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 ة السنة الطقسي  

 كنيسة المشرقفي 
 

 تمرساألب إسحاق أدونيه 

 مقدمة

ي ات اإليميان المسييحي  ر من أساسيي  ب  ة تُعت  ات المسيحي  ة في الليتورجي  نة الطقسي  الس   ن  إ ن النياع  م 
ة. الطقسيي  نة الس ي دور حوليهُ ي ت يذالي والمركزي   حور األساسي  هو الم   هُ ص، كون سوع المسيح الُمخل   ي  

 يش  ع ي مين الي     هال على إيصيالعم  عب المؤمن، وت  ه عها إلى الش  ج  و  ت  ة ت  رسالة رسولي  كنيسة  ل   ولكُ 
ميقية ع   ةة والهوتي  فكري   دالالت   اتة ذدي  عب  ت   لُغة  في اإليمان  ، وانعكاس  اإليمان في الواق  التاريخي  

فييي  واإليميياني   عليمييي  البُعييد الت   جييل إسييتيعا   وألة. الليتورجي يي ق ذلييب عل ييل  ق ييح  ت  فييي  ن واحييد، وي  
نة وعمحياور ة عليى ميدار الس ينة الطقسيي  نظييم الس يت   م  ة، ت ية تلاعلي ية وحياتي  نطقي  عطريقة م   االليتورجي

 ةة ُمسيتقاصيو  الليتورجي يُمعظيم الن   ن  ، ذليب ألس"ل م  "الكتيا  الُمقيد  تلاع  جعلنا ن ، ت  ةحت  ة ع  كتاعي  
ييعت  ا. ت  ة منقوليية حرفي ييهييا نصييو  كتاعي ييت  ميين حاال ن فييي كرييير  ة إن لييم تُكييي ييميين أععيياد كتاع نة د الس ييم 

 . طبعة توما درموتا  "الحوذرا"، ة لكنيسة المشرق على ك  الطقسي  
 

 رهاوتطو   تكوينهاة ة وكيلي  للسنة الطقسي   : البُعد التاريخي  أوالا 

 :1سنُلخص هذا البُعد عالنقاط التالية

ة إليى شيير البيدايات التاريخي يهم، كما تُ د  قويم المدني في مناطق تواجُ الت   تبعون  ي   المسيحيونكان  •
 ذلب.

بي  الُمت  هيو م إلى سبعة مراحل، ذات سبعة أيام مي  يييادة ييوم واحيد، الُمقس   كان التقويم القمري   •
 .التقويم القمري    تب  ة ألنها كانت ت  ة وعتأثير اليهودي  في المراحل األولى من المسيحي  

تيي تُشيير إليى ل، ععض الدالالت ال  سُ لات مار أفرام وأفراهاط الحكيم وتعاليم الر  نستقي من مؤل   •
القرن الرياني فيي كنيا س  قبوالا منذُ كان م   والذي نيسان. 14/15"طقس اللصح القديم" المؤرخ في 
  سيا الصغرى وما عين النهرين.

د ج  ة من القرن الراني إلى القرن الرالث. لذا، سن الكنا س اليوناني   قوس عتأثير عادات  ت الط  ر  تطو   •
للمسيح وهي: اللصيح، الصيعود،  أعياد   في منتصف القرن الراع  إشارات من مار أفرام إلى ث ثة  

يت جماف  ر  والمي د. فع   وم الكبيير وذكيرى عشيال اللصيح لكين مي  عة نصييبين عييد القيامية مي  الص 
االتركيز على جُ   عود.عيد الص   معة اآلالم، وأاليرا

 انتقل  وسوع منذ القرن المي دي الراع ،    ي  لون ععيد مي د الر  ل  حت  "عدأ المسيحيون في الغر  ي   •
يس أوغسيطينوس. ب القيد  عحس ي   الميي دي  ف القرن الراعص  نت  رق في مُ هذا العيد من روما إلى الش  

ألسيبا  ة. مي دي ي 386كنيسة أنطاكيا سينة  ل  ال  عيد المي د د   اللم أن   ا ذهبي  يس يوحن  د القد  لذا، يؤك   
اإلمبراطيور كيان ، ليذلب توي  في مدينية روميا االنقي   الش ي 25/12 ث فيحدُ التاريخية، إذ ي   :منها

ل حتلا  عمي د "إله الشمس الذي ال يُقهر" سينة  عيداا وثنياا م  ظ  ن ( قد 270-257الوثني ) الروماني  
يي، ع  274 يي ت الكنيسيية هييذا العيييد، فأعطتييهُ دم  ن ميين نهييا إلععيياد المسيييحيي  م   غبييةا ة، ر  مسيييحي   ةا بغ  ص 
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كيانون األو   25سيوع المسييح فيي ت تاريخ االحتلا  عمي د ي  د  د  االشتراك عاحتلاالت الوثنيين، فح  
هللا  ميةُ عيسيوع المسييح، كل   عبير عين اإليميان الحيق  في الت   رُ تنحص   :سنة. األسبا  ال هوتية ل   من كُ 
جمي  قياد م  ن هيذا الحيدث مي  انع  تزام  ة هرطقات القرنين الراع  والخامس. وي  مقاوم  ب ل  د وذل  س   ج  ت  المُ 

 .2م"325نيقية 

، رق، كما يد  أسمه المشرقي  شأ في الش  كانون الراني قد ن  6في  ل عهل  حت  ذي يُ نح، ال  ن عيد الد  "إ   •
 6يوم إن ة لنشول هذا العيد، ف القرن الراع . ومن األسبا  التاريخي  نتص  إلى الغر  في مُ  ل  ق  ثم انت  

افيي سايياُمكر  كييان كييانون الريياني  إلقاميية االحتليياالت عمناسييبة  ي مصيير وفييي الجزيييرة العرعييية قييديما
ييااالنقيي   الشييتوي   يينت  للشييمس المُ  ، إكراما هييا. أمييا األسييبا  نور   تييرة الظيي م وايدييياد  رة علييى ف  ص 

ا ن علييى يييد يوحن ييردُ األُ  سييوع المسيييح فييي نهيير  ركيييز كنيسيية المشييرق علييى عميياد ي  ت   ة، إن  ال هوتي يي
ة سيوع األرييي  ريرة عين حيياة ي  علومات ك  إعطال م  م عهت  ذي ال ي  س. ال  عطيات اإلنجيل الُمقد  مُ  عكسُ ي  

عيدأ  ه الخ صيي  ل يم  وع   بشييري  الت   ه  ظهوره للعيالم وعيدل نشياط   ال   السنين الر ثين األولى، إال أن  
 .3ماد"الع   يوم  

إلى اآلن من مراحل  قديمهُ ت   م  ما ت  حة ل  واي   عصورة   دُ شرق تُحد   ة، لكنيسة الم  رقي  المجام  الش   ن  إ •
يليي "م  فشرق. ة لكنيسة الم  نة الطقسي  ر الس  طو  ت   القيانون  نجيد ،410  ميار إسيحق الجياثليق سينة جم 

يسية وأعيياد ُمخل   دمة واألسيرار الُمقد  بة للخ  م والقوانين الواج  ظُ الرالث عشر: في الن   نا المجييدة: ... ص 
يه( الع  ت يه )قيام  انبعاث ي جييد وييوم  نا الم  ص  )عماد وظهور( ُمخل    دنح   عيد   اعا   م  صن وأن ن  ن ظييم، ... وم 

يي   ، (ܝܠܐܐ   ܐܒܝܐ  ܪܒܐ  ܥܐܕܐ ه، عييد المييي د العظييم )عب  ه وش ي، فيي كنيسيت  هُ حيد  و      صين ر أن ي  تجاس 

فيُنبيذ رق، ر  والش  قليد كنيسة الغ  وم األرععين، ويوم اللطير )اللصح( الكبير، فإنه يبتعد عن ت  وص  
 .4ة الكنيسة..."دم  حمة من ال  ع  ر  

شيرفين عليى الميدارس واألدييرة واألسياتذة المُ  ،ةنة الطقسي  طوير الس  ة في ت  من األععاد الهام   ن  إ •
يدرس ي( وعلميال م  502جهود مار نرسياي ) ه. "فبل ل  ت  ذ  لم  عليم القويم وت  الت   ت إلينيا ل  ة نصييبين وص 

ت لقي يأُ (، ܐܥܐ ܐ  ܥܠܠܐ ܐ -تلسيري ة )ع ثا دعيتاحايرات جموعة مُ اع ، م  ادس والس  من القرن الس  

(، تلمييذه توميا الرهياوي 552-540ا عمناسبة أهم األعياد من قبيل المعلميين: ميار  عيا األو  )لهي  ش  
(. هذه مجموعية صيغيرة مين 551-543(، وععده قيورا الرهاوي من مدرسة ساليق )538-543)

 ة ثمينية فيي فتيرات  ة مواييي  ليتورجي يوهناك مجموعة أالرى من المقاالت في عيد   ؛المحايرات
ييت  تيية، لييم ن ة متلاو  مني ييي   الليتييورجي  "للسيينة الطقسييي ة لكنيسيية ر طييو  حييور الت  هييا ميين م  ق إليهييا، لكن  ر  ط 

 .5المشرق"

ة نة الطقسييي  الس يينظيييم نهييا "ت  وم   اإلصيي ا الطقسييي   م  ة التييي فيهييا ت يينصييل إلييى المرحليية الملصييلي   •
(، ومين الي   كتيا  658-508لكنيسة المشرق" مين قبيل الجياثليق إيشيوعيا  الراليث الحيدياعي )

ة. للسنة الليتورجي ي منها اإلص ا الطقسي  ه الكامل، ومن ي  عمال  أد سجل ج  سن  6"لين"فهرس المؤل  
ض عصورة عر  ست  ، ي  ي دي  للمؤلف المجهو  في القرن التاس  الم 7ة"دم الكنسي  تا  "تلسير الخ  ن ك  إ

د فيي المقالية األوليى أرععية أعيوا  ج  ن . ليذا س ية من ال   اإلص ا الطقسي  نة الليتورجي  لة الس  ُملص  
 وهي:  ةنة الطقسي  الس   خص  ت  
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تيي عسيببها كيان حسيا  السينين المعيرو  عي  ة ال  : ما هي العل  البا  األو  من المقالة األولى" - •
القيدم،  ن يُزدرون من قبيل اليهيود منيذُ والمسيحيكان ه في الكنيسة؟ الجوا : دتُ وما فا    (ܟܪܘܢܝܩܘܢ)

ة، أميا حسيا  اليهيود كيان فيي األشيهر القمري ي ذهبون إليه عشأن اليوم الراعي  عشير، ألن  عسبب ما ي  
الحقيقة  تعلموا طرون ألن يسألوا اليهود، وي  كانوا ي  ف ة...م في األشهر الشمسي  اليونان فكان حساعهُ 

ة التي من لاصيل الريايي  بة الت  ُمسه   ف المجهو ، عصورة  شرا المؤل  من األعدال". في هذا البا  ي  
ة ، واالالت فات الحساعي  والشمسي   قويم القمري  ن عين الت  نة وتقسيماتها، ويُقار  حسا  الس   تم  ها ي  ال ل  
ل م  ، عع  ال له ألوساعيوس القيصري  أُنيط ت   حيث، م 325  نيقيا جم  د من ال   م  نها. ويؤك  فيما عي

 . قويم الكنسي  الت  
 

أوساعيوس القيصري  م  ظ  ن  ة  ل  ة ع  ض هذا السؤا : "ألي  عر  ست  ي  ف: البا  الراني من المقالة األولى-  •
يينة فييي تشييرين األو ، وليييس فييي نيسييان، أي فييي رأس الس يي ييالكييون؟". يُ  ق  اليييوم الييذي عييه اُلل  ز رك  

الخيرات هي  ل  كُ  ل اإلنسان المؤمن عالمسيح "الل ا"، عأن  لق وتلاعُ للخ   الشارا على البُعد الكتاعي  
 ه  ر عين حيات يتُعب  ي عاشيه عصيلوات  ة مُ ق إلى تلاصييل حياتي ير  ط  ت  لإلنسان، وي   دعير اإللهي  ناععة من الت  

 ة. اليومي  

نة فيي األشيهر سيا  الس يطيرا هيذا السيؤا : "لمياذا كيان ح  : ي  الراليث مين المقالية األوليىالبا  - •
ܘܥܐܐ )رتيييب عييدد السيياعوعات ة وت  ة ميي  القمري ييالشمسييي   ، عييل ث ثيية؟ وأحييداا اسيياعا م ح  نظ  . ولييم يُيي(ܫܒܐ

ُ  اواٌد    ال" ،ميرياق ل  قوم كُ ي  هدوا    في الناموس: من فم أثنين أو ث ثة إذا ش  الجوا : قا  الر   يَقوم
  ُ ٌِ أَو يَ يَووٌة ا ووومَد تَقووم تٌَبق وووا، ولٌبووِ أٌقَوومٌث اوواٌدَ ي طيَِووَة يَرَّ َْ ٌ إيَّووَ  وأَيةووٌة   ٍ واٌحوو   ى ووح أََحووَ  فووي أَ

النياموس  ة، وألن  سا  الناموس يكون في األشهر القمري  . وهكذا وعسبب ح  (19/15تث)" القٌَضيةة
ي أييام   بعة  ايية فيي س يه فيي البداعوعات، ألن  الس   حسا   كرم ُ ي   ل العيالم. وإذ كيان عاإلمكيان أن يكُمي ق  اُلل 

االس   ه أيا   ، إال  أن  عستة أيام   اهُ س  وقد   هُ ك  وعار   اع  أي ا أثير  سيبعةا  أوصى عأن تكيون   . واألعياد أي ا
اعوعات، ة والس يسيا  األشيهر القمري يح   ب  ت يم  الُكتيب، ر   سير  الطوعاوي أن ي   ب  غ  ر   بعة... وحين  س  
ي تكيون  ة، ل  األشيهر الشمسيي   سيا   ح   ب  ت يا مي  حسيا  الُكتيب. ور  نطقي يغدو م  لي   حيح هيي األسياس الص 
 ه وأيامه". دور في فلكها أشهر القمر وساعوعات  تي ت  وال  

يينة القمري ييالس يي إذاا، "قُبييل  ترتيييب ييم   تييرة  ف   حتييوي كييل  ت   تييرات  ف   بعة  ة القديميية ميي  س   ة  بع  نهييا علييى س 
ا(، عُ 13+350أساعي ، ) ي فتيرات   ي ن سيبعةيوما  ة  ع يإليهيا فتيرتين مين أرع   أسياعي  وأييا    بعة  مين س 

ميين هييي عأرععيية أسيياعي  "ي  نت  ميين البشييارة" وت  أسيياعي  "ي   ة عأرععيية  نة الطقسييي  بييدأ الس ييأسيياعي ، لكييي ت  
 . 8س"ليب الُمقد  الص   تقديس الكنيسة" عشكل  

ة المقالة األولى مي  أعواعهيا الخمسية الراع  من المقالة األولى، لكن ترجم  ق إلى البا  ر  ط  ت  لن ن 
ييعر  نسييت  فنقيرييا(. لييذا س  -طبيقييه فييي كتييا  )الحييوذرات   م  ستويييح مييا ت يي بة لة وُمسييه  ض عصييورة ُملص 

يالُمعت   .(ܫ̄ܢܐ   ܐܟܠܐ  ܐܚܐܘܐܪ  ܟ ܒܐ )دات الر ثة لكتا  الحوذرا، الُمجل   يم  ة لوات الطقسيي  د فيي الص 

ين كان قد سادا قبله. ُهما: قليد  البطريرك ايشوعيا  الرالث الحدياعي، على ت   د  م  شرق. أعت  لكنيسة الم  
 .برى في ساليقلكنيسة كوالي الكُ  للدير األعلى. والتقليد الكاتدرا ي   هباني  التقليد الر  

ع فيي شير  ة، لم ن ة الطقسي  السن ال لها ت م  ت طويرة التي من م أهم المراحل التاريخي  قد   نُ  حاولنا أن  
 ة.  فيها لكررة المصادر والدراسات الطقسي  وس  مكن الت  المراحل لكن يُ  ل  التحليل العميق لكُ 

 

ا: كتا  الحوذرا  .(ܫ̄ܢ   ܐܟܠ  ܐܚܘܐܪ  ܟ ܒ ) 9ثانيا

حتييوي علييى شييرق، وي  ة فييي كنيسيية الم  كتييا  الحييوذرا هييو الكتييا  األساسييي للسيينة الطقسييي   إن  
 ة:اآلتي  لوات الص  
 ة، واألعياد والتذكارات.نة الطقسي  ة عكل أحد من  حاد الس  لوات الخاص  الص   .أ
 ة.نة الطقسي  الس   على مداريوم من أيام األسبوع البسيطة  ل  ة لكُ لوات الخاص  الص   . 
ييالمراسييم التييي تُ  .ت ي ومييار مييار أد  ل ل  ُسيياس الر  ة عيييد القياميية، منهيا قييد  شييي  ور، أي ع  بت الن يقييام س 

                                                           
 .37ص، 2011د. منصور امُلخلصي )األب(، روعة األعياد، ال(ا ة الثانية، منشورات مركز الدراسات املشرقية/بغداد، بغداد،  -8
  م.1961، امل(اوع   مدينة تريشور   اهلند، من قال م(ا ة مار نرسي، سنة (درمو)اسل  لنا كلاب احوذرا طا ة -9
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رتقييي إلييى القييرن كتييا  "الحييوذرا" ي  خطييوط ل  م م  ة الغُلييران. إن أقييد  تب يية العميياد ورُ تب ييميياري ورُ 
 .العاشر المي دي  

 ܡܐ  ܘܟܫܟܐܘ  ܐܚܐܘܐܪ  ܩ ܡܝ   ܦܠܓܘܐ ": وم الكبيير: من يمن البشارة إلى الص   د األو  الُمجل   .1
 التالية:حتوي هذا الُمجلد على الصلوات ". ي  ܪܒ  ܠܨܘܡ  ܥ  ܣܘܒܪ 

 ة.نة الطقسي  ن من أرععة أساعي . عداية الس  ن البشارة: ويتكو  يم   •
 ةمير   األسبوع الريامن ييأتي) من الحوذرانح: ويتكون من ثمانية أساعي . راج  الم حظة ن الد  يم   •

 .(اع سنة ، لذا يُ ا  أو يُدمج م  األسبوع الس   25واحدة كل 
 المي د.ين، ععد عيد ن المي د: أسبوع  يم   •
معة فيي يمين الميي د هيي أيام الجُ  أن   .ܐܩܦ الصلحة تذكار مريم العذرال. تُشير الم حظة في  •

ل في حالة ج هذا الزمن )يمن المي د( في أسبوع واحد، فيُل   دم  ين فقط لذا، من الُممكن أن يُ معت  جُ 
 عه في الجمعة الرانية من يمن المي د. مج األسبوعين أن يُحتلل  عدم د  

 ر.ال يتغي   ل سنة ثاعت  من كانون األو ، من كُ  25 ،صنا يسوع المسيحعيد مي د ُمخل   •
 ر.كانون الراني، ثاعت ال يتغي   6نح عيد الد   •
يي عاعوثييةصييوم  • وم أيييام اإلثنييين والر ثييال واألرععييال، ومعرفيية نينييوى: تجييري مراسيييم هييذا الص 

 .ايوما  21وم الكبير ع  ص  يسبق الإذ وم الكبير، الص  عبدل مرتبطة  تاريخه الطقسي  

 يسين:صة لذكرى القد  نح تُعد أعياد ُمخص  ن الد  م  كافة الُجم  الواقعة في ي   إن   ❖
 ا المعمدان.الجمعة األولى: تذكار مار يوحن   •
 سولين عطرس وعولس.الجمعة الرانية: تذكار الر   •
 الجمعة الرالرة: تذكار اإلنجيليين األرععة. •
 هيد اسطيلانوس.الش  الجمعة الراععة: تذكار  •
 الجمعة الخامسة: تذكار اآلعال اليونان. •
 ريان.الجمعة السادسة: تذكار الم فنة الس   •
 ساععة: تذكار مار أوا الجاثليق. الجمعة ال •
 هدال األرععين.تذكار الش   •
 تذكار الموتى المؤمنين. )الجمعة األاليرة من يمن الد نح، ال تي ت سبق عداية الص وم الكبير(. •

لنا كيلية تويي  هذه التيذكارات  شراُ من كتا  الحوذرا م حظة مهمة، ت   186د في صلحة نج ❖
بط عتياريخ عييد رت  ُمي البعض. وتسلُسل االحتلا  الطقسي  عهيا، وهيذا األميرمجها م  عع ها ة د  وكيلي  

 اللصح المجيد.
يوالالجييزل الرياني مين الحييوذرا  الُمجليد الرياني: .2 الكبييير وحتيى عيييد وم كشيكو ، ميين مطلي  الص 

 ܥ ܡܐܐ  ܪܒܐܐ  ܨܘܡܐܐ  ܡܥܠܐܐ  ܡܐܐ  ܘܐܟܫܟܐܐܘ  ܐܚܐܐܘܐܪ  ܐܪܝܢܝܐܐ   ܦܠܓܐܐܘܐ " :حلييو  الييروا القُييدس
 لوات التالية:. يحتوي هذا الُمجلد على الص  "ܠܦܢܛܝܩܘܣܛ 

اوم اليمن الص   •  (.كبير: سبعة أساعي  )أرععين يوما
 يمن القيامة: سبعة أساعي . •
ة، ويي  األيمنية الطقسيي   حديده ييتم  ه وت  ت  عرف  ال   م  عيد القيامة: هو أساس التقويم الكنسي ومن  •

ي ميية : مقد  فيي. حييياة الميؤمن المسييحي   ذي تيدور حوليهُ ث القيامية هيو المركيز والمحييور ال يد  ألن ح 
ܘܢ " كتا  الحوذرا حيد أعليى أسياس  نجد طريقة حسا  التقيويم الكنسيي   ،"ܡܼܒܫܠܐ ܐܣܘܪܓ   ܩܢܐ

 القيامة.
الجمعية ذكيرى استشيهاد المسييحيين  حيي مراسيم هيذه  حد القيامة. تُ جمعة الُمعترفين: "التي تلي أ •

ييال يي ل هييذا ت يي(، فقييد ق  379-309رس المجييوس فييي أيييام الملييب شيياعور الريياني )قطوا عيييد اللُييذين س 
األسيياقلة والكهنيية ميين الطاغييية مييار شييمعون عيير صييباعي، عطريييرك كنيسيية المشييرق ميي  عييدد 

م. احتلييل المؤمنييون فييي عداييية األميير 344أو  341والمييؤمنين، وذلييب نهييار جمعيية اآلالم سيينة 
عذكرى استشهاد هؤالل القديسين يوم الجمعة العظيمة، ولكن عما أن هذه الجمعة هيي ذكيرى  الم 

ل تذكار هؤالل الشهدال إلى الجمعة التي تلي أحد القيامة، ثيم ق  نُ فقد ليب، ته على الص  المسيح ومو
يسين كرى القد  شهدوا للمسيح وذ  م لي  هُ مال  لوا د  ذ  ذين ع  الشهدال ال   ل  ا ذكرى كُ ُجعل هذا اليوم تدريجيا 
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 . 10اآلالم" رفوا عالمسيح وسط  ذين اعت  ال  
ا ععد عيد القيامة أي يوم الخميس من ُكل  سنة.الص عود: حيث يُصاد  أرععين يو عيد  •  ما

ميين  ܐܪܨܗنيسييان ميين كييل سيينة. فييي صييلحة  24تييذكار مييار كييوركيس الشييهيد: يُصيياد  فييي  •

بت النور أو عييد القيامية، وكيليية ُمعالجية هيذه   التذكار م  س  ت ارُ إذاا ح توي   الحوذرا م حظة
 الحالة.

الجزل الرالث من الحوذرا وكشكو ، من عيد حلو  الروا القُدس وحتيى نهايية : د الرالثالُمجل   .3
 ܥ ܡܐ  ܦܢܛܩܘܣܛܐ  ܡܐ ( ܘܓܐܐ ) ܘܟܫܟܐܘ  ܐܚܐܘܐܪ  ܐܠܝ ܝܐ   ܦܠܓܐܘܐ " :يمن تقديس الكنيسية

 لوات التالية:د على الص  ". يحتوي هذا الُمجل  ܥ ܐ  ܩܘܐܫ ܠܫܘܠܡ

، وعيد حلو  اليروا القُيدس. ))وأحيد ميدالل صيوم الُرسيل((. يمن الُرسل: هو  حد اللنطيقسطي •
 من سبعة أساعي . كونيت
ي • يف، يمن الصيف: سبعة أساعي . "نهار األحد، الاتمة ساعوع الُرسل، وهو األو  من يمين الص 

، وهييو تييذكار االثنييي عشيير رسييوالا". اليينص كمييا فييي كتييا  11سييمى نوسييرديل، أي عيييد هللاويُ 
 الحوذرا.

 سنة. ل  صاد  السادس من شهر    من كُ ي: يُ عيد التجل   •
ليب ليه أرععية ن الص  م  ي   ن هذا الزمن من سبعة أساعي ، عمعنى أن  ليب: يتكو  ا والص  يمن مار إيلي   •

ا له سبعة أساعي ، لكن هناك عملية دمج ومزاوجية هيذه األسياعي ، ليكيون أساعي ، ويمن مار إيلي  
االُكلي لهذا الزمن هو سبعة  المجموع ة، ناععية ة وليتورجي ية وعقا دي ي. وذلب ألسيبا  الهوتي يأي ا

 القويم.  من التعليم الكنسي  

ي • ميين  403الصيلحة الم حظية فييي أيليو  ميين كيل سيينة. راجي   مين 13اد  ليب: يصييعييد الص 
مجيه مي  يمين ة د  ة عه. وكيلي يليب والتراتيل الخاص  ة ععيد الص  الخاص  و-ܡܘܐܥܢܘܐ كتا  الحوذرا، 

ييامييار إيليييا.  ، ميين كتييا  الحييوذرا لع قتهييا 447، راجيي  الم حظيية المييذكورة فييي الصييلحة وأي ا
 عالم حظة الساعقة. 

بطية عتياريخ عييد القيامية، رت  ها مُ ت ثاعتة، ألن  من ليس  ة هذا الز  مد   يمن موسى: سبعة أساعي . إن   •
ابيير، وإذا كييان عيييد القياا كييان عييدد أسيياعيعها أكما تقييد   فييإذا كييان عيييد القياميية مُ  كييان عييدد  ميية متييأالرا

مين كتيا   ܐܩܢܐܐأساعيعها أقل. وعخصيو  يمين موسيى، راجي  الم حظية المرقمية فيي الصيلحة 

ة عالرغم من أنها غير بعة لهذا الزمن من الليتورجي  ت األساعي  الس  ل  أكتم  شرا كيف الحوذرا، التي ت  
 ة.   ة الليتورجي  فاعلة في الص  

(: أرععة أساعي . راج  الم حظة الُمرقمة فيي ܡܥܠ  -الدالو  يمن تقديس الكنيسة أو )ساعوع •

ة تبيدأ عأرععية نة الطقسيي  ة حساعها، ومعنى جعل الس ير سبب التسمية وكيلي  التي تُلس    ܐܩܣܓالصلحة 

 أساعي  وتنتهي عأرععة أساعي . 
أورشليم كل ة هيب  ت  شلال المقعد الجالس على ع  عمرتبطة وهي ُجمعة الذهب: "تلي أحد العنصرة،  •

ا. عحسييب شييرا حنانييا الحييدياعي. سييوالن عطييرس ويوحن ييالر  ، عواسييطة (10-3/1)أع  مسييتعطياا
تييب ده كُ ، وهيذا ميا تؤك يا وليسيت عييداانيية صيلوات هيذه الجمعية تيد  عليى أنهييا تيذكارا عُ  ه أن  وننيو  
 .12 ة المخطوطة"الص  

 ن الرسل. م  األاليرة من ي  ل عه في الجمعة ا: يُحتل  بعين تلميذا تذكار اإلثنين والس   •
 بعة(.تذكار شموني وأعنا ها )الس   •

                                                           
 .154اآلثورية، ص-سامل )امل(راص(، الصور الليلورجية عل  مدار الننة ال(قنية لننينة املشر  النلدانيةد. جاإ ح -10

كلمة  اارسة   ني ةا "ا اةد ا ن  مةن السة   ال،د ةدة"، ناةا  ܢܐܘܣܪܐܝܝ ، "إن عبارة 166صالمصدر السابق، -11 •

از ران نقر باً. إن السبب الذي ،ي  كناب الصالة  نر،م كلمة   21الناقع  نااق هذا ا اد اال قالب الص فا، الذي  نااق 

أي "هللا"، مما ،ي  المنر،م  فكر بـ أسم "هللا" ن نر،م بـ "ع د هللا"، نلكةن  ܝܝܠ " بـ "ع د هللا" هن عبارة ܢܘܣܪܐܝܝ  "

 ال نن،د أي براه ن ا لنلن،   )نال   ميا ا الكلمات( نسمح بإعطاء هذا المي ى لهده الكلم . 
 .163املصدر النابمل، ص- 12
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معة الُمعترفين، تذكار لمار شمعون عر صباعي كميا تذكار مار شمعون عر صباعي: نجده في جُ  •
مين كتيا  الحيوذرا،  371راجعية الم حظية المرقمية فيي الصيلحة . لكن مين الي   مُ سبق ذكره

ن عير صيباعي الجياثليق البطرييرك، تلمييذ ميار تذكار ميار شيمعو-"الجمعة السادسة من الصيف
يونانييية،  655معيية اآلالم سيينة لييوا معييه. لقييد استشييهدوا فييي جُ ذين تكل  فافييا الجيياثليق، واآلعييال ال يي

م إليى هُ مي دية. في كرخ ليدان في مقاطعة االهواي، في عهد شاعور المليب. وأرجيت تيذكارُ 344
ذي يُقام في هيذه الجمعية، فيُشيير إليى ما التذكار ال  ة. أهدال عام  معة المعترفين، وهي ذكرى الش  جُ 

اعي في كرخ لييدان. ودُفين ميار شيمعون فيي شوشيان فيي ذعح مار شمعون عر صب  يوم تكريس م  
هيذه التراتييل: مؤل يف  هاعي رسا ل. ويُقا  إن  معون عر صب  مار ش  دعى شوش. ول  تُ ومنطقة عي م 

 ...".ععين اللكر والحب   ،وإن نزعتم... ،يا عار  أفكار البشر...
 تذكار مار توما الرسو : يُصاد  الرالث من شهر تموي من كل سنة. •
ه يوليطة: يُصاد  الخامس عشر من شهر تموي من كل سنة. •  تذكار مار قورياقوس وأم 

  : يُصاد  التاس  عشر من شهر تشرين الراني من كل سنة. يعقو  الُمقط   رتذكار ما •

 من كتا  الحوذرا. ܐܫܡ الصلحة حظة المرقمة في راج  الم 

 

ا: ال ص   • ܘܥ اعوعات )ة الس  ثالرا  ة( عحسب األيمنة الطقسي  ܫܒܐ

ييرت  ة فييي كنيسيية المشييرق ت  نة الطقسييي  الس يي ن  إ • يي"، ال ييدعير الخ صييي  ز علييى مراحييل "الت ييك  ه ذي اتم 
. إذا، كتيا  الحيوذار مبنيي عليى هيذا المحيور، األرييي   يسوع المسيح من ال   واقعيه التياريخي  
نة إليى أيمنية قسيم الس  اإلص ا قام على، ت   لنا أن   فُ كش  وعرض المحتوى الكامل لكتا  الحوذرا ي  

ܘܥܐ )تُيدعى نة من سبعة أسياعي  تكو   مُ  يي   يمنية. وكيل  أسياعوعات أو أسياعي ( وعيددها تسيعة -ܫܒܐ ن م 

ة. الراني نة الطقسي  ن البشارة" في عداية الس  م  ن من سبعة أساعي ، عدا يمنين، األو  "ي  و  ك  ت  ي   قسي  ط  
 الزمنين على أرععة   نمن هذي دواح حتوي كل  ة، إذ ي  نة الطقسي  "يمن تقديس الكنيسة" في نهاية الس  

 ة وعدد أساعيعها عحسب كتا  الحوذرا:أسمال األيمنة الطقسي   وهنا نُدرج أساعي .

 أرععة أساعي . (ܣܘܒܪ يمن البشارة )  •

 ( اسبوعان.ܝܠ  يمن المي د )  •

 ( ثمانية أساعي .ܐܢܚ )يمن الظهور   •

 ( سبعة أساعي .ܪܒ  ܨܘܡ وم الكبير )يمن الص    .1

 ( سبعة أساعي .ܩܝܡ  يمن القيامة )  •

 ( سبعة أساعي .ܫܠܝܚܐ يمن الُرسل )  •

 ( سبعة أساعي .ܩܝܛ يف )يمن الص    •

 ( سبعة أساعي .ܨܠܝܒ -ܝܠܝ الصليب )-ايمن إيلي    .2

 ( سبعة أساعي .ܡܘܫ يمن موسى )  •

 ( أرععة أساعي .ܥ ܐ  ܩܘܐܫيمن تقديس الكنيسة ) .3

اأما األعياد المار نح، عييد القيامية، عييد : عيد المي د، عييد اليد  انية )أي الرعي ة( فهي سبعة أي ا
 ب.ليي، عيد الص  وا القُدس، عيد التجل  عود، عيد حلو  الر  الص  
ييت  نة ت  ، والس ييأسييبوعاا 60ة كمييا فييي أعيي ه هييو الطقسييي  السيينة جمييوع أسيياعي  م   ن  إ  52ن ميين و  ك 
: ،ةنة الطقسي  في الس  إيافية ا. إذا، هناك ثمانية أساعي  أسبوعا   وهذا ألن 
من موسى، عدد أساعيعهما غير ثاعت وهو مرتبط عربوت تياريخ االحتليا  ععييد نح م  ي  يمن الد   ✓

 القيامة. )راج : أع ه م حظة عخصو  يمن الدنح ويمن موسى(.
 ا.ليب قبل عداية يمن إيلي  في حاالت استرنا ية، لئ  يق  عيد الص   يف يلقد أحداا واحداايمن الص   ✓
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ة، لميا لهيا نة الطقسي  الس   ةيمن من أيمن ة لكل  ة والتعليمي  ق إلى شرا الملاهيم ال هوتي  طر  لن نت  
. 13الصلحات صرها اآلن في هذه  ة عميقة وُمتراعطة م  عع ها البعض، ال يمكن ح  فكري  من أععاد 

وعيش  ها إال من ال   تطبيقها عملي ا وفكري اة ال يمكن فهمنة الطقسي  الس   لكن تبقى الُمع لة في أن  
تحتويهييا ميين ة إلييى شييعبها عمييا رتلييه وتقييرأه، وهنييا دور الكنيسيية فييي إيصييا  طقوسييها التعبدي ييمييا تُ 

ال أكريير.  ترتيلهييا عييادةا يُصييبح ة عميقيية وفريييدة. وإال  سييتبقى نصييو  ال فا ييدة منهييا، وروحاني يي
حتوي على قرالات للكتيا  الُمقيدس ععهديية ة لكنيسة المشرق ت  نة الطقسي  الس   أن  عاإليافة الى ذلب 

لار الخمسة لُكتيب الشيريعة، األس ى منمن العهد القديم، األولقرالتين قرا القديم والجديد، أي أنها ت  
 رسيا ل عيولس الرسيو  والرانييةمين  ة. أما العهد الجديد، فالقرالة األولىاألسلار النبوي   من والرانية

 .     األرععة األناجيل من

 الاتمة

لي في إدراج "كلمية هللا" والتأم   ة لها طاععها التعليمي  ة" في الكنا س الرسولي  نة الطقسي  "الس   ن  إ
علييم الكنيسية عاليذات، تهيا الناععية مين ت  ي حياة الشعب المؤمن، ويتم ذلب من الي   ليتورجي  الحي ة ف

يي"كل   رع  ذين لهييم الل ييل فييي ي  ونصييو   عا هييا، ال يي تييي ة ال  " وإيصييالها الييى أعميياق اإلنسيياني  هللا ة  م 
يا" ألي كنيسية يكيون "التقيويم الكنسيي   أن نبغيي   ى منها إلى يومنا هذا. لذاذ  غ  ت  ت   ن أللشيعب و ملهوما

 .هة إستخدام  يعر  كيلي  

 ،ة أو عمليية معرفية األيمنية )الييومة حسياعي  لييس عملي يهيذه المقالية قديميه فيي ت   م  ذي ت  الشرا ال   •
لنيا  ق  ق يذي ح  ص ال ية مي  الُمخل ية واآلني ينا اليومي يت  سيير  د لنا م  " يُحد   نة(، هو "تقويم كنسي  الس   ،هرالش  

 ا. كييان كتييا  الحييوذرا أساساييوسيييبقىعنييا إلييى اآلن م   ر  " وهييو ُمسييتم  عتييدعيره الخ صييي  -"الخيي  
، وهو كنز  فييه الكريير مين تهاه المصدر الجدير لدراسة لكنيسة المشرق، كون نة الطقسي  نا الس  لطرح  

لنا سنجد اغوارها العميقة، وكلما اعتقدنا في وصو ععدُ نسبُر ة" التي لم ة والروحي  الكنوي "ال هوتي  
، فكري يا تهياف  عر  مكين م  حقيقة "معرفة هللا" ال يُ  فها، وهي أن  عر  ا ن أكبر من التي ُكن   أنلسنا أمام حقيقة  

 (.ܒܪܘܝ ها م  الخالق )عيشُ ة هي هذه الحياة التي ن نة الطقسي  . والس  من ال   االتبارها اليوميعل 
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