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 (2) قداس كنيسة املشرق طقسيف  ودوره الوهية الروح القدس

 

 شموئيل)القس شمعون( القس شموئيل 

 

 وبصورة غير منظورة، رتبطتفالليتورجية عقيدة التثليث في صلواتها بفظ كنيسة المشرق ت تح

 ألنهيأتي االهتمام بالروح القدس ، واسرار الكنيسة السبعة مع وباألخص بصميم حياتها الروحية

 .الروح القدس من دون الشركة مع مع المسيح، لإلنسانمقدسة تتم  ما من شركة

ما هو رجاء دعوة المؤمنين ليعلموا  تعمل على استنارة ،النعمة المعطاة من خالل الروح القدس

 .غير منفصل عن اآلب واالبن  الروح  وان  هناك عمل واحد للثالوث المقدسألنه    1يسوع المسيح،

 

في سر القربان المقدس، يعمل الروح القدس على تحويل الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه 

وعلى  واالتحاد مع المسيحإحالل نعمة الثبات وخبز الحياة المؤمنين لتناول من اجل  المقدس،

 الحياة األبدية. لنوال  ،على التوبة ةأالخطمساعدة 

في الجزء الثاني من شرح قداس كنيسة المشرق، سوف نتناول الوهية الروح القدس في طقس  

 التالية: المراحلخالل من  ذلكيمكن مالحظة فيها، حيث  وابراز دورهقداس ال

 

 : في رتبة اعداد التقادماولا 

 

 :يقول، ية في التنور "الفرن"الملكالبرشانة الكاهن  عندما يضع

 .منه" ليتعمذ"انحدر ملك الملوك للعماذ، وأحنى رأسه امام يوحنا 

ܲܲܲܬܲ ܚܲ ܐܲܢܠܟܲ ܐܲܕܡ  ܲܟ ܲܠܡ  ܲ ܲܐܕ ܲ ܥܡ ܲܠ  
 ܲ
ܲ ܘܐ  ܩܕ ܲ ܗܲܲܫܲ ܢܲܪܲ ܪܟ 

ܕܲ ܕܢܲ ܲܢܢ ܲܚ ܲ ܡܲܝܘܲ 
 
ܗܲܡܲ ܡ  ܲܢ 

 
: 1)أف "  مستنيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح، أبو المجد، روح الحكمة واإلعالن في معرفته، "   1

17-18.) 
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المدونة   تهشهادامام  و   معمودية يسوع على يد يوحنا المعمذانمشهد    امامالى اننا  تشير هذه لحظة  و 

 الذي جاء الصوت السماويو  2،"إني قد رأيت الروح نازال مثل حمامة من السماء فاستقر عليه"

 .3"به سررتالذي "انت هو ابني الحبيب، 

منذ لحظة في مراحل التحول في القداس،  5وهو يمجد المسيح 4الروح القدس هو روح التقديس

 .وإعطاء الجسد والدم في المناولة اعداد رتبة التقادم والى لحظة القيامة

 

 آلب والبن في الجوهرألقنومي اومساواة الروح القدس  التثليث والتمجيدفي  :ثانياا 

 

 :علىفي قداس كنيسة المشرق  التثليث ينص

 "باسم اآلب والبن والروح القدس إلى األبد أمين"

ܢ ܠܡܝ  ݂ܕܫ ܐܲܠܥ  ܚ ܐܲܕܩܘ  ݂ܒܪ ܐܲܘܪܘ 
 
݂ܒ ܐܲܘ 

 
ܡܲܐ  ܲ.ܒܫ 

 :التمجيدينما ب 

 ""المجد لآلب والبن والروح القدس

ܝܢ ܝܢܲܘܐ ܡ  ܡܲܐ ܡ   
ܠ  ܡ ܐܲܠܥ 

 
ܡܲܥ݂ܕ 

 
ܠ  ݂ܕܫ ܐ:̣ܲܡܢܲܥ  ܚ ܐܲܕܩܘ  ܠܪܘ 

 
݂ܒܪ ܐܲܘ 

 
݂ܒ ܐܲܘܠ 

 
݂ܒܚ ܐܲܠܐ  ܲ.ܫܘ 

 

وحدانية هللا في االقانيم ، وتهتم كنيسة المشرق في طقوسها على التأكيد على  وال يضاف شيء اليها

 الثالث، من خالل استخدم كلمة "باسم" باللفظة المفردة، للتشديد على الوهية الواحدة الموحدة،

الذي يرسمه مجاوبة الشعب للسالم الثالث في وضوحاً  أكثرونراها  آلب، األبن والروح القدسل

 له بعد ان يقول: "السالم معكم"على الشعب، لكاهن ا

 يليق القدس بالقديسين بالوفاق.الكاهن: 

݂ܬ ܐ ܠܡܘ 
 
ܐܲܝ ܐ ܐܲܒܫ   

ܫ  ܕܝ 
 
݂ܕܫ ܐܲܠܩ  ܲ.ܩܘ 

 

 (.33: 1)يو   2
 (.22: 3(، )لو 11: 1)مر   3
 (.11: 6كو  1) وهكذا كان أناس منكم. لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا"   4
 (14: 16)يو  " ذاك يمجدني، ألنه يأخذ مما لي ويخبركم"   5
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واحد هو الب القدوس، واحد هو البن القدوس، واحد هو الروح القدس، المجد فيجيب الشعب:  

 لآلب والبن والروح القدس، الى البد اآلبدين آمين.

ܡ ܐ:ܲ ܐܲܥ   ܢ  ݂ܒ ܐܲܲܘܥ  ݂ܒܚ ܐܲܠܐ   ܫ ܐ:ܲܫܘ  ܕܝ 
 
ܚ ܐܲܩ  ݂ܕܲܪܘ  ܫ ܐ:ܲܚ   ܕܝ 

 
݂ܕܲܒܪ ܐܲܩ  ܫ ܐ:ܲܚ   ܕܝ 

 
݂ܒ ܐܲܩ 

 
݂ܕܲܐ  ܚ  

ܕ ܚ ܐܲܩ   ܠܪܘ 
 
݂ܒܪ ܐܲܘ 

 
ܝܢܘܠ  ܢ:ܲܐ ܡ  ܠܡܝ  ܡܲܥ 

 
ܠ  ܫ ܐ:ܲܠܥ  ܲ.ܝ 

 

كما ينهي الكاهن صالته ايضا بها بها،  بدأ القداس في لحظة نطقه، التثليثمن خالل  يعلن الكاهن  

 ."الى البد"و  "يا رب الكل"في نهاية معظم صلواته، ويضاف اليها 

 :الكاهن في أيام اآلحاد واالعياد يقول، فمثالً 

ضعفنا بحنانك، لنخدم األسرار المقدسة التي اعطيت لتجديدنا يا ربنا والهنا، "الكاهن: قوي 

 ."إلى األبد اآلب والبن والروح القدس، يا رب الكلوخالصنا. برحمة ابنك الحبيب، 

 

ܕܥ ܐܕ  ܐ(ܟ ܗܢ ܐܲ ܐܲܘ    
ܒ   
ܕܒܫ  ܫܲܲ:ܲ)ܕܚ   ܡ   

ܢܫ 
 
ܚܢ ܢ ݂ܟܲܕ 

 
ܢܲܒ 

 
ܬ  ܠܘ  ܡܚܝ 

 
ܢܲܠ 

 
ܗ  ܠ 
 
ܢܲܘܐ 

 
ܝ ܠܲܡ ܪ  ܚ  

݂ܒܪ ܟ݂ܲܲ ܚܡ ܘܗܝܲܕ  
 
 
ܫ ܐ.ܲܒܪ  ܠ  ܢܲܚ  

 
݂ܟܝ ܢ 

 
ܗܲܕ  ܪܩ ܢ  ܠܦܘ 

 
ܕ ܬ ܗܲܘ  ݂ܒܘܲܠܚܘ  ܗ  ܐܲܕܐ ݂ܬܝ   

ܫ  ܕܝ 
 
ܙ ܐܲܩ 

ܠ݇ܐܪ  
ܢ ܠܡܝ  ܕܫ ܐܲܠܥ  ܚ ܐܲܕܩܘ  ݂ܒܪ ܐܲܘܪܘ 

 
݂ܒ ܐܲܘ 

 
݂ܒ ܐ.ܲܡ ܪ ܐܲܕ݂ܟܠ:ܲܐ  ܒܝ  ܲ.ܚ  

 

يا رب " ـاآلب، ولذلك تنتهي ب  اقنوم كل صلوات الكاهن في قداس كنيسة المشرق موجهة الى

ܕܫ ܐܲܲ البد"الكل، ألب والبن والروح القدس الى  ܲܕܩܘ  ܚ ܐ ܲܘܪܘ  ݂ܒܪ ܐ
 
ܲܘ  ݂ܒ ܐ

 
ܲܐ  ܲܕ݂ܟܠ: ܡ ܪ ܐ

ܢ ܠܡܝ   "الى البد البدين آمين"فتنتهي مباشرةً، موجهة الى المسيح  قليلةما عدا صلوات ܲ.ܠܥ 

ܝܢ ܢܲܐ ܡ  ܠܡܝ  ܲܲ.ܠܥ 

 

 التاسعة صباحاا  عند : في سبب بدء قداس الكنيسةثالثاا 

الرب جسده ودمه،  إليهميقيمون االسرار في الوقت ذاته الذي أسلم والرسل، كان تالميذ المسيح 

، واستمر هذا ردحاً من 6صف الليل ويمضون الليل كله في الصالة حتى الصباحت أي ليالً، عند من

 الزمن.

 
وكانت . مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكالم إلى نصف الليلوفي أول األسبوع إذ كان التالميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو "   6

 (.8 – 7: 20)أع  .مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها
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بأن تقام قداس االسرار في الساعة الثالثة )التاسعة   7ايشوعياب الثالث الجدالي البطريرك مار  أمر   

، للكنيسة طريقهماثناء صباحاً بتوقيتنا االن(، بسبب تعرض المؤمنين الى السرقة من اللصوص 

 .او تعرض بيوتهم الى السرقة اثناء غيابهمليالً، 

 خطب بهاالتي ( الى انها الساعة صباحاً  الى الساعة الثالثة )التاسعةموعد القداس،  سبب تغير

حل  هو منالروح القدس للتأكيد على ان  9، 8، عند حلول الروح القدس الشعب وتحدثبطرس 

 .10موعد اآلب، الذين كانوا ينتظرون مع المجتمعين في اورشليمعلى الج 

 وباألخص، ليالً، تحيي قداس االعياد المارانية، واآلخربين الحين والزالت كنيسة المشرق، 

، ليالً يسوع المسيح مع التالميذ استذكاراً للعشاء االفخارستي الذي اقامه الربالميالد والقيامة، 

 .وعمالً بما كان جارياً في زمن الرسل وبدايات انتشار المسيحية في بالد النهرين

 

ا    11"الصالة النافذة" ،ܐܬ  ܲܪܡܝ݂ܲܡ  ܲ قراءة المرميتا: رابعا

 

مرميتا واحدة ترمز الى ان المسيح هو واحد )ابن هللا( اذ بالهوته ولد من في بدء القداس تقال 

تتكون من ثالثة و  12، اآلب قبل كل األزمنة وبناسوته ولد من مريم العذراء في آخر األزمنة

 مزامير داللة على االقانيم الثالث.

"يتم قول تين من المرميتا او المزمور، رفي آخر آيتين االخي و 
 ܲ
ܩ 
 
 اي التعقيبة "ܦܬ ܐܐ 

  "اعترف لك في الكنيسة العظيمة" 

ܒܬ  ܲܐܒܥܲ ܲܟܲ ܘܕ ܐܲܠܲ ܐ ܲ
 
ܲܕܬ ܐܲܪ 

 
 (م.646-628بطريرك كنيسة المشرق )  7
 .10-9، ص2017(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة، أبونا، ألبير )أألب  8
الن هؤالء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، النها  ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كالمي، "   9

 (.16 -14: 2" )أع الساعة الثالثة من النهار
 (.4: 1)أع   10
 .احدى المجموعات الستين التي يتكون منها كتاب المزامير  11
 .2012، 1حكيم، قرداغ حنا )االركذياقون(، أسئلة واجوبة في تفسير القداس اإللهي للراهب يوحنا برزوعبي. مجلة كنيسة بيث كوخي، العدد   12
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 الذي قام  يوحنا المعمدانمن خالل على الشريعة  خلداللة على التغيير الذي أدللتغير اللحن ف

بصوت عالي داللة على صوت يوحنا، ويرتل البيت األخير  13،غفران الخطاياالماء لية دمعمو ب 

  14.الصوت الصارخ بالبرية الذي كشف ان االبن كان مخفياً في الجسد

قد كذلك يشير المطران كيوركيس الى انها ترمز الى صوت يوحنا، وهذا التباين يشير الى يوحنا 

" هوذا حمل هللا هللا نازلة، فقال رأى المالئكة التي تخدم الرب يسوع وان السماء انفتحت وروح 

 16، 15.الذي يرفع خطية العالم"

لتجلي يرمز هنا    "المجد لآلب والبن والروح القدس"في نهاية المرميتا،    التمجيد من قبل الكاهن

، اآلب بالصوت، واالبن بالحضور والروح القدس 17االقانيم الثالث االلهية عند نهر المعمودية

 18 استقرت على المسيح.على شكل حمامة 

 

ا   : رتبة كالم هللاخامسا

 

لقد أولت كنيسة المشرق أهمية لقوة الكلمة اإللهية في أسرارها، ألنها تؤكد حضور المسيح من 

 خالل كالم هللا في العهدين القديم والجديد قبل حضوره في التقادم على المذبح.

ثقافة مسيحية عميقة من غنى الكتاب المقدس، وغذاء الغاية األساسية من رتبة كالم هللا هي إعطاء  

روحي ال يتناوله المسيحي على انفراد، بل مع إخوته المؤمنين وبإرشاد الرئاسة الكنسية التي 

 19تستجيب للنعمة اإللهية الخاصة التي يعلنها الرب لها، ليكشفوا سر كلمة هللا.

لكلمة اإللهية المحيية، قبل تغذيتهم واشتراكهم في رتبة كالم هللا، يتم االهتمام بتذوق المؤمنين ل

وهذا التذوق لقوة الكلمة نجده في إنجيل لوقا عندما تركت مريم أختها تعد  20بالقربان المقدس،

 21الطعام وذهبت لتجلس عند قدمي يسوع "تسمع كالمه".

 

 
اآلثورية وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري. منشورات دار نجم المشرق  –(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية اسحق، جاك ) المطران  13

 .35، ص 2012بغداد 
 .2012، 1حكيم، قرداغ حنا )االركذياقون(، أسئلة واجوبة في تفسير القداس اإللهي للراهب يوحنا برزوعبي. مجلة كنيسة بيث كوخي، العدد  14
 (.29: 1 )يو  15

16 Connolly. R.H. Acommentary on the Mass by Nestorian George Bishop of Mosul and Arbel (10th Century), OIRSI, 
Paurastya Vidyapitham, Vadavathoor, Kottayam, Editor: Fr. Robert Matheus  India, 1909.p 32. 

 8قسم األول صالة الفرض، الفصل األول، ترجمة المطران أميل نونا واألب ماهر كورئيل.....صالقطري، مار إبراهيم برليفه، تفسير الخدم ال  17
 (. 17-16: 3)مت   18
 .61، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   19
 .63نفس المصدر السابق، ص   20
 .(10: 39)لو   21
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 لقد خصصت الكنيسة في قداسها االحتفالي، أربع قراءات، وكالتالي:

 القراءة األولى من التوراة، من االسفار الخمسة األولى من العهد القديم. .1

 ة الثانية من اسفار األنبياء او من كتاب أعمال الرسل.القراء .2

 القراءة الثالثة من رسائل القديس بولس. .3

 القراءة الرابعة من االنجيل المقدس. .4

 

هذه القراءات، ليست قراءات تأريخية او استذكاريه لحدث حصل في الزمن الماضي، بقدر ما 

من الحاضر، وعلى المؤمن ان يتهيأ هي دعوة الى عيش موضوع القراءة، بخبرة روحية في الز

لها لكي يعيش خبرة والدة، موت وقيامة المسيح من خالل القداس، حيث يربط بين تراتيب هذه 

القراءات األربع، خط فكري والهوتي واحد، وغاية واحدة، ولها طابع إرشادي توعوي ورجائي، 

مدها الكنيسة من العهدين، القديم للتعريف أن يسوع المسيح هو اإلله الحقيقي ، وهذه الحقيقة تست 

في عهدين مترابطتين غير قابلين لالنفصال، حيث أعد العهد األول البشرية للخالص والجديد، 

 22. النهائي في العهد الثاني الجديد

 

الستنارة بكلمة هللا لغرض تقبل الروح القدس من خالل كلمة وغاية الكنيسة من هذه القراءات، ا

   23جمع من الناس في قيصرية، فاقتبلوا الروح القدس.مع س عندما كان يتكلم هللا، كما فعل بطر

 االستنارة بكلمة هللا لها دورها في اعداد الشعب للتوبة قبل التناول من االسرار.

 

ا   النجيل وتقبيله من قبل السقف د: طريقة اسناسادسا

 

يسند الكاهن االنجيل تجاوباً مع كلمة الرب الذي قال " على فم شاهدين او ثالثة تثبت كل كلمة" 
والرب في ظهوره شهد له اآلب والروح القدس.   25وعندما تراءى هللا البراهيم ظهر مع مالكين    24
الكتاب،   واالن ايضا، حينما يدنو القسيس لكي يضع االنجيل قبل قراءته فهي شهادة االنجيل في26

 والقسيس بالصوت.

 
 95، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   22
 (.44: 10" )أع فبينما بطرس يتكلم بهذه االمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة"   23
 (.17: 8)يو   24
 (.2 - 1: 18)تك   25
 النهاية(. -13: 3)مت   26
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ليدل على مسحه بااللوهة ولكي يظهر   وبعد االنتهاء من قراءته،  يقبل االسقف االنجيل قبل قراءته

 27 .الكلمة االلهي الذي سكن في انسان منا وهو االسقف

 28،وعن كماله عن االبن ، شهادةمن خالل القراءاتو، يقدم المنبثق من عند اآلب الروح القدس

  .ويعمل على تعزية المستمعين

 

ا  ܚ ܟ݂ܲ : معك ومع روحكسابعا ܡܲܪܘ  ܡ ݂ܟܲܘܥ    ܥ  

 

ܢ "السالم معكم" عندما يقول الكاهن: ܡ݂ܟܘ  ܡ ܐܲܥ    ثالث مرات في القداس ܫܠ 

 "معك ومع روحك" يجيب الشعب:

ܡ ܐ:ܲ ܐܲܥ   ܢ  ܚ ݂ܟܲ.ܘܥ  ܡܲܪܘ  ܡ ݂ܟܲܘܥ   ܲܥ  
 

تشير أيضاً الى ان الكاهن يحتاج أيضاً للصالة وان تتضرع الكنيسة من اجله لكي ، مع روحك

يعتقد آباء الكنيسة ان هللا يعين لكل من البطريرك واالسقف والكاهن،  29يقتني هو ايضاً السالم.

 31، 30.مالكاً خاصاً يساعده في اداء مهامه السامية

 التي تحرسه اثناء واجباته الكهنوتية  32،  نعمة الروح القدس المعطاة للكاهنتشير الى    مع روحك""

 وترافقه اثناء االسرار.

 

ا: في قانون    نيقيةايمان ثامنا

 

 :، وفيما يتعلق بالروح القدس بما يأتيايمان نيقيةتعترف كنيسة المشرق ومن خالل قانون 

1. " ً  ."، التجسد االلهيتجسد من الروح القدس، وصار انسانا

 
 .48، ص2017، عنكاوا(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل األبأبونا، ألبير )  27
 (26: 15" )يو انا اليكم من االب، روح الحق، الذي من عند االب ينبثق، فهو يشهد لي سأرسلهومتى جاء المعزي الذي "   28
 .29ܦ ، 1928 ، ܡܘܨܠ ،ܡܛܒܥܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ، ܕܪܘܚܐܦܘܫܩ ܐܪܙܐ ܠܡܪܝ ܢܪܣܝ ܟܢܪܐ  ، ܝܘܣܦ)ܩܫܝܫܐ( ، ܩܠܝܬܐ  29
 .62-61توما المرجي، كتاب الرؤساء، ترجمة االب البير ابونا. ص   30
اآلثورية وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري. منشورات دار نجم المشرق  –اسحق، جاك ) المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية   31

 .49 ، ص2012بغداد 
 .2006، 22سؤال وجواب في تفسير القداس اإللهي حسب طقوس كنيسة المشرق اآلشورية الكلدانية. ص 100حكيم، أركان حنا،   32
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، االنبثاق من اآلب وبانه "بالروح القدس روح الحق المنبثق من اآلب، الروح المحيي "  .2

 الروح محي للبشر، للحياة االبدية.

 

 : رسم الكاهن عالمة الصليب على التقادمتاسعاا  

 

إن التحول الجوهري في القداس يتم عبر كلمات التقديس التي  33يقول الربان جبرائيل القطري

يتلفظ بها الكاهن وعبر إشارات الصليب التي يرسمها ويكتمل عبر حلول الروح القدس على 

  34.التقادم

والتي تكتمل يرسم الكاهن ثالث مرات عالمة الصليب على التقادم بيده، على مثال ربنا يسوع، 

 35ى التقادم.عبر حلول الروح القدس عل

 36الرسم الثالث على التقادم يشير الى اكتمال تقديس االسرار.

 كنيسة المشرق تؤمن باالستحالة الحقيقية الجوهرية للخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه المقدس

 .في سر القداس ، وهذه من مفاعيل الروح القدسان تبنا توبة حقيقية 37وبها نتحد مع المسيح

 

 قبل استدعاء الروح القدس ،سجود الكاهن: عاشراا 

 

الشعب، الى سقوط ابينا آدم االول، وهذا ومعه  قبل حلول الروح القدس، يرمز سجود الكاهن

 .ته فيسجد له كما يسجد لآلب واالبنيتضمن اعالناً بالوهي القدس، للروح السجود واالكرام

يسجد الشعب مع الكاهن ويتضرع معه لتأتي نعمة الروح القدس وتّكمل االسرار المقدسة، وهكذا 

 38.فاننا نركع ونسجد بالسكوت والرهبة اكراماً لمجيء النعمة

 

 
 م، ثم اصبح استاذاً في مدرسة ماحوزي الالهوتية في المدائن.615كان طالباً أو استاذاً مساعداً في مدرسة نصيبين عام   33
، ص 2012م، بغداد 615اآلثورية، وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري عام  –قداس كنيسة المشرق الكلدانية  اسحق، جاك )المطران(، شرح  34

109-110. 
وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري. منشورات دار نجم المشرق  اآلثورية –اسحق، جاك ) المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية   35

 .109، ص 2012بغداد 
 .63ܦ ، 1928 ، ܡܘܨܠ ،ܡܛܒܥܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ، ܦܘܫܩ ܐܪܙܐ ܠܡܪܝ ܢܪܣܝ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ ، ܝܘܣܦ)ܩܫܝܫܐ( ، ܩܠܝܬܐ  36
 (.56: 6" )يو من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه"   37
 آ. 202جبرائيل القطري، تفسير الخدم الكنسية، ورقة   38
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 .لتكن نعمتك علينا يا سيدي مثلما انتظرناك: في هذه االثناء الشماس يقول

ܡ ܫ ܐ:ܲ  
ܪܲܫ 

 
ܟ݂ܲܬ ܗܘ ܐܲܲܘܐ ܡ  ܢܲܠ  ܢ   ܟܝ 

 
ܢ ܐܲܕܣ 

 
ܝܟ 
 
ܝܢܲܡ ܪܝ ܐܲܐ 

 
ܬ̣ ܟ݂ܲܥܠ  ܝܒܘ  ܲ.ܛ  

 

 الى ان يقول: فيؤدي الكاهن صالة سرية

 

 ."... ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته"الكاهن: 

 

 "قفوا بالسكوت والخشوع وصلوا، السالم معنا.": يقول الشماسف

ܢ ܡ   ܡ ܐܲܲܥ   ܠ ܝܢ:ܲܫܠ  ܡܨ  
 
ܢܲܘ  ܢܲܩ ܝܡܝ 

ܝܬܘ  ݂ܒ݂ܕܚܠ݂ܬ ܐܲܗܘ  
 
ܠܝ ܐܲܘ  ܲ.ܒܫ 

 

تنبيه من الشماس موجه الى الشعب قبل استدعاء الروح القدس للتضرع والسجود مع الكاهن 

 39.النعمة لمجيءبالسكوت والرهبة اكراماً 

 يرمز هذا الوقوف الى مثلما وقعنا بادم االول، نهضنا بآدم الثاني بالمسيح يسوع ربنا.

 

ܫ ܐ : استدعاء الروح القدس "حادي عشر ܕܝ 
 
ܚ ݂ܟܲܩ  ܐܲܡ ܪܝܲܪܘ  ܐܬ  " وليأت يا رب روحك  ܘܢ 

 القدوس..."

 

ستقر على القربان ويباركه ويقدسه ويقدس ي يبتهل الكاهن الى هللا لكي يرسل روحه القدوس و 

ً للقيامة من بين  ً للذنوب وصفحاً عن الخطايا ورجاًء عظيما جميع المتناولين ليكون لهم غفرانا

 40لكوت السماء.االموات وحياة جديدة في م

 

 
 آ. 202جبرائيل القطري، تفسير الخدم الكنسية، ورقة   39
 .34ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ،(ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ  40
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ليكشف رجوع النفس للجسد ويكون حياً وغير الكاهن يدعو الروح لينزل على الجسد والدم 

 41.مائت

يرمز هبوط الروح القدس على التقادم، القبول من قبل هللا ومنح الخالص للذين يقدمون المجد 

 42.القربان، ينبوع الخالص أصبحالسم هللا العظيم، حيث 

 

بعد حلول الروح القدس ال يرسم الكاهن عالمة الصليب على القرابين الن االسرار قد اكتملت 

كما تبعد البخور لكي ترمز الى ابتعاد وان المسيح قام وبطل الموت وملكت الحياة في هذه االثناء.  

 43لوحده.. الكاهن يرفع الغطاء ويركنه جانباً  الموت عن بني البشر النه بسبب الموت كان التكفين

 

بل انهما جسد المسيح ال يعني هذا ان للمسيح جسدين، الواحد في السماء واآلخر على االرض 

 44الواحد.

 

 

 الكاهن مرة اخرى ل يسجدحلول الروح القدس،  بعدعشر:  ثاني

 

 :سعندما يتم غلق ستار الهيكل، للمرة الثانية، يقول الشما

 "...المسيح سالم العلويين وأمن الرضيين العظيم"

ܚܬ ܝ  ܐ  
ܒ ܐܲܬ 

 
ܝܢ ܐܲܪ 

 
ܝ  ܐܲܘܫ  ܡ ܐܲܕܥ ܠ  ܚ ܐܲܫܠ  ܲܡܫܝ 

 

لنه قد حل الروح القدس بعد تقديس القربان، ال يسجد الكاهن امام القربان، بل يحني رأسه فقط ف

والتي ترمز الى القيامة واالنبعاث، وبعد االنبعاث لسنا بحاجة الى للسجود الننا  على التقدمة

 سوف نعيش في ملكوت هللا.

 

 
 .2006، 27سؤال وجواب في تفسير القداس اإللهي حسب طقوس كنيسة المشرق اآلشورية الكلدانية. ص 100حكيم، أركان حنا،   41
 .18، ص 2018المخلصي، منصور )االب(، النوافير المشرقية بحسب مخطوطة مار اشعيا، بغداد   42
 .2006، 28طقوس كنيسة المشرق اآلشورية الكلدانية. صسؤال وجواب في تفسير القداس اإللهي حسب  100حكيم، أركان حنا،   43
وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري. منشورات دار نجم المشرق  اآلثورية –اسحق، جاك ) المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية   44

 .48، ص 2012بغداد 
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ً في طقس كنيسة المشرق عند حلول عيد القيامة، حيث تمنع الكنيسةويالحظ  السجود  هذا جليا

 يوماً. 50أي للفترة  ،قسطيت "سيم بوركا" من فترة القيامة والى عيد حلول الروح القدس، البن

، تحتفل الكنيسة بطقس السجود النتهاء فترة قسطيت وعند االحتفال بعيد حلول الروح القدس "البن 

 والصعود. القيامة

 

 من االن وصاعداً، ترمز الى االحترام. سجود للكاهن في القداس بعد حلول الروح القدس،كل 

 

مرات، ويعلن من خاللها الى   ثالثأمام عظمة هللا   راسه  الكاهن  وبعد حلول الروح القدس، يحني

الى بقاء المسيح في القبر،  لإلشارة"عظمته، تقديم الشكر، ولحلول الروح القدس على القربان"، 

 ثالثة أيام.

قد قام من بين االموات وال يسمح الي شخص بأن يركع في القداس   ألنهبعد هذه ال ينحني الكاهن  

 45.بعد حلول الروح القدس، ال يحق له أيضا السجود، ولكن ا الكاهنما عد

 

 

 عشر: رتبة الكسر والمزج ثالث

 

، االب واالبن مع ذكر اسم الثالوث  يكسر الكاهن الخبز المقدس على ثالث مراحل،  رتبة الكسرفي  

ويضع الشطر الذي بيده اليسرى في محله على الصينية ولكن ليس في وضعيته ،  46والروح القدس.

 47االولى، بل ينظمه بحيث يواجه الكأس.

 كما ان يسوع قام بهذا ليوزعه على التالميذ، هكذا الكاهن يقوم بها ليوزعه على المؤمنين.

 

 
 .4ܦ ، 1928 ، ܡܘܨܠ ،ܡܛܒܥܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ، ܦܘܫܩ ܐܪܙܐ ܠܡܪܝ ܢܪܣܝ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ ، ܝܘܣܦ)ܩܫܝܫܐ( ، ܩܠܝܬܐ  45
 .290منكنا، مقاالت نرساي الشعرية، الجزء األول ص  46
 .04ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ، (ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ  47
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تحطيم جسده بواسطة آالمه الخالصية ى موت يسوع والالرمزي لهذه الرتبة الى يشير المعنى 

 49، 48.وصليبه الظافر

 

التي بيده اليمنى، يرسم الدم الموجود في الكأس من الشرق الى الغرب  وبواسطة نصف القربانة

ومن الشمال الى اليمين ثم يغمس ثلث القربانة التي بيده في الكأس، ويرسم الكأس بواسطة نصف 

من جهة  "الروح القدس"القربانة، من جهة الكسر. من جهة الشرق الى الغرب وعندما يقول 

 50.الشمال الى اليمين

 51.في الصينيةثم يعود ويرسم بالقطعة المبتلة بدم المسيح الشطر اآلخر للقربان الموجود  

 

لقد رسمت وتقدست وختمت  ، حيث يقولتوجز نتائج رتبة الكسر والمزج الكاهن، صالةان 

 .باسم الثالوث المجيد ألب والبن والروح القدس ...هذه االسرار اإللهية ...واكتملت

 

، أي غفراناً للخطايا ورجاء صالة توجز مفعول نتائج رتبة الكسر والمزج في حياة المؤمنينهي 

 وهي من نعم الروح القدس الذي يحل على القربان. 52،القيامة المجيدة

 

 مناداة الكاهن للشمامسةعشر:  رابع

 

مخطوطات قديمة لكنيسة المشرق ومن ضمنها مخطوطة مار اشعيا ورسالة البطريرك  تذكر

ايشوعياب االول، ان على الكاهن ان يقوم برسم عالمة الصليب على جبينه اواًل، باصبعه المبللة 

، بعد انتهاءه من رتبة الكسر والمزج، ثم يقوم، ثانياً، بمباركة الشمامسة بالطريقة 53بدم المسيح

ها، كما مذكور في كتاب طقس الكهنة لالب يوسف قليتا، ثم يقوم بمسح اصابعه من بقايا التقادم ذات 

 .المقدسة

 
 .176، ص1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   48
 (.19: 22" )لو اصنعوا هذا لذكري، الذي يبذل عنكمهذا هو جسدي ، واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائال"   49
 14ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ، (ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ  50
 .المصدر السابق سنف  51

 .176، ص1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   52
 .717نفس المصدر السابق ص  53
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ܬ ܟ"وعندما يمسح جبين الشمامسة يناديهم الكاهن بعد مباركتهم، بالقول،  ܠܝܘ   أي بمعنى "ܛ  

سة يكونون بعد حلول الروح القدس على القربان، فان الشمام ألنهالصبيان، الشباب، او االطفال،  

 .طاهرين من الخطيئة، وبسبب رسم جباههم بيد الكاهن المغموسة بالدم ألنهماالطفال براءة مثل 

لهذا الفعل، ابعاد اسخاتولوجية تشير الى التالحم والوحدة وارتباط بين الزمني واالبدي من خالل 

ً لتناول جسد المسيح المقدس و  أصبححدث القيامة، ومن ان الجميع قد  دمه من خالل مستحقا

 .(16: 1بطرس  1انا قدوس" ) ألنياالتحاد بالمسيح، جسداً ودماً لكي يكونوا "قديسين، 

 

 صالة الغفرانعشر:  خامس

 

استعداداً  ، لمغفرة الخطايا،كحلة جماعية لكافة المؤمنينستخدم كنيسة المشرق رتبة الغفران ت 

 .للتناول المقدس

 "الهنا الصالح المملوء رحمة"يطلب فيها الكاهن من و 
 ܲ
݂ܒ ܐܲܡܠ ܐܲܐ  ܗ ܢܲܛ  ܲܠ 

 
 
ܲܐܖ  ان تحل  ܲܚܡ 

 " القدوس، الذي ُختَِم به ليوم الخالص هفيهم روحان يجدد "و  عبيدهقوة نعمته على 

ܲ
ܗ ܫ ܐ:ܲܕܐ ݂ܬܚܬ ܡܘܲܒ  ܕܝ 

 
ܚ ݂ܟܲܩ  ܢܲܪܘ 

ܘܗܘ  ܕ  ݂ܬܲܒ݂ܓ  ܪܩ ܢ ܲܐܲܘܚ   ܲܠܝ ܘܡ ܐܲܕܦܘ 
 

واهمية تجديدها عن ارتكاب الخطيئة   المقدسة  اشارة الى اقتبال نعمة الروح القدس اثناء المعمودية 

ܚ ܐܲܡܢ "كل دنس الجسد والروح"وحفظهم من  ݂ܕܪܘ 
 
ܣܪ ܐܲܘ  ݂ܬ ܐܲܕܒ  ܡܐܘ  ܗ̇ܲܛ   ܲܲ.ܟܠ 

 

 

 من قبل الشمامسة لغرض التناول حمل جسد المسيح ودمه المقدسعشر:  سادس

 

 :يده ويضعها على الكأس قائالً  الكاهن فيأخذ المذبح، الىقبل التناول يأتي الشماس 

 "الى البد آمين معك ومعنا ومع المتناولين في ملكوت السماء لتكن نعمة الروح القدس"

ܝ ܐܲܲ ܫܡ  
 
݂ܬ ܐܲܕ  ܘ 

ܠܟ   
ܗܝܲܒܡ 

݂ܒ ܘ  ܡܲܢ ܣܘ  ܢܲܘܥ  
 
ܡ  ܡ ݂ܟܲܘܥ   ݂ܕܫ ܐܲܬ ܗܘ ܐܲܥ   ܚ ܐܲܕܩܘ  ݂ܬ ܐܲܕܪܘ  ܝܒܘ  ܛ  

ܝܢ ܢ:ܲܲܐ ܡ  ܠܡܝ  ܲ.ܠܥ 
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 :ثم يقول الشماس

 "سبحوا هللا الحي"

ܡܫ ܢ ܐ  
ܪܲܡܫ 

 
ܚܘܲܲ:ܘܐ ܡ   

ܒ 
 
ܝ ܐܫ  ܗ ܐܲܚ   ܠ 

 
ܲ.ܠܐ 

 :يجيبونف

 54"المجد له في كنيسته، وعلينا رحمته وحنانه في كل الزمنة والوقات"

ܝܢܲܲ  
ܥܠ 

 
ܗ:ܲܘ   

ܚܬ ܐܲܠ ܗܲܒܥ ݇ܕܬ  ܘ  ܲܬ ܫܒ 
 
 
ܐܖ  ܐܲܘܥ ܕ ܢ   ݂ܒܢ   ܢܲܙ  

ܗ:ܲܒ݂ܟܠܗܘ  ܚܢ ܢ   
ܲ.ܚܡ ܘܗܝܲܘ 

 

رسالة بولس الرسول من الكاهن ويقول  قرأيقترب الشماس الذي ، وعند حمل الجسد والدم

ܢ "لنصل، السالم معنا" ܡ   ܡ ܐܲܥ   ܠ ܐܲܫܠ  فيضع الكاهن منديالً خاصا اسمه "مقبالنا" على  ܲܢܨ  

 :ذراعيه ويضع فوقه صينية الجسد المقدس وهو يقول

 "لتكن النعمة اإللهية معك ومعنا ومع المتناولين الى البد"

ܢ ܠܡܝ  ܝܲܠܥ 
݂ܒ ܘܗ  ܡܲܢ ܣܘ  ܢܲܘܥ  

 
ܡ  ܡ ݂ܟܲܘܥ   ܗ ܝܬ ܐܲܬ ܗܘ ܐܲܥ   ܠ 

 
݂ܬ ܐܲܐ  ܘ 

ܝܒ  ܲ.ܛ  
 

ويقترب الشماس الذي اعطى قبلة السالم من الكاهن قائالً " لنصل، السالم معنا" فيأخذا الكاهن 

 55."لتكن نعمة الروح القدس معك ومعنا الى البد"ئالً: الكأس ويسلمها له قا

݂ܕܫ ܐܲܬ ܗܘ ܐܲ ܚ ܐܲܕܩܘ  ݂ܬ ܐܲܕܪܘ  ܝܒܘ  ܢܛ   ܠܡܝ  ܢܲܠܥ 
 
ܡ  ܡ ݂ܟܲܘܥ   ܲ.ܥ  

 

 مناداة الشماس عند النتهاء من التناولعشر:  سابع

 

لتراتيل، على ذكر الجوقة لانشاد وانتهاء  تحوي المناداة الختامية للشماس بعد االنتهاء من التناول

 .ما جرى خالل القداس بمساعدة الروح القدس

 الشماس:حيث يقول 

 
 .49ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ، (ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ  54

 .50-49ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ، (ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ  55
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في تناول هذه السرار  واشتركنا، وأهلنا، اقتربنا، كلنا نحن الذين بموهبة الروح القدس"

 56.لنشكر جميعنا سوية ونمجد هللا واهبها"، واللهية ةيالمحيالمجيدة المقدسة 

ܲ
ܢܲ ܢ   ܘܝ 

ܢܲܘܐ ܫܬ  ܕܫ ܐ:ܲܩܪ ݂ܒܢ   ܚ ܐܲܕܩܘ  ݂ܬ ܐܲܕܪܘ  ܘ 
ܝܒ  ݂ܒ݂ܬ ܐܲܕܛ  

 
݂ܕܲܡ ܘܗ  ݂ܒܝ  

 
ܝܠ ܝܢܲܕ 

 
ܝܠܲܐ  ܢܲܗ ܟ 

 
ܟܠ 

ܣ݂ܒ ܐܲܕܐ݇ܲ  
ܢ:ܲܒܡ 

 
ܦܢ 
 
ܘܬ 
 
ܲܘܐ ܫܬ 

ܢܲܲܖ    
ܘܕ ܐܲܟܠ 

 
ܗ ܝ  ܐ:ܲܢ  ܠ 

 
ܐܲܘܐ   

ܚܝ ܢ   
ܐܲܘܡ   

ܫ  ܕܝ 
 
ܚ  ܐܲܘܩ  ܙ ܐܲܗ ܠ ܝܢ:ܲܫ݂ܒܝ 

ܢ ݇ܚ݂ܕܲܘ  
 
ܟ 
 
ܢܐ  ݂ܒܗܘ  ܠܗ ܐܲܝ ܗܘ  ܚܲܠܐ  

 
ܒ 
 
ܲ.ܫ 

 

التي أعطيت له بموهبة  يرفع الشماس هنا آيات الشكر والتمجيد للرب على النعم التناول الغزيرة

 57.من الروح القدس

 

 عشر: بركة الكاهن الختامية ثامن

 

يعدد بها الثمار ليتلو البركة الختامية،  عندما يقف الكاهن في الجهة اليمنى من باب قدس االقداس

 الروحية التي اجتناها المؤمنون من ذبيحة القداس.

 58.ببركة يسوع المسيح لتالميذهومفسرون آخرون بركة الكاهن الختامية يشبهها الملفان نرساي 

هي تذكير بالبركة التي بارك بها ربنا رسله حينما صعد الى السماء كما قال لوقا " وفيما هو 

 ، 59".يباركهم، انفرد عنهم وأصعد إلى السماء

ً التي يبارك بها الكاهن الشعب وهو قائم على درجة باب قدس االقداس،  هي ان البركات ايضا

، كما قال هو نفسه " رمز لحلول نعمة الروح القدس على الرسل بعدما صعد ربنا الى السماء

لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق، ألنه إن لم أنطلق ال يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت 

 60".رسله إليكمأ

 

 
 .53 -52ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ، (ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ  56

 .201، ص1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   57
 .298-296منكنا، مقاالت نرساي الشعرية، الجزء األول ص   58
 (.51: 23)لو   59
ية وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري. منشورات دار نجم المشرق اآلثور –اسحق، جاك )المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية   60

 .56، ص 2012بغداد 


