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ص عبدالمسيح  القمُّ
صليب البَرموسي 

المسعودي 
س  والخوالجي المقدَّ

ميصائيل البَرموسي  

ال�شيخ  قرية  يف  1848م  �شنة  الأب  هذا  ُولد 
ملحافظة  التابع  طهطا  مركز  غربي  الكائنة  م�شعود 
وترك  جرجا(  مديرية  تتبع  كانت  )اآنذاك  �شوهاج 
�شيدة برمو�س؛  اإىل دير  1873م متوجًها  �شنة  قريته 
جرج�س  عبدامل�شيح  �س  القمُّ عمه  يد  على  وترهب 

امل�شعودي الكبري �شنة 1874م. 

( راهب يف دير ال�صيدة العذراء برمو�س، وادي النطرون، م�صر.  (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�شط، �شنة 2018درا�شات يف الت�شامح
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يف  والتنقيب  البحث  جمال  اإلى  ان�صرف  الوقت  ذلك  ومنذ 
املخطوطات والعمل امل�صتمر، حيث عرف القيمة الق�صوى للوقت، وُيروى 
عنه اأنه مل يكن يحب املزاح وال الهذر وال احلديث يف اأمور غري البحث، 
بحق  فُتعد  كتاباته  اأما  ذلك.  يق�صيه يف  لديه  وقت  ال  وكاأنه  بدا  حيث 
نراه  ويف هذا  االجتهاد،  دون  النقل  ال�صديدة يف  الأمانته  مهمًا  مرجعًا 
كان  وقتئذ  الذي  هذا  والفقري،  باحلقري  دائًما  نف�صه  ي�صف  متوا�صًعا 
يجيد لغات عدة ))( هي: العربية، والقبطية، واالإجنليزية، والفرن�صية، 

والعربية، واحلب�صية، ومبادئ ال�صـريانية واليونانية، وبع�س االأملانية.

دير  مكتبة  على  االأكرب  الف�صل  امل�صعودي  عبدامل�صيح  �س  وللقمُّ
على  تزيد  ملدة  فيها  اأميًنا  عمل  التي  البطريركية  ومكتبة  الربمو�س 
ع�صـرين عاًما، وذلك من خالل تن�صيقها وفهر�صتها وحتقيق الكثري منها 
ومقارنتها ف�صاًل عن ن�صخ الكتب. ولعل هذا العطاء والبحث والدرا�صة 
والتاأليف قد توقف بنياحته يف اخلام�س ع�صر من مار�س )اآذار( �صنة 
935)م، بعد ما يقرب من �صتني عامًا يف الدرا�صة والبحث، تارًكا لنا 

الكثري من درا�صات ومراجع وخمطوطات وتعليقات واأبحاث وتاأريخ.

مرجعًا  الربمو�صي  امل�صعودي  �صليب  عبدامل�صيح  �س  القمُّ وُيَعد 
ا القبطية لكل باحث  مهًما جًدا يف درا�صة طقو�س الكني�صة والليتورچيَّ
يف هذا املجال، وذلك مِلا ُعِرَف عنه من اجِلد والبحث والتنقيب يف كتب 

ا والطقو�س الكن�صية بوجه خا�س.  وخمطوطات الليتورچيَّ

قام هذا العامِل اجلليل مبراجعة الكتب الكن�صية معتمًدا يف ذلك 

))( كان ع�صامًيا يف جمال العلم وعلَّم نف�صه بنف�صه يف دير الربمو�س.
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الدير  داخل  املوجودة  املخطوطات  ع�صرات  بني  واملقارنة  البحث  على 
ا يف الوقت ذاته  وخارجه، حيث حقق الكثري منها راجًعا لالأ�صول وراف�صً
يقوم  بحيث  النقل  يف  العلمية  االأمانة  له  وكانت  غريها،  من  االإ�صافة 
بت�صحيح اخلطاأ بجانبه يف الهام�س مع ت�صجيل امل�صدر الذي نقل عنه، 
ق يف احل�صول على م�صدر هذا اجلزء  وكان اأحياًنا يعرتف باأنه مل يوفَّ
عادتي  »الأن  مرة:  ذات  كتبه  ما  العلمية  دقته  لنا  يوؤكد  ذاك. ومما  اأو 
اأن اأحب الفح�س والتفتي�س واأن ال اأكتب �صيًئا م�صكوًكا فيه بل املُحقق 
بكرثة  عابئ  غري  التبيي�س  بكرثة  اأهتم  تاأليفي  يف  وكنت  وحده)...( 
ُي�صاأل  ال�صائع:  باملثل  عماًل  الورق،  من  اأولى  التعبري  ُح�صن  الأن  الورق؛ 
عمله  بجودة  اهتمامه  وعن  فرغ«))(  كم  يف  ُي�صاأل  وال  العمل  جتويد  يف 
قال: »... وقد راجعت ما كتبته من احلوا�صي وال�صروحات حني تاأليفها 
اأو ثالثني مرة الأجل ت�صحيحها وتهذيبها وتتميمها  نحو ع�صريـن مرة 
املقابالت  مع  مرات  ع�صر  الطبع  اأثناء  راجعتها  كما  �صحتها،  وتاأكيد 
الالزمة لكي ال يقع خطاأ مطبعي«)3(. كما قال العامِل ي�صى عبدامل�صيح))( 
�س عبدامل�صيح امل�صعودي قال يل بفمه: اإنه ال يجب علينا  عنه: »اإن القمُّ
ا باأخرى قبطية  ا�صتبدال الكلمات اليونانية التي توجد يف كتب الليتورچيَّ
الأننا ل�صنا اأكرث ِعلًما ووعًيا ممن �صبقونا، حيث كانوا يجيدون اللغتني 

القبطية واليونانية«. 

للكني�صة  االأبقطي  قواعد ح�صاب  وتتمة  �صرح  الربمو�صية يف  التحفة  امل�صعودي،  الرَبمو�صي  �صليب  ))( عبدامل�صيح 
القبطية االأرثوذك�صي، �س)-0).

)3( الكرمة اأو الكنز الثمني يف كرمات املتقدمني، �س6-5.

))( ي�صى عبدامل�صيح حنا )898)-959)(، اأمني مكتبة املتحف القبطي، وعامل القبطيات ال�صهري.
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ولعله االآن قد ات�صح اأهمية هذه الدرا�صة الب�صيطة)5( التي تعني 
�س  القمُّ به  قام  الذي  �س  املُقدَّ اخلوالجي  وترتيب  جمع  على  الوقوف 

عبدامل�صيح الربمو�صي.

ة للخوالجي وتطّورها الفكرة األوليَّ

كان هذا االأب كثري االطالع والبحث، وكان ي�صع تعليقاته على 
ُن�سخ �خلوالجيَّات �ملخطوطة �لتي حتت يديه، وقد وجد �أن كل خمطوط 
به ما مييزه وبه ما يعيبه، فتارة يجد خمطوطًا �صحيح االألفاظ ولكنه 
يفتقر اإلى الرتتيب، وتارة يجد خمطوطًا اآخر به ترتيب مطول و�صحيح 
اأغلبه، لكن به الكثري من اأخطاء القبطي، وتارة اأخرى يجد خمطوطًا 
فقط  واحًدا  قدا�ًصا  ي�صمل  ولكنه  الرتتيب،  وم�صتويف  اأغلبه  �صحيحًا 
دون االثَننْي االآخَرْين، ولعله)6( ِا�صتاق لوجود ن�صخة �صحيحة جتمع بني 
طياتها الثالثة قدا�صات ورفع البخور و�صلوات الِق�َصم على اأن يتفادى 
بع�س  ذلك  م�صتخدًما يف  ال�صعيفة،  االألفاظ  وي�صتبعد  الُن�ّصاخ  اأخطاء 
االألفاظ التي ا�صتح�صنها من اإحدى املخطوطات))(، والتي توافق املعنى 
يف  فعلًيا  ُي�صلَّى  ما  وعن  اأ�صول  عن  ترتيًبا  طق�صه  ويرتِّب  القبطي، 
ن اأو ُيذكر يف املخطوطات اأو املطبوعات.  القدا�س اأثناء حياته، ومل ُيدوَّ
مبقارنة  بخطه  البخور  ورفع  قدا�صات  الثالثة  بن�صخ  قام  فقد  لذا 

)5( �صوف ُتن�صر هذه الدرا�صة كاملة يف دورية مدر�صة االإ�صكندرية يف العدد االأول ل�صنة ))0).

)6( هذا راأي خا�س مبني على تعليقات القم�س عبدامل�صيح املذكورة يف كثري من اخلوالجيات املخطوطة واملطبوعة. 
فنحن ُنرِجع هذا اإلى ِا�صتياق ورغبة خا�صة، واإن كان اأقرب للحقيقة اإال اأننا ال نقطع به.

))( نوؤكد هنا اأن القم�س عبدامل�صيح مل ياأِت بجديد من عنده يف الطق�س، بل كل ما هو يف اخلوالجي موجود يف 
املخطوطات التي اعتمد عليها ولو يف مرجع واحد، على اأننا نالحظ هنا اأنه رتبها كلها كما يف هذا اخلوالجي، والذي 

مل يجده يف خمطوط وكتبه كان هو م�ستعماًل يف و�قع �الأمر وكتب على ذلك )و�ملعمول �الآن، �لعادة �الآن ...(.
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الطوخي  ن�صخة  )غري  رومية  عن  مطبوعة  ون�صخة  عدة  خمطوطات 
املطبوعة عام )5))�ش( حتى �أ�سبح هذ� �خلوالجي )�ملخطوط( ُيعتمد 
عليه وم�صححًا جًدا كقول اأبينا عبدامل�صيح نف�صه، وكان هذا -على اأكرث 
هذا  وكان  التاريخ)9(،  هذا  من  اأقدم  ورمبا  )60)�س)8(،  �صنة  تقدير- 

قبل اأن ي�صرتي خوالجي طبعة رومية املعروفة باأكرث من �صت �صنوات.

ويف �صنة 603)�س �صدر خوالجي به قدا�س القدي�س با�صيليو�س 
كريل�س  البابا  قدا�صة  باأمر  البخور  ورفع  اإغريغوريو�س،  والقدي�س 
كاهن  فيلوثاوؤ�س  �س  القمُّ العاّلمة  وت�صحيح  وباإ�صالح  اخلام�س، 
الكني�صة املرق�صية البطريركية، وُيذكر فيه قدا�س القدي�س با�صيليو�س 
بح�صب ترتيب الكني�صة املرق�صية القبطية االأرثوذك�صية، ومتت طباعته 
ن�صخة  اأبونا عبدامل�صيح الربمو�صي  اقتنى  الوطن مب�صر. وقد  مبطبعة 
منه، وقام بدوره بالت�صحيح على هذه الن�صخة اخلا�صة به عن الن�صخة 
�خلطية �ملذكورة �سابًقا )وهذ� هو �سبب ��ستنتاجنا بوقت ن�سخ خمطوط 

اخلوالجي �صابق الِذكر(.

خوالجي  من  ن�صخة  �س  القمُّ جناب  ا�صرتى  )60)�س  �صنة  ويف 
طبعة رومية القبطي العربي، الذي يحوي الثالثة قدا�صات ورفع بخور 
مكتبته  يف  به  واحتفظ  )5))�س(  الطوخي  )طبعة  اأخرى  و�صلوات 

اخلا�صة.

)8( �صوف نكتفي بذكر التقومي القبطي دون امليالدي لعدم فقد القارئ للرتكيز بذكرهما مًعا. على اأن ندعو القارئ 
مبتابعة ال�صنوات جيًدا للوقوف على هذا املجهود.

رقم  حتت  599)�س  �صنة  عبدامل�صيح  القم�س  اأبينا  ن�صخ  من  البخور  ورفع  قدا�صات  للثالثة  خمطوطًا  وجدنا   )9(
)))3( طق�س الدار البطريركية، وكان ذلك بعد عمل هذه الدرا�صة ويطابق كثرًيا جًدا طبعة 8)6)�س، وقد اأهداه 

للبابا كريل�س اخلام�س لي�صبح وقف الدار البطريركية.
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ويف �صنة ))6)�س وبالتحديد يف �صهر اأبيب، بداأ اأبونا عبدامل�صيح 
وباخلوالجي  عدة  مبخطوطات  مبقارنته  رومية  خوالجي  بت�صحيح 
�خلا�سة  ن�سخته  على  �لت�سحيح  هذ�  وو�سع  )�ملخطوط(  به  �خلا�ش 

بهذه الطبعة وقد بداأ باالآتي:

الكتابية . ) ال�صواهد  بداأ بجمع  ال�صنة  بالتحديد من هذه  اأبيب   ( يف 
من  لنا  البد  وهنا  اخلوالجي،  على  وو�صعها  القدا�س  ل�صلوات 
الرائع ل�صلوات  الكتابي  التوثيق  العِامل اجلليل على  بهذا  االإ�صادة 
اأرجعتنا  فقد  اأحد  اإليها  ي�صبقه  التي مل  وهي اخلطوة  ا،  الليتورچيَّ
وعن  املقد�س.  الكتاب  وهو  ا  الليتورچيَّ ال�صلوات  واأ�صل  منبع  اإلى 
الكالم  اأكرث  يف  اأننا  »اعلم  عبدامل�صيح:  اأبونا  قال  ال�صواهد  هذه 
وجدنا، اأو كنا جند لو فت�صنا، �صواهد اأخرى غري ما اأوردناه وهي 
التخفيف على من  واأحياًنا قليلة، ولكننا الأجل  اأحياًنا تكون كثرية 
يراجع ال�صواهد، وعلينا يف الكتابة والأجل عدم امتالء هام�س كثري 
ا  من الوجوه جًدا، انتخبنا اأقوى ال�صواهد واكتفينا بها، واأحياًنا اأي�صً
اأكرثنا ال�صواهد غري الذي تركناه، اإال بع�س الكلمات فاإننا مل جند 
يوًما  اأخذ يف جمعها مدة )30(  وقد  اأوردناه«  ما  �صواهد غري  لها 
متفرقة من �صهور هذه ال�صنة. وبالطبع كان ما و�صعه على خوالجي 
8)6)م  �صنة  خوالجي  يف  نهائًيا  و�صعه  ما  هو  �صواهد  من  رومية 

حه بنف�صه. مه و�صحَّ الذي متَّ

يف هذا ال�صهر نف�صه من ال�صنة بداأ يف ت�صحيح ن�صو�س اخلوالجي . )
على النحو التايل: 
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• الت�صحيحات، حيث قام بذلك يف 	 الن�س القبطي: كان هو مركز 
�خلوالجي  مبخطوط  م�ستعيًنا  �لعناوين  دون  �ل�سلو�ت  ن�سو�ش 
على  ت�صحيحه  وكان  االأخرى،  املخطوطات  وببع�س  به  اخلا�س 
املوجودة  الكلمات  كان مدقًقا يف  االأحمر، ويف هذا  بالقلم  الن�س 
فلم  القبطية  العناوين  اأما  ا�صتعمااًل.  االأكرث  اأو  كاالأ�صلية  لتكون 
ي�صححها لعدم نفعها وقد قال يف هذا: »اأما القبطي االأحمر الذي 
للعنوانات وكالم الرتتيب فمف�صود اإلى الغاية يف تركيبه يف كل هذا 
الكتاب، فهو غالًبا ال ي�صلح ملعاٍن ومل ن�صلحه لئال يت�صوه الكتاب 
جًدا اأكرث من كل االأ�صياء االأخرى، مع اأن هذا القبطي االأحمر لي�س 
ب�صروري الأن عربيه يكفي، فلوال عدم لزومه مع ت�صوه الكتاب لكنا 

اأ�صلحناه«. 

• قام 	 حيث  القبطي  كالن�س  ن�صيب  له  يكن  فلم  العربي:  الن�س 
به  املوجودة  االأخطاء  كرثة  اأولها:  الأ�صباب،  الب�صيط  بالتعديل 
يوافق  ال  اأحياًنا  العربي  لكون  ثانًيا:  الكتاب.  �صيت�صوه  وبالتايل 

القبطي. ثالًثا: عدم التفرغ. 

• الكلمات اليونانية: فلم يوجد بها اأخطاء، ولرمبا نادًرا، وقد اأعجب 	
بع�س  اأ�صل  كتابة  على  فقط  عّلق  اأنَّه  َبْيَد  تهجئتها،  وب�صحة  بها 
تنطق  والتي   )kai كمثال)  قراءتها  لغطًا يف  ت�صبب  التي  الكلمات 

)ke( و�لتي ظل �الأقباط يتد�ولون كتابتها على �ل�سكل �الأخري.

تعديل بع�س الرتتيب املوجود باخلوالجي من املراجع التي بحوزته . 3
ليطابق بع�س ال�صيء بالرتتيب امل�صتخدم اآنذاك.
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�صلوات . ) اأو  �صما�س  كاإبرو�صات  املرتوكة  ال�صلوات  بع�س  اإ�صافة 
للكاهن، �صرّية اأو جهرّية، اأو مردات لل�صعب.

توثيق بع�س ال�صلوات بكتابة وجودها اأو عدمه يف ن�صخ املخطوطات . 5
وكتابة ذلك على الهام�س بجانبها.

اإعداد اخلولجي وطباعته �شنة 1618

عبدامل�صيح  �س  القمُّ �صغف  يت�صح  �ُصِرد  ما  خالل  من 
ا  الليتورچيَّ ال�صلوات  على  يحتوي  مطبوع  كتاب  بوجود  الربمو�صي)0)( 
االأرثوذك�صية،  القبطية  الكني�صة  بها  ت�صلي  التى  بالقدا�صات  اخلا�صة 
ولعل ما �صاعده على ذلك، الدرا�صة اخلا�صة التي كان يجريها على كل 
وكتابة ذلك  �ملخطوطات  بباقي  للقد��ش مبقارنته  �أو مطبوع  خمطوط 
ا.  ا بكل ما يخ�س الليتورچيَّ عليه، وهو ما امتد ل�صنوات طوال جعلته ُمِلمًّ
وال�صيما  اأوراق عمل كثرية  �صابًقا  ُذكر  ما  اأ�صبح عنده من خالل  كما 
ومو�صع  اهتمامه  باكورة  هو  كان  الذي  بخطه  ن�صخه  الذي  اخلوالجي 
تعليقاته ومالحظاته، واأخذ منه االأ�صول لطبعته �صنة 8)6)�س. حيث 
قال ذلك بنف�صه: »... اأما خوالجيَّ اأنا القلم امل�صحح جًدا الذي هو يف 
عنه  ُن�صخ  الذي  فهو  القدا�صات،  والثالثة  البخور  رفع  وفيه  الفرخ  ربع 
ورق اأ�صول اخلوالجي الذي ُطبع مب�صر �صنة 8)6)�س، فكان كالن�صخة 

واإال كان ذكر ذلك �صراحًة يف  اآخر،  اأحد  اأمرًا من  اأو  اأحد  )0)( هذه رغبة و�صغف داخلي خا�س، ومل يكن طلب 
تعليقاته على اخلوالجي وما كان اأغفله. ومما يوؤكد ذلك ما كتبه على هام�س الق�صمة ال�صريانية التي قام برتجمتها 
اإلى القبطية عن اأ�صل عربي ترجمه القم�س اإ�صعياء ال�صرياين حيث قال: »... حثنا على طبعها كل من: القم�س 

عو�س الربمو�صي والقم�س متى الربمو�صي«.
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املراد تكميلها«)))(.

اأمانته يف النقل عن املخطوطات

ويت�صح  النقل،  اأمانة  العمل  هذا  يف  عبدامل�صيح  �س  القمُّ راعى 
ال�صلوات  اإيراد  ذلك يف ما كتبه بخطه مثل: »مع كوين حافظت على 
كما هي يف كل هذا اخلوالجي، اإال اأنني يف هذه التذكارات التي للحمل 
اأح�صنت الرتتيب بالتقدمي والتاأخري وتكميل الناق�س عن م�صمون قول 
الن�صخ ال من ذاتي، ثم زدت يف ذكر من ال يكون يف مر�س من عندي 
جملة )و�صاعده يف كل عمل �صالح( الأنها تذكارات ال ي�صر اإ�صالح فيها 
فزدت هذه اجلملة، بخالف ال�صلوات املثبتة يف كل اخلوالجيات، فاإننا 

ال نقدر اأن نزيد فيها كلمة اأو ننق�صها اإال عن ن�صخة«)))(.

كذلك ما كتبه تعليًقا على اإبرو�صة ال�صما�س يف اأو�صية القرابني 
 )m( بال ]etfi `vrwou[ يف القدا�س الكريل�صي حيث قال: «�صواُبها
كما وجدُت يف ُن�صخة، اإال اأنَّه ملَّا كانت النُّ�صخ الكثرية فيها m فلم جَن�ُصر 

على تركها«)3)(. 

الق�صمة  »هذِه  قائاًل:  املالئكة  اأعياد  ق�صمة  على  كتبه  ما  ا  اأي�صً
عن خوالجي رومية وجه وقوبلت على �صت ن�صخ اأخرى، ولكرثة ف�صاِدها 
عن  اأخرُج  ال  اأن  عادتي  بعك�س  مبعرفتي،  كالِمها  بع�س  نُت  ح�صَّ قد 

)))( خوالجي طبعة رومية الن�صخة اخلا�صة به وبقلمه اخلا�س، �س396. 

)))( الن�صخة ال�صخ�صية خلوالجي القم�س عبدامل�صيح، الطبعة االأولى، �س))).

)3)( الن�صخة ال�صخ�صية، �س609.
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النُّ�صخ«)))(. 

اأبناء  جمعية  مبعرفة  املطبوع  اخلوالجي  نهاية  يف  ا  اأي�صً وكتب 
اأن نكتب الرتتيب القدمي  الكني�صة القبطية عام ))9)م: »القيا�س هو 
نكتب  اأن  النادر  اأردنا يف  اإذا  ولكن  خالفه عمل حديث،  ولو  نغريه  وال 

عبارة لي�س لها ترتيب قدمي، فهذه فقط ناأخذها ح�صب اجلاري«.

التناول  ترتيب  »اإن  قائاًل:  التناول  ترتيب  على  كتبه  ما  واأخرًيا 
بع�س  تتميم  مع  كتب  عن  اأخذته  الأين  نوًعا،  فيه  ت�صرفت  قد  خا�صة 
التقدمي  مع  االآن،  الكهنة  من  اجلارية  التناول  اأمور  عن  اأخًذا  ال�صرح 
ا الأجل تن�صيق الكالم، ولكن تتميماتي الكبرية -ح�صبما  والتاأخري اأي�صً
قليل،  املنت فهو  الذي دخل يف  واأما  ُذِكر- هي ما جتده يف احلوا�صي، 
واأما باقي اخلوالجي فلم اأت�صرف يف ما داخل املنت منه كما يف ترتيب 

التناول هنا«)5)(. 

فكرة الطبع بلونني متميزين

لقدا�صة  اخلوالجي  خمطوطات  من  مقتب�صة  الفكرة  هذه  كانت 
�س يوحنا الربمو�صي النا�صخ وقتئذ( ويف  البابا كريل�س اخلام�س )القمُّ
املعظم  االأب  قدا�صة  بعادة  »اقتديُت  عبدامل�صيح:  �س  القمُّ يقول  هذا 
ع�صر يف  والثاين  املئة  االإ�صكندرية  بابا  اأنبا كريل�س  البطريرك  ال�صيد 
الكاهن  يقوله  يكون كل ما  اأن  رتبت  القلم، يف كوين  خوالجياته بخط 

)))( الن�صخة ال�صخ�صية، �س8)).

)5)( الن�صخة ال�صخ�صية، �س))).
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باالأ�صود مع النهر العربي للكاهن وال�صما�س وال�صعب، واأن يكون حرف 
كل اأو�صية وكل العنوانات وكالم الرتتيب واحلوا�صي وال�صواهد، وكل ما 
الأجل  القارئ  يرتبك  ال  لكي  وذلك  باالأحمر،  وال�صعب  ال�صما�س  يقوله 
ا وتخلل �لرتتيب �إياها، بل يكون  �ختالط �ل�سلو�ت وتخلل بع�سها بع�سً
ما يقوله �لكاهن ظاهًر� متميًز� جًد� من �أول وهلة عما يقوله �الآخرون 
بالعربي  كلها  والرتتيب  العنوانات  جعلت  قد  ا  واأي�صً �صيء،  كل  وعن 
بدون قبطي لتكون ممتازة عن ال�صلوات وال�صيَّما عما يقوله ال�صما�س 

وال�صعب الأنه اأحمر مثلها«)6)(. 

مدة طبع اخلولجي للطبعة الأوىل

كان االبتداء يف طبع اخلوالجي يف كيهك �صنة 8)6)�س وانتهى 
وثمانية  �صنتني  طبعه  ا�صتمر  اأي  0)6)�س،  �صنة  اأبيب  منت�صف  قبل 

اأ�صهر)))(.  

مراجع اخلولجي

املخطوطات  قائمة  الربمو�صي  عبدامل�صيح  �س  القمُّ كتب 
واملطبوعات التي اعتمد عليها يف جمعه وترتيبه للخوالجي، واأح�صاها 
اأ�صماء مراجع اأخرى  اأنه كتب  ورتَّبها وزاد عليها بعد ذلك قلياًل، كما 
حال دون ا�صتخدامها �صبب اأو اأكرث، وكان ذلك يف تاريخني منف�صلني 
اأولهما يوم 0) بابة �صنة 8)6)�س، حيث قال: »بيان اخلوالجيات التي 

)6)( خوالجي القم�س عبدامل�صيح، الطبعة االأولى، �س5)، حا�صية ).

)))( الن�صخة ال�صخ�صية، �س8)).
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�صنة 8)6)  ُطبع مب�صر  الذي  تكميل وت�صحيح اخلوالجي  ح�صرت يف 
لل�صهداء...«. وثانيهما يوم 5) برمودة �صنة 8)6)، فقال: »وبعد ذلك 
ال�صابقة وهي هذه...«.  اأخرى زيادة على  نظرنا يف ترتيب خوالجيات 
وكان عدد املراجع امل�صتخدمة هو ))3( مرجعًا)8)( من اأديرة الربمو�س 

واأبو مقار وال�صريان والبطريركية واأخرى �صخ�صية.

بيان اإح�شائي للمراجع

العددالبيان
9خمطوطات دير الربمو�س 

)خمطوطات البطريركية
6خمطوطات دير اأنبا مقار
)خمطوطات دير ال�صريان

)خمطوطات االأب املطران )اأنبا يواأن�س(
�س عبدامل�صيح )خمطوطات القمُّ

3خمطوطات جمهولة 
3املطبوعات

)3اإجمايل املراجع
))رفع البخور

))قدا�س القدي�س با�صيليو�س
8)قدا�س القدي�س اإغريغوريو�س

9قدا�س القدي�س كريل�س
3ترتيبات

)اإبرو�صات

)8)( اأ�صماء املراجع كاملة موجودة يف الدرا�صة التي �صُتن�صر.
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اأما عن مالحظات اأبينا عبدامل�صيح عن هذه الطبعة فتتمثل يف:

يف  - اخلطاأ  الكلمات  وت�صمل  نف�سها:  املطبعة  اأخطاء  تعديل 
العناوين والن�صو�س القبطية والعربية، تعديل طبع الن�س بلون خمتلف 
�الأ�سود  باللون  طباعُتها  مقرًر�  كان  �أحمر  بلون  ن�سو�ش  ظهرت  حيث 
وُطِبعت  املقرر وجودها يف مكان  الهوام�س  بع�س  نقل  تعديل  والعك�س، 

يف غريه.

ت�سحيح اأخطائه اخلا�سة: حيث قام بت�صحيح بع�س االأخطاء  -
التي وقع فيها، واعرتافه �صراحًة باأنها منه �صخ�صًيا والبد من تعديلها.

ملتزم  - اإقالديو�س  كان  لبيب:  اإقالديو�س  اأخطاء  ت�سحيح 
�س عبدامل�صيح  الطبع، وقد اأ�صاف بع�س التعديالت دون مراجعة القمُّ
فيها، وتعددت االإ�صافات ما بني تعديالت لغوية واإ�صافات يف الهام�س، 
بها  ُمرّحب  بني  ما  عليها،  تعليقات  عبدامل�صيح  للقم�س  كان  وكل هذه 
وراف�س لها –واإن كان يف احلقيقة قد رف�س اأغلبها– ف�صاًل عن كون 
اإقالديو�س �صاحب املطبعة وهو امل�صوؤول عن اأخطائها، وكان يدعوه يف 
يف  عبدامل�صيح  اأبينا  تعليقات  من  ن�صيبه  كان  وقد  )املو�صيو(  التعليق 
وتعليقًا  ت�صحيحًا  كتب  مرة  منها  مرة،   )((( الطبعة  هذه  ت�صحيح 

ي�صمل )3( �صفحات كاملة.

ا  - اأي�صً الكثري  اأ�صاف  فقد  والن�سو�س:  الرتتيب  يف  اإ�سافات 
الن�صو�س،  وبع�س  اإ�صافية  �صواهد  اإلى  لغوية  وتعليالت  �صروحات  من 
الطبع  بعد  الذي جاءه  )ُهّو(  حيث ذكر اطالعه على خوالجي مدينة 
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واأخذ منه اإ�صافات ثمينة، منها مثاًل: �صالة اأخرى للحجاب لالآب ُتقال 
عو�س االأولى متى اأراد الكاهن، ومطلعها )اأيها الرب اإلهنا الذي خلقنا 
و�أدخلنا �إلى هذه �حلياة( وكان قد نقلها �أبونا عبد�مل�سيح من خمطوط 
بالبطريركية، وهو �ملخطوط �لوحيد �لذي كتب هذه �ل�سالة، و�ت�سح 
مبراجعتها على خوالجي اأن النا�صخ �صقطت منه �صهًوا �صطور كثرية يف 

املنت�صف.

توثيق بع�س ال�سلوات وكتابة مراجعها: ف�صاًل عما �صبق من  -
تعديالت �صرورية ومهمة جًدا لطبعة اخلوالجي، اإالَّ اأننا نرى اأن هذه 
النقطة حتديًدا هي اأثمن تعليقاته، حيث كتب بجانب بع�س ال�صلوات 
اأي�صًا، بخالف مقابلتها عن  )لي�صت قليلة( م�صدرها ورقم ال�صفحة 
ن�صخ اأخرى يذكرها اأحياًنا باال�صم واأحياًنا بالعدد، وهو ما اأ�صاف على 

اخلوالجي الطابع العلمي.

 )(53( نحو  االأولى  الطبعة  على  اجلانبية  تعليقاته  �صملت  وقد 
تعليقًا، و)9)3( خطاأ يحتاج ت�صحيحًا اأفرد لها جدواًل يف اآخر الطبعة، 

هذا بخالف كثري من ت�صحيحات القلم املبا�صرة على الن�س)9)(.

مدة التصحيح الثاني

املخطوطات  على  واالطالع  العمل  من  اأجنزه  مبا  يكتِف  مل 
ا يف هذ� �ملجال �أثناء �لطبع،  و�إر�سالها �إلى �ملطبعة، بل ظل يبحث �أي�سً

)9)( يحتفظ دير الربمو�س بالن�صخة ال�صخ�صية خلوالجي القم�س عبدامل�صيح، وبه ما ذكرناه مكتوًبا بخطه، وقد 
حر�س الدير على �صم كل تعليقاته هذه وتعليقاته االأخرى على طبعة االأنبا روفائيل الطوخي، يف الطبعة اخلام�صة 

لهذا اخلوالجي ال�صادرة عام 5)0)، وهي متوافرة يف املكتبات.
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ا مما كتبه على ن�صخته ال�صخ�صية بعد  كما ذكرنا قباًل وكما يت�صح اأي�صً
ذلك قائاًل: »... �صوابه عن خوالجي مدينة ُهو القدمي جًدا الذي ح�صر 

بعد الطبع...«)0)(. 

�ش عبد�مل�سيح فرتة من �لزمن يف تدوين مالحظات  وقد ظل �لقمُّ
وت�صحيح اأخطاء على الطبعة االأولى يف ن�صخته ال�صخ�صية، حيث ذكر 
عّدة ت�صحيحات وتعليقات موؤّرخة كانت يف �صنة ))6)�س )�س8)) من 
الطبعة االأولى(، و�صنة 635)�س )�س58)(، و�صنة 0)6)�س )�س)39(. 
عاًما،  وع�صرين  باثنني  التواريخ-  هذه  –بح�صب  الفرتة  هذه  لتقدر 

وُيحتمل اأكرث من ذلك للتعليقات غري املوؤرخة.

كلمة ختامية

�س عبدامل�صيح �صليب الربمو�صي امل�صعودي  اأخرًيا، فقد بذل القمُّ
الكثري من اجلهد ال�صخ�صي يف خروج هذا اخلوالجي للنور ليكون على 
بنف�صه  ورتب  �صنة 8)6)�س،  منه  االأولى  الطبعة  اأكمل وجه، ف�صدرت 
هذا  ِنتاج  ح�صبنا  واإن  م�صححة.  لتكون  انتقاله  بعد  الثانية  للطبعة 
لواحد  ت�صل  لوجدناها  قدا�صات  بالثالثة  اخلا�صة  والدرا�صة  العمل 
البطريركية  طق�س   )3((( خمطوط  ن�سخ  من  بد�أت  عاًما،  و�أربعني 
ال�صخ�صية  ن�صخته  يف  له  موؤرخ  ت�صحيح  اآخر  وحتى  599)�س،  عام 
االآن  االأولى عام 8)6)�س وحتى  الطبعة  ولذا فهو منذ  عام 0)6)�س، 
للثالثة قدا�صات  ق واالأوحد  عام )3))�س يعترب املرجع الر�صمي املُحقَّ
قام  قد  البع�س  كان  واإن  منازع،  بال  القبطية  الكني�صة  يف  امل�صتخدمة 

)0)( الن�صخة ال�صخ�صية خلوالجي القم�س عبدامل�صيح، الطبعة االأولى، �س)) يف الت�صويب.
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�أن هذ�  �إال  بعد ذلك بطبع عدة خوالجيَّات ع�سـرية باأمناط خمتلفة، 
ليًا يفتخرون ب�صدارته  اأوَّ اخلوالجي ُيعد ركيزة اأ�صا�صية لهم، ومرجعًا 

قائمتهم.
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