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 ( 4) ، تفسير قداس كنيسة المشرق الجزءرتبة الدخول االحتفالي

 

 القس شموئيل القس شمعون

 

القرن  من  ابتداًء  الكنيسة،  قداس  في  االحتفالي  الدخول  رتبة  المشرق،  كنيسة  اباء  أدخل 

تتم  ،  1الثالث  رتبة  المقدوهي  الكتب  قراءات  رتبة  في  البدء  القديم سةقبل  العهدين  من   ،

 . كالم للا ل هيبة روحية بخشوع و  لإلصغاءاحتفالية تهيأ المؤمنين  والجديد، كرتبة

 

 وتتكون هذه الرتبة من األجزاء التالية: 

 .صالة الكاهن االستعدادية .1

"الزياح"طوافت ال .2 البيم  ،  الى  االقداس  قدس  في  من  البيم  وجود  حالة  في  سابقاً   ،

 منتصف الكنيسة". 

 . ترتيلة قدس االقداس .3

 . وصلواتهالتبخير  .4

 ...، اياك يا رب الكل نشكر... . ترتيلة الخومارا .5

 ترتيلة قدوس هو للا.  .6

 

 صالة الكاهن االستعدادية

 

ل صيغ  ثالث  لصالة  لهناك  المارانية   لألعياد،  واالعياد  لآلحادلكاهن،  االستعدادية 

الوقوف امام عند  الشعب  و   الكاهن  من قبلالوقار  تقديم    عليها طابع، حيث تغلب  وللتذكارات

بعظمتهالخالقعرش   واالعتراف  السجود    ،  السماويةبهيبة  وتقديم  الطغمات  حيث  مع   ،

ً   اتتخلله معا والشعب  الكاهن  بها  يقوم  وسجود،  ركوع  الحركة  برتبة  بدء  قبل  ،  طوافت ، 

 2."الزياح"

 

 
 . 73، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   1
 . 77، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   2
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لوحد بالكاهن  خاصة  ليست  االستعدادية  الصالة  جميع  تتم  بل    ه،هذه    الكنيسةشعب  باسم 

القداس هو عمل جماعي روحي وتكون  "  نحن شعبك وغنم رعيتك" الى للا الن    موجهة 

 الجماعة كلها. تشترك به

ܐ ܹ̈ ܒ  ݂ܕܒܫ ܲ ݂ܵܡ݂ܵܐ  ܘܕܥܹ̈ܐܕ ܹ̈ܐ:   ܕܚ ܲ ܪ ݂ܵܐ  ܪܣܝ ܘ݂ܟܘ  ݂ܵܟ݂  ݂ܬ ܒܘ 
ܲ
ܕܪ  ܚ݂ܵܐ  ܫ݂ܒܝ  ܡ݂ܵܪܝ  ܬܪܲܘܢܲܘܣ  ݂ܵܡ  ܩ݂ܕ

݂ܕ݁ܒܚ݂ܵ  ܘܡ ܲ ܒ݂݂ܵܟ:  ܬܹ̈ܗ ܕܚܘ  ܙܘ  ܙܝ  ܕܥ ܲ ܠܬ݂ܵܐ  ܕܚܝ  ܝܡ݂ܵܐ  ܘܒܹ̈ ݂ܵܟ݂:  ܩ݂ܵܪ ܕܐܝ  ݂ܵܐ  ܠܝ ܡܥ ܲ
ܲ
݂ܵܢ݂ܵܐ  ܘ  ܣܝ ܐ ܡܚ ܲ

ܡ   ݂ܵܟ݂: ܥ ܲ ݂ܬ ܪܥܝ 
ܲ
ܐ ܕܡ 

ܢ ݂ܵ ܡ݂݂ܵܟ ܘܥ݂ܵ ܢ ܥ ܲ
ܲ
݂ܒܚ݂݂ܵܟ: ܚܢ  ܫܪܝܹ̈ܗ ܕܫܘ 

ܲ
݂ܵܐ ܕܡ  ݂ܬܪ

ܲ
ܘܐ  ݂ܵܟ݂:  ܥ ܸܪܡܙ

ܲ
ܩܒ 
ܲ
ܕ 

ܟ݂  ܕ ܲ ܐ  ܹ̈
ܠܦ  ܲ ܘܖ  ܐ  ܝ ܟ.  ܢ ܲ ܠܠ݂ܵ

ܲ
ܡܗ  ܐ  ܸ ܲܘܒܹ̈ ܣܖ  ܕ ܲ ݂ܵܐ  ݂݂ܵܬ ܕ݂ ܖ ݂ܵ ݁ܒܘ ܘ ܲ ܐ   ܦܹ̈

ܲ
 
ܝ ܟ. ܖ  ܡܫ݂ܵܢ ܲ

ܲ
ܡܫ  ܐ  ܐܟܹ̈ ܠ ܲ

ܲ
ܡ  ܝ  ܲ

ܒ 
݂ܵܐ   ݂ܵܢ: ܡ݂ܵܪ ܢ. ܒ݂ܟܠܸܥܕ ܢ ܲ ݁ܒܚܝ 

ܲ
ܡܫ 

ܲ
ܢ ܘ 

ܲ
ܘܕܹ̈ܝܢ 

ܲ
ܢ ܘܡ 

ܲ
ܢ  ܢ ܘܣ݂݂ܵܓ݁ܕܝ 

ܲ
ܢ  ݂ܵܐ  ܒ݂ܵܪ݁ܟܝ  ݂ܒܪ ݂ܒ݂ܵܐ ܘ ܲ

ܲ
ܕ݂ܟܠ: ܐ 

ܢ ܠܡܝ  ݂ܕܫ݂ܵܐ ܠܥ݂ܵ ܚ݂ܵܐ ܕܩܘ   .ܘܪܘ 

 

أمام  (:واالعياد  لآلحاد) رب  الرفيع،   يا  العالي  وقارك  وكرسي  المجيد،  عظمتك    عرش 

مجدك، ومسكن  رمزك،  نصبه  الذي  الغافر  والمذبح  الرهيب،  محبتك  عزة  نحن   ومنبر 

الكاروبيم ألوف  مع  رعيتك،  وغنم  ورؤساء    شعبك  الساروفيم  وربوات  لك،  المهللين 

المالئكة الذين يخدمونك، نجثو ونسجد ونشكر ونسبح كل حين يا رب الكل، اآلب واالبن  

 والروح القدس الى األبد.

 

݂ܵܟ݂.    :ܢ݂ܵܝܹ̈ܐܖ ݂ܵ ܕܥܹ̈ܐܕܹ̈ܐ ܡ݂ܵ  ݂ܬ ܗܘ  ܠ݂ܵ
ܲ
݂ܵܐ ܕܐ  ܠܝ ݂ܬܪܲܘܢܲܘܣ ܡܥ ܲ ݂ܵܟ݂: ܘ ܲ ݂ܬ ݁ܒܘ 

ܲ
ܠܬ݂ܵܐ ܕܪ  ܝܡ݂ܵܐ ܕܚܝ  ݂ܵܡ ܒܹ̈ ܩ݂ܕ

ܕܐܝ   ݂ܵܐ  ܪ ܗ݂ܕܝ  ݂ܵܐ  ܪܣܝ ܟ݂ ܘ݂ܟܘ  ܕ ܲ ܝܟ݂ܵܐ  ܲ ܐ  ݂ܵܟ݂.  ݂ܬ ܕܡ݂ܵܪܘ  ܚ݂ܵܐ  ܫ݂ܒܝ  ܢ  ݂ܵܪܝ  ݁ܬ݂ܕ
ܲ
ܘܩ  ݂ܵܟ݂:  ܐ  ܖ  ܩ݂ܵܪ ܲܘܒܹ̈

ܣ ܲ
ܘ  ݂ܬ:  ܢ݂ܵܐܝ  ܡܝ 

ܲ
ܐ  ܢ  ܠܠܝ 

ܲ
ܡܗ  ܝ ܟ  ܡܫ݂ܵܢ ܲ

ܲ
݂ܬ.  ܖ ݂ܵ ܡܫ  ݂ܵܐܝ  ܠܘ

ܲ
ܫ  ܐ  ܠ݂ܵ ܢ  ܕܫܝ 

ܲ
ܡܩ  ܝ ܟ  ݁ܒܚ݂ܵܢ ܲ

ܲ
ܡܫ  ܐ  ܦܹ̈

݂ܵܐ  ܠܘ ܫ ܲ ܐ  ܕܠ݂ܵ ܢ  ܢ ܲ ݁ܒܚܝ 
ܲ
ܡܫ 

ܲ
ܘ  ܢ  ܘܡ݂ܵܘ݁ܕܹ̈ܝܢ ܲ ܐ:  ܒܸܪܥܠ݂ܵ ܢ  ܢ ܲ ݁ ܘܣ݂݂ܵܓ݂ܕܝ  ܐ  ܒܸܕܚܠ݂ܵ ܢ  ܢ ܲ ܒ݂ܵܪܟܝ 

ܒ݂  ݂ܒ݂ܵܐ ܘ ܲ
ܲ
݂ܵܐ ܕ݂ܟܠ ܐ  ݂ܵܢ: ܡ݂ܵܪ ܢܒ݂ܟܠܸܥܕ ܠܡܝ  ݂ܕܫ݂ܵܐ ܠܥ݂ܵ ܚ݂ܵܐ ܕܩܘ  ݂ܵܐ ܘܪܘ   .ܪ

 

الربانية: وقارك    لألعياد  وكرسي  العالي،  الوهيتك  وعرش  الرهيب،  عظمتك  منبر  امام 

والساروفيم   دوماً،  يهللون  الكاروبيم  حيث  المجيدة،  ربوبيتك  وسدة    يسبحونك الجليل، 

يا    مقدسين حين  كل  انقطاع  بال  ونشكر ونسبح  برعدة،  بهيبة ونسجد  نجثو  انقطاع،  بال 

 رب الكل، اآلب واالبن والروح القدس الى األبد.
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ܟ݂  ܐ:  ܖ ݂ܵ ܕ݂ܕܘ  ܪܟ݂ܵܢ݂ܵܐ  ܢܹ̈ ܐ ܸܡ݁ܬܕ ܲ ݂ܵܢ݂ܵܐ ܘܠ݂ܵ ݂ܒ݂ܬ ܪ݂ܟ݂ܵܐ ܘܛܘ 
ܲ
ܡܒ 

ܲ
ܫ݂ܵܐ ܘ  ݁ܕܝ 

ܲ
ܐ ܘܩ  ܠ݂ܵ ݂ܕܚܝ 

ܲ
ܒ݂ܵܐ ܘ 

ܲ
ܫܡ݂ܵܐ ܪ  ܲ

ܠ 
ܕ ܲ  ݂ܵܟ݂  ݂ܬ ܝ݁ܒܘ 

ܠܛ ܲ
ܲ
݂ܵܐ: ܘ  ܚܬ

ܲ
ܒ 
ܲ
݂ܵܟ݂ ܡܫ  ݂ܬ ݂ܵܝܘ  ݂ܬ ݂ܬܠܝ 

ܲ
ܢ ܕܢ݂ܵܘ݁ܕܸܐ ܘܸܢܣ݁ܓܲܘ݂ܕ  ܕ  ܢ ܲ ݂݂ܵܒܝ  ܝ ܢ: ܚ ܲ

ܲ
݂݂ܵܬ ܸܓܢܣ  ܠܘ

ܢ ܠܡܝ  ݂ܕܫ݂ܵܐ ܠܥ݂ܵ ܚ݂ܵܐ ܕܩܘ  ݂ܵܐ ܘܪܘ  ݂ܒܪ
ܲ
݂ܒ݂ܵܐ ܘ 

ܲ
݂ܵܐ ܕ݂ܟܠ: ܐ  ݂ܵܢ: ܡ݂ܵܪ ܚ ܒ݂ܟܠܸܥܕ

ܲ
ܒ 
ܲ
ܢܫ 
ܲ
 .ܘ 

وغير    للتذكارات: المغبوط  والمبارك،  القدوس  والرهيب،  العظيم  ثالوثك  مدرك، الالسم 

يا رب الكل، اآلب واالبن  وللنعمة التي انعمتها لجنسنا، نشكر ونسجد ونسبح، في كل حين 

 والروح القدس الى األبد.

 

 في كنيسة المشرق  "التطواف" الزياح

 

الكنيسةت ال مسيرة الكليروس  الزياح، هي  او  و طواف  داخل    يتبعهماحياناً  ،  تجري  الشعب، 

ترافقها عالمات  ،  الصليب، االنجيل، الشموع والمبخرة  الكنيسة او خارجها، يصحبها حمل 

 . بها  التي يحتفل على المناسبة صفة القداسة  ءإلضفا، وترتيل تراتيل خاصة الفرح واالبتهاج

 

، من قدس  طواف الى قداس كنيسة المشرقتقام البطريرك ايشوعياب الثالث بادخال رتبة ال

 .3مظاهر خشوعية لتتالئم مع كالم للاواضاف اليها   االقداس الى البيم في منتصف الكنيسة،

 

ً وكانت تجرى هذه الرتبة   بالطريقة التالية: ،، سابقا

 4. شمامسة الرسائليون على القسطروموال االقداسيقف االكليروس في قداس  •

الستار  يوعز • لفتح  حيث    االركذياقون  البيم،  نحو  الموكب    . شماسان  يخرجفينطلق 

وميخائيل جبرائيل  الطقسالى  يرمزان    ناللذا  ،يسميان،  يحمالن    ،حارسا  ال  وهما 

يقفون امام  وويتبعهما الشمامسة الرسائليون وهم يحملون المصابيح والشموع    5شيئاً، 

المذبح  المباخر   اإلنجيلينالشمامسة    ثم،  باب  الكتب ومنهم  حامل  ثم  ،  6وهم يحملون 

 . الصليب

االخير    يأتي • في  يساره  واالركذياقوناالسقف  الرعوية،    عن  عصا  ان حامال  الى 

 . يصل الجميع الى البيم

 
 . 78، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   3
الكنيسة الذي يقع قبل الستار والمذبح /      4 القسم من  الرابعة،  القسطروما هو  المقالة  الكنسية لمؤلف مجهول،  ألبير )أألب(، شرح الرتب  أبونا، 

 . 22، ص 2017أربيل عينكاوة، 
 . 20، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   5
 . 20، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   6
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"جبرائيل   • شماسان  اال  الشامسة  من  البيم  الى  يصعد  يصطف  وميخائيلال  بينما   "

 7الخرون على الشقاقون.ا

الصليب   • الجلجلة يضعون عليه  اسمه  امام مذبح صغير  يجلس االسقف على عرش 

 ولهواالنجيل، ثم يجلس الكهنة من ح

المذبح الصغير والذي كانت تجرى عليه    يقف ميخائيل وجبرائيل على يمين ويسار •

 8.في البيم  القراءات

 

 في كنيسة المشرق اآلشوريةلرتبة الدخول االحتفالي  الممارسات الحالية

 

البناء  الزالت كنيسة المشرق اآلشورية محتفظة بهذه الرتبة وادخلت عليها تعديال يتالئم مع  

الجديد،   يمارسالكنسي  التطواف  لالنجيل،    واصبح  الكاهن  او  االسقف  قراءة  حيث  عند 

،  بينما يحمل كاهن آخر العصا الرعوية في االعياد المارانيةيحمل بنفسه االنجيل والصليب  

 .اماتاثناء الرسأو 

الصغير بالمذبح  محتفظة  الكنيسة  زالت  كمنصة  وال  الكاهن   ةمتحرك،  عليه  يضع  حيث 

و  بيديه  االنجيل  يحمل  االنجيل، والزالهو  قراءة  اثناء  من يقفان    هناك شماسان  الصليب، 

الشموع وشماس آخر يحمل المبخرة، بينما   وهما يحمالناالسقف او الكاهن،  يمين ويسار  

يبدأ   الطواف  ان  مالحظة  مع  ايضاً،  القسطروم  على  الشمامسة  بقية  الكاهن    بحمليقف 

التي تمثل  لالنجيل من قدس االقداس   القراءة  البيم،  المذبح  والى منصة  كما  الصغير وسط 

 سابقاً.كان 

خال تقال  التي  والتراتيل  الصلوات  بنفس  محتفظة  الكنيسة  هذا  والزالت  بنفس  و الزياح  ل 

 . الترتيب

 

 التطواف في داخل الكنيسة وخارجها 

 

ان  الى  وتشير  خارجها،  او  الكنيسة  داخل  للمؤمنين،  جماعية  مسيرة  عبارة عن  التطواف 

الملكوت،   نحو  دائمة متجهة  المسيحية، مسيرة  ونقطة وصول من  الحياة  انطالق  نقطة  لها 

 
أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية  الشقاقون هو الطريق الصغير المؤدي من البيم الى القسطروما، أي القسم الواقع قبل قدس االقداس /    7

 . 21، ص 2017لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة، 

 
 . 20، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   8
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االول،   من  أفضل  آخر  مكان  الى  المنتصر،مكان  االنسان  الوطن    المتجه  لتمثل  نحو 

 .9السماوي

قبل رتبة القراءات، لكي تعطي استعداداً فانه كان يجرى هذا التطواف    في كنيسة المشرق،

للا  كلمة  الى  لالستماع  البيمروحياً  الى  االقداس  قدس  من  تنطلق  فكانت  فيها  ،  يشترك   ،

" اياك يا رب الكل  الخومارا وترتيلة "   داسوينشد خاللها ترتيلة قدس االق   اكليروس الكنيسة

 10نشكر 

 

 .الى المبخرة والشموع او اغصان الزيتون باإلضافةيتقدم المسير صليب الرب أو انجيل،  

 

 :في العهد القديم، حدث التطواف للمناسبات التالية

 .مسيرة الشعب اليهودي في صحراء سيناء، باتجاه ارض الميعاد •

 . (16-1: 6على صوت االبواق حول مدينة اريحا )يش تطواف تابوت العهد  •

 .تطواف نقل تابوت العهد  •

 .(42-31: 12تطواف تجديد اسوار اورشليم )نحميا  •

 11(. 118تطواف عيد المظال حيث يحمل المؤمنون بايديهم سعف النخل )مز   •

 

 :في كنيسة المشرق اآلشورية هناك عدة تطوافات، منها

 

االحتفال  تطواف • الدخول  المقدسة  يرتبة  بالقراءات  االحتفال  لالحتفال  الى  ويرمز   ،

 بقدوم المسيح واالستعداد لسماع بشارته. 

القرابينطواف  ت  • والخمر،نقل  الخبز  ووضعه  ،  والشمامسة  الكاهن  قبل  على    امن 

 ، ويرمز الى حادثة موت المسيح ووضعه في القبر.المذبح

س، حيث يرمز الى الثبات بيسوع المسيح  تقدم المؤمنين لنوال القربان المقد   طوافت  •

 .واقتبال الحياة االبدية

السعانين • عيد  ا  ، تطواف  المسيح  دخول  اورشليملمواكبة  وسعف  لى  باألغصان   ،

 النخيل. 

 
 .53-51. ص2011الخوري ناصر، الرموز المسيحية. بيروت  الجميل،   9

 . 78أ.، جاك اسحق 189 –ب   188القطري، جبرائيل. تفسير الخدم الكنسية، ورقة   10
 .53-51. ص2011الخوري ناصر، الرموز المسيحية. بيروت  الجميل،   11
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لالحتفال بقيامة المسيح من    ، تتم بالشموعهي مسيرة نور ،  تطواف عشية عيد القيامة •

 .بين االموات

 

، تطوافاً  يمكن اعتبار تقدم المعمد من باحة الكنيسة الى جرن المعمودية، ثم الى الكنيسةكما  

 . لقبول المعمد الوالدة الثانيةمن قبل االهل واالقارب، يتم بالفرح 

  وخروجهما من الكنيسة  العروسين  دخولهما    مختلفتين،في مناسبتين    يحدثانيوجد تطوافين  

من الكنيسة، يتقدمه الكاهن والشمامسة لتوديعه الى    الميت  خروج و   ، والغاية منه نيل البركة

 .12مثواه االخير

 

ܢܹܟܐ عونيتا   ترتيلة قدس االقداس  ܩ ܲ

 

منتصف   في  يقع  الذي  البيم  الى  االقداس  قدس  من  التطواف  بدء  عند  تقال  ترتيلة  هي 

الذين  ،  الكنيسة السماوية  االجناد  تسبحة  الى  للاوترمز  ابن  المعمدان   شاهدوا  يوحنا    مع 

الصليب خروج  مع  لخروج    وتتزامن  البيم،  الى  االقداس  قدس  من  خروجه  يرمز  الذي 

 13.المسيح لمحاربة الشيطان

الى   الترتيلة  هذه  الى وترمز  جاء  المسيح  وان  بالجسد  واتحد  السماء  من  للا  كلمة  نزول 

 وتكون من قسمين:  14، م ليكمل تدبيرهاورشلي 

باالحتفال • يتعلق  االول  المناسبة  القسم  تقام  الكنسي   او  التي  اليومة  لكل  ذلك  حيث   ،

 ها. احتفال كنسي معين، زياح روحي خاص بالمعنى يتناسب مع 

•  ً الثاني يتحدث عن الصليب دوما لدوره في الخالص، القسم  المحتفلين    ،  يتقدم  لكونه 

 15عندما يحمله الشماس من قدس االقداس الى البيم. في التطواف

 

الترتيلة،   هذه  ترتيلة  في  التناوب  والجسديون  بين  ويتم  الروحانيون  والشعب،  االكليروس 

 كنيسة واحدة في المسيح ونالوا الخالص، فيسبحون ويمجدون معاً.النهم االن اصبحوا 

 

 
 نفس المصدر السابق.   12
ܥ ܫܡ܊ ؛ܬܼܘܪܵܓܵܡܐ.  ܝܬܐ̈ܥܕܬܢ  ܫܬܐ̈ܕܬܫܡ ܕܦܘܫܩ ܢܘܗܪܐ.  ܕܐܬܘܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܼܒܕܝܫܘܥ،  ܒܗܪܝܙ ܒܪ    13 ܢ ܹܐܠܼܝܼܫܲ

ܲ
  ܸܫܡܥܘ

 .339ܦ
 . 20، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   14
 . 79، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   15
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 التبخير وصلواته 

 

الحضارات  ان   في  مالوفاً  امرًا  كان  مواد عطرية  ،  المصريين ك،  القديمة والشعوب  احراق 

نجد ان لها دوراً هاماً في خيمة  في العهد القديم  ، و وغيرهم  اآلشوريين والفينقيين،  البابليين

اورشليم هيكل  وفي  الى عرش للا،   االجتماع  الصاعدة  للصالة  ترمز  كانت  اثناء    16حيث 

ً نقرأ عن ، كما  صالة الجمهور  عن وهو واقف  زكريا الكاهن  ظهر ل  ها في االنجيل ان مالكا

 17. يمين مذبح البخور

من مشرق الشمس الى مغربها اسمي عظيم بين االمم    النه يقول الرب على لسان مالخي " 

السمي يقرب  مكان  كل  رب  بخور وفي  قال  االمم  بين  عظيم  اسمي  الن  طاهرة  وتقدمة 

 18". الجنود

حيث    لشعبخطايا ا  يقترن التبخير في كنيسة المشرق بالتسبيح للرب، حلول مجده وغفران

خالل   من  ذلك  مالحظة  وال  صلواتيمكن  العلنية  ف  سريةالكاهن  لها،  رتبة  المرافقة  خالل 

االحتفالي  تشير  ،  الدخول  اورشليم،  التي  الى  ونزوله  المسيح  البخورالى ظهور  تقديم    فان 

اثناء تعليمه وكرازته يشير الى ان    هنا،   انتشار رائحة المسيح الزكية وعذوبة حبه الطيب 

جو روحاني في  ، االمر الذي يضيف  فتعطر حواس المؤمنين برائحة المسيح،  بين الشعب

القراءات المقدسة لسماع  وضع    عندحيث يقول الكاهن    في الرتبة التالية،  الكنيسة استعداداً 

واذا ما فاحت فينا يا ربنا والهنا، رائحة عذوبة حبك الطيب، واستنارت نفوسنا  البخور "

 . "بمعرفة حقك

ليتبارك هذا   س ومن أجل غفران الخطايا "تقدم البخور لتمجيد اسم الثالوث االلهي المقدكما  

لذنوبنا مغفرة  ليكون  الكرامك،  نقدمه  الذي  بطقس  "،  البخور  البخور  ترتبط  مغفرة  حيث 

المبخرة    الخطايا الشماس  يحمل  عندما  نالحظه  ما  وبين  وهذا  الكنيسة  وسط  بها  ويسير 

داللة  ، حيث يضع المتناول يده على البخور  استعداداً لرتبة التناول المؤمنين، قبل ان يعيدها  

  .على التنقية من أدران الخطيئة، كما يفعل الكاهن قبل رتبة الكسر والمزج 

 

 اثناء رتبة الدخول االحتفالي  الممارسات السابقة للتبخير

 

ا الطواف  وصول  يتلو  بعد  وهو  البخور  بوضع  كاهن  يقوم  االكليروس،  وجلوس  البيم  لى 

مذبح البيم الصغير، ثم االسقف ثالث  يقوم الشماس الحامل للمبخرة بتبخير  صالة خاصة ثم  

 
 . 101. ص  1998ج، القاهرة  بباوي، وليم وهبة وآخرون، دائرة المعارف الكتابية، المجلد الثاني ب الى  16
 (.11: 1)لو   17
 (. 11: 1)مال   18
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ثم يسير بين المؤمنين    رًا عن الصلوات المرفوعة الى للا،تعبي   مرات، والكاهن مرة واحدة،

 19. وهو يبخر، واثناء ذلك يرتل الجميع ترتيلة "الخومارا"

فيها،   نحرق  التي  الطيب  انسان كعطر  مبخرة  يستنشقها كل  التي  المسيح  الى معرفة  تشير 

المسيح، آية  عذوبة  الى  وكذلك  الرسل  بفضل  تقديم    زكي  الكهنة  على  لزاماً  كان  ومثلما 

 21  ،20،  مة االجتماع" هكذا تكمل الكنيسة ما جاء في العهد القديمالبخور في قبة الزمان "خي

القديم، مذبح  العهد  ً ولكن بدالً من ان يكون هناك مذبحان في  ً ومذبح ،  22للبخور   ا للذبيحة،    ا

 في العهد الجديد.  ،مذبح واحد فقط اصبح لدينا

 

 الممارسات الحالية للتبخير

 

في   البخور  الكاهن  يضع  ان  ادناه،    المبخرةبعد  الصالة  يتلو  للشماس  وهو  حامل  يقول 

 " آمين  متّعكالمبخرة،  حنانه،  بنعمة  خدمتك  ويقبل  ملكوته،  في  الشماس  ،  " المسيح  يقوم 

، اثناء ترتيلة  الكهنة والشمامسةبحضور    في قدس االقداسوهو يطوف  بالتبخير امام المذبح  

 ا".الخومار"

 البرشانات اخراججدير بالذكر، ان الكاهن وفي رتبة اعداد الخبز والخمر وعند االنتهاء من 

الفرن يقوممن  بالبخور  بتعطير   ،  التقادم،  الصينية  ثم يحمل  ها  اليمنىوفيها  والمبخرة    ،بيده 

رنموا للرب ترنيمة  الذي مطلعه "   96  الى المذبح وهو يرتل مزمور   هاويدخل  بيده اليسرى

 23. "جديدة رنمي للرب يا كل االرض

الشماس  هنا  والمالحظ   يقول  ان  في  ال  معنا"  السالم   " يقول  بل  معنا"  السالم  لنصل،   "

 االشارة الى المصالحة والسالم التي حققها لنا يسوع المسيح، بمجيئه. 

 

 ݂ܵ ܪ ܘܐ ܡܫ݂ܵ ܡܡ ܲ ܲ
ܡ݂ܵܐ: ܐܢ݂ܵ ܫ  ܢ  ܫܠ݂ܵ ܡ ܲ  ܥ ܲ

 السالم معنا  :ويقول الشماس

ܐ ܹ̈ ܒ  ݂ܕ݁ܒܫ ܲ ݂ܕܥܹ̈ܐܕܹ̈ܐ:  ܕܚ ܲ ܬܹ̈ܗ    ܘ ܲ ܡܘ  ܣܝ 
ܲ
݂ܵܐ ܕܒ  ܐ ܢܝ 

ܲ
ܢ ܪܹ̈ܝܚ݂ܵܐ ܗ 

ܲ
ܗ  ܠ݂ܵ
ܲ
ܢ ܘܐ 

ܲ
ܢ ܡ݂ܵܪ 

ܲ
ܚ ܒ 

ܲ
ܘܡ݂ܵܐ ܕܦ݂ܵܐ 

݂ܒ݂݂ܵܟ  ݁ܒܝ  ܚ ܲ ݂ܵܢ  ܸܓܠܝ ܠ  ܩ݁ܒܸ
ܲ
ܕܢ  ܸܢܫ݁ܬܸܘܐ  ݂ܵܟ݂.  ݂ܵܪ ܫܪ

ܲ
ܕ  ݂ܕܥܬܹ̈ܗ  ܒܝ  ܢ 

ܲ
ܫ݂ܵܬ 
 
ܦ  ܢ ܲ ܢ 

ܘܢ݂ܵܗܪ ݂ܵ ܒ݂݂ܵܟ.  ܕܚܘ 

 
)المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية،  .  اسحق، جاك  9. عرض الطقوس الكنسية، المجلد الثاني صكونوللي، المؤلف المجهول     19

 . 79، ص 1982بغداد 
 ( 9: 1(، )لو 12: 16)ال   20
 . 3ص، ، مار إبراهيم برليفه، القسم األول صالة الفرض، الفصل األول، ترجمة المطران أميل نوناالقطري  21

22   " ً  . (1: 30" )خر البخور إليقاد  وتصنع مذبحا
 . 170ܦ، 1928 ܡܘܨܠ، ܕܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕ݂ܟܗܢܐ ܛܼܟܣܐ ،(ܩܫܝܫܐ) ܝܘܣܦ، ܩܠܝܬܐ   23
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݂ܬ   ܠܝ ܲ
ܲ
ܠܬ݂ܵܐ ܡ 

ܲ
ܠ 
ܲ
݂ܵܟ݂ ܡܟ  ݂ܵܐ: ܒܥܹ̈݇ܕܬ ܠܘ

ܲ
ܐ ܫ  ݁ܒܚ݂݂ܵܟ ܕܠ݂ܵ

ܲ
ܢܫ 
ܲ
݂ܟ ܘ  ܘ݁ܕܸܐ ܠ݂ܵ

ܲ
ܡ݂ܵܢ ܢ 

ܲ
݂ܵܐ. ܘܬ  ܝ

ܲ
ܕܸܡܢ ܫܡ 

ܘ݂ܟܠ   ܢ  ܢܝ 
݂ܕܪ ݂ܵ ܚ݂ܵܐ  ܟܠ ܥܘ  ܘܪܘ  ݂ܵܐ  ݂ܒܪ

ܲ
ܘ  ݂ܒ݂ܵܐ 

ܲ
ܐ  ܕ݂ܟܠ:  ݂ܵܐ  ܘ݂ܒ݂ܵܪܲܘܝ ݂ܵܐ  ݇ܢ݁ܬܘ  ܡ݂ܵܪ

ܲ
ܕܐ  ݂ܒܝ  ܢ.  ܛܘ 

ܢ ܠܡܝ  ݂ܕܫ݂ܵܐ ܠܥ݂ܵ  .ܕܩܘ 

 

واذا ما فاحت فينا يا ربنا والهنا، رائحة عذوبة حبك الطيب، واستنارت    لآلحاد واالعياد:

نشكرك   وهناك  السماء،  من  الحبيب  ابنك  تجلي  نالقي  الن  نؤهل  حقك،  بمعرفة  نفوسنا 

بال   الرّب  ونسبحك  أنت  النك  وغبطة،  خير  كل  من  المملوءة  المكللة  كنيستك  في  انقطاع 

 وخالق الكل الى االبد.

ܐ: ܢܹ̈
݂ܟܪ ݂ܵ ܢ:    ܕ݂ܕܘ  ܪܥܝ 

ܲ
ܐ ܸܡ݂ܬܦ  ܢ ܕܠ݂ܵ

ܲ
݂ܵܬ  ܠܘ

ܲ
݂ܵܟ݂ ܕ  ݂݂ܵܬ ݁ܒܘ

ܝ  ܝܟ ܘܛ ܲ
ܲ
ܢ 
݂ܕܪ ݂ܵ ܝ  ܟܠܗܲܘܢ ܥܘ 

ܲ
ܦ 
ܲ
ܠ ܐ  ܘܥ ܲ

ܢܝ  
݂ܕܪ ݂ܵ ݂ܬ ܟܠ ܥܘ  ܠܝ ܲ

ܲ
ܠܬ݂ܵܐ ܡ 

ܲ
ܠ 
ܲ
݂ܵܟ݂ ܡܟ  ݂ܵܐ ܒܥܹ̈݇ܕܬ ܠܘ

ܲ
ܐ ܫ  ݁ܒܚ݂݂ܵܟ ܕܠ݂ܵ

ܲ
ܢܫ 
ܲ
݂ܟ ܘ  ܘ݁ܕܸܐ ܠ݂ܵ

ܲ
ܢ ܘ݂ܟܠ  ܢ 

ܢ  ܠܡܝ  ݂ܕܫ݂ܵܐ ܠܥ݂ܵ ܚ݂ܵܐ ܕܩܘ  ݂ܵܐ ܘܪܘ  ݂ܒܪ
ܲ
݂ܒ݂ܵܐ ܘ 

ܲ
݂ܵܐ ܕ݂ܟܠ. ܐ  ݂ܵܐ ܘ݂ܒ݂ܵܪܲܘܝ ݇ܢ݁ܬܘ  ܡ݂ܵܪ

ܲ
݂ܒܝ  ܢ. ܕܐ   ܛܘ 

 

الينا ونعمك التي ال توفى، نشكرك ونسبحك بال انقطاع في    وعلى كل احساناتك  للتذكارات:

واالبن   اآلب  الكل،  وخالق  الرّب  انت  النك  وغبطة،  عون  كل  المملوءة  المكللة  كنيستك 

 والروح القدس الى االبد.

 

ܐ: ܹ̈ ݂ܵܡ ܸܒܣܡ  ܣܝ ܢ   ܕ ܲ ܪ݂ܟܘ 
ܲ
ܚܬ݂ܵܐ ܸܢ݂ܬܒ 

ܲ
ܒ 
ܲ
݂ܵܟ݂ ܡܫ  ݂ܬ ݂ܵܝܘ  ݂ܬ ݂ܬܠܝ 

ܲ
݁ܒܚ݂ܵܐ ܕ 

ܲ
ܡܫ 

ܲ
݂ܵܐ ܘ  ݂ܕ ܫܡ݂ܵܐ ܣ݂ܓܝ 

ܲ
ܒ 
ܐ ܗ݂ܵܠܹ̈ܝܢ ܹ̈ ܐ   ܸܒܣܡ  ܹ̈ ܡ  ܣܝ 

ܲ
ܹ̈ܐ ܒ 
݂ܵܐ ܕܸܥܩ݂ܵܪ  ܢ: ܒ݂ܵܪܲܘܝ ܣ݂ܵܝ ܲ ݂ܵܟ݂: ܘܸܢܗܘܲܘܢ ܠܚܘ  ܩ݂ܵܪ ܢ ܠܐܝ 

ܲ
ܢ  ܕܣ݂ܵܝܡܝ 

ܢ ܠܡܝ  ݂ܕܫ݂ܵܐ ܠܥ݂ܵ ܚ݂ܵܐ ܕܩܘ  ݂ܵܐ ܘܪܘ  ݂ܒܪ
ܲ
݂ܒ݂ܵܐ ܘ 

ܲ
݂ܵܐ ܕ݂ܟܠ. ܐ  ܹ̈ܐ. ܡ݂ܵܪ

ܐ  ܢܝ 
ܲ
ܐ ܗ  ܲܘܡܹ̈

ܪ  ݂ܕܗܹ̈  .ܘ ܲ

 

البخور:  وضع  ثالوثك  صالة  نقدمه    باسم  الذي  البخور  هذا  ليتبارك  والمجيد،  المسجود 

اآلب   الكل،  رب  يا  الزكية،  والعطور  االعشاب  خالق  يا  لذنوبنا،  مغفرة  ليكون  الكرامك، 

 واالبن الروح القدس الى االبد.
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 " إياَك يا رَب الكل نشكر ، "قانون الخومارا

 

تشير  وهي    التراتيل القديمة في طقس كنيسة المشرقمن    تعتبر "الخومارا"، " اياك يا رب"

واالكليروس  المؤمنون  يقدم فيها  ،  موجهة له ترتيلة    النها،  24  ربنا بعد المعموديةلى ظهور  ا

وعن  ،  الرجاء بقيامة الموتى   وعن   وااليمان بسر التجسد وسر الفداء،  الشكر والتمجيد،معاً،  

 25. شوقهم الشديد الى عودة المسيح الثانية

بهريز عبديشوع  ويرى   تمثل  26بن  الترتيلة  هذه  فعل    ،بالمسيح   التالميذاعتراف    ان  مثلما 

أنت هو    سمعان بطرس "  عن ماذا يقول الناس عنه فأجاب  27هم المسيحعندما سال  بطرس

  28" !المسيح ابن للا الحي

قليلة موجهة  ان   السماوي، ما عدا صلوات  الى االب  القداس االلهي موجه  معظم صلوات 

وتلك التي يختم بها الكاهن الصلوات بعد التناول من جسد المسيح    كهذه الترتيلة  ،الى االبن

 . ودمه المقدس 

 

ܢ: ܩܦܝ 
ܲ
݇ܢ݁ܬܘ     ܘܡ 

ܲ
ܢ: ܕܐ 

ܲ
ܢ  ܒ݁ܝܚܝ 

ܲ
ܚ݂ܵܐ ܡܫ  ܫܲܘܥ ܡܫܝ  ݂ܟ ܝ  ܢ: ܘܠ݂ܵ

ܲ
ܘ݁ܕܹ̈ܝܢ 

ܲ
ܐ ܡ  ݂ܵܐ ܕ݂ܟܠ݂ܵ ܡ݂ܵܪ ݂ܟܘ  ܠ݂ܵ

ܢ ܲ
ܫ݂ܵܬ 
 
ܦ  ݇ܢ݁ܬܘ  ܦ݂ܵܪܲܘܩ݂ܵܐ ܕܢ ܲ

ܲ
ܝܢ: ܘܐ 

ܲ
 
݂ܓܪ  ܲ

ܚܡ݂ܵܢ݂ܵܐ ܕܦ 
ܲ
 .ܡܢ 

 

والشمامسة: أنَت   الكهنة  ألنك  نمّجد،  المسيح  يسوَع  يا  وإياَك  نشكر،  الكل  رَب  يا  إياَك 

 باعث أجسادنا وأنت مخلص نفوسنا. 

 

ܪ  ݂ܵܡ ܲ ܡ݂ܵܫ݂ܵܐ:ܘܐ ܲ
݂ܵܐ: ܫ  ݂ܕ݁ܒܚ݂݂ܵܟ ܡ݂ܵܪܝ ݂ܬ ܠܡ ܲ ܪ݁ܟܹ̈

ܲ
: ܘܸܐ݂ܬܟ  ܝ 

ܲ
݂ܕ  ݂ܬ ܐܝ  ݂ܵܐܝ  ݂ܟܝ

ܲ
ܓܹ݂̈ܬ ܕ  ܫܝ 

ܲ
ܐ   

 

 اغسل بالنقاوة يدي، واطوف بمذبحك يا رب:  الشمامسة:

 

 
 . 22، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   24
 . 82، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   25
 . من القرن التاسع آتورمطران  26
ܥ ܫܡ܊ ؛ܬܼܘܪܵܓܵܡܐ. ܝܬܐ̈ܥܕܬܢ  ܫܬܐ̈ܕܬܫܡ ܕܦܘܫܩ ܢܘܗܪܐ. ܕܐܬܘܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܼܒܕܝܫܘܥ، ܒܗܪܝܙ ܒܪ 27 ܢ  ܹܐܠܼܝܼܫܲ

ܲ
  ܸܫܡܥܘ

 .362ܦ

 (. 16:  16)مت   28
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݂ܵܐ:  ݂ܒ݂ܵܐ    ܨܠܲܘ݂ܬ ܛ݂ܵ ܦ݂ܵܪܲܘܩ݂ܵܐ  ݇ܢ݁ܬܘ  
ܲ
ܘܐ  ܝܢ: 

ܲ
 
݂ܓܪ  ܲ

ܕܦ  ܚܡ݂ܵܢ݂ܵܐ 
ܲ
ܡܢ  ݂ܬ  ݂ܵܐܝ  ܪ ܪܝ 

ܲ
ܫ  ܡ݂ܵܪܝ  ݇ܢ݁ܬܘ  

ܲ
ܐ 

ܘ  ܝ ܢ:  ܝ ܲ ܕܚ ܲ ܢ݂ܵܐ  ܡܝ 
ܲ
ܐ  ݂ܵܢ݂ܵܐ  ܛܪ

ܲ
ܡܢ 

ܲ
ܘ  ܢ: 

ܲ
ܫ݂ܵܬ 
 
ܦ  ܘܸܢܣ݁ܓܲܘ݂ܕ  ܕܢ ܲ ܐ  ܘܕܸ݁ ܕܢ ܲ ܢ 

ܲ
ܢ  ݂݂ܵܒܝ  ܝ ܚ ܲ ܡ݂ܵܪܝ  ݂ܟ  ܠ݂ܵ

ܢ ܠܡܝ  ݂ܵܐ ܕ݂ܟܠ ܠܥ݂ܵ ݂ܵܢ: ܡ݂ܵܪ ܚ ܒ݂ܟܠܸܥܕ
ܲ
ܒ 
ܲ
ܢܫ 
ܲ
 .ܘ 

حقاً إنك يا رب محيي أجسادنا، والمخلص الصالح لنفوسنا، وحافظ حياتنا الدائم.    الكاهن:

فلك ينبغي أن نشكر ونسجد ونمجد في كل حين، يا رب الكل، اآلب واالبن الروح القدس 

 الى االبد.

 

 ، "قدوس هللا..." قانون قديشا االها

 

المشرق،   الشرقية،  الكنائس  كافة  في  تتلى  بالمعنى،  غزيرة  ولكنها  قصيرة  صالة  هي 

وغيرها والسريانية  الروسية  اليونانية،  القبطية،  او   ،المارونية،  القانون  هذا  كلمات  وتقول 

 ". قدوس هللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال يموت ارحمنا  الترتيلة "

الكنائس   نهايتها جملة  االرمنية  و   الحبشية،  ةرثوذكسي األوتضيف  الذي صلب الجلنا  الى   "

،  بينما يضيف السريان والموارنة ضمير المخاطب الى لفظة القدوس، فيقولون   ترحم علينا"

 29. "قدوس انت يا هللا ..."

اما    "قدوس انت.."  ، وتقول""قدوس  االرثذوكسية ضمير المخاطب بكلمة  وتقرن الكنيسة

وادخلت بين كلمة "قدوس" وغير    االرمن يضيفون عبارات تتوافق مع العيد المحتفل به 

 30المائت" كلمة "الحي" فتصبح "قدوس الحي غير المائت" 

االراء ان   ورغم تضارب  الكنائس، يظهر  بين  ما  االتفاق  ان  اال  حول قصة هذه الصالة، 

الشعب عند  الترتيلة  هذه  ترتيل  سبب  كان  االلهي  الحد الوحي  المالئكة  اوحت  ان  بعد   ،

 . الكهنة بترتيلها طلباً للرحمة االلهية

الصالة   هذه  مدينة  ونشأت  علىومنها    القسطنطينيةفي  حيث    تعممت  االخرى،  الكنائس 

بهريز  المطران  يخبرنا   بن  افسس    لليونانيين  748انه في عام  عبديشوع  اجتماع  بعد  وانه 

القديس   سنوات،ب ،  نسطوروسونفي  حدث   اربع  كبيرةانه  زالزل  موجة  كانت    ت  حتى 

استمر   وانه  تتطاير  ً   40الحجارة  المدينة  يوما فاضطر  في  الخطايا  جراء  الى   من  السكان 

الخيم،   تحت  واالقامة  البراري  الى  والنزوح  المدينة  على  ترك  تحننه  وبعد  الرب  ان  اال 

تضرعاتهم ارسل مالكاً في حلم خادم كنيسة القسنطيطينية العظيمة قائال له: قم اذهب الى 

اال  ،  " قدوس هللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال يموت ارحمنا"  الشعب وعلمهم ان يصلوا

 
 . 387-383ص   10، العدد 3340-335، ص 9، العدد 1936)الكاهن( التقديس الثالثي، مجلة النجم  شيخو، بولس شيخو  29
 نفس المصدر السابق.   30
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الش يصدقان  لم  حتى   هعب  وثالثة  ثانية  مرة  المالك  له  فظهر  المدينة،  دخول  من    وخاف 

 31اقتنعوا ودخلوا المدينة وانشدوا الترتيلة ثالث مرات فتوقفت الزالزل. 

 

الذين رافقوا   ويشير جبرائيل القطري ان قانون "ترتيلة" قدوس هي رمز لتقديس المالئكة 

  32. المسيح خالل مراحل تدبيره الخالصي كله

 

ܡ݂ܵܫ݂ܵܐ ܲ
݂ܵܐ :ܫ  ܝ ܗ݂ܵܐ ܚ ܲ ܠ݂ܵ

ܲ
ܡ݂ܵܐ ܠܐ  ܚ ܟܠܹ̈ܗ ܥ ܲ

ܲ
ܒ 
ܲ
ܡܘ ܩ݂ܵܠ݂ܟܲܘܢ ܘܫ  ܪܝ 

ܲ
 .ܐ 

 ارفعوا صوتكم يا جميع الشعب وسبحوا هللا الحي.  الشماس:

 

ܝܢ:  ܢܹ̈ ܝܢ ܘܥ݂ܵ ܡ ܥܠ ܲ ܚ ܲ
ܲ
݂ܵܐ: ܸܐ݂ܬܪ  ܐ ܡ݂ܵܝܲܘ݂ܬ ܫ݂ܵܐ ܠ݂ܵ ݁ܕܝ 

ܲ
݂ܵܢ݂ܵܐ: ܩ  ܝܠ݂ܬ ܫ݂ܵܐ ܚ ܲ ݁ܕܝ 

ܲ
ܗ݂ܵܐ: ܩ  ܠ݂ܵ

ܲ
ܫ݂ܵܐ ܐ  ݁ܕܝ 

ܲ
ܩ   

 يموت ارحمنا. الشعب: قدوس هللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال 

 

 االبعاد الالهوتية لرتبة الدخول االحتفالي 

 

 ان الرب قد رضي عن شعبه وتهيأ مرة في القداس الى    يرمز فتح ستار الهيكل هنا، والول

 33.للنزول لخالص خليقته، فخرجت الجموع لالحتفال لهذا اللقاء  الرسال ابنه

البي  الى  االقداس  قدس  من  التطواف  يتقدم  الذي  الصليب  الى ميشير  مخلصنا  الى خروج   ،

هير السماوية  محاربة الشيطان، والتراتيل المرافقة "ترتيلة قدس االقداس" الى التسابيح الجما

بينما يشير صعود الصليب الى البيم الى نزول الكلمة المتجسدة الى االرض    ،في هذه االثناء 

االب،  ،  وصارت جسداً  لوحيد من  كما  مجداً،  ورأينا مجده  بيننا  وحلَّ  "الكلمة صار جسداً 

شعب المالئكة "الشمامسة" من حوله بالمالبس البيضاء وال  فتستطف  34، مملوًء نعمة وحقاً"

 .وتمجيده والتعبير عن قداسته  إلكرامه

هنا أي    ،المسيح  يمثل  االسقف  الظافر  الملك  بعالمة  يمسك  وهو  الشعب  للقاء  خرج  الذي 

ف  حيث  35،  الصليب االرض،  الى  الحقيقي  النور  بمجيء  االحتفال  هنا يتم  الشمامسة  يقول 

 
ܥ ܫܡ܊ ؛ܬܼܘܪܵܓܵܡܐ . ܝܬܐ̈ܥܕܬܢ  ܫܬܐ̈ܕܬܫܡ ܕܦܘܫܩ ܢܘܗܪܐ. ܕܐܬܘܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܼܒܕܝܫܘܥ، ܒܗܪܝܙ ܒܪ  31 ܢ  ܹܐܠܼܝܼܫܲ

ܲ
  ܸܫܡܥܘ

  .128ܦ

 . 37ص ، 2012. بغداد االثورية وضعه الربان جبرائيل بن ليفي القطري –اسحق، جاك )المطران(، شرح قداس كنيسة المشرق الكلدانية    32
 . 21، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   33
 (. 14: 1)يو   34
 . 21، ص 2017أبونا، ألبير )أألب(، شرح الرتب الكنسية لمؤلف مجهول، المقالة الرابعة، أربيل عينكاوة،   35
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السالم  هذا وعمله  بتدبيره  المسيح  يسوع  لنا  الذي حققه  السالم  الى  لالشارة  "السالم معنا" 

وتصل قمة اللقاء اإللهي هذا عندما يسبح الشعب هلليلويا عند حمل االنجيل حيث تعبر  ، بيننا

 . ماع كلمة للا عن الفرح الكامل لس

هذا  كما   االحتفالييشير  السماويين،    الدخول  مع  االرضيين  الكنيسة  شعب  احتفال  الى 

البشر   بمنح  ويحتفلون  للا..."  هو  "قدوس  معاً  فيرتلون  معاً  بالمسيح  والقديسين  المالئكة 

اكراماً   مرات،  ثالث  وتتلى  يموت  ال  الذي  القدوس  بانه  واالعتراف  والرحمة  الخالص 

 للثالوث المقدس.

قسام الكنيسة  ي يطلع القارئ على أماكن وأسماء أ، لكيوضح ريازة كنيسة المشرق القديمة  اً مخططدناه  أ

 36. الزياح من قدس االقداس الى البيم الدخول االحتفالي والتي تجرى عليها رتبة 

 

 

 

 

 
 . 46، ص 1982اسحق، جاك )المطران(، القداس الكلداني، دراسة طقسية تحليلية، بغداد   36
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 المشرق: حول قداس كنيسة مقاالت سابقة 

 

 ( 1)  رموز الصعود في طقس قداس كنيسة المشرق

 
https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1824   

 

( 2) الوهية الروح القدس ودوره في طقس قداس كنيسة المشرق   

https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1856 

 

( 3"الصلوات االفتتاحية" )  المعاني الروحية لقداس كنيسة المشرق  

https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1901 

 

 

https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1824
https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1856
https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1856
https://bethkokheh.assyrianchurch.org/articles/1901

