ܚܘܕܪܐ

 1يوجد اربع طبعات لكتاب اطقس الزواج .1 :طبعة اورميا ،مطبعة ارسالية اساقفة كونتربوري ،سنة  .2 .1892طبعة الهند ،مطبعة مار نرساي ،سنة
 .3 .1960طبعة امريكا ،باالغة االشورية الحديثة ،سنة  .4 .1961طبعة العراق ،مطبعة كنيسة المشرق ،سنة  .1995ان الطبعات التالية  1و  2و  4لها
نفس العنوان اال وهو ܛܟܣܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܘܕܟܘܠܬܐ ܘܕܩܛܪ ܓܢܘܢܐ ،باستثناء الطبعة  ،3التي عنوانها هو ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟܐ ܕܓܢܣܐ
ܢܫܝܐ .وفق رؤية الالهوتية ان العنوان لطبعة الثالثة ليس له طابع مسيحاني وكذلك المصطلح المتواجد فيها ܒܘܪܟܐ ال يشمل طقس الزواج ككل.

1

 2الكتاب المقدس ،رؤيا يوحنا19:7-8.،
 3رؤيا يوحنا 22:20.،
 4انجيل يوحنا15:16.،
 5رؤيا يوحنا 12:1.،
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ܫܘܬܦܘܬܐ

ܚܬܢܐ

ܓܢܘܢܐ

6

Odes 2:16; 6:3; 7:10. For the English text see J.H. Charles worth، ed. & trans.، The Odes of Solomon، Oxford 1973.
Teaching of the Apostles and the full title given in Syriac is: "Didascalia، that is، the teaching of the twelve Apostles and the holy
disciples of our Lord" is a Christian treatise which belongs to the genre of the Church Orders. It presents itself as being
written by the Twelve Apostles at the time of the Council of Jerusalem; however، scholars agree that it was actually a
composition of the 3rd century، perhaps around 230 AD.
8
A. Vööbus، Didascaliaapostolorum in Syriac، CSCO 402 (Louvain، 1979)، 402.
9
Edakalathur، Theology of Marriage in the East Syrian Tradition، 24.
10
Hymni de Epiphania 3:22 in Des hl. Ephraem des Syrers، Hymnen de Nativitate (Epiphania)، ed. & German translation، E.
Beck، CSCO 186/187 (Louvain، 1959); Edakalathur، Theology of Marriage in the East Syrian Tradition ،54.
11
Commentary on Diatessaron 5:8. English translation in R. Murray، Symbols of Church and Kingdom: A Study in the East
Syrian Tradition (Cambridge، 1975)، 138.
7

3

Sebastian Brock، The Luminous Eye، the spiritual world vision of Saint Ephrem the Syrian، Kalamazoo، Michigan
1992، 115-130.
13
P. Yousif، L Eucharistie chez Saint Ephrem de Nisibe، OCA 224، Roma 1984، 244-245.
14
Theodore of Mopsuestia، In Epistolas B. Pauli Commentarii، I، ed.، H.B. Swete (Cambridge، 1882)، 183-187;
Edakalathur، Theology of Marriage in the East Syrian Tradition، 56- 58.
15
Expositio II، in Anonymiauctorisexpositio officiorum Ecclesiae Georgio Arbelensivulgo Adscripta. Accedit Abrahae Bar Lipheh
interpretatio officiorum، R.H. Connolly، ed.، trans.، CSCO 64، 71، 72، 76، Syr. 2، vol. 91 &92 (Paris & Leipzig، 1911-12)،
156.
12

F. Macleod، ed. & trans.، Metrical Homilies of Narsai on the Nativity، Ephiphany، Passion، Resurrection and
Ascension، PO 40. 1، Brepols 1979 ،95.
17
P.Yousif، “La célébration du mariage dans le rite chaldéen، ‘ in Farnedi، G.، ed.، La celebrazione cristiana del matrimonio،
simboli e testi، SA 93 (Rome، 1986) ،228، 288.
18
J. Mateos، Lelya-Sapra: les offices chaldéens de la nuitet du matin، OCA 156، Rome، 1959، 2nd ed.، 1972، 463-464.
16
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ܚܬܢܐ

ܟܠܬܐ

ܟܠܬܐ ܡܟܝܪܬܐ

ܟܠܝܠܐ

ܛܟܣܐ ܕܟܘܠܠܐ
ܟܠܝܠܐ

ܚܬܢܐ
ܚܬܢܐ
ܡܫܬܘܬܐ

ܓܢܘܢܐ

ܡܟܪ

ܥܕܬܐ ܟܠܬܗ ܕܡܪܝܡܐ
ܠܒܪܗ
ܕܡܢ ܥܡ ̈ܡܐ ܡܟܼ ܪܗ ܼ
ܼ

 19.استنادًا إلى العهد القديم ،يُستخدم مصطلح الكنيسة ܥܕܬܐ في اللغة العبرية للداللة على االجتماع ،أو التجمع ،أو جماعة الرب (خروج  ،3 :12عدد
27:17
20
R. Payne Smith، A Compendious Syriac-English Dictionary Founded upon the Thesaurus، Oxford 1979، 272.
21
Berlin Gazza manuscript. fol. 620، Berlin 1537،Fol. 97 A.
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ܟܠܬܐ
ܟܠܬܐ
ܡܟܝܪܬܐ

ܟܠܬܐ

ܵ

ܛܘܼ ܼܒܝܟܝ ܥ ܵ
ܹܕܬܐ
ܟܼ ܠܬ ܹܗ ܕܐܼ ܼ ܵܒܐ ܡܠܸܟ ܼܡܠ ̈ܟܹܐ

ܝܡܢܬܐ24
ܡܗܼ ܼ

ܡܘܬܒܐ
ܕܒܪ ܐܼ ܵܠ ܵܗܐ
ܛܘܼ ܼܒܝܟܝ ܼܕܗܘܼ ܝܬܝ ܟܼ ܠܬ ܹܗ ܕܐܼ ܼ ܵܒܐ .ܘܼ ܡܟܼ ܼܝܪܬ ܹܗ ܼ

ܟܠܬܐ

Payne smith، Dictionary، 216.
Robert Murray، Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac Tradition، Cambridge 1975، 132.
ܡܟܝܪܬܗ ܕܡܫ ܼܝܚܐ -كنيسة مؤمنة ،مخطوبة للمسيح) في مقطع طقسي مجهول الهوية ،ربما السبوع
 24.نكتشف أيضًا عبارة (ܥܕܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܼ
تقديس الكنيسة (ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ) ،لكن لم يتم العثور على نص مطابق في كتاب الخودرا المطبوعة .راجع:
Erica C.D. Hunter and Mark Dickens، Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deuschland. Band V، 2،
Syrische Handschriften Teil 2، Teste der Berliner Turfansammlung، Stuttgart، 2014، 119.
 25.كتاب الخودرا ،المطرابوليط مار توما اودو ،ܟܬܒܐ ܕܩܕܡ ܘܕܒܬܪ ܘܕܚܘܕܪܐ ܘܕܟܫܟܘܠ ܘܕܓܙܐ ܘܩܠ ܕܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܬܒܐ
ܕܡܙܡܘܪܐ، ed. Ktābâ dqdām wdbātar w dḥûdrâ w dkashkôl w dgazâ w qālâ dcûdrānêc am ktâbâ d mazmôrê،/ t. darmo
Trichur 1960–61. /كتاب الكتاب الطقسي للصلوات طوال السنة الليتورجية.601 ، III،
 26.خودرا.601 ، III،
22
23
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ܟܠܬܐ ܕܐ ܼܒܐ
ܨܦܪܐ
ܥܡܝ ̈ܕ ܹܐ ܼܙܡܪܘ ܫܘܼ ܼܒ ܵܚܐ
ܼ
ܘܕܘܼ ܨܘ ܘܼ ܵ
ܚܕܘ ܒܚܼ ܬܼ ܵܢܐ
ܸܬܒܣܡܘܼ ܢ
ܕܥܼ ܡܹ ܗ ܬ ܼ
ܒܐܘܪ ܸܫܠܸܡ ܼܕܠܥ ܸܠ

ܘܕܘ ܵ
ܒܢܝܵܐ ܕܪܘܼ ܚܩܘܼ ܵ
ܕܠܐ ܫܼ ܵ
ܵܐ ܵ
ܕܫܐ
ܠܘܐ ܼ
ܠܚܼ ܵ
ܬܢܐ ܕܗܘ ܵܣܐ ܹܡ ܟܠ ܼܝ̈ܠܐ ܒܪ ܹܝܫܼ ܝܟܘܢ

ܥܘܢܝܬܐ ܕܒܝܡ
̈
ܵ
ܒܐ ܵܪ ܵܙܐܵ .ܢܐ ܕܡ ܢܝ ܵܐ ܵ
ܡܪܐ ܥ ܵ
ܹܕܬܐ.
ܼ ܟܼ ܪܼ
ܥܝܪ ܹܐ ܵܣ ܼܡܢܝ ܒܢܘܼ ܗܪܐ ̄ ܚܼ ܬܼ
ܠܥܸܠ ܼܡܢ ܼ
ܠܕ ̈ܝ ܠܚܼ ܝ̈ ܹܐ ܚܼ ܕ ̈ܬ ܹܐ
ܒܡܝܵܐ ܘܪܘܼ ܵܚܐ ܼܩܕܫܼ ܢܝ ܼ
ܼ
ܒܡܥܡܘܕܝܼ ܬ ܹܗܼ .
ܘܙܡܸ ܢ ܝܼ ܼ

 27خودرا.669 ، I،
 28خودراI.،699.،
 29خودرا.605 ، III،
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ܵ
ܕܫܐ ܼܙܡܪܝ ܬܸܫܒܘ ܵ
ܥ ܼܹܕܬ ܩܘܼ ܵ
ܗܒܘ ܵܢܐ
ܠܩܝܛܘܢ ܹܗ ܘܝܼ ̄ܗ ܼܒܠܹܟܼ ܝ ̄ܐܪ ܵܙܘܗܝ ܪܼ ܼ
ܚܬܐ ܠܚܼ ܬܼ ܵܢܐ ܼ
ܕܡܟܼ ܪ ܹܟܼ ܝ ܘܐܼ ܥܠܹܟܼ ܝ ܼ
ܠܕ ̈ܝܟܝ
ܚܘܼ ܵܣܝܵܐ ܼ
ܠܝ ܼ

ܡܟܼ ܪ
ܡܟܪ
ܡܟܝܪܐ ܘ ܡܟܝܪܬܐ

ܡܟܪ

ܟܪܘܙܘܬܐ

ܵ
ܩܝ ܵܪܐ
ܡܫܝ ܵܚܐ ܼ
ܕܡܟܼ ܪܗ ܠܥ ܹܕܬ ܹܗ ܒܦܼ ܼܓܪ ܹܗ ܘܼ ܕܡܹ ܗ ܝܼ ܼ
ܼ
ܫܒ ܼܝ ܵ
ܹܕܬܐ ܼܩܕܝܼ ܵ
ܛܘܼ ܼܒܝܟܝ ܥ ܵ
ܡܫܝ ܵܚܐܼ .ܕ ܼ ܵ
ܨܒܐ ܒܚܘܼ ܒܹܗ ܘܝܼ ̄ܗ ܼܒ ܠܹܟܼ ܝ ܦܼ ܼܓܪ ܹܗ ܘܦܼ ܪܩܹܟܼ ܝ
ܫܬܐ ܘܼ ܼ
ܚܬܐ ܡܟܼ ܼܝܪܬ ܹܗ ܼܕ ܼ
ܼܒܕܡܹ ܗ
 30المرجع نفسه612..
 31المرجع نفسه. 620.
32
See Paul، Heinisch، Personifikationen und Hypostasen im Alten Testament und im Alten Orient= Biblische
Zeitfragen Münster 1921، 9، 10-12.
33
Payne Smith، Dictionary، 216،272; R. Murray، Symbols of church and kingdom، Cambridge، 1975، 132.
 34خودرا. 602، 586،III ،
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ܟܠܬܐ

ܡܟܝܪܬܐ

ܝܘܡܢܐ ܡܟܼ ܪܗ ܠܥܕܬܗ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܫܘܫܒܝܢܗ

ܡܕܪܫܐ
ܕܡܥܡܘܕܝܼ ܬܼ ܵ ܐ
ܕܡܟܼ ܪ ܹܟܼ ܝ ܠܹܗܼ .ܡܢ ܼܡܝܵܐ ܼ
ܡܫܝ ܵܚܐ ܼ
ܒܪܝܼ ܟܼ ܘܼ
ܼ

ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܐܬܡܟܪܐ ܥܕܬܐ ܠܚܬܢܐ ܫܡܝܢܐ

ܡܢ ܡܝܐ ܥܒܕܗ ܟܠܬܗ

 35المرجع نفسه. 602.
 36طقس الخطوبة والتبريك واألكليل وعقد الخدر،/ܛܟܣܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܘܕܟܘܠܬܐ ܘܕܩܛܪ ܓܢܘܢܐṬaksā da-mekūryāṿa-d-
 ،būrrākāṿa-d-kūllālāṿe-da-ḳṭārgenōnāar gen-on-aعراق -بغداد1995.،19.
Berlin Manuscript.100 Bb.37
 38خودراIII.585.،
39
102 A.، Berlin Manuscript
 40المرجع نفسه. 101 A.
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ܡܟܪ
ܥܼ ܠ ܒ ܹܵܪܐ ܡܟܼ ܪ .ܪܼ ܵ
ܦܩܐ ܠܐܝܼ ܵ
ܹܠܝ ܵܥ ܼܙܪ.
ܣܚܩ ܐ ܼ
ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܡܟܼ ܪ.
ܠܨܦܘܪܐ ܼ
ܘܝܼ ܥܩܘ ܼܒ ܠܪܚܹܝܠ ܥܼ ܠ ܒܹܪܐ ܼ
ܡܟܼ ܪ .ܘܡܘܼ ܫܹܐ ܬܘܼ ܼܒ ܸ
ܪܕܢܢ .ܒܡܸ ܵ
ܵ
ܘܐܦ ܼܡܚܝܵ ܼܢܢ ܡܟܼ ܪܠܹܗ ܥ ܵ
ܹܕܬܐ ܼܡܢ ܝܘ ܵ
ܨܥܝܘܼ ܼ ܵܬܐ ܕܝܘܚܼ ܵܢܢ
ܼ

ܡܟܪ

̄
ܵ
ܠܬܐ ܡܨ ܼܒ ܵ
ܹܕܬܐ ܟܼ ܵ
ܥ ܵ
ܬܬܐ .ܟܼ ܼܠܬܼ ܼܡ ܵ
ܗܪܐ.
ܠܟܐ ܼ
ܘܒܪ ܼܬ ܢܘܼ
ܼ
ܫܼ ܼܒܚܝ ܵ
ܘܐ ܵ
ܒܛܝܒܘܼ ܬ ܹܗ
ܐ.ܕܡܢ ܵܓܘ ܼܡܝܵܐ ܼ
ܫܡܝܵ ܵܢ ܼ
ܕܡܥܡܘܕܝܼ ܬܼ ܵ ܐ .ܚܼ ܣܝ ܹܟܼ ܝܘ ܼ
ܘܕܝ ܠܚܼ ܬܼ ܵܢܐ ܼ
ܘܩܕܫܹܟܼ ܝ ܼ

 41خودرا. 645.،I
Odo، Casel، Die Taufe als Brautbad der Kirche، in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 5، 1925، 144-147.
 43خودرا.601 .III ،
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42

ܡܛܪܼ ܵ
ܫܒܝ ܵ
ܘܒܪ ܼܡ ܵ
ܪܩܢܝ.
ܦܬܐܼ .
ܠܟܐ ܒܚܘܼ ܒܹܗ ܦܼ ܼ
ܼ
ܩܬܐ ̄ܗܘܹܝܬܼ ܘܼ ܼ
̈
ܵ
̈
ܘܼ ܼܒܡܸ ܵ
ܨܒܢܝ.ܘܼ ܛܥ ܹܝܬܼ ܬܘܼ ܩܠܬܼ ܝ ܼܒܢܝܵ ܵܚܘܗܝ...
ܘܡܝܵܐ ܥܼ ܼ
ܫܚܐ ܼ
ܒܝ ܘ ܙܗܘܼ ܵܡܐ ̄ܗܘܹܝܬܼ  .ܘܼ ܵ
ܣܝ ܵܡܐ
ܡܠܢܝ ܪ ܹܝܚܹܗ ܼܒ ܼ
ܼ
ܟܝܪ ̄ܗ ܵܘܐ ܼ ܼ

ܟܘܬܡܬܐ

ܨܐܬܐ

ܛܡܐܘܬܐ

ܒܪܬ ܚܫܘܟܐ

 44من الجدير بالذكر ،وفقًا العادات اآلشورية الخاصة بالزواج وفريدة التي ال تزال دارجة مدى القبائل اآلشورية في منطقة هكاري و أيضًا في سهل
نينوى ،التي فيها يستحم العريس في الليلة التي تسبق يوم الزفاف وتصطحبها ببعض األغاني التقليدية القديمة التي يطلق عليها باسم ܠܠܝܢܐ (المشتقة
من كلمة الليل) تُغنيها في الغالب نساء وقورات كبيرات في السن .ذلك يرمز الهوتيا إلى ماء المعمودية التي فيها الكنيسة اصبحت مخطوبة للعريس
السماوي.
 Sargon. 2007. ‘The Assyrian Heroic Epic of Qa†ine Gabbara: A Modern Poem in the Ancient Bardic ،: Donabedراجع
’350.، Folklore 118،Tradition
ومن المحتمل أيضًا أن يكون المصطلح مرتب ً
طا باللغة الكردية ليالن "نغمة ،لحن ،أغنية" ،الفعل المركب  lêlandinأو"  lîlandinللغناء والصراخ .
راجع ايضا لمزيد من المعلومات
Michael L. 1995. ‘Neo-Aramaic and Kurdish. An interdisciplinary Consid44eration of their Influence on Each ،: Chyet
’251.، IOS 15،Other
 45خودرا.601 III،
 46خودرا.602 III،
 47المرجع نفسه627.،
 48المرجع نفسه609.،
 49المرجع نفسه.599 ،
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ܡܟܪ

ܼܒܕܡܹ ܗ ܚܼ ܝܵܐ ܡܪܼ ܩ ܟܘܼ ̈ ܵ
ܬܡܬ ܹܟܼ ܝ
ܼܕ ܼܒ ܼܝܕ ܕܸ ܼܒ ܵܚܐ ܼܕܩܢܘܡܹ ܗ ܚܼ ܣܝ ܹܟܝ ܘ ܼܩܕܫܹܟܼ ܝ
ܠܬܐ ܡܨ ܼܒ ܵ
ܘܥܼ ܼܒܕܟܼ ܝ ܠܹܗ ܟܼ ܵ
ܬܬܐ
ܹ
ܼ

ܡܟܪ

50راجع طقس الزواج ،ܛܟܣܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܘܕܟܘܠܬܐ ܘܕܩܛܪ ܓܢܘܢܐṬaksā da-mekūryāṿa-d-būrrākāṿa-d-kūllālāṿe-،
25. ، 1892، at the press of the Archbishop of Canterbury’s mission،da-ḳṭārgenōnāar gen-on-a Urmia
 51خودرا.628 ،III،
52المرجع نفسه.593 ،
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ܫܘܦܪܐ
ܩܠܬܐ

ܗܕܪܐ
ܝܟ ܫܘܼ ܦܪ ܹܟܼ ܝ ܥ ܼܹܕ ܼܬ ܩܘܼ ܵ
ܕܫܐ ܟܼ ܼܠܬܼ ܼܡ ܵ
ܠܟܐ
ܼܠܝܬ ܐܼ ܼ
ܠܡ ܵ
ܵܐ ܵ
ܡܫܝ ܵܚܐ
ܘܕܝ ܠܹܗ ܼ
ܠܟܐ ܼ
ܒܛܝܒܘܼ ܬ ܹܗ
ܕܐܼ ܼ
ܣܓܝ ܗܸܕܪ ܹܟܼ ܝ ܼ
̈
ܫܡܝܵܢ ܹܐ.
ܘܨ ܼܒܬ ܹܟܼ ܝ ܒܟܼ ܠܗܘܢ ܫܘܼ ܦܪ ܹܐ ܼ
ܼ
̄
ܵ
ܒܪܘܼ ܚܐ ܕܝܼ ܗ ܼܒܠܹܟܼ ܝ

̈
ܨ ܵ
ܒܬܗ ܒܫܘܼ ܦܪ ܹܐ ܪܘܼ ܵܚܢ ܹܐ
ܼ

 53خودرا. 608.625 ،III. ،
 54المرجع نفسه. 619.
 55المرجع نفسه.579 ،
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ܹܕܬܐ ܼܡ ܼ ܵ
ܩܘܫܝ ܟܼ ܵܦܐ ܘܫܼ ܼܒܚ ܥ ܵ
ܠܟܬܐ
̄
ܵ
ܘܐ ܼܸܬܦܼ ܨܚ ܘܼ ܵ
ܗܪܐ.
ܚܕܝ ܐܘ ܼܒܪ ܼܬ ܢܘܼ
ܕܟܼ ܠܹܗ ܫܘܼ ܼܒܚܹܗ ܼܡܢ ܒܹܝܬܼ ܐܼ ܼܒܘܼ ܗ

ܨܒܬܐ
ܐܣܛܠܐ  -ܢܚܬܐ

ܩܠܐ

ܡܘܬܒܐ

ܵ
ܗܪܐ ܫܼ ܪܝܼ ܵܪܐ
ܡܫܝ ܵܚܐ ܢܘܼ
ܼ
ܕܚܼ ܵܕܝ ܠܥ ܹܕܬ ܹܗ ܼܒ ܵ
ܥܡܕܹܗ
ܕܠܐ ܡܸ ܬܚܼ ܵ
ܒܚܐ ܵ
ܸܣܛܠ ܫܘܼ ܵ
ܒܠܐ
ܘܐܼ ܠܒܫܗ ܐ ܼ
ܼܕܒܪܘܼ ܚ ܩܘܼ ܵ
ܕܫܐ ܐ ܼܸܙܕܩܪܼ ܬ

ܐܪܓܘܢܐ

ܐܣܛܠ ܫܘܒܚܐ

ܵ
ܐܼ ܠܒܫܹܟܼ ܝ ܐ ܵ
ܐܝܐ ܵ
ܗܪܐ ܼܓ ܵ
ܕܠܐ ܵܦ ܼܛܪ
ܸܣܛܠܐ ܢܘܼ

56المرجع نفسه.627 ،
 57خودرا . 641.،I
 58توما اودو ،طقس الزواج ،الهند،63.1960 ،
 59خودرا III.،625.
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ܙܩܪ ܠܹܟܝ ܼܒܪ ܼܡ ܵ
ܫܼ ܼܒܚܘ ܐܼ ܵ
ܠܟܐ
ܪܓܘܢ ܹܐ ܼܕ ܼ

ܐܪܓܘܢܐ

ܐܪܓܘܢܐ

Sebastian Brock، The Luminous Eye، 85-97.
Heinrich Denzinger، Ritus Orientalium، coptorum syrorum et armenorum in administrandis Sacramentis، Vol. II،
Würzburg 1864، Graz 1969، 449.
 62الكاتب ليس دقيقًا جدًا فيما يتعلق ببيانات الكتاب المقدس .ألن المذكور هنا بان الكهنة هم الذين استهزؤا بيسوع وليس الجنود بيسوع ،والتي هي
عكس شهادة انجيل متى (.)27:28
63
Willem Cornelis Van Unnik، Nestorian Question on the Administration of the Eucharist، by IshoYahb IV.، New
Jersey، 2006، 180.
 64أخرج زارح يده فربطت القابلة يده بخيط قرمزي أحمر ،لكنه أدخل يده ليخرج فارص أوالً وبعده زارح .ويرى بعض اآلباء في زارح مثالً للشعب
اليهودي الذي كان يجب أن يكون البكر ،وقد م ّد يده واستلم الشريعة التي تركزت حول الذبيحة (الدم القرمزي) لكن خالل عدم اإليمان خرج فارص
ممثالً األمم الذين صارت لهم باكورية الروح عوض نازح (اليهود).
60
61

 65الحبل القرمزي= هو نفس الحبل المصنوع من خيوط القرمز الذي نزل عليه الجاسوسين من الكوة وهو هو نفس الحبل الذي نجا به بيت راحاب
وراحاب نفسها ،والحبل يشير الى دم المسيح "فبدون سفك دم ال تحدث مغفرة" (عب1 + 22:9بط .)18:1،19وهذا هو نفس ما حدث للشعب الذي نجا
بدم خروف الفصح ليلة الخروج من مصر حينما وضعوا الدم على أبوابهم .ونالحظ بإن من سيكون خارج البيت في الحالتين سيهلك والبيت يرمز الى
الكنيسة فال خالص خارج الكنيسة .لذلك ان العالمة التي أعطيت هو "الحبل القرمزي" ،إشارة إلى دم السيد المسيح ،الذي بدونه ال يمكن الخالص.

15

ܓܘܢܢܐ
ܒܕ ܼ ܵ
ܗܒܐ ܵܛ ܼ ܵܒܐ
ܡܨ ܼܒܬ ܼ
ܠܒܘܼ ܫܗ ܼ
ܼ

ܗܒܐ ܫܘܼ ܦܪ ܹܟܼ ܝ
ܒܕ ܼ
ܐܸܫܬܼ ܼ
ܡܠܝ ܼ
ܘܬ ܵ
ܚܬ ̈ܝ ܹܐ
ܠܥ ܹܝܢ ܥ ܸܵܠܝ̈ ܹܐ ܼ
The Commentaries of Ishodad of Merv، Bishop of Hadatha of Assyria (c.850 A.D.) on the New Testament، Volume
I، the Gospel in English، Edited and Translated by Margaret Dunlop Gibson، Cambridge، 1911، 111.
 67القس ابن الفرج ،تفسير االناجيل االربعة ،القاهرة.466-465 ،1908 ،
 68طقس الزواج،. 31
 69طقس الزواج ،راجع صالة بركة مالبس العروسة. 22-28.
70إنه ثوب ملون يوضع على اكتاف العروس .محتوى الصالة يعبر عن لباس العفة الذي أعطاه هللا للطبيعة البشرية ،وأثواب الحياة األبدية التي ال تفسد
في العالم الجديد .لسوء الحظ ،لم تعد تستخدم في الوقت الحالي ،والذي تم استخدامه مسبقا وفق كالم التقاليد الشفوية لالجداد .راجع طقس الزواج.27،
 98.، 1975، Beirut، Chaldean-Arabic Dictionary،: Bishop J. E. Mannaراجع
صا .من خالل الصالة نكتشف الكنوز
 71نجد هذه العادة حتى اآلن في الكنائس األرثوذكسية وخاصة الكنيسة القبطية حيث يرتدي الزوجان رداء كنسيًا خا ً
الروحية والبركات الروحية فيها .نتذكر هنا مثل مأدبة زفاف ابن الملك (متى  ،)14-2 :22الذي وجد فيه الملك رجالً ال يرتدي لباس العرس ،فأمر الخدام
بربط رجلين هذا الرجل ويديه وألقوه في الظلمة الخارجية .تشير هذه الثياب روحيا ً إلى ثياب الزفاف التي أعطاها الرب للكنيسة .لذلك توجد في هذه
المالبس مواهب روحية تساعد على الخالص وتكون مصدر فرح وبهجة وتؤدي إلى المجد .يطلب منا الرب أن نستعد للعرس السماوي من خالل ارتداء
مالبس الزفاف في ذلك اليوم .وتريد الكنيسة في طقسها الرائع أن ترفع أعيننا إلى العرس السماوي.
 72خودرا .607،III ،الملفت للنظر ايضا في طقس الزواج القبطي نجد أن الكاهن يصلي على مالبس مذهبة .وهو عبارة عن رداء مصنوع من قماش
ثمين مزين بصلبان ،وغالبًا ما يكون ذهبيًا ،ويوضع على االكتاف ويغطي الجسم بالكامل من األمام والخلف .لكنه مفتوح من األمام وليس لها أكمام.
 73المرجع نفسه. 601.
66
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ܵܡܐ ܵ
ܕܐܬ ܹܐ ܒܫܘܼ ܼܒܚܹܗ ܪܼ ܵܒܐ
ܸܣܛܠ ܬܸܫܒܘ ܵ
ܚܬܐ
ܼܡܠܒܸܫ ܵܠܗ ܐ ܼ

ܟܠܝܠܐ

ܬܓܐ

ܵ ܵܓܐ ܕܗ ܵ
ܸܕܪܐ ܼܨܒܬ ܹܟܼ ܝ
ܒܬܼ ܼ

ܠܒܘܫ
ܟܠܝܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ،ܟܠܝܠܐ

ܬܓܐ ܕܗܕܪܐ

ܫܘܒܚܐ ،ܗܕܪܐ
ܗܕܝܪܐ
ܡܘܬܒܐ

ܠܝ ̈ܩܹܐ
ܓܕܠ ܵܠܗ ܼܡܢ ܼܙ ܼ
ܼ
ܟܠܝ̈ܠܐ ܼ
ܵ
ܫܒ ܼܝ ̈ܚܹܐ ܕܢܘܼ ܗܪܐ ܕܐܼ ܼܒܘܗܝ ܟܼ ܣܝܵܐ
ܼ

ܘܕܘ ܵ
ܒܢܝ̈ܐ ܕܪܘܼ ܚܩܘܼ ܵ
ܕܠܐ ܫܼ ܵ
ܵܐ ܵ
ܕܫܐ
ܠܘܐ ܼ
 74المرجع نفسه.612 ،
 75خودرا.632 ،III،
 76المرجع نفسه627..
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̈
ܟܠܝ ̈ ܹܠܐ ܒܪ ܹܫܼ ܝܟܘܢ
ܠܚܼ ܬܼ ܵܢܐ ܕܗܘ ܵܣܐ ܹܡ ܼ

ܩܠܐ
ܒܗ ܵ
ܸܕܪܐ ܘܒܫܘܼ ܼܒ ܵܚܐ ܟܼ ܵ
ܡܟܪ
ܠܠܗܼ .ܒܪ ܐܼ ܵܠ ܵܗܐ ܠܥ ܹܕܬ ܹܗ ܼܕ ܼ

ܛܒܥܐ
ܒܛ ܼܒܥ ܹܐ ܵܛ ̈ܒܹܐ ܼܨܒܸܬ ܼܓܕܠܹܗ
ܼ
ܵ
ܠܝܠ ܫܘܼ ܼܒ ܵܚܐ ܕܣܡ ܥܼ ܠ ܪܹܫܹܟܼ ܝ
ܼܠܟܼ ܼ

ܪܝܚܐ

ܡܕܪܫܐ

 77خودرا. 669.، I
 78طقس الزواج . 28.كما نكتشف ذلك عمليًا في طقس الزواج ،بعد اتمام هذه المراحل من التطهير (المعمودية) ،وشرب الكأس (دم الخالص) وبركة
الثوب واالكاليل ،حينها تستحق الكنيسة بان تقف الى جانب المسيح كعريس سماوي .تأتي العروس وتقف الى جانب العريس عن يمينه ،التي كانت واقفة
مسبقا بعيدًا عن العريس في بداية التبريخ ،والدليل على ذلك عند شرب الخمر من العروسين يأمر الطقس بأن الكاهن هو الذي يعطي الكأس للعريس،
واما الشماس هو الذي يمنح كأس الخمر للعروس النها لم تكن واقفة مسبقا الى جانب العريس .لكن االن في وقتنا الحالي من المنطقي أن الكاهن
يستطيع بنفسه ان يمنح للعروسة الكأس المبارك للشرب النها منذ بداية التبريخ تقف الى جانب العريس.
 79المرجع نفسه. 26.
 80خودرا . 627.،III
81المرجع نفسه. 627.
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ܘܼ ܵ
ܣܝ ܵܡܐܵ .
ܠܝ ܼܩܕܝܼ ܵܫ ̈ܘܗܝ
ܦܩܝܢ ܼ
ܡܥ ܼ
ܘܗܐ ܼ
ܡܠܢܝ ܪ ܹܝܚܹܗ ܼܒ ܼ

ܥܘܢܝܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ
ܦܝ ܵ
ܪܡܐ ܼܕܟܼ ܝܵܐ ܐܼ ܼܒܣܸܡ ܪܹܚܹܝܟܼ ܝ ܠܥ ܹܝܢ ܵ
ܟܠܢܫ
ܝܟ ܼ
ܐܼ ܼ

ܡܟܪ

ܡܟܪ

ܐܝܚܝܕܝܐ
ܐܝܚܝܕܝܐ

ܡܟܼ ܪ

ܐܝܚܝܕܝܐ

ܡܟܪ

ܡܟܼ ܘܪܐ
ܡܟܼ ܘܪܐ

ܒܬܼ ܘܼ ܵ
ܫܠܝ ̈ܚܹܐ
ܠܬܐ ܡܟܼ ܼܝܪܼ ܼܬ ܼܠ ܼ

 82خودرا.602.،III
 83المرجع نفسه.625 ،
84
Idris، Emlek، Mysteriendeier der Ostsyrischen Kirche im 9. Jahrhundert، Die Deutung der göttlichen Liturgie nach
dem 4. Traktat einer anonymen Liturgieerklärung، Band 30، München، 2004، 53.
 85خودرا. 613.،III

19

ܡܟܼ ܘܪܐ

ܡܟܼ ܘܪܐ
ܡܟܼ ܘܪܐ

ܦܘܪܩܢܐ
ܚܪܪ-ܦܪܩ
ܕܝܐ ܵ
ܵܚ ܵ
ܘܕܝ ܵܨܐ ܘܼ ܦܨܝܼ ܵܚܐ
ܠܬܐ ܡܫܼ ܼܒ ܵ
ܹܕܬܐ ܟܼ ܵ
ܥ ܵ
ܚܬܐ
ܘܙ ܵ
ܵ
ܡܪܐ ܫܘܼ ܼܒ ܵܚܐ ܒܦܘܼ ܡ ܝܼ ܠܕ ܹ ̈ܝܗ
ܠܝܫܘܥ ܼܡ ܵ
ܠܟܐ ܼܙ ܵܟܝܵܐ
ܼ
ܕܐ ܼ ܸܵܬܐ ܘ ܦܼ ܵ
ܨܠܝ ܼ ܹܒܗ
ܪܩܗ ܼܒ ܼ
 86المرجع نفسه.585.
 87كما وصف ايضا الحكيم الفارسي مار أفراهاط عن الرب واصفا ً إياه بـ "العريس" ،بينما يعتبر الرسل "الوسيط او االشبين"  -أي الذين يهيئون
العروس للعريس كوسيط يتحمل المسؤولية  -ويعتبرون المؤمنين عروسة المسيح.
See: The Demonstrations of Aphrahat، The Persian Sage، Gorgias Eastern Christian Studies، translated by Adam Lehto،
NJ USA، 2010. See the Demonstrations، 14، 320-321.
88خودرا ، III، :585.482طقس الزواج.34 ،
89كذلك نجد عمليا هذا المنظور الالهوتي في عادات الزفاف اآلشورية خاصة في بعض القرى في القرون السابقة أن القريب او االشبين كان كوسيط
يتحمل مسئولية استحمام العريس (المعمودية) حينما كان يدخل معه طفل الستحمام رمزا للقريب الذي كان يدعى (ܩܪܝܒܐ ܙܥܘܪܐ) .باالضافة الى ذلك
نجد ايضا دور االشبين في ذهابه مع العريس ألخذ العروس من منزلها في احتفال رسمي .أيضًا نجد هذا االنطباع في مراسيم الزواج اليهودي حيث
يكون واجب االشبين هو تحضير لمراسيم الزواج وإدارتها وقبل كل شيء قيادة العروس في موكب احتفالي إلى منزل العريس.
 177.، The Theology of Marriage،: L. Edakalathurراجع
 90خودرا .579 ،III،
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ܛܘܥܝܝ

ܝܼ ̄ܗ ܼܒ ܵܠܗ ܚܪܘܼ ̈ܪ ܹܐ ܼܡܢ ܥܼ ܼܒܕܘܼ ܼ ܵܬܐ ܼܕܦܬܼ ܟܼ ̈ܪ ܹܐ ܼܕܡܫܼ ܵ
ܥܒܕܐ ̄ܗ ܵܘ ܼܬ ܵ
ܠܛܥܝܘܼ ܼ ܵܬܐ

ܪܗܒܘܢܐ -ܦܪܢܝܬܐ
ܪܗܒܘܢܐ

91المرجع نفسه615، 612. ،
 92مارعويشوا بر بريخا ،الجزء الثاني ܦܘܫܩ ܬܫܡܫܝܬܐ،ܪܫܐ  ،7ܡܝܡܪܐ 155-159.،،7
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ܵܗ ܵܢܘ ܵܢܐ ܕ ܵ
ܫܪ ܵܪܐ
ܚܼ ܬܼ ܼ
ܗܒܘ ܵܢܐ
ܦܼ ܼܓܪ ܹܗ ܝܼ ܗ̄ ܼܒܠܹܟܼ ܝ ܪܼ ܼ

ܡܗܪܐ

ܠܟܐ ܵ
ܝܡ ܵ
ܚܕܝ ܥ ܵ
ܕܥ ̈
ܢܬܐ ܼܒ ̄ܪ ܼܬ ܼܡ ܵ
ܕܘܼ ܨܝ ܘܼ ܵ
ܠܩܝܛܘܼ ܢ ܹܗ.
ܠܡܹ ܐ .ܒܚܼ ܬܼ ܵܢܐ ܼ
ܹܕܬܐ ܡܗܼ ܼ
ܕܡܟܼ ܪ ܹܟܼ ܝ ܘܐܼ ܥܠܹܟܼ ܝ ܼ
ܘܼ ܵ
ܩܝ ܵܪܐ .ܘܼ ܼܒ ܼܝܕ ܕܸ ܼܒ ܵܚܐ ܼܕܩܢܘܡܹ ܗ ܚܼ ܣܝ ܹܟܼ ܝ ܘ ܼܩܕܫܹܟܼ ܝ ܘ ܥܼ ܼܒܕ ܹ ܼܟ ܝܠܹܗ
ܸܪܢܝܬܼ ܵ ܐ ܝܼ ̄ܗ ܼܒܠܹܟܼ ܝ ܦܼ ܼܓܪ ܹܗ ܘܼ ܕܡܹ ܗ ܝܼ ܼ
ܚܠܦ ܦ ܼ
ܠܬܐ ܡܨ ܼܒ ܵ
ܵ
ܬܬܐ
ܟܼ ܼ ܼ

93خودرا.585.،III
Ben-zion Schereschewsky، “Betrothal”، in Encyclopedia Judaica IV، pp. 753-757.
 95يقدم األب مهر العروس بقيمة كبيرة ،مما يدل على القيمة التي تقدر بها العروس .كان المهر ܡܗܪܐ مطلوب بموجب القانون (رومية )4 ، 3 :8
وقد دفعها المسيح (بطرس األولى  ، 1:18رؤيا  .)9 :5المسيح العريس األبدي أعطى ثمن عروسه الكنيسة بسفك الدم على الصليب .القيمة العالية
للمهرـ ܡܗܪܐ يدل على القيمة التي وضعها األب للعروس (راجع يو .)16 ، 3
 96طقس الزواج.8 ،
 97طقس الزواج. 17 ،
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94

ܦܬܘܪ ܡܠܟܘܬܐ

ܗܒܘ ܵܢܐ ܕܚܼ ܝ̈ ܹܐ ܚܼ ܕܬ ܹܐ
ܝܼ ̄ܗ ܼܒ ܵܠܗ ܪܼ ܼ
ܼܡܢ ܼܡܝܵܐ ܼܡܥܡܘܕܝܼ ܬܼ ܵ ܐ

ܪܗܒܘܢܐ

ܦܪܢܝܬܐ

Richard. Booker، Here Comes The Bride: Jewish Wedding Customs And The Messiah، Houston، Sounds of the
Trumpet، 1995، 5.
99
Isaac. Landman، ed.، The Universal Jewish Encyclopedia، Universal Jewish Encyclopedia Co.، Inc. New York، 1948،
7، 373.
 100خودرا ، 618. III،. 593ايضا من الجدير بالذكر ،وفقًا لعادات الزفاف اآلشورية و خاصة في قبائل تياري العليا وأشيتا ،أن عائلة العريس تجلب
وعاء للمعجنات الذي يدعى باتورا -ܦܬܘܪܐ الى الكنيسة و بعد االنتهاء من طقس الزواج يأكل منه جميع الحاضرين.
بصراحة ،إنه تراث عتيق من عادات الزفاف له ميزة الهوتية  -كتابية .
101
Alexander. Roberts & James. Donaldson، Ante-Nicene Fathers، Vol. IV.، Michigan، 1989، 48.
102خودرا. 582.،III
98
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ܸܪܢܝܬܼ ܵ ܐ ܝܼ ̄ܗ ܼܒܠܹܟܼ ܝ
ܚܠܦ ܦ ܼ
ܘܼ ܼ
ܓܪ ܹܗ ܕܡܹ ܗ ܩܝܪܐܵ
ܦܼ ܼ ܘܼ
ܝܼ ܼ

ܥܘܢܝܬܐ ܕܒܝܡ

ܦܪܢܝܬܐ

ܸܪܢܝܬܼ ܵ ܐ ܕܝܼ ̄ܗ ܼܒ ܵܠܗ ܼܒܪ ܼܡ ܵ
ܒܥܘܼ ܵ
ܠܟܐ ܒܚܘܼ ܒܹܗ
ܗܕܢ ܦ ܼ
ܗܒܘܢ ܵܚܝ̈ ܹܐ
ܝܚܝܢ ܠܪܼ ܼ
ܡܙ ܼ
ܵܟ ̈ܗܢ ܹܐ ܕܹܝܢ ܥܼ ܡ ܼܡ ܼܠܐܟܼ ̈ ܐ ܼ

ܦܪܢܝܬܐ
ܪܕܢܢ ܢ ܵ
ܗܪܐ
ܸܪܢܝ ܵܬܗ ܒܝܘ ܵ ܼ
ܒܝܘܚܼ ܵܢܢ ܟܬܼ ܼܒ ܦ ܼ

ܡܟܘܪܐ

ܸܪܢܝܬ ܹܟܼ ܝ
ܼܒܕܡܹ ܗ ܚܼ ܝܵܐ ܟܬܼ ܼܒ ܦ ܼ

 103المرجع نفسه.، 634، 630،. 625598 ،
 104المرجع نفسه.633 ،
 105المرجع نفسه.626.
 106توما درمو ،طقس الزواج.21،
107خودرا.602 ،III،
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ܒܪܚܡܘܗܝ ،ܒܚܘܒܗ ،ܒܛܝܒܘܬܗ
ܒܡ ܼ ܵ
ܵ
ܣܒܠ ܒܚܘܼ ܒܹܗ
ܘܬܐ ܕܥܼ ܠ ܐܼ ܦܼ ܝܟܝ ܼ

ܕܒܗ ܐ ܼܸܬ ܼܡܟܼ ܪܼ ܼܬ ܥ ܼܹܕ ܼܬ ܩܘܼ ܵ
ܵܗ ܼܕܐ ̄ܗ ܼܝ ܥ ܼܹܙܩܬܼ ܵ ܐ ܼ ܵ
ܫܡܝܵ ܵܢܐ.
ܕܫܐ ܠܚܼ ܬܼ ܵܢܐ ܼ
ܡܫܝ ܵܚܐ ܠܫܘܼ ܼܒ ܵܩ ܵܢܐ ܼܕ ܵ
ܚܛ ̈ܗܹܐ
ܼ
ܒܠܬ ܦܼ ܼܓܪ ܹܗ ܘܼ ܕܡܹ ܗ ܼܕ ܼ
ܘܩ ܼ

ܡܕܪܫܬܐ
ܡܫܝ ܵܚܐ .ܡܟܼ ܼܝ ܵܪܐ ̄ܐܚܪ ܹܵܢܐ ܵܠܐ ܬ ܼܸܒܥ ܹܝܢ.
ܐܘ ܕܐ ܼܸܬ ܼܡܟܼ ܪܼ ܬ ܼܠ ܼ
ܵܵ
ܵ
ܵ
ܕܡܢ ܡܬܼ ܘܡ ܐܝܼ ܬܼ ܵ ܘܗܝ ܘܼ ܠܥ ܼܠܡ.
ܕܗ ܵܢܘ ܚܼ ܬܼ ܵܢܐ ܼܕܫܪܪܐܼ .
 108المرجع نفسه.616،
 109طقس الزواج ،. 18
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ܓܪ ܹܗ ̄ܗܒܠ ܝ ܗܒܘ ܵܢܐܵ .
ܫܪܪ ܹܗ ܗܼ ܵ
ܝܡܢܘܼ ܼ ܵܬܐ
ܦܼ ܼ ܝܼ ܼ ܹܟܼ ܪܼ ܼ
ܘܼ
ܠܐ ܬܚܼ ܠܦܝ ܵܢܝܗܝ ̄
ܵ
ܵ
ܒܐܚܪ ܹܵܢܐ.ܛܘܼ ܼܒܘܗܝ ܠܐܼ ܵ
ܝܢܐ ܕܠܐ ܫܼ ܼܒܩܹܗ
ܼ

ܣܡܟܐ-ܡܫܬܘܬܐ
ܙܡܝܢܐ-ܚܕܘܓܐ-ܣܡܝܟܐ
ܡܢܟܼ ܝ ܼܠܓܼܢܘܼ ܢ ܼܡܠܟܘܼ ܬ ܹܗ .ܠܹܗܝ ܡܸ ܫܬܘܼ ܵܬܐ ܵ
ܕܠܐ ܡܸ ܫܬܼ ܵ
ܪܝܐ
ܼܙ ܼ

ܐܘ ܕܐܙܕܡܢܘ ܠܚܠܘܠ ܚܬܼ ܢܐ ܕܪܘܡܐ.
ܫܒ ܼܝܚܬܐ ܐܨܛܒܬܘ ܒܐܣܛܠܐ ܕܙܩܪܗ ܪܘܚܩܘܕܫܐ
ܣܡܝ̈ܟܼ ܐ ܒܗܝ ܡܫܬܘܼ ܬܐ ܼ
ܕܢܗܘܘܢ ܼ

ܡܘܬܒܐ
110خودرا .585 ، III،
111المرجع نفسه602..
 112خودرا628،.627، III،
 113المرجع نفسه. 729.
 114المرجع نفسه.627 ،
 115المرجع نفسه. 630.
Berliner Hs.96 A.116
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ܐ ܼ ܸܵܬܘ ܵܟ ̈ܗܢ ܹܐ ܵ
ܪܡܝܘ ܓܸܠܝܵ ܼܢܝܗܘܢ
ܪܓܝܗܘܢܼ .
ܢܒܝ̈ ܹܐ ܐܼ ܼ
ܪܡܘ ܼܕ ܼ
̈
ܪܡܝܘ ܵܟܪܘܙܘܼ ܼܬܗܘܢܵ .ܣܗ ̈ܕ ܹܐ ܵ
ܪܡܘ ܵܠܗ ܕܸܡ ܵܨܘܪܼ ܝܗܘܢ
ܫܠܝܚܹܐ ܐܼ ܼ
ܼ
ܵ̈
̈
ܵ
ܘܡܐ ܩܘܼ ܵܕܫܼ ܝܗܘܢ .ܘܥܼ ̈
ܘܟܸܢܫܼ ܝ ܪ ܵ
ܡܡܹ ܐ ܟܠܗܘܢ ܸܣ ܼܓܕܬܗܘܢ

ܣܠܘܐ ܒܣܪܐ-ܡܢܢܐ
ܵ
̈ ܵ
ܵ
ܝܠܝܢ ܼܒ ܵ
ܟܸܢܫܼ ܝ ܵܪ ܵ
ܣܡ ܼ ܵܟܗ
ܡܕ ܼ
ܘܡܐ ܥܼ ܡ ܐܼ ܪܥܢ ܹܐ ܩܪܐ ܼܠܚܠܘܼ ܠܗ ܕܢܸܗܘܘܢ ܼ

ܵܕܘܝܼ ܕ ܼܡܠܟܼ ܐ ܵ
ܣܡ ܼ ܵܟܗ ܫܼ ܡܸ ܫ
ܩܝ̈ ܵܢ ܼ ܵܬܐ.
ܒܪܘܼ ܵܟ ܼܒ ܵܩ ̈ ܹܠܐ ܘܼ ܼܒ ܼ
ܕܒ ̄ܪ ܼܬ ܼܡ ܵ
ܠܟܐ ܼܡܢ ܠ ܵ ܼܓܘ ܐܝܼ ܬܼ ܵ ܘܗܝ.
ܕܟܼ ܠܹܗ ܫܘܼ ܼܒ ܵܚܗ ܼܠܡ ܼ
ܵ
ܒܕ ܼ ܵ
ܗܒܐ ܵܛ ܼ ܵܒܐ
ܡܨܒܬܼ ܐ ܬܘܼ ܼܒ ܼ
ܘܼ ܼ

 117خودرا.،627 III،
 118خودراIII.،628.،
119طقس الزواج.،35
120خودرا.627 ، III،
121المرجع نفسه 628.،المزمور 13:45
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̈
ܥܠܝܐ
ܒܛܪܩܠܝܢܐ

ܓܢܘܢܐ

ܚܠܘܠܐ

)2:14(  راجع ايضا انجيل يوحنا.587 ،III ، خودرا122
،35. طقس الزواج123
.582 ، III ، خودرا124
،.35  طقس الزواج.125
.579III ، خودرا126
127
R. Hugh. Connolly، liturgical Homilies of Narsai، Cambridge 1909، 54. H. Kruse، Das Brautlied der syrischen
Thomas-Akten، OCP 50 (1984)، 310.
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ܥܒܕ

ܩܝܛܘܢܐ

ܩܛܪ

ܩܛܪ ܓܢܘܼ ܵܢܐܵ 131ܡܪܼ ܢ ܠܥ ܹܕܬ ܹܗ ܪܘܼ ܵܚ ܵܢܐ
ܘܼ ܼ
ܬܡ ܵ
ܼܒܩܕܘܼ ܫ ܩܘ ̈ܕܫܹܐ ܵ
ܠܠܝܢ
ܕܠܐ ܡܸ ܼ
ܩܒܥ ܼܒܪ ܼܡ ܵ
ܫܒ ܼܝ ܵܚܐ ܼܠܡܟܼ ܼܝܪܬ ܹܗ
ܠܟܐ ܓܢܘܼ ܵܢܐ ܼ
ܼ

ܓܢܘܢܐ ܕܪܘܡܐ

ܚܬܢܐ ܕܪܘܡܐ

ܥܡܝ ̈ܕ ܹܐ ܼܙܡܪܘ ܫܘܼ ܼܒ ܵܚܐ
ܼ
ܘܕܘܼ ܨܘ ܘܼ ܵ
ܚܕܘ ܒܚܼ ܬܼ ܵܢܐ
ܸܬܒܣܡܘܼ ܢ
ܕܥܼ ܡܹ ܗ ܬ ܼ
ܒܐܘܪ ܸܫܠܸܡ ܼܕܠܥ ܸܠ
 128خودرا.627III،
 129المرجع نفسه627.، 601،
130
الجدير بالذكر ايضا أن خيمة سوكا اليهودية في الكتاب المقدس العبري هي اسم كوخ مصنوع من األغصان وأوراق الشجر والقش وما شابه،
والذي كان يستخدم عادة لفترة محدودة فقط .إنه كوخ مؤقت تم تشييده لالستخدام خالل مهرجان اليهود الذي يستمر أسبوعًا .تعلوها األغصان وغالبًا ما
تكون مزينة جيدًا بمواد الحصاد الخريفية .يصفه سفر الالويين بأنه مأوى رمزي في البرية ،إحيا ًء لذكرى الوقت الذي قدمه هللا لبني إسرائيل في البرية
التي سكنوها بعد تحريرهم من العبودية في مصر .من الشائع أن يأكل اليهود ويناموا ويقضون وقتهم فيها .في اليهودية ،يعتبر العرش مناسبة مبهجة
ويشار إليها بالعبرية باسم (وقت ابتهاجنا) ،كما أنها ترمز إلى هشاشة الحياة وزوالها واعتماد المؤمن على هللا .ايضا من المنظور المسيحاني المشرقي
ان الخدر هو مكان لقائنا بالمسيح و االعتماد عليه ومكان الفرح واالبتهاج االبدي.
 131خِ در هو ستر يمد للعروس في ناحية البيت كموضع يزين للزوجين ،ويدعى أيضًا السكن المخصص و نعيم الفردوس .راجع  :طقس الزواج ،بركة
الثانية من بركات العروس 40،و طقس الخدر ܕܩܛܪ ܓܢܘܢܐ.45،
See Bishop J.E. Manna، Chaldean-Arabic Dictionary، Beirut. 1975، 113.
في العرف اآلشوري ،ܓܢܘܢܐ عبارة عن صليب منقوش على قطعة قماش توضع على الحائط من اعلى سرير العروسين .الحظ المزمور األخير
ومعانيه التي تتعلق بتركيز نظر اإلنسان على الصليب مركز خالصنا وسبب لقائنا بالعريس .هدف الكنيسة هي النظر الى الصليب بالتمجيد بالرب عند
لقائنا بالعريس السماوي .راجع الطقس الزواج المشرقي.54 ،
132خودرا :،I، 645طقس الزواج ،ܩܛܪ ܓܢܘܢܐ. 55.، 54
133خودرا.618.،III
 134خودرا ،. 602،III
 135خودراI. 669.،
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ܥܒܝܕ ܒܐܝܼ ܕܝܐ
ܠܐ
ܼ

ܕܠܐ ܦܛܪ

ܕܘܼ ܨܝ ܘܼ ܵ
ܚܕܝ ܒܹܗ ܼܒܚܠܘܼ ܠܹܟܼ ܝ
ܠܬܐ ܡܨ ܼܒ ܼ ܵ
ܹܕܬܐ ܟܼ ܵ
ܥ ܵ
ܬܬܐ
ܼ
̈
ܒܒ ܼܝܢ
ܡܝ ܼ
ܠܕܝܟܝ ܵܗܐ ܼ
ܕܣܸܕܪ ܹܐ ܕܝܼ ܼ
ܒܩܘܼ ܵܕܫܼ ܝ̈ܗܘܢ ܵ
ܠܡ ܵܪܐ ܕܟܠ
ܕܫܼ ܼܕܪ ܚܼ ܝܠܹܗ ܼܡܢ ܵܪ ܵ
ܘܡܐ
ܢܚܸܬ ܵ
ܫܪܐ ܒ ܵ ܼܓܘ ܗܼ ܝܟܠܹܟܼ ܝ
ܘܼ
ܘܼ

 136المرجع نفسه.645 ،
 137خودرا.589.،III
 138المرجع نفسه634..
 139المرجع نفسه.602 ،
 140المرجع نفسه. 425.429.
 141المرجع نفسه579.،
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ܓܢܘܢ ܢܘܗܪܐ

ܪܘܚܢܐ

ܣܝ ܼܢܝ
ܢܩܫ ܓܢܘ ܵܢܗ ܥܼ ܠ ܛܘܼ ܪ ܼ
ܘܼ ܼ
ܘܚܐ ܪܼ ܒܐܵ
ܒܝܕ ܼܒܪ ܥܼ ܡܪܼ ܡ ܵ
ܒܙ ܵ
ܼ

ܐܥܠ

̈
ܵ
ܗܪܐ ̄
ܒܐ ܵܪ ܵܙܐ.
ܥܝܪ ܹܐ ܵܣ ܼܡܢܝ ܒܢܘܼ
ܠܥܸܠ ܼܡܢ ܼ
ܵܢܐ ܕܡ ܢܝ ܵܐ ܵ
ܡܪܐ ܥ ܹܕܬܐܵ
ܼ ܟܼ ܪܼ
ܚܼ ܬܼ

 142خودراIII.،.628 ،
313-314.، Brautlied، Kruse
 144يذكر في كتاب تفسير الخدم أن العرس كان يقام لمدة ثالثة أو سبعة أيام .لذلك ،في اليوم السابع من العرس ،الذي يسمى اليوم شوريال من ܫܘܪܝܐ.
وهو ما يعني بوضوح البداية اي بداية رحلة الزواج .في يوم السابع يذهب العروسان واهل العريس الي بيت العروسة لتأكيد على رضاء العريس ب
ابنتهما على انها عفيفة وبتول .نجد هذه العادة ما زالت موجودة في القرى اآلشورية كشاهد عيان بين قبائل تياري واشيثا.
راجع :ܦܘܫܩ ܬܫܡܫܝܬܐ :159.االب يوسف حبي ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ،بيروت ،1999،مجمع مار ابا  544قانون279،. 15
145
Expositio II، 143.
 146خودرا 625.،. 612،III
147
H. Denzinger، Ritus Orientalium، II، 450.
148خودرا.602 ،III،
143
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ܒܘܣܡܐ
ܛܘܒܝܟܝ ...ܕܒܩܝܛܘܢܗ ܗܐ ܡܬܒܣܡܬܝ

̈
ܪܓ ܼܝ ܼܓ ܼܝܢ ܠܹܗ ܼܠܚܠܘܼ ܠܹܟܼ ܝ
ܛܘܼ ܼܒܝܟܝ ܼ
ܕܥܝܪ ܹܐ ܼ

ܕܘܼ ܨܝ ܘܼ ܵ
ܚܕܝ ܒܹܗ ܼܒܚܠܘܼ ܠܹܟܼ ܝ
ܠܬܐ ܡܨ ܼܒ ܼ ܵ
ܹܕܬܐ ܟܼ ܵ
ܥ ܵ
ܬܬܐ
ܼ

ܚܕܝ ܒܹܗ ܥ ܵ
ܹܕܬܐ ܼܒܚܠܘܼ ܠܹܟܼ ܝ
ܼ
ܵ
ܘܩܘܫܝ ܟܼ ܦܐ ܒܝܘܡ ܡܸ ܫܬܘܼ ܬ ܹܟܼ ܝ
ܘܼ ܼܙܡܪܝ ܫܘܼ ܼܒ ܵܚܐ ܒܟ ܸܵܢܪ ܹܟܼ ܝ
ܕܒ ܵܬ ܵܓܐ ܕܗ ܵ
ܸܕܪܐ ܼܨܒܬ ܹܟܼ ܝ
ܼ ܼ ܼ

Breviarium، Ritus Syrorum Orientalium id est Chaldaeorum، PARS III، Romae، 1938، 438. This text is not found in
Book of khudra (Darmo edition)، we find it in the book of Khudra according to Chaldean Edition.
 150خودرا . 601.، III
 151المرجع نفسه. 579.
 152المرجع نفسه632..
149
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ܥ ܵ
ܡܫܝ ܵܚܐ...
ܹܕܬܐ ܡܟܼ ܼܝܪܬ ܹܗ ܼܕ ܼ
ܠܛܝܒܘܼ ܼ ܵܬܐܵ .ܬܘܕܝܼ ܬܼ ܵ ܐ ܵ
ܕܠܐ ܦܘܼ ܵܠ ܵ ܼܓܐ
ܒܙܗܝܘܼ ܼ ܵܬܐ .ܘܼ ܦܪܘܥܝ ܩܘܼ ܵܒ ܼ
ܼܨ ܸܒܬܼ ܝ ܼܢܦܫܹܟܼ ܝ ܼ

 153خودراIII. 579.،
 154كما ايضا وفق قانون طقس الزواج المشرقي ينبغي العروسة أن تقف على يمين العريس .راجع طقس الزواج.28،
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