
يتلوىا الشّماس اإلجنلّي، تعبًنًا عن االبتهاالت  الطّلبات،
 واالحتياجات ادلتنّوعة جلماعة ادلؤمنٌن.

 
يف األصل، كانت خدمة الغروب تنطوي على رلموعة واحدة من 
الطّلبات يف أواخر الّصالة. أّما اليوم فقد مّت تقسيم ىذه اجملموعة 

 الّصالة.إىل ثالث وتوزيعها على  خمتلف مراحل 
 

لتطّور التّارخيي أو الّّتكيب الّداخلّي اغًن أّن ىنالك اعتبارًا أىّم من 
للخدمة. وىو الّرسالة الّروحّية اليت تنقلها صالة الغروب إىل 

ادلؤمنٌن. فهبوط الّظالم يذّكرنا بأّن الظّلمة تنطوي على خماطر هتّدد 
ك ادلخاطر ه قادر على أن يكشف تلحياتنا، وأّن نور ادلسيح وحدَ 

ويبّددىا. فادلسيح ىو نور حياتنا وينبغي أن يبقى على ما ىو 
 عليو.

 
أّما معىن البخور فيفّسره لنا الكتاب ادلقّدس ذاتو. فقد ورد يف 

 ٌّن الفصل الّسادس عشر من ِسفر العدد أّن وباء انتشر بٌن العرباني
 خذ ىارون، الكاىُن األعظم، رلمرةً أعندما تذّمروا على الرّب. ف

 خبور وأقام صالة استعطاف فتالشى الوباء.
 

ويذّكرنا  البخور أيًضا بعمود النّار الّليلّي الذي كان يتحّول يف 
الّنهار إىل عمود غمام ويرافق الشعب العربّي، رامزًا بشكل عجيب 

تائهٌن يف القفر. وعالوة  إىل حضور هللا فيما بينهم عندما كانوا
ا إىل الّروح القدس، الذي يقول على ذلك فإّن البخور يرمز أيضً 

ِسفر الّتكوين إنّو كان يرّف على األرض اخلاوية اخلالية يف بدء 
 احلياة. وحاخللق، لينفخ فيها ر 

 

لصالة الغروب بسبب  041واختار ادلسيحّيون األّولون ادلزمور  
 آيتو اليت تقول: 

يُتلى يف " ليكن رفع يدّي ذبيحًة مسائّية." وال يزال ىذا ادلزمور 
صالة الغروب حّّت يومنا ىذا. ولعّل اآلية االفتتاحّية القائلة " 

لّتتفع صاليت كالبخور أمامك" ىي اليت دَعتهم إىل إحياء عادة 
قبال يكرىون إحراق البخور يف  ا. وكانو َعِطرإحراق البخور ال

 ـّماتلك العبادة كانت شائعة عند الوثنّيٌن.  مثّ ل نّ معابدىم أل
طر عبادة األوثان،  محلتهم دراسة الكتاب ادلقّدس اضمحّل خ

يف عباداهتم، ألنو ورد يف سفر  على استئناف إحراق البخور
 اخلروج أن ذلك جزء من أوامر الرّب الّدائمة.

 
 

 صالة الغروب يف عصرنا

 احتفظ
كتاب الّساعات ) األورولوجيون( ادلعروف 

 بصالة الغروب،  شعبًيا باسم "الّسواعّية"
بغًنىا من اخلدمات الّدينّية. مثّ أضيفت إليها فيما بعد  أسوة

عناصر أخرى كالقراءات من الكتاب ادلقّدس، ال سّيما يف األيّام 
حضور مجاعة ادلؤمنٌن كّلها، كاألعياد فيها اليت كانوا يتوقّعون 

الكربى أو األصوام اخلاّصة. وزادوا مزامًن أخرى، بعُضها يُتلى 
وا فيها، والبعض اآلخر يـَُرتّلو مرّّن فتجيبو على ادلؤمنٌن ليتأّمل

"بروكيمنون". وأضيف إىل  مجاعة ادلؤمنٌن برّدة معروفة باسم
اخلدمة مزمور افتتاحي، ىدفو إعداد كّل فرد من مجاعة ادلؤمنٌن 

منط  صفالذي ي 011اركة يف اخلدمة. وىو ادلزمور شإىل ادل
مل حّّت عودتو احلياة اليومّية، منذ خروج االنسان صباًحا للع

 مساء إىل بيتو. وزادوا يف ختام الّصالة رلموعة من 

 صالة الغروب 

كنت طفاًل، يف احلرب العادلّية الثّانية، كنّا  عندما
 ال عالقة ذلا  متمّسكٌن بعادة عائلّية

بالّتقوى،بل بادلسامهة يف اجملهود احلريّب. فكنّا ال نضيء البيت 
لساعة اخلامسة مساء، عند بدء الّظالم. وكان ىذا اإاّل حواىل 

يعين يف عقلّييت هناية اليوم وبدء منط جديد من احلياة. فكانت 
والديت تباشر إعداد طعام العشاء وىذا يعين بدوره أّن والدي 

 يوشك أن يعود من عملو إىل ادلنزل. 
وكانت إضاءة ادلصابيح، قبل عهد الكهرباء بوقت طويل، تؤذن 

ادلساء. وقد جاء يف الفصل الثالثٌن من ِسفر اخلروج، أّن  حبلول
يف ُقدس األقداس، بٌن  ُسرُجهللا أمر موسى بإشعال سبعة 

 غروب الّشمس وحلول اللّيل.
 

"على ىارون أن ُُيرق خبوًرا عطرًا يف كّل صباح، 
حٌن ُيصلح السُّرُج. وحٌن يرفع السُّرُج بٌن 
الغروَبٌن، ُُيرقو خبورًا دائًما أمام الرّب مَدى 

 أجيالكم." 
 (.7: 11خروج )

 
واصل ادلسيحّيون األّولون عادة كانت مألوفة منذ زمن بعيد 

ادلسائّي بصالة قصًنة. مثّ عند الوثنّيٌن وىي تقديس الّنور 
أخذوا يضيفون بعض الّتانيم أو االبتهاالت. لكن حّّت بعدما 

منتظم، بقي تقديس  درجت إقامة ىذه الرّتبة يف ادلعابد بشكل
 لصالة الغروب. الّنور احملور األساسيّ 

 
 



 
 
 
 
 

  صالة الغروب
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للصورمحفوظة الطبع والنشر حقوق الطبع   
 المأخوذة عن مجلة صوفيا، 

  مجلة الملكيين الكاثوليك ألبرشية نبوتن

مساًء وصباحاً وعند الظهًنة. ُنسبُِّحَك ونُبارُكَك وَنشكُرَك  
الكّل. الربَّ احملبَّ البشر. فقوِّم وَنطلُب إليَك. يا سيَِّد 

صالتَنا كالبخوِر أماَمك. وال ُتُِْل قلوبَنا إىل األقواِل أو 
األفكاِر السيِّئة. بل جنِّنا من مجيع الذيَن يطاردوَن نفوَسنا. 

أَلنَّ عيوننا إليَك يا رّب. يا رّب. وبَك اعتصمنا فال ختُذْلنا يا 
وِإكراٍم وسجود. أَيها اآلُب ألنو لَك ينبغي كلُّ رلٍد ، ِإذلنا

واالبُن والرُّوُح الُقُدس. اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل َدىِر الدَّاِىرين. 
 آمٌن

رلِد اآلِب الذي ال  أَيُّها النوُر البهّي. نوُر اجملِد ادلقدَّس.
إذ قد  ميوت. السَّماوّي. القّدوِس ادلغبوط. يا يسوُع ادلسيح.

ُنسبُِّح هللَا اآلَب  نا نوَر ادلساء.بـََلْغنا غروَب الشَّمس. ونَظَرْ 
إِنو ُيقُّ يف كلِّ األوقاِت أن ُتسبََّح  واالبَن والرُّوَح الُقُدس.

لذلَك العاملُ ِإياَك  يا ابَن هللا. يا معطَي احلياة. بأصواٍت بارَّة.
د  ميجِّ

ْلنا يا رّب. أَن ُُنَفَظ يف ىذا ادلساِء بال َخطيئة مباَرٌك . أَىِّ
إِلَو آبائِنا. وُمسبٌَّح وُمَُجٌَّد امُسَك ِإىل الدُّىور.  أَنَت يا ربُّ 

 . لَِتُكْن يا ربُّ رمحُتَك عَلينا. حَبَسِب اتِّكالِنا عليكَ . آمٌن
ُمباَرٌك أَنَت يا سيِّد. . ُمباَرٌك أَنَت يا رّب. علِّْمين ُرسوَمك

. ُمباَرٌك أَنَت يا ُقدُّوس. أَنِْرين بُرسْوِمكَ . فهِّْمين ُرسوَمك
لَك . رمحُتَك يا ربُّ ِإىل األَبد. فال تُعِرْض عن أَعماِل يََديكَ 

يح. لَك ينَبغي النَّشيد. لَك ينَبغي اجملد. أَيُّها بيَنَبغي التَّس
اآلُب واالبُن والرُّوُح الُقُدس. اآلَن وكلَّ أَواٍن وِإىل َدْىِر 

 الدَّاِىرين.
َحَسِب قْوِلَك بسالم.  اآلَن ُتطِلُق عبَدَك. أَيُّها السَّيِّد. على 

فِإنَّ عييَنَّ قد أَبصرَتا خالَصَك. الذَّي أَعَدْدتَو أَماَم ُوجوِه 

.الشُّعْوِب ُكلِّها. نُوراً يـَْنَجلي لألُمم. ورَلْداً لشعِبَك ِإسرائيل  
 

 الكنيسة املنزلّية 

كّنا ال نستطيع دائًما أن نشارك يف صالة  إذا
 فليس ىنالك ما  الغروب اليت تقام يف الكنيسة،

ُيول دون ُتّسكنا بتقاليدنا العريقة اخلاّصة بالّصالة يف ادلنزل. 
علينا أن نضع مصباًحا من الزّيت أو نضيء مشعة أمام 

اإليقونات ادلقّدسة ادلعروضة يف زاوية الّصالة. وميكن إشعال 
مجيع أعضاء األسرة،  رادلصباح أو إضاءة الّشمعة كّل ليلة حبضو 

 لعشاء أو بعده.ا قبل اردبّ 
 

أو   041كما ميكن أن تتلو العائلة اآليات األوىل من ادلزمور 
أن ترّّن بنشيد ادلساء "أيّها الّنور البهّي..." أو تتلو غًن ذلك 

راق حمن الّصلوات ادلالئمة. وميكن استعمال رلمرة صغًنة وإ
ُحَبيبات من البخور، واستعمال فحم مهيَّأ ذلذا الغرض، ميكن 

ن احملاّلت ادلختّصة ببيع لوازم الّصلوات ادلنزلّية. وال شراؤه م
ادلتصاعدة يف ادلنزل، تذّكر العائلة   ريب أّن رائحة البخور العطرة

كّلها حبضور هللا، وتساىم يف نشر جّو من الّسالم والوئام يف 
.عائالتنا  
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