صالة الغروب
عندما

طفال ،يف احلرب العادليّة الثّانية ،كنّا
كنت ً
متمسكٌن بعادة عائليّة ال عالقة ذلا
ّ

احلريب .فكنّا ال نضيء البيت
بالتّقوى،بل بادلسامهة يف اجملهود
ّ
ّإال حواىل الساعة اخلامسة مساء ،عند بدء الظّالم .وكان ىذا
يعين يف عقليّيت هناية اليوم وبدء منط جديد من احلياة .فكانت
والديت تباشر إعداد طعام العشاء وىذا يعين بدوره أ ّن والدي
يوشك أن يعود من عملو إىل ادلنزل.
وكانت إضاءة ادلصابيح ،قبل عهد الكهرباء بوقت طويل ،تؤذن
حبلول ادلساء .وقد جاء يف الفصل الثالثٌن من ِسفر اخلروج ،أ ّن
هللا أمر موسى بإشعال سبعة ُسُرج يف قُدس األقداس ،بٌن
الشمس وحلول اللّيل.
غروب ّ

كل صباح،
"على ىارون أن ُُيرق ً
خبورا ً
عطرا يف ّ

الس ُرج بٌن
الس ُرج .وحٌن يرفع ُّ
حٌن يُصلح ُّ
مدى
الرب َ
دائما أمام ّ
خبورا ً
الغروبٌَنُ ،يُرقو ً
أجيالكم".
(خروج .)7 :11
األولون عادة كانت مألوفة منذ زمن بعيد
واصل ادلسيحيّون ّ
عند الوثنيٌّن وىي تقديس النّور
ادلسائي بصالة قصًنة .مثّ
ّ
حّت بعدما
أخذوا يضيفون بعض الّتانيم أو االبتهاالت .لكن ّ
الرتبة يف ادلعابد بشكل منتظم ،بقي تقديس
درجت إقامة ىذه ّ
األساسي لصالة الغروب.
النّور احملور
ّ

األولون ادلزمور  041لصالة الغروب بسبب
واختار ادلسيحيّون ّ
آيتو اليت تقول:
يدي ذبيحةً مسائيّة ".وال يزال ىذا ادلزمور يُتلى يف
" ليكن رفع ّ
لعل اآلية االفتتاحيّة القائلة "
صالة الغروب ّ
حّت يومنا ىذا .و ّ
دعتهم إىل إحياء عادة
لّتتفع صاليت كالبخور أمامك" ىي اليت َ
إحراق البخور ال َع ِطر .وكانوا قبال يكرىون إحراق البخور يف
معابدىم أل ّن تلك العبادة كانت شائعة عند الوثنيٌّن .مثّ ل ّـما
اضمحل خطر عبادة األوثان ،محلتهم دراسة الكتاب ادلق ّدس
ّ
على استئناف إحراق البخور يف عباداهتم ،ألنو ورد يف سفر
الرب ال ّدائمة.
اخلروج أن ذلك جزء من أوامر ّ

صالة الغروب يف عصرنا
احتفظ

الساعات ( األورولوجيون) ادلعروف
كتاب ّ
"السواعيّة" بصالة الغروب،
شعبيًا باسم ّ

أسوة بغًنىا من اخلدمات ال ّدينيّة .مثّ أضيفت إليها فيما بعد
عناصر أخرى كالقراءات من الكتاب ادلق ّدس ،ال سيّما يف األيّام
اليت كانوا يتوقّعون فيها حضور مجاعة ادلؤمنٌن كلّها ،كاألعياد
بعضها يُتلى
اخلاصة .وزادوا مزامًن أخرىُ ،
الكربى أو األصوام ّ
مرّن فتجيبو
ليتأملوا فيها ،والبعض اآلخر يـَُرتّلو ّ
على ادلؤمنٌن ّ
بردة معروفة باسم "بروكيمنون" .وأضيف إىل
مجاعة ادلؤمنٌن ّ
كل فرد من مجاعة ادلؤمنٌن
اخلدمة مزمور افتتاحي ،ىدفو إعداد ّ
إىل ادلشاركة يف اخلدمة .وىو ادلزمور  011الذي يصف منط
حّت عودتو
صباحا للعمل ّ
احلياة اليوميّة ،منذ خروج االنسان ً
الصالة رلموعة من
مساء إىل بيتو .وزادوا يف ختام ّ

تعبًنا عن االبتهاالت
الشماس
الطّلبات ،يتلوىا ّ
اإلجنليً ،
ّ
ادلتنوعة جلماعة ادلؤمنٌن.
واالحتياجات ّ
يف األصل ،كانت خدمة الغروب تنطوي على رلموعة واحدة من
الصالةّ .أما اليوم فقد متّ تقسيم ىذه اجملموعة
الطّلبات يف أواخر ّ
الصالة.
إىل ثالث وتوزيعها على خمتلف مراحل ّ
اخلي
لتطور التّارخيي أو ّ
غًن أ ّن ىنالك ً
أىم من ا ّ
اعتبارا ّ
الّتكيب ال ّد ّ
الروحيّة اليت تنقلها صالة الغروب إىل
الرسالة ّ
للخدمة .وىو ّ
ادلؤمنٌن .فهبوط الظّالم يذ ّكرنا بأ ّن الظّلمة تنطوي على خماطر هت ّدد
وحده قادر على أن يكشف تلك ادلخاطر
حياتنا ،وأ ّن نور ادلسيح َ
ويب ّددىا .فادلسيح ىو نور حياتنا وينبغي أن يبقى على ما ىو
عليو.
فيفسره لنا الكتاب ادلق ّدس ذاتو .فقد ورد يف
ّأما معىن البخور ّ
السادس عشر من ِسفر العدد أ ّن وباء انتشر بٌن العرباني ٌّن
الفصل ّ
الكاىن األعظم ،رلمرًة
الرب .فأخذ ىارون،
تذمروا على ّ
عندما ّ
ُ
خبور وأقام صالة استعطاف فتالشى الوباء.
يتحول يف
ويذ ّكرنا البخور ً
يلي الذي كان ّ
أيضا بعمود النّار اللّ ّ
امزا بشكل عجيب
النّهار إىل عمود غمام ويرافق الشعب
العربي ،ر ً
ّ
إىل حضور هللا فيما بينهم عندما كانوا تائهٌن يف القفر .وعالوة
الروح القدس ،الذي يقول
على ذلك فإ ّن البخور يرمز ً
أيضا إىل ّ
يرف على األرض اخلاوية اخلالية يف بدء
ِسفر التّكوين إنّو كان ّ
اخللق ،لينفخ فيها روح احلياة.

الكنيسة املنزليّة
إذا

دائما أن نشارك يف صالة
كنّا ال نستطيع ً
الغروب اليت تقام يف الكنيسة ،فليس ىنالك ما

بالصالة يف ادلنزل.
اخلاصة ّ
ُتسكنا بتقاليدنا العريقة ّ
ُيول دون ّ
الزيت أو نضيء مشعة أمام
علينا أن نضع
مصباحا من ّ
ً
الصالة .وميكن إشعال
اإليقونات ادلق ّدسة ادلعروضة يف زاوية ّ
كل ليلة حبضور مجيع أعضاء األسرة،
ادلصباح أو إضاءة ّ
الشمعة ّ
رّدبا قبل العشاء أو بعده.
كما ميكن أن تتلو العائلة اآليات األوىل من ادلزمور  041أو
البهي "...أو تتلو غًن ذلك
أن ّ
ترّن بنشيد ادلساء "أيّها النّور ّ
الصلوات ادلالئمة .وميكن استعمال رلمرة صغًنة وإحراق
من ّ
ُحبَيبات من البخور ،واستعمال فحم مهيَّأ ذلذا الغرض ،ميكن
الصلوات ادلنزليّة .وال
احملالت
شراؤه من ّ
ادلختصة ببيع لوازم ّ
ّ
ريب أ ّن رائحة البخور العطرة ادلتصاعدة يف ادلنزل ،تذ ّكر العائلة
السالم والوئام يف
كلّها حبضور هللا ،وتساىم يف نشر ّ
جو من ّ
عائالتنا.

شكرَك
ك ونُبارُك َ
مساءً وصباحاً وعند الظهًنة .نُسبِّ ُح َ
ك ونَ ُ
ِ
احملب البشرِّ .
فقوم
الكلَّ .
الرب َّ
طلب َ
ونَ ُ
إليك .يا سيّ َد ّ
أمامك .وال ُُتِ ْل قلوبَنا إىل األقو ِال أو
صالتَنا كالبخوِر َ
ِ
ِ ِ
نفوسنا.
الذين يطاردو َن َ
األفكار السيّئة .بل جنّنا من مجيع َ
أل َّ
وبك اعتصمنا فال خت ُذلْنا يا
ربَ .
َن عيوننا َ
رب .يا ّ
إليك يا ّ
لك ينبغي ُّ ٍ ِ ٍ
اآلب
إِذلنا ،ألنو َ
كل رلد وإكرام وسجود .أَيها ُ
كل أو ٍان وإىل دى ِر الد ِ
َّاىرين.
االبن و ُّ
وح ال ُق ُدس .اآل َن و َّ
َ
الر ُ
و ُ
آمٌن
اجملد ادلقدَّسِ .
أَيُّها النور البهي .نور ِ
رلد ِ
اآلب الذي ال
ُ ّ ُ
ماوي .الق ّد ِ
يسوع ادلسيح .إذ قد
ميوتَّ .
وس ادلغبوط .يا ُ
الس ّ
اآلب
نور ادلساء .نُسبِّ ُح هللاَ َ
بـَلَ ْغنا َ
غروب الشَّمس .ونَظَْرنا َ
ِ
األوقات أن تُسبَّ َح
كل
وح ال ُق ُدس .إِنو ُّ
االبن و ُّ
الر َ
و َ
ُيق يف ِّ
بأصو ٍ
ياك
لذلك العاملُ إِ َ
ات َّ
معطي احلياةَ .
بارة .يا َ
ابن هللا .يا َ
ِ
ميجد
ّ
ِ
ِ
مبارٌك
رب .أَن ُُن َف َ
أ َّى ْلنا يا ّ
ظ يف ىذا ادلساء بال َخطيئةَ .
أَنت يا ُّ ِ ِ
ك إِىل الدُّىور.
ومسبَّ ٌح وُمَُ َّج ٌد امسُ َ
َ
رب إلوَ آبائناُ .
ِ
ِ
ِ
ِ
عليك.
آمٌن .لتَ ُك ْن يا ُّ
ك علَينا .حبَ َسب اتّكالنا َ
رب رمحتُ َ
ِ
َنت يا سيِّد.
بارٌك أ َ
بارٌك أ َ
َنت يا ّ
رب .علّ ْمين ُر َ
سومكُ .م َ
ُم َ
ِ
ك.
سوِم َ
بارٌك أ َ
ِّ
فه ْمين ُر َ
َنت يا قُدُّوس .أَن ْرين ُبر ْ
سومكُ .م َ
ض عن أ ِ
لك
ك يا ُّ
يكَ .
َعمال يَ َد َ
رمحتُ َ
رب إِىل األَبد .فال تُع ِر ْ
لك ينبَغي اجملد .أَيُّها
لك ينبَغي النَّشيدَ .
يَنبَغي التَّسبيحَ .
كل أَو ٍان وإِىل َد ْى ِر
االبن و ُّ
وح ال ُق ُدس .اآل َن و َّ
ُ
الر ُ
اآلب و ُ
الد ِ
َّاىرين.
السيِد .على حس ِ ِ
ِ
ك بسالم.
اآل َن تُطل ُق َ
ب ْقول َ
عبد َك .أَيُّها َّ ّ
ََ
َعددتَو أَمام وجوهِ
كَّ .
َبصرتا
الذي أ َ ْ
خالص َ
فِإ َّن ََّ
َ
َُ
عيين قد أ َ
الشُّعو ِ ِ
ورلداً لشعبِ َك إِسرائيل.
ب ُكلّها .نُوراً يـَْن َجلي لألُممَْ .
ْ

صالة الغروب
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