين أرضوا اهللا

 يدرسون الناموس كله

 أمامهم وامسه القدوس واهللا كائن

 يف أفواههم كل حني

 رأفاتك هيكثرية جًدا 

 ريب يسوع أيها احلاكم العادل يا



٢٣ 

 
 احلقيقياهللا هو عمانوئيل الطعام 

 شدرة احلياة العدمية املوت

 حواسييا كل  يفَّ  ُّمعي

 يسوع وأجمد ريب ُألسب ح

 ييسوع هو إهل ،يسوع هو ريب

 يسوع هو رجاء املسيحيني

 القليل نذكركيف القليل 

 ريب يسوع ومندد امسك يا

 كل العلل الرديئة فلنرتكها عنا

 ونطهر قلوبنا باسم الرب

 يءفليكن اسم الرب فينا ليض

 نسانا الداخليإعلينا يف 

 رب يا شبهكَ هلة يُ ن يف اآلمَ 

 الصانع العدائب احلقيقيهو اإلله أنت 

 مبارك أنت باحلقيقة يا ريب يسوع

 القدسمع أبيك الصاحل والروح 



٢٤ 

 
 كثري الثمن  عنربٌ 

 يسوع ريب هو امسك القدوس يا

 هللا األب يأيها احلمل احلقيقي الذ

 صنع معًنا رمحة يف ملكوتكا

 ألن فم أبيك يشهد لك

 "وأنا اليوم ولدتك ت هو أبينأنك أن"

 يقوم حولك الشاروبيم والسارفيم

 وال يستطيعون أن ينظروك

 وحنن ننظرك كل يوم على املذبح

 جسدك ودمك الكرميني ونتناول من

 بركات الناموس

 يشبهك يءليس فيها ش

 هذا هو احلدر احلقيقي الكثري الثمن

 لذى باع التاجر كل ما له واشرتاها

 أترك لنا حنن أيًضا اآلن هذا احلدر

 علينا يف إنساننا الداخلي يءليض



٢٥ 

 
 زينة نفوسنا وفرح قلوبنا

 هو امسك القدوس يا ريب يسوع

 أيها املتحنن الرؤوف

 الكثري الرمحة يا ريب يسوع

 الشاروبيم يصفقون بأجنحتهم

 يسبحون وميددون ريب يسوع املسيحو 

 تغيب الشمس والقمر يف زما�ما

 وأنت هو أنت وسنوك لن تفىن

 باهتمام صالحك

 طأت السماوات ونزلت إليناأط

 كمثل طبيب حقيقي ومشفِ 

 داويت مجيع أمراضنا

 يسوع ريب أنظر إلينا يا

 لصالحك اليتبعني التحنن 

 مستقيماً  واغرس فينا قلباً 

 لكى نباركك يا ريب يسوع



٢٦ 

 
 يا ريب يسوع أن ترمحنا يف ملكوتكبتهل إليك أ

 تسبيح كل الخليقة للرب يسوع

 لوف وربوات ربواتألوف "أ

 يسبحون وميددون ريب يسوع".

 :والتسبيح قوة

 ريب يسوع ن يقول ياكل مَ "

 ".ن بيده سيف يصرع العدومَ كَ 

 يسوع هو ملك الكون والكائن يف كل مكان:الرب 

 "ألنك باحلقيقة قد تعاليت جداً 

 ".يف السموات وعلى األرض

احلضـــــور ، وهــــذا واه القديســـــنيفــــوحضــــور اهللا هـــــو الــــذي جيعـــــل اســــم الـــــرب يف أ
 :ةميكانيكيألن الصالة ليست حركة  ؛ضروري

 اهللا الكائن أمامهم وامسه القدوس"

 ".فواههم كل حنيأيف 

ملـك  ألن اإلفخارسـتيا؛عـن  اً اغرتابليست الصالة نلتفت بشدة إىل أن وجيب أن 
 :والكائن يف كل مكان هو ،الكون



٢٧ 

 
 عمانوئيل الطعام احلقيقيهو اهللا "

 ".شدرة احلياة العدمية املوت

 :وهو ما يدعو إىل "االنتباه الروحي"

 يا كل حواسي عي يفَّ ُّمَّ "

 ."د ريب يسوعجم  ح وأُ سب  ألُ 

 Logosألن اللوغــــوس  Nalogicmocي اليونــــاين القبطــــي هــــاحلـــواس حســــب 
القــوة العاقلــة الــيت تقــود الكــائن وتعطــي لــه اإلدراك  Logoiوضــع يف كيــان كــل كــائن حــي 

 :حلياة الشركة ولذلك االنتباه يعين

 اسم الرب فينا فليكن"

 نساننا الداخلي".إليضيء علينا يف 

ُــ الوهنــا،   مســك القــدوس هــو ا" :ارة األوشــيةد مــن فهــم هــذه العبــارة بالــذات بعبــب
هكــذا يــأيت مــع اســم الــرب االســتنارة الــيت  .فتحيــا نفوســنا بروحــك القــدوس" ،الــذي نقولــه

 :ولذلك ،نساينحتول الكيان اإل

 .نت هو اإلله احلقيقي الصانع العدائب"أ"

 :ننا نصليفإ :بونا مينا)، هكذا قال أعلى املاضي حزنٌ  وأ ك أملٌ إذا حترَّ (و

 احلمل احلقيقي الذي هللا اآلبيها "أ

 ".اصنع معنا رمحة يف ملكوتك



٢٨ 

 
ليـه يف هـذه الشـركة إالقوات السماوية ال تقدر أن تنظر ألن و  ،له دَ هِ ألن اآلب شَ 

 السماوية، إالَّ أننا:

 "حنن ننظرك كل يوم على املذبح

 ونتناول من جسدك ودمك الكرميني".

 اسم الرب يسوع وتدبير الخالص:

 ، فكل:بالشريعة ،أي ربنا يسوع املسيح ذاته ،ة عطية اآلب لنانار قال ميكن م 

 بركات الناموس (الشريعة)"

 ."ليس فيها شيء يشبهك

 .يا ليت الذين يضعون الرب يسوع حتت الشريعة خيدلون

ل احلدـــر الكثـــري الـــثمن ثَـــإىل مَ نبـــه الـــوعي بـــل ت ،الـــتالوةعلـــى الصـــالة  قتصـــرال تو 
 :يف انسحاق قلب يطلب املصليلذلك، و  ه واشرتاه.الذي باع الرجل التاجر كل ما ل

 حنن أيضاً  )xw  nanاترك لنا (اعطنا "

 ".نساننا الداخليإهذا احلدر ليضيء علينا 

وهــــو  ،نســــاينعمــــاق التكــــوين اإلأ إىلتــــدخل ال تكتفــــي اإلبصــــالية بــــذلك، بــــل و 
ًة إياهـا �ا لنفسه بدون الـرب يسـوعنسان اليت كوَّ صورة اإل نسـان اجلديـدة إىل صـورة اإل مغـري 

 :اليت تتكون يف املسيح

 "زينة نفوسنا (تكوين النفس ومجاهلا) وفرح قلوبنا



٢٩ 

 
 هو امسك القدوس

 ".ضافات حسب األصل)إريب يسوع (بدون  يا

أي  ،ن الكيـان باملسـحةلقد تزيَّ  ؟اهلدفما هو  ،أو باحلري ،ما هو املعىن احلقيقي 
ألننــا  ؛وصــار اســم يســوع املســيح هــو فــرح القلــب ،مســحة الــروح القــدس ،مســحة املــريون

هــو الصــورة اجلديــدة غــري الصــورة  ،هــو "مســيحي" حَ ِســن مُ فصــار كــل َمــ ،حنا يف الــربِســمُ 
الحـظ دقـة  )ونعمتـه الـوافرة الغنيـة ،مأخوذة من األزيل يسوع املسيح(أل�ا  ؛اآلدمية القدمية

 التعبري:

 "تغيب الشمس والقمر يف زما�ما

 ."وسنوك لن تفىن ،نتأنت هو أو 

 :لكن ذلك األزيل

 ".اإلين"طأطأت السموات ونزلت 

 :فصار بذلك

 وُمشفِ "مثل طبيب حقيقي 

 ".مراضناأداويت مجيع 

 :وهو غىن ورمحة وعطية اهللا لنا ،ويبقى أن نتطلع إىل امللكوت

 ترمحين يف ملكوتك". ريب يسوع أن ليك ياإبتهل أ"

  



٣٠ 

 

 الفصل الرابع

 الثالثاء إبصالية

 

 سيدنا املسيح لينا اليوم ياإاىل تع

 العايلعلينا بالهوتك  وأضئ

 العظيمة النعمةرسل لنا هذه اِ 

 يلروحك القدوس املعز   اليت

 ةيسري  بكرامةق نطأ يلك

 جل امسك القدوس املباركأمن 

 فواه قديسيكأ يفد ِّدَّ  يهذا الذ

 رضبرار سكان األاأل

 املقفرةاجلبال  يفالتائهني  هؤالء

 والعطش والربد والصقيعباجلوع 

 متأملني ،معوزين متضايقني

 كقول بولس الرسول



٣١ 

 
 يسوع ريب لكن امسك القدوس يا

 مجيع ضيقاتم يف اً ر يكون هلم ناص

 يسوع ريب امسك القدوس يا

 هو ينديهم من مجيع شدائدهم

 ةٍ هو يكون هلم طعام حيا

 جسادهم معاً أتقتات به نفوسهم و 

 ةهو يكون هلم ينبوع ماء احليا

 كثر من العسلأحناجرهم  يف حلواً 

 خربوا به تفرح قلوبمأذا إ

 ادهمسجأزهر وتُ 

 ذا نطقوا به تستنري عقوهلمإ

 ىل العال قلوبمإفع توتر 

 اسُم الخالص

 :تبدأ اإلبصالية بنداء اسم اخلالص 

 لينا اليوم يا سيدنا املسيح"تعال إ

 .وأضيء علينا بالهوتك الفائق"
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 :لكي ننطق باسم يسوع ؛الروح القدسنعمة اإلبصالية تطلب كما 

 "ارسل لنا هذه النعمة العظيمة

 ياليت لروحك القدوس املعز  

 نطق بكرامة الئقة (تليق)ألكي 

 بامسك القدوس املبارك".

 يف ملئها: الكنيسة الواحدةاسم اخلالص هذا تطلبه  

 د يف أفواه قديسيك"هذا الذي ِّدَّ 

 األبرار سكان األرض

 يف اجلبال املقفرةهؤالء التائهني 

 ."باجلوع والعطش والربد والصقيع

 ثمرة صالة اسم يسوع:

 ريب يسوع امسك القدوس يا"

 هو ينقذهم من مجيع شدائدهم

 هو يكون هلم طعام حياة

 ".جسادهمأتقتات به نفوسهم و 

ولــذلك ال جيـــب أن  ،"أنـــا هــو احليـــاة" :ســوع وامســـه مهــا حقيقـــة واحــدة ملـــن قــالي



٣٣ 

 
ليـه يف  إوسـبق وأشـرنا  ،وهـذا سـهل ،للنفس من أن اسم الرب هو طعامٌ نندهش من التعبري 

ـــا نفوســـنا بروحـــك القـــدوس"" :كلمـــات األوشـــية ـــه فتحي  ،امســـك القـــدوس هـــو الـــذي نقول
ق اجلسد نفس خريات عطايـا الـروح ويتذوَّ  ،حييا اجلسد ،وعندما حتيا النفس بالروح القدس

 بصالية:ولذلك تقول اإل ،القدس بسبب احتاده باجلسد

 هو يكون هلم ينبوع ماء حياة"

 حلواً يف حناجرهم أكثر من العسل

 زهر أجسادهم".تفرح قلوبم وتُ  ،خربوا بهأإذا 

 أما عن التحول يف الكيان:

 ،"إذا نطقوا به

 ،تستنري عقوهلم

 ".وترتفع إىل العالء قلوبم

 أي الرؤيا الداخلية. ،رياوهي حالة التاؤ 
  



٣٤ 

 

 الفصل اخلامس

 ألربعاءا إبصالية

 مالزمة اسم الرب يسوع المسيح

 

 فليفرح ويتهلل طالبو الرب

 تالوة امسه القدوس يفاملالزمون كل حني 

 تكلم عنها داود اليتشدار هم األ هؤالء

 ةكامل  ةمثر  ياملياه تعط يعند جمار  ة�ا نابتأ

 جمرى املياه هو خملصنا ربنا يسوع املسيح

 واملالزمون له حتيا نفوسهم

 نفاس اهللاأ املقدسةالكتب  يفيعلموننا 

 خلقها اليت اخلليقةن نكون رحومني على أ

 بداً أتسقط  ال ةن احملبإ يضاً أو 

 كقول احلكيم بولس الرسول



٣٥ 

 
 جلها الرسول القديسأتكلم من  اليت احملبة

 لربنا يسوع املسيح ياسم اخلالص الذ أي

 لربنا يسوع املسيح يحببنا اسم اخلالص الذأذا ما إ

 نكمل كل الناموس ،بعضنا مع بعض ةالرمحوصنعنا 

 براهيمإ رَّ سُ  الرمحةل بَ ن قِ مِ 

 سنييالقد همالئكتن يضيف اهللا مع أ

 لوط البار صَ لُ خَ  الرمحةل بَ ن قِ مِ 

 تت على سدومأ اليت الصعبة ةن الشدم

 استحق كرنليوس الرمحةل بَ ن قِ مِ 

 بينا بطرسأ يمن يد الصبغةن ينال أ

 موال هذا العاملأا معوزين من نَّ ن كُ إف

 ةً لكى نعطيه صدق يءوليس لنا ش

 الثمن الكثرية اللؤلؤة ةفلنا اجلوهر 

 لربنا يسوع املسيح يالذ جمداً  اململوءاالسم احللو 

 ينساننا الداخلإ ذا ما الزمناه يفإ

 خريناآل يغنياء حىت نعطأفهو جيعلنا 



٣٦ 

 
 نطلبها موال العامل الزائل اليتأليست 

 امسه القدوس بتالوةبل خالص نفوسنا 

 الفرح باسم الرب يسوع:

. باسـم الـرب يسـوعبـالفرح  السبت إبصاليةتبدأ وكذلك  ،األربعاء إبصاليةتبدأ به  
ـــا علـــى إبصـــالية الســـبت،  ـــة أن إىل وقـــد أشـــرنا ســـابقاً مبناســـبة كالمن قـــد  الدراســـات التارخيي

جنــــد الســــند  ،األربعــــاء إبصــــاليةويف  ،ســــقيطأن صــــالة يســــوع نشــــأت يف اإلكشــــفت عــــن 
 ملمارسة:ذه االليتورجي هل

 الرب يفرح ويتهلل طالبو"فل

 املالزمون كل حني يف تالوة امسه القدوس"

 و:التالوة هالناتج عن الثبات  ،ولذلك

 "هؤالء هم األشدار اليت تكلم عنها املرتل داود

 ".ابتة عند جماري املياه تعطي مثرة كاملةنأل�ا 

 يسوع، جماري املياه هو خملصنا ربنا

 واملالزمون له حتيا نفوسهم".

"جمــاري امليــاه هــو خملصــنا ربنــا يســوع أن هــذه العبــارة البســيطة عــن أن نلمــح هنــا و 
ــــا نفوســــهم" ــــه حتي ــــورجي لــــنصٍّ األســــاس ال، هــــي واملالزمــــون ل يف رســــالة القــــديس جــــاء  ليت

واالبـن يســمى  ،اآلب هـو الينبـوع ن"إ ، والـذي قـال فيـه أثناسـيوس:ثناسـيوس إىل سـرابيونأ
كـــو ١قينا روحــاً واحـــداً" (عنـــا ُســـألنـــه مكتــوب "مجي ؛ننـــا نشـــرب الــروحإ�ــراً، لـــذلك نقــول 



٣٧ 

 
) (الرســـالة ٤: ١٠كـــو ١، فإننـــا نشـــرب املســـيح (ولكـــن حينمـــا نشـــرب الـــروح ،)١٣: ١٢

 ).١٩األوىل 

ــــا نفوســــنا باالســــمإذن،   باحلقيقــــة  ،باللســــان والقلــــب ألن االســــم هــــو نطــــقٌ  ؛حتي
  فينا.الكيانية اليت

 أساس الممارسة: هي المحبة

مــن املثــري لالنتبــاه أنــه بــالرغم مــن أننــا دخلنــا يف نفــق الكــالم عــن اخلطيــة كمحــور  
 :ل عبارة الرسولنرت  سنة، فإنه من املدهش أننا ال زلنا  ٤٠حلياتنا الروحية ملدة تزيد عن 

 "احملبة ال تسقط أبداً 

 كقول احلكيم بولس الرسول

 أي اسم اخلالص

 الذي لربنا يسوع املسيح".

 المحبة هي اسم الخالص:

قـد  ،) كلهـا٨-١:  ١٣كـو ١(يف الرسـول  هذه العبارات، جند كلماتيف خلفية  
 :عت يف اسم اخلالص الذيمجُ 

 إذا ما أحببنا اسم اخلالص"

 لربنا يسوع املسيحالذي 

 ".نكمل الناموس ،وصنعنا الرمحة مع بعضنا البعض



٣٨ 

 
أول حـرف  Iأن حـرف اليوطـا  يوهـ ،جند عبـارة أخـرى، أيضاً وخلف هذه العبارة 

ولـذلك يف  ،حسب تـرقيم احلـروف السـائد يف العـامل القـدمي ١٠ رقم يف اسم يسوع يساوي
 :  ثيئوطوكية األحد

 العهد والعشر الكلمات هذه املكتوبة باسم اهللا"

 ".اسم اخلالص ليسوع املسيح Iن دلتنا على اليوطا أسبقت و 

ولـــذلك ال جيـــب أن نعيـــد  ،وهـــي شـــريعة اخلـــالص ،هـــي يســـوع الشـــريعة اجلديـــدة(
 ).تفسري العهد اجلديد بواسطة ما ورد يف أسفار العهد القدمي

 أعمال الرحمة هي أعمال المحبة:

إبـراهيم أن  رَّ ، وعن طريـق إضـافة الغربـاء، ُسـإضافة الغرباءمن قبيل أعمال الرمحة،  
ص لــوط مــن الشــدة الصــعبة، وأن يســتحق كرنيليــوس أن ينــال الصــبغة ف اهللا، وأن خيلُــضــي  يُ 

 من يدي القديس بطرس الرسول:

 "من ِقبل الرمحة، ُسرَّ إبراهيم أن يضيف اهللا مع مالئكته القديسني

 خُلَص لوط البار من الشدة الصعبة اليت أتت على سدوم

 استحق كرنيليوس أن ينال الصبغة".

علـــو وي ،القـــوة الدافعـــة للمحبـــة وأعمـــال الرمحـــة هـــياســـم اخلـــالص تـــالوة  ،ولـــذلك
 :اكتشاف اللؤلؤة الغالية الثمنأن يصل إىل يقاع الالهويت إىل اإل

 ".االسم احللو اململوء جمداً الذي لربنا يسوع"

 نعطي آخرين. أيضاً، بل واملادي ،ومن الغىن الروحي ،غنياءأهذا االسم جيعلنا 
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 د:تالوة اسم ربنا يسوع هو غاية التجر 

ال ميكــــن إلنســــان أن يضــــيف علــــى هــــذا الســــهل املمتنــــع عبــــارة أعظــــم مــــن هــــذه  
 :الفقرة

 ،ليست أموال هذا العامل الزائل اليت نطلبها"

 ."بل خالص نفوسنا بتالوة امسه القدوس

 حالوة اسم ربنا يسوع

 وُّيء خاِّة هذه اإلبصالية: 

 ou`\lojفلنقل بعذوبة أو حبالوة  "إذا ما رتلنا،

 يسوع املسيحربنا  يا

 اصنع رمحة مع نفوسنا".

  



٤٠ 

 

 الفصل السادس

 إبصالية الخميس

 

 فلنطرح عنا يحبائأيضا يا أو 

 ةىل اخلطيإُّذبنا  اليت ةميول قلوبنا الرديئ

 بنا يسوع املسيحر ل يالذ ولنبارك اسم اخلالص

 بدون انقطاع صارخني قائلني

 بن اآلميسوع املسيح املولود  ريب يا

 ارمحنا كعظيم رمحتكبل كل الدهور ق

 ولدته العذراء ييسوع املسيح الذ ريب يا

 صنا وارمحنال  خَ  ةبيت حلم اليهودي يف

 ملسيح الذي اعتمد يف األردنايا ريب يسوع 

 طه ر نفوسنا من دنس اخلطية   

 يسوع املسيح الذى صام عنا ريب يا

 صنا وارمحنال  خَ  ةربعني ليلأو  ربعني يوماً أ



٤١ 

 
 على عود الصليب عنا بَ لِ ح الذى صُ يسوع املسي ريب يا

 قدامناأاسحق الشيطان حتت 

 القرب يف عَ ضِ وُ  ييسوع املسيح الذ ريب يا

 املوت ةا شوكاكسر عنَّ 

 مواتاأل بني يسوع املسيح الذى قام من ريب يا

 منا بقوتكقِ اىل السموات إ دَ عِ وصَ 

 ظهوره الثاين يف يتيسوع املسيح اآل ريب يا

 منربك املخوف يف ةاصنع معنا حمب

 بيكأ ةومسر  ،رادتك وحدكإنك بأل

 صتناتيت وخلَّ أ ،والروح القدس

 

ــتبــدأ إبصــالية اخلمــيس ب  تــرك احليــاة القدميــة، باســتعادة الــوعي باجلــذور إىل دعوة ال
 الكامنة يف القلب:

 "أيضاً يا أحبائي،

 فلنطرح عنا ميول قلوبنا الرديئة اليت ُّذبنا إىل اخلطية".

ــ ،يف التــدبري يعطــبرتتيــب مــا أُ  اإلبصــاليةألن صــالة يســوع الــيت تبــدأ يف هــذه   د  رُ تـَ
 :اإلنسان إىل الوعي احلقيقي بالتدبري



٤٢ 

 
 لنبارك اسم اخلالص الذي لربنا يسوع املسيح"

 ".قائلني بدون انقطاع

 :الرب املولود من اآلب قبل كل الدهور ألوهيةوإذا الحظنا 

 ود من اآلب قبل كل الدهورريب يسوع املسيح املول يا"

 ".ارمحنا كعظيم رمحتك

يف  دَ لِـــوجـــاء ووُ  ،ألن الـــرب يســـوع حتـــنن علينـــا ؛ألن ذلـــك هـــو "أســـاس اخلـــالص"
 .بيت حلم

 د التدسد احلقيقي)يا ريب يسوع الذي ولدته العذراء (شاهِ "

 يف بيت حلم اليهودية

 ".صنا وارمحناخل  

 ،نســاناً إوصــار  دَ لِــمــن جــاء ووُ  وهــو اســمُ  ،صي املخل ــأ ،ن اســم يســوععلِ فقــد اســتُ 
 يف السماء. ىيبقيكتِف بأن ومل 

 :بالروح القدس حَ سِ ومُ  ،جاء يسوع ،مث بامليالد

 ريب يسوع املسيح الذي اعتمد يف األردن يا"

 ر نفوسنا من دنس اخلطية.طه  

عينـا للشــركة ألننـا دُ  ؛فهــذا ،ي مـا فعلـه الــرب يسـوع ألجلنـاألننـا عنـدما نصــلِّ (
 .)فيه



٤٣ 

 
 :ومع التدبري أيضاً 

 ريب يسوع املسيح الذي صام عنا يا"

 ربعني ليلةً أربعني يوماً و أ

 ."صنا وارمحناخل  

 ،بـل نبقـى فيهـا لنـدرك ،التـدبري ة مـن مراحـلأي مرحلـ ملألن صالة يسوع ال ت(
حـىت ال نقـع يف اعتبـار التدسـد  ؛يضـاً مـا فعلـه ألجلنـاأبـل  ،ليس فقط حقيقـة ُّسـد الـرب

يضــاً فينــا حنــن أو  ،نســانية الــيت عاشــها الــرب بيننــااحليــاة اإل"أي التدســد"، هــو ألنــه  ؛فكــرةً 
 ).املؤمنني به

 :وصالة يسوع تقودنا إىل االنتصار على الشيطان

 على الصليب بَ لِ ريب يسوع املسيح الذي صُ  "يا

 قدامنا".أاسحق الشيطان حتت 

 .هليةعن أعمال الرب اإل ،أن نفصل أي صالة مهما كانت ناال ميكنفنحن 

 :باسم السبت الكبري فَ رِ هام عُ  مث الدفن يف القرب الذي له ترتيبٌ 

 يف القرب عَ ضِ ريب يسوع املسيح الذي وُ  يا"

 كسر عنا شوكة املوت".ا 

 :ولـــذلك قـــال أيب نقـــالً عـــن القمـــص عبـــد املســـيح املســـعودي ،هـــذه الشـــوكة فينـــا
ـــه بـــذَعـــرِ زُ  مـــدافن اآلبـــاء هـــي حقـــلٌ " شـــوكة  رَ َســـألن الـــرب كَ ( :وأضـــاف .القيامـــة"ر ات في

ولــذلك نصــلي صــالة يســوع  ،لينــا حنــنإبــا املــوت  رَ َســفهــو ينقــل ذات القــوة الــيت كَ  ،املــوت



٤٤ 

 
 أوجـاعٌ أيـة لكـي ال تقـوى علينـا  ؛احللـو العـذب الـذي هـو أحلـى مـن العسـل باالسمونلهج 

 .تأيت من الذاكرة

 ،نصــلي مــن أجــل قيامتنــا ،بالــذات اإلبصــاليةننــا يف هــذه إف ،وألننــا ننتظــر القيامــة
 :وصالة يسوع واسم اخلالص هو عربون قيامتنا

 ريب يسوع املسيح الذي قام من األموات "يا

 وصعد إىل السموات

 منا بقوتك".قِ أ

قــال  ،وجــاء اجلــواب بــالنفي، ؟هــل تصــلي مــن أجــل قيامتــك :وعنــدما ســألين أيب 
الفقــــرة  وأعــــاد علــــيَّ  .اخلمــــيس كمــــنهج للصــــالةبصــــالية إكلمــــات بعــــد  نــــت مل تأخــــذ أ :يل

 نين مسعت هذا املقطع بالذات.ألكي يتأكد من  ،السابقة قبطياً وعربياً 

 ،هو في تالوة اسم ربنا يسـوع المسـيح ،واالستعداد ليوم الدينونةوقال أيب: (
 ):بل استعداد من نال حرية أوالد اهللا ،وهو ليس استعداد الخائف المذعور

 ع املسيح اآليت يف ظهوره الثاينريب يسو  يا"

 ".اصنع معنا حمبة يف منربك املخوف

لـــه المحبـــة ال يتـــرك محبتـــه فـــي يـــوم إفـــي أن يبـــدو وجمـــال هـــذه الكلمـــات (
مجـــال التـــدبري الـــذي مت بصـــالح ومســـرة اآلب واالبـــن والـــروح (وبعـــد هـــذا خنـــتم ). الدينونـــة

 .)القدس

 بيك والروح القدسأوحدك ومسرة  بإرادتكألنك "

 تيت وخلصتنا".أ



٤٥ 

 
 ؛ مبـا جـاء يف صـلوات الكنيسـةالَّ إوال تـتكلم  ،ظال تعِ  -بوكأيا حبيب -يا ابين (

  .)أل�ا ينبوع املياه النقي الذي يعطي التعليم الصاحل النقي



٤٦ 

 

 الفصل السابع

(وهو يوم الصلبوت ،يوم الجمعة إبصالية
3F

١( 

 

 عظيم سٍ أىل ر إ متُ تقدَّ  باحلقيقة قد

 لربنا يسوع املسيح يهو اسم اخلالص الذ

 لعبيده ةعطى عالمأربنا يسوع املسيح 

 يهربوا من وجه القوس يالذين خيافونه لك

 لعبيده عالمةعطى أربنا يسوع املسيح 

 سودفواه األُ أيسدوا  يالذين خيافونه لك

 لعبيده ةعطى عالمأربنا يسوع املسيح 

 النار ةيطفئوا قو  يالذين خيافونه لك

 لعبيده ةعالم عطىأربنا يسوع املسيح 

 رجوا الشياطنيخيُ  يخيافونه لك الذين

 لعبيده ةعطى عالمأربنا يسوع املسيح 
                                                           

 تسمية يوم اجلمعة بيوم الصلبوت هو االسم املفضَّل عند أيب الروحي. )١(



٤٧ 

 
 عدائهمأيتسلطوا على  يالذين خيافونه لك

 لعبيده ةعطى عالمأربنا يسوع املسيح 

 شفوا كل مرضٍ ن يُ أالذين خيافونه 

 ربنا يسوع املسيحل يهذا هو اسم اخلالص الذ

 عليهب لِ صُ  يوصليبه احمليي الذ

 يرتك عنه هذا العمر يالذ لإلنسانطوىب 

 للنفس ةالقاتل ،تعباً  ةواهتماماته اململوء

 ويلصق عقله وقلبه ،فيوماً  وحيمل صليبه يوماً 

 لربنا يسوع املسيح يباسم اخلالص الذ

 نانا ويتهلل لسانُ يفرح قلبُ 

 لربنا يسوع املسيح يذا ما تلونا اسم اخلالص الذإ

 يسوع املسيحجل هذا مندد ربنا أمن 

 بيه الصاحل والروح القدسأمع 

حاولـت  ،عامـاً ويزيـد ٤٠عليها مـا يقـرب مـن  عندما مجعت هذه األوراق اليت مرَّ  
فــرض يــوم صــوم مل يُ ، وكــان هــذا اليــوم اســرتجاع األحــداث واألحاديــث عــن يــوم الصــلبوت

 .وحسب ظروف العمل والدراسة ،على قدر استطاعته بل كلٍّ  ،علينا

 هو يوم:ألنه  ؛مل يكن أقل من يوم السبت أو يوم األحدعلى أن يوم الصلبوت 



٤٨ 

 
 هزمية املوت.* 

 قدامنا.أفيه الرب يسوع الشيطان حتت  سحقَ * 

 ِّت فيه املصاحلة بني السماء واألرض.* 

 .هليـةوهي العطاء احلر الصـاحل للمحبـة اإل ،لببالصَّ  جديدةٌ  حياةٌ فيه نت علِ استُ * 
هـذه هـي ذات الكلمـات الـيت (و وت استلمنا من الرب يسوع املسـيح نفسـه ومن يوم الصلب

 عطيت لنا للخالص".أُ عالمة الصليب واليت " ):قيلت

كـــاذب   حســـاسٌ إلـــئال ينمـــو فيـــك  ؛ال تمـــل رشـــم الصـــليب" :ولـــذلك كـــان يقـــول 
لينــــا عالمــــة إ بَ ِهـــووُ  ،وجــــالل حمبــــة الثـــالوث القــــدوس ،بـــالقوة. الصــــليب هـــو عــــزة الـــنفس

 هد أبدي.خالص وع

 رأس الخالص:

 :أي املصدر أو األصل Kefaleonالرأس 

 عظيم هو اسم اخلالص "رأسٌ 

 .الذي لربنا يسوع املسيح"

 ،ويســـوع هـــو املخلـــص ،أي الشـــخص ،إىل االســـم "جئنـــا"وحرفيـــاً  ،متُ لقـــد تقـــدَّ 
واملسيح هو الذي ُمسح بـالروح القـدس. فاالسـم هـو الـرأس الـذي منـه جـاءت غلبـة املـوت 

هلنـــا وخملصـــنا إألن االســـم هـــو اســـم شـــخص ربنـــا و  ؛يضـــاً أخـــذنا املســـحةأومنـــه  ،والقيامـــة
 يسوع املسيح.



٤٩ 

 

 عالمة الصليب:

 عطى عالمة لعبيدهأربنا يسوع املسيح قد "

 ".(االعتداء) الذين خيافونه لكي يهربوا من وجه القوس

 :ولكن الحظ االسم ورشم الصليب معاً  أفواه األسود.أيضاً لكي يسدوا و 

 عطى عالمة لعبيده الذين خيافونهأربنا يسوع املسيح "

 ".لكي يطفئوا قوة النار

عـــن  ١٦: ٦، وأيضـــاً يف أفســـس ٣٤: ١١عربانيـــني صـــالً يف أوهـــي عبـــارة وردت 
 بالنار. الشرير امللتهبةسهام 

 الشياطني"."إخراج  -

(التسلط على األعداء -
4F

١(. 

 شفاء األمراض. -

 :بصاليةتقول اإل ،وهو خطأ كل اهلراطقة ،وحىت ال نقع يف تقسيم الثالوث

 من أجل هذا مندد ربنا يسوع املسيح"

 ."بيه الصاحل والروح القدسأمع 

                                                           
، ومل يرد يف كل املصادر القبطية واليونانية ،نطونيوسأخطأ عقيدي ورد يف السرية العربية للقديس أن هناك الحظ  )١(

التواضع هو للرب  .ال شركة بيننا وبني الشياطني حىت نتواضع هلا حني أنه نه كان يتواضع حىت للشياطني .. يفأ فحواه
 حده.و 



٥٠ 

 

 وحدانية االسم والصليب:

 هذا هو اسم اخلالص الذي لربنا يسوع."

 ."لب عليهالذي صُ وصليبه احمليي 

أول حـــروف يف  xحـــرف  ألن ؛هنـــا روعـــة الصـــياغة الـــيت حفظتهـــا اللغـــة القبطيـــة
وهـي العالمـة الــيت  ،حــىت يف العربانيـة القدميـة الســابقة علـى ُّسـد الــرب †اسـم املسـيح هـو 

 ١١ :نبـــوة حزقيـــال – أورجيينـــوسذكرهـــا حزقيـــال النـــيب خـــتم الـــرب (حســـب شـــرح العالمـــة 
 ).٤٣٤: ٣جملد 

 الصليب وتالوة االسم القدوس:حمل 

 الذي يرتك عنه هذا العمر (أو احلياة حسب األصل القبطي) لإلنسان"طوىب 

 واهتماماته (االضافات اليت تضاف إىل صورة اهللا)

 ".تعباً القاتلة للنفس ةاململوء

 :ولكن هذا جيب أن يتم اجيابياً 

 وحيمل صليبه يوماً فيوماً "

 ."الذي لربنا يسوع ويلصق عقله وقلبه باسم اخلالص

 :الفرح األبدي احلقيقي ،ألن يف هذا

 ،تفرح قلوبنا ويتهلل لساننا"



٥١ 

 
 ."ذا ما تلونا اسم اخلالص الذي لربنا يسوعإ

قـال  الـواردة يف ختـام اإلبصـاليات الـواطس، عندما سـألت عـن مغـزى كلمـة "لـذة"
 :"احلالوة"بل هي أصًال  ،وكلمة لذة غري دقيقة "،الفرح"�ا إ :يل أيب

 (حبالوٍة) "إذا ما رتلنا فلنقل بلذةٍ 

 .ربنا يسوع املسيح اصنع رمحة مع نفوسنا" يا

ألننـا عنـدما نتـذوق حـالوة  ؛لكـي نبقـى يف التسـبيحقـال أيب: ملاذا نطلـب الرمحـة؟ 
 يصبح التسبيح هو سعادتنا العظمى. ،اسم الرب




