


 (تصوٌر الكاتب)رسم تادرس نٌقوالوس الفلسطٌنً 1870اٌقونة اثرٌة 



 

 قداسة البابا المعظم االنبا تواضروس الثانً 



 تطىر تاريخ طقس انبصخة انًقذسة

 قراءات

 طقوس

 ألحان 

Dr.Philemon 
kamel  

 يٍ حيث 

 خالل انصفحات انتانية َؼيش يؼا  



 تطىر وتُىع أسًاء أسبىع االالو 

Dr.Philemon kamel  

 أوال 



Dr.Philemon kamel  

 تطىر وتُىع أسًاء أسبىع االالو 

 أوال 



 وػالقتها باالنحاٌ  انبهذاٌأسًاء 

قام رهبان أدٌرة األنبا شنودة رئٌس المتوحدٌن الذي •
 .بوضعهبجبل أدرٌبة غرب مدٌنة سوهاج 

من األلحان الحزاٌنً الهامة التً تقال كثٌرا هو •
طقس  ، والمطلع على كتب قراءاتأسبوع اآلالم فً

ٌجد بصمات واضحة لرهبان أدٌرة األنبا  البصخة
شنودة فً وضع ترتٌب تلك القراءات والصلوات، 

أبٌهم الروحً األنبا  فقد أضافوا كثًٌرا من عظات
إلى تلك الصلوات مما ٌرجح أنهم أصحاب  شنودة

 .  الفضل فً وضعها وترتٌبها

تمٌل بصفة عامة  ألحان أسبوع اآلالم أن أغلبحتى •
 .  اللحن الحزاٌنً وهو األدرٌبً إلى

مدٌنة أدرٌبة فهً بحاجر سوهاج الغربً أما •
الدٌر )وتشتهر بدٌر األنبا شنودة واألنبا بشاي 

 (.األبٌض والدٌر األحمر

 اللحن األدريبي

Dr.Philemon kamel  

 ثاُيا
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المتتبع لنغمات هذا اللحن ٌستنتج أن كثًٌرا منها •

أووه ناي : "مقتبس من ألحان أخرى

 ،بالقداس الكٌرلسً الخاص الترحٌم وهو"نٌم

باللحن  ، وأخًٌرا ٌكمل"بٌك الؤس غار"لحن و •

 .األدرٌبً

 اثرونوس مزمور بٌك •

أن هذا اللحن منسوب إلى قرٌة مصرٌة وٌرجع •

بمركز ساحل سلٌم بمحافظة " اهصاًية"تسمى 

 .أسٌوط

 اللحن الشامي 

Dr.Philemon kamel  

 وػالقتها باالنحاٌ  انبهذاٌأسًاء 

 ثاُيا
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 وػالقتها باالنحاٌ أسًاء انشخصيات 

 على لحن وهو أٌوب، لحن باسم المعروف

 بالعربانٌة الجلجثة) "غولغوثا" طرٌقة نفس

 ٌوم فً ٌقال والذي (بالٌونانٌة واألكرانٌون

 ألن أٌوب بلحن وتسمٌته العظٌمة الجمعة

 بهذا بالكامل أٌوب سفر ٌقرأوا كانوا المرتلٌن
 .الحزاٌنً اللحن

 :الحزاينيلحن  

 لحن ٌهوذا الذي ٌقال فً خمٌس العهد •

 :إشعياءلحن  

 ثاهجا
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 3-1قرٌ  انتأسيس 

 انتكىيٍ 
 4قرٌ 

 11-6قرٌ

 15-12 انتطىير

 االٌ-15قرٌ  انثبات

 ترتيبات البصخة علي ممر العصًر 

Dr.Philemon kamel  

 زابعا



 اهجاهح:االوي.ق مرحلة التأسيس 

من عرفت أول ( الرسل)كنٌسة اورشلٌم 
 االحتفال باالسبوع المقدس



 اهجاهح:االوي.ق

 الرسولٌٌنالرسل واالباء من خالل قوانٌن 

 عدم العمل •

 اطالق العبٌد للتفرغ للعبادة •

 (الملك ثٌؤدوسٌوس الكبٌر)االجازة •

 النسك الشدٌد •

 مرحلة التأسيس 

Dr.Philemon kamel  



 اهجاهح:االوي.ق

 مٌعاد البصخة وقراءاتها •

 كانوا ٌقرئون الناموس واالنبٌاء •

 ال نشترك مع الٌهود فً احتفاالتهم •

 مشروع وتحدٌد مٌعاد اسبوع االالم  فً•

-188ػهذ انبابا ديًتريىس انكراو  
 و 230

 مرحلة التأسيس 



 اهكسْ اهسابع ترتيبات البصخة علي ممر العصور 

 الملك قسطنطٌن وخلفائة •

اصدر امر •

بحفظ االسبوع 

مما جعل منه 
 وقارا اكبر 



 اهكسْ اهسابع

 البابا اثناسٌوس •

نظم وضم أسبوع االالم مع الصوم •

 م334المقدس

 بدء أسبوع االالم من سبت لعازر •

وضع تصور الٌام أسبوع االالم •

 الخالصٌة

 وضع ونظم كثٌر من االلحان •

فً الزم الكهنة بعد ترك الكنٌسة •

 (  اعتكاف)االٌام هذه 

 مرحلة التكوين 



 اهكسْ اهسابع

 اباء الكنٌسة •

 طعام البصخة •

 (ملح وخبز وال يؤكل الحلو )

 كامالالتفرغ لقراءات الكتاب المقدس تقريبا •

 

 
يكه هىاك كتاب مًحذ للكىائس لم 

 للبصخة   

 (ايربتوْحلّ كي تم تأليف )في أدريب فقط 

 مرحلة التكوين 

Dr.Philemon kamel  



 اهكسْ اخلاًس

 (الليلية والنهارية ) نظم ساعات البصخة •

   18وضغ طهبة انصباح فقط ػذدها•

 

 البابا كٌرلس الكبٌر 

 مرحلة التكوين 



 اهكسْ اهسادس 

 و   535نحٍ ايىَىجُيس  تى وضغ •

اللحن )) الخلقيدوني ناتج عن الصراع •

 ((فرعوني اصيل 

جوستياْ مبساعدة وواضع كلماتة الملك •

 ساويسوس االُطاكي 

بة كلمات من عظات البابا كيرلس الكبير •

 واثناسيوس

يهً لحه مه االلحان  •
 المسكًوية  

ويقال عند سيامة االساقفة والبطاركة •
 والميرون  

 مرحلة التكوين الثاني 

Dr.Philemon kamel  



 اهكسْ اهسادس 

اجيًس لحه تم اضافة 
 الكبير 

 بطسس اهكصاز واغِاطيوس االُطاكياالنبا أدخله •

مؤلمي ) قوبل بالعنف من الغرب •

 وترحاب من الشرق ( الالهوت 

التلحين حسب موطن الكنيسة  اختلف •

اجٌوس لحن جنائزي كبٌر فرعونً وبقي 

 النغم 

الكنائس أثناء ترتٌلة اجراس وٌضرب 
 بالحزن

 الثاني مرحلة التكوين 



 اهكسْ اهسابع

قطع الساعة السادسة تم اضافة 
 يالتاسعة

اضافوها رهبان االنبا شنودة رئيس المتوحدين •

 وانتشرت لكل الكنائس 

 (قبطي  –يوناني )هي عبارة عن خليط •

 توحيد النغم واللحن لها القرن الثامن تمت في •

 مرحلة التكوين الثاني 

Dr.Philemon kamel  



 عصس  احلادي /اهكسْ اهعاشس 

 انجُاز انؼاو و ادخم طقس 1046ػاو
0 

 يىو نيهة خًيس انؼهذ   انتقبيميُغ
 حتي انجًؼة انؼظيًة  

في اسبىع االالو خاصا وػًىيا في  انبروجيازييُي يُغ
 انكُائس

 خًيس انؼهذ  وضغ طقس  قذاس 

 يٍ جًؼة ختاو  انهقاٌَقم ػًم
 انصىو اني يىو انخًيس  

 

 66اهبابا خسيستوذهوس 



 وضع كثيرا يٍ انطقىش

 وانتعذيالخ 

 وجذ االقثاط يُهًكىٌ في

 االعًال 

ديس) االديسة وزٓباْ اهعوٌاء مجع  

 فكط يودص كتاب وزتبوا(ابوًكاز

 االالَ حوي تدوز وطكوس قساءات

 ((اهبصدة كتاب)) ومسي واخلالص

 وقطٌازس أسبوع    -ِٓان فسق بني دالي

 االالَ 

 مرحلة التطوير 

Dr.Philemon kamel  



 كاْ يِكصة..قطٌازس اهبابا غربياي

 غير يتىازَح في االَاجيم وانُثىاخ 

نى يىجذ اي عظاخ او يياير وتفاضير 

 

  ونكٍ اضاف قضاء انبطاركة اسبىع
 االالو في انذير   

 مرحلة التطوير 

 1145َ-1131اهبابا غربياي بّ تسيم 



 اهكسْ اهجاُي عصس 

 يف ٓرا اهكسْ االبداع واهتطوز 

 اصثح هُاك كثير يٍ انطقىش انًختهفح 

–الصعيد  –الروم  –حارة زويلة  –المعلقة )
 (اسكندرية  –سدمنت 

 اختالف دورج انصهية : يثال 

في انقراءاخ 

 

 مرحلة التطوير 

 حاهة ًّ اهتِوع واالختالف اهجسي 

Dr.Philemon kamel  



 اهكسْ اهجاهح عصس 

 تكريص انًعًىدياخ –وضع نقاٌ االتاء انرضم 

تالفي عيىب قطًارش انثاتا غثريال 

 وضع قزاءاث يٍ اطفار انقاَىَيت انزاَيت 

 عًم ارحباط في احذاد وقزاءاث االياو 

 نالَبا شُىدة )ادخم انعظاث نهصباح وانًظاء

 (الَه يٍ ديزة 

 

 

 

 مرحلة التطوير 

 أسكف اهبِٔسا   بطسس االُبا



 اهكسْ اهجاهح عصس  

 ادخم تعض انًياير 

 وتركية انًسايير يثم انهحٍ انشايي ادخم 

 (جبم ادريبت)انهحٍ االدريبي ادخم 

 رحب قزاءاث االَاجيم خالل اياو انبصخت 

 انصغيز 151وضع نحٍ يشيىر 

 وضع حفاطيز وربط نهقزاءاث وجًعج فيًا

  بعذ بانطزوحاث 
 

 

 مرحلة التطوير 

 االُبا بطسس اسكف اهبِٔسا 

Dr.Philemon kamel  



 اهكسْ اهجاهح عصس 

 ٌعًم عهي تعذيم طقص انهقا 

عًم انهقاٌ بطقض يخخهف رى انقذاص 

حيذ رأي اٌ اليجىس اخخيار انحًم وحزكت  

  واالنخفاث نطقىص اخزي 
 

 

 الثبات مرحلة 

 اهبابا يؤاُس اهسابع اهسلسي 

Dr.Philemon kamel  



 اهكسْ اهسابع عصس  

 مت ادخاي اًاُة اهوص واُتصازٓا 

 فقط هي  السكندريةاكاَج كُيظت

انخي حًارطت يٍ انقزٌ انعاشز 

 َقال عٍ انطقض انزويي 

 يذكز اٌ االطكُذرييٍ كاَىا

يخًظكىٌ بانهغت انزوييت اكزز يٍ 

انقبطيت واكُىا يهشيىٌ انبطزك 

انجذيذ بهذا يعخقذوٌ اٌ هذا نغت 

 انبشيز االَجيهي 

 اال اٌ باقي انكُائض اعخبزث هذا

 انطقض فاصم بيٍ طاعخيٍ 

  
 

 

 مرحلة الثبات 

 ادخاي اًاُة اهوص

مخطوط بدٌر البراموس 

8/3 



 اهكسْ اخلاًس عصس  

 اضافت طهبت انقذص عهي يذ انقض ارييا ابى انقض

 طزكيض 

 االصم )دورة انشعاَيٍ عهي كم انكُائض حقزيبا

 !!!(انفزعىَي 

 يحطاث انفزعىٌ اياو عىاصى انًذٌ ويبىداحها

 (بىاباث انُيم)

 نهطروحاخ وضع كتاب 

 يف حازة اهسوَ واُتصست ببطئ ثٍ ....(( قوتي وتسبخيت))اضافة

 يف اهكسْ اهسابع عصس (( خالصا ًكدسا))اضيف 

 تم يضع ايقًوة الصلبًت يالمجامر في الجمعة
 العظيمة 

 الستًر السًداءيغلق الهيكل 
  

 

 

 

 مرحلة الثبات 

 تطوزات  عوي اهجبات  

Dr.Philemon 
kamel  



 اهكسْ اهسابع عصس  

 اضافة تستيبات سبت

 اهفسح 

  تسابيح سبت اهفسح  
 

 

 

 مرحلة الثبات 

 اهكٌص حِوْ  

 1682كِيسة حازة اهسوَ كآّ 

 اشعياءوتبليت ئوذا وايطا دخى حلّ 

  ٓرا اهوخّ زوًي غري قبطي بِػٌة زوًية االصى 

 

 

 

 



 اهكسْ اهتاسع عصس 

 1888َاضافة طوبة املساء 

1904  وضع اهكٌص فيووثاوس ابسآيٍ  كووت بم طوبة

 اخسي

 وضع طوبة ًساء  1897االيػوًاُوس يوسف احلبصي

 أخسي  

 و 1898انُثىاخ أوال او ثىك تاتي جىو ؟؟ 

   
 

 

 

 مرحلة الثبات 

 اهللاهسآب اهكٌص يوسف زشق 

 ((ًِيا اهكٌح  –اهصعيدي -كفس فسج )) 

Dr.Philemon kamel  



 اهكسْ اهكسْ اهعصسوْ 

 يف عٔد اهبابا كريهس  1919اوي كتاب ًطبوع هوبصدة

 اخلاًس

 ًاز ًسقس ًصس اجلديدة إبسآيٍ هوقا كآّ اهكٌص

دهيى اهعباد يف أسبوع »طوبة املساء  1951

 زبع(14)«االالَ

 1980َ((اسلِدزية )) طبعة  اسبوزتِج 

 

 

 

 

 مرحلة الثبات 

Dr.Philemon 
kamel  



 


