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ܚܘܕܪܐ

 
سنة   ، مطبعة مار نرساي  ، . طبعة الهند 2. 1892سنة  ، مطبعة ارسالية اساقفة كونتربوري  ، . طبعة اورميا 1يوجد اربع طبعات لكتاب اطقس الزواج:  1 

 لها   4و  2و   1الطبعات التالية . ان 1995سنة   ، مطبعة كنيسة المشرق ، . طبعة العراق 4. 1961سنة  ، باالغة االشورية الحديثة  ، . طبعة امريكا 3. 1960

ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟܐ ܕܓܢܣܐ  التي عنوانها هو  ، 3الطبعة  باستثناء ، ܛܟܣܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܘܕܟܘܠܬܐ ܘܕܩܛܪ ܓܢܘܢܐنفس العنوان اال وهو  

 الزواج ككل.   طقس ال يشمل ܒܘܪܟܐوفق رؤية الالهوتية ان العنوان لطبعة الثالثة ليس له طابع مسيحاني وكذلك المصطلح المتواجد فيها ܢܫܝܐ. 
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 19:7-8.، رؤيا يوحنا  ، الكتاب المقدس 2 

 22:20.،  رؤيا يوحنا  3 

 .15:16، انجيل يوحنا  4 
 .12:1، رؤيا يوحنا  5

http://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=niv&q=revelations+19%3a7-8
http://www.christianity.com/bible/bible.php?ver=niv&q=revelations+19%3a7-8
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2022.20
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2022.20
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2022.20
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ܫܘܬܦܘܬܐܚܬܢܐ

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. 
7 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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Genre
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Church_Orders
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Apostles
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Jerusalem
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_the_3rd_century
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12 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. 

 
16 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.  
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ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ

ܡܟܝܪܬܐܟܠܬܐ
ܟܠܝܠܐ 

ܕܟܘܠܠܐܛܟܣܐ
ܟܠܝܠܐ 

ܚܬܢܐ
ܚܬܢܐ

ܓܢܘܢܐܡܫܬܘܬܐ

ܡܟܪ

 ܕܡܪܝܡܐ   ܟܠܬܗ ܥܕܬܐ

ܠܼܒܪܗ ܡܼܟܪܗ   ̈ܡܐܥܡ ܕܼܡܢ

 
عدد   ، 3: 12أو جماعة الرب )خروج   ، أو التجمع ، في اللغة العبرية للداللة على االجتماع  ܥܕܬܐ يُستخدم مصطلح الكنيسة  ، استنادًا إلى العهد القديم  19.

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
ܟܠܬܐ

ܡܟܝܪܬܐ

ܝܟܝ ܢܵܬܐ  ܥܹܕܵܬܐ  ܛܼܘܼܒ  ܝܼܡ   24ܡܼܗ 

ܠܬܹܗ ܐ ܼܟ  ܼܒܵ ܠܟܹ̈  ܡܸܠܟ ܕܼܐ  ܐ ܼܡ 

ܡܘܬܒܐ

ܝܟܝ ܝܬܝ  ܛܼܘܼܒ  ܗܼܘ  ܠܬܹܗ ܼܕ  ܐ  ܼܟ  ܼܒܵ ܡܼܟܼܝܪܬܹܗ. ܕܼܐ  ܪ ܼܘ  ܵܠܵܗܐ ܕܼܒ  ܼܐ 

ܟܠܬܐ

 
22 Payne smith ، Dictionary ، 216. 
23 Robert Murray ، Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac Tradition ، Cambridge 1975 ، 132.   

سبوع  ربما ال ، مجهول الهوية طقسي  مقطعمخطوبة للمسيح( في  ، مؤمنة كنيسة  -ܕܡܫܼܝܚܐ ܡܼܟܝܪܬܗ  ܡܗܝܡܢܬܐ ܥܕܬܐكتشف أيًضا عبارة )ن 24.

 راجع:   .المطبوعة ودراالخ  كتاب في  لم يتم العثور على نص مطابق لكن ، (ܥܕܬܐ ܩܘܕܫتقديس الكنيسة )

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.  
 ܟܬܒܐ ܥܡ ܕܥܘܕܪܢܐ ܘܩܠ  ܘܕܓܙܐ ܘܕܟܫܟܘܠ ܘܕܚܘܕܪܐ ܘܕܒܬܪ ܕܩܕܡ ܟܬܒܐ ، توما اودوالمطرابوليط مار   ، كتاب الخودرا 25.

 ،  t. darmo / ،am ktâbâ d mazmôrê cûdrānêcûdrâ w dkashkôl w dgazâ w qālâ dḥed. Ktābâ dqdām wdbātar w dܕܡܙܡܘܪܐ

Trichur 1960–61. /  طوال السنة الليتورجية للصلوات الكتاب الطقسي كتاب ، III ، 601. 
 .III   ، 601، خودرا 26.
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ܼܒܐܕܐ  ܟܠܬܐ

ܨܦܪܐ

ܪܘ  ܥܡܼܝܕܹ̈ܐ  ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܙܼܡ 

ܚܵܕܘ ܘܕܼܘܨܘ ܼܬܵܢܐ ܼܘ   ܒܼܚ 

ܹܡܗ ܣܡܼܘܢ  ܕܼܥ   ܬܸܬܼܒ 

ܪܸܫܸܠܡ ܠܥܸܠ  ܒܐܘ  ܼܕ 

ܝܵܐ ܕܪܼܘܚܩܼܘܕܵܫܐ  ܠܵܘܐ ܒܼܢ   ܵܐܘܵܕܘ ܕܵܠܐ ܼܫ 
ܘ ܵܣܐܹܡ ܟܠ  ܬܵܢܐ ܕܗ  ܢ ܼܝ̈ܠܠܼܚ  ܝܟܘ  ܐ ܒܪܹܝܼܫ 

ܕܒܝܡ  ܥܘܢܝܬܐ

ܢܝ ܐܥܼܝܪܹ̈  ܼܡܢ ܠܥܸܠ ܼܬܵܢܐ. ܒ̄ܐܵܪܵܙܐ  ܒܢܼܘܗܵܪܐ ܵܣܼܡ  ܢܝ ܼܚ  ܼܟܼܪ   . ܥܹܕܵܬܐ ܵܐܡܵܪܐ ܕܼܡ 

ܝܵܐ ܢܝ ܘܪܼܘܵܚܐ ܒܼܡ  ܕܼܫ  ܕܼܝܬܹܗ  ܼܩ  ܥܡܘ  ܸܡܢ. ܒܼܡ  ܝ̈  ܘܼܙ  ܠܼܕ  ܹ̈  ܼܝ  ܝ ܐ ܐܠܼܚ  ܕܬܹ̈ ܼܚ 

 
 .I  ، 669، خودرا 27 
 I.، 699.، خودرا 28 

 .III  ، 605، خودرا 29 
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ܵܢܐ  ܗܼܒܘ  ̄ܗܼܒܹܠܼܟܝ ̄ܐܵܪܵܙܘܗܝ ܼܪ  ܢܹܗ ܘܼܝ  ܝܛܘ  ܥܹܠܼܟܝ ܠܼܩ  ܼܟܪܼܹܟܝ ܘܼܐ  ܼܬܵܢܐ ܕܼܡ  ܚܵܬܐ ܠܼܚ  ܪܝ ܬܸܫܒܘ  ܬ ܩܼܘܕܵܫܐ ܙܼܡ  ܥܼܹܕ 
ܠܼܕ   ܝ ̈ܝܟܚܼܘܵܣܝܵܐ ܠܼܝ 

ܡܼܟܪ

ܡܟܪ
ܡܟܪܡܟܝܪܬܐ   ܘ  ܡܟܝܪܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ

ܩܼܝܵܪܐ ܕܹܡܗ ܼܝ  ܼܓܪܹܗ ܼܘ  ܼܟܵܪܗ  ܠܥܹܕܬܹܗ ܒܼܦ  ܡܫܼܝܵܚܐ ܕܼܡ 

ܼܓܪܹܗ  ̄ܗܼܒ ܹܠܼܟܝ ܼܦ  ܐ ܒܚܼܘܒܹܗ ܘܼܝ  ܨܼܒܵ ܡܫܼܝܵܚܐ. ܼܕ  ܫܼܒܼܝܚܵܬܐ ܡܼܟܼܝܪܬܹܗ ܼܕ  ܕܼܝܫܵܬܐ ܼܘ  ܝܟܝ ܥܹܕܵܬܐ ܼܩ  ܪܩܼܹܟܝ  ܛܼܘܼܒ  ܘܼܦ 
ܕܹܡܗ ܼܒ 

 
  612..المرجع نفسه  30
 . .620المرجع نفسه  31

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. 

 .  III ،586  ،602 ، خودرا 34 
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ܟܠܬܐܡܟܝܪܬܐ

 

ܕܫܘܫܒܝܢܗܝܘܡܢܐ ܡܼܟܪܗ ܠܥܕܬܗ ܒܡܨܥܝܘܬܐ 

ܡܕܪܫܐ

ܐܒܪܼܝܼܟܼܘ ܡܫܼܝܵܚܐ  ܕܼܝܼܬܵ ܥܡܘ  ܝܵܐ ܕܼܡ  ܼܟܪܼܹܟܝ ܹܠܗ. ܼܡܢ ܼܡ  ܕܼܡ 

ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܐܬܡܟܪܐ ܥܕܬܐ ܠܚܬܢܐ ܫܡܝܢܐ

ܟܠܬܗ ܡܢ ܡܝܐ ܥܒܕܗ  

 
 . .602المرجع نفسه  35 
d-aṿmekūryā-aksā daṬ-ܓܢܘܢܐ ܘܕܩܛܪ  ܘܕܟܘܠܬܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܛܟܣܐ، /طقس الخطوبة والتبريك واألكليل وعقد الخدر 36 

būrrākāṿa-d-kūllālāṿe-da-ḳṭārgenōnāar gen-on-a ، 1995، 19.بغداد -عراق. 
37Berlin Manuscript.100 Bb.  

 III..585، خودرا 38 
39Berlin Manuscript  ،102 A.  

 .A 101 .المرجع نفسه  40 



 

10 
 

ܡܟܪ

ܦܵܩܐ  ܪ. ܼܪ  ܠ ܒܹܵܪܐ ܡܼܟ ܼ
ܪ.ܼܥ   ܠܐܼܝܣܵܚܩ ܐܹܠܼܝܵܥܼܙ 

ܪ. ܠ ܒܹܵܪܐ ܡܼܟ ܼ
ܼܒ ܠܵܪܚܹܝܠ ܼܥ  ܥܩܘ  ܵܪܐ ܘܼܝ  ܪ. ܘܡܼܘܫܹܐ ܬܼܘܼܒ ܠܸܨܦܘ   ܡܼܟ ܼ

ܪܕܵܢܢ ܪܹܠܗ ܥܹܕܵܬܐ ܼܡܢ ܝܘ  ܢ ܡܼܟ ܼ ܚܝܼܵܢ 
ܵܢܢ  .ܘܵܐܦ ܼܡ  ܼܚ  ܐ ܕܝܘ  ܒܸܡܨܵܥܝܼܘܼܬܵ

ܡܟܪ 

̄ܪܼܬ ܢܼܘܗܵܪܐ.  ܠܵܟܐ ܘܼܒ  ܼܬ ܼܡ  ܼܠ  ܬܵܬܐ. ܼܟ  ܼܒ  ܠܵܬܐ ܡܼܨ   ܥܹܕܵܬܐ ܼܟ 
ܝܒܼܘܬܹܗ  ܕܫܼܹܟܝ ܒܼܛ  ܣܝܼܹܟܝܘ ܘܼܩ  ܐ. ܼܚ  ܕܼܝܼܬܵ ܥܡܘ  ܝܵܐ ܕܼܡ  ܝܵܵܢܐ.ܕܼܡܢ ܵܓܘ ܼܡ  ܼܬܵܢܐ ܫܼܡ  ܚܝ ܘܵܐܘܵܕܝ ܠܼܚ  ܼܒ  ܼܫ 

 
 . .I ،645خودرا 41 

42 Odo ، Casel ، Die Taufe als Brautbad der Kirche ، in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 5 ، 1925 ، 144-147. 

 . III  .601 ، خودرا 43 
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ܢܝ.  ܪܼܩ  ܠܵܟܐ ܒܚܼܘܒܹܗ ܼܦ  ܪ ܼܡ  ܦܵܬܐ. ܘܼܒ  ܼܪ  ܡܼܛ   ܫܒܼܝܩܵܬܐ ̄ܗܘܹܝܼܬ ܼܘ 
ܢܝܵܵܚ̈ܘܗܝ...  ܝ ܼܒ  ܛܥܹܝܼܬ ܬܼܘܩܵܠܼܬ̈ ܢܝ.ܼܘ  ܨܼܒ  ܝܵܐ ܼܥ  ܼܒܸܡܫܵܚܐ ܘܼܡ   ܼܘ 

ܣܼܝܵܡܐ ܟܼܝܪ ̄ܗܵܘܐ ܒܝܼ  ܡܵܠܢܝ ܪܹܝܚܹܗ ܼܒ  ܗܼܘܵܡܐ ̄ܗܘܹܝܼܬ. ܼܘ  ܘ ܼܙ 

ܛܡܐܘܬܐ ܟܘܬܡܬܐ ܨܐܬܐ 
ܚܫܘܟܐ  ܒܪܬ

 
  هلأيًضا في س والقبائل اآلشورية في منطقة هكاري دارجة مدى   التي ال تزال  وفريدة لزواجبا  الخاصة  لعادات اآلشوريةا وفقًا  ، من الجدير بالذكر  44 

)المشتقة   ܠܠܝܢܐباسم  طلق عليهاببعض األغاني التقليدية القديمة التي ي   وتصطحبهايوم الزفاف التي تسبق  الليلة في   العريس   ستحم ي  التي فيها  ، نينوى 

مخطوبة للعريس   اصبحت  الكنيسةالتي فيها إلى ماء المعمودية  الهوتيا يرمزوقورات كبيرات في السن. ذلك  غنيها في الغالب نساءُ  من كلمة الليل( ت
 . السماوي

: Donabed ، Sargon. 2007. ‘The Assyrian Heroic Epic of Qa†ine Gabbara: A Modern Poem in the Ancient Bardic راجع 

Tradition’ ، Folklore 118 ، 350. 

 .للغناء والصراخ" lîlandin أو  lêlandin الفعل المركب ، أغنية" ، لحن ،تمل أيًضا أن يكون المصطلح مرتبًطا باللغة الكردية ليالن "نغمةومن المح

 راجع ايضا لمزيد من المعلومات 

 : Chyet ، Michael L. 1995. ‘Neo-Aramaic and Kurdish. An interdisciplinary Consid44eration of their Influence on Each 

Other’ ، IOS 15 ، 251. 

 . III 601، خودرا 45 
 . III 602، خودرا 46
  .627، المرجع نفسه  47
  .609، المرجع نفسه  48
 . 599 ، المرجع نفسه  49
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ܡܟܪ

 
ܬܵܡܬܼܹܟܝ ܩ ܟܼܘ̈ ܝܵܐ ܡܼܪ  ܕܹܡܗ ܼܚ  ܼܒ 

ܕ ܼܒܼܝ  ܹܡܗ  ܕܼܸܒܵܚܐ ܼܕ  ܩܢܘ  ܣܝܹܟܝ ܼܕ  ܕܫܼܹܟܝ  ܘ ܼܚ   ܼܩ 
ܼܒܕܼܹܟܝ ܠܵܬܐ ܹܠܗ ܘܼܥ  ܬܵܬܐ  ܼܟ  ܼܒ  ܡܼܨ 

ܡܟܪ 

 
الزواج 50 طقس  eṿkūllālā-d-aṿbūrrākā-d-aṿmekūryā-aksā daṬ-،ܓܢܘܢܐ ܘܕܩܛܪ ܘܕܟܘܠܬܐ ܘܕܒܘܪܟܐ ܕܡܟܘܪܝܐ ܛܟܣܐ ، راجع 

da-ḳṭārgenōnāar gen-on-a Urmia ، at the press of the Archbishop of Canterbury’s mission ، 1892 ، 25.   
 . III ، 628، خودرا 51
 .593 ، المرجع نفسه52
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ܗܕܪܐܫܘܦܪܐ
ܩܠܬܐ

ܝܬ ܝܟܼ  ܼܠ  ܬܼ   ܫܼܘܦܪܼܹܟܝ ܼܐ  ܬܼ   ܩܼܘܕܵܫܐ ܥܼܹܕ  ܼܠ  ܠܵܟܐ ܼܟ  ܼܡ 

ܠܵܟܐ ܹܠܗ ܵܐܘܵܕܝ  ܡܫܼܝܵܚܐ ܠܼܡ 
ܣܓܝܼ  ܝܒܼܘܬܹܗ  ܗܸܕܪܼܹܟܝ ܕܼܐ   ܒܼܛ 
ܼܒܬܼܹܟܝ ܢ  ܘܼܨ  ܝܵܢܹܐ  ܫܼܘܦܪܹ̈ܐ  ܒܼܟܠܗܘ   . ܫܼܡ 

̄ܗܼܒܹܠܼܟܝ ܒܪܼܘܵܚܐ ܕܼܝ 

ܒܬܵ  ܪܼܘܵܚܢܹܐ ܐܒܫܼܘܦܪܹ̈   ܗ  ܼܨ 

 
 . .III ، 625608. ، خودرا 53
 . .619المرجع نفسه 54
 .579 ، المرجع نفسه  55



 

14 
 

ܫܝ ܵܦܐ ܩܘ  ܚ ܼܟ  ܼܒ  ܐ   ܥܹܕܵܬܐ ܘܼܫ  ܠܟܵܬܼ  ܼܡ 
ܨܚ ܚܵܕܝ ܘܐܼܸܬܼܦ  ̄ܪܬܼ  ܐܘ   ܼܘ   . ܢܼܘܗܵܪܐ ܼܒ 
ܼܒܼܘܗ   ܒܹܝܬܼ  ܼܡܢ ܫܼܘܼܒܚܹܗ ܕܼܟܹܠܗ ܼܐ 

ܨܒܬܐ
ܡܘܬܒܐܩܠܐܢܚܬܐ  -  ܐܣܛܠܐ

ܪܼܝܵܪܐ ܢܼܘܗܵܪܐ ܡܫܼܝܵܚܐ  ܼܫ 
ܵܕܝ ܥܵܡܕܹܗ   ܠܥܹܕܬܹܗ ܕܼܚ   ܼܒ 

ܠܒܫ ܠ ܗ  ܘܼܐ  ܒܵܠܐ  ܕܵܠܐ ܫܼܘܒܵܚܐ ܐܸܣܼܛ   ܸܡܬܼܚ 
ܒܪܼܘܚ ܬ  ܩܼܘܕܵܫܐ ܼܕ  ܩܼܪ  ܐܸܙܼܕ 

ܐܪܓܘܢܐ
ܫܘܒܚܐ  ܐܣܛܠ

ܠܒܫܼܹܟܝ ܐܵܝܐ ܢܼܘܗܵܪܐ ܐܸܣܛܵܠܐ ܼܐ  ܪ ܕܵܠܐ ܼܓ  ܵܦܼܛ 

 
 .627 ، المرجع نفسه 56
 . .I ،641 خودرا 57
 ،1960.63 ، الهند  ، طقس الزواج  ، توما اودو 58
 III.، 625. خودرا 59
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ܚܘ ܼܒ  ܪܓܵܘܢܹܐ ܼܫ  ܪ ܼܐ  ܙܼܩ  ܪ  ܹܠܟܝ ܼܕ  ܠܵܟܐ  ܼܒ   ܼܡ 

ܐܪܓܘܢܐ
ܐܪܓܘܢܐ

 
60 Sebastian Brock ، The Luminous Eye ، 85-97. 
61 Heinrich Denzinger ، Ritus Orientalium ، coptorum syrorum et armenorum in administrandis Sacramentis ، Vol. II ،  

Würzburg 1864 ، Graz 1969 ، 449. 
  والتي هي ، وليس الجنود بيسوع  هم الذين استهزؤا بيسوع الكهنةالمذكور هنا بان   الكاتب ليس دقيقًا جًدا فيما يتعلق ببيانات الكتاب المقدس. ألن  62

 . (27:28) انجيل متىشهادة   عكس
63 Willem Cornelis Van Unnik ، Nestorian Question on the Administration of the Eucharist ، by IshoYahb IV. ، New 

Jersey ، 2006 ، 180. 
 زارح. ويرى بعض اآلباء في زارح مثالً للشعب   أخرج زارح يده فربطت القابلة يده بخيط قرمزي أحمر، لكنه أدخل يده ليخرج فارص أوالً وبعده  64

الدم القرمزي( لكن خالل عدم اإليمان خرج فارص  ) اليهودي الذي كان يجب أن يكون البكر، وقد مّد يده واستلم الشريعة التي تركزت حول الذبيحة
   (. ممثالً األمم الذين صارت لهم باكورية الروح عوض نازح )اليهود

 
المصنوع من خيوط القرمز الذي نزل عليه الجاسوسين من الكوة وهو هو نفس الحبل الذي نجا به بيت راحاب   القرمزي= هو نفس الحبلالحبل    65

(. وهذا هو نفس ما حدث للشعب الذي نجا  18:1،19بط1+   22:9دم المسيح "فبدون سفك دم ال تحدث مغفرة" )عب يشير الىوراحاب نفسها، والحبل  

الى  هلك والبيت يرمز ي  سن من سيكون خارج البيت في الحالتين بإالحظ  ن  ح ليلة الخروج من مصر حينما وضعوا الدم على أبوابهم. و بدم خروف الفص
 "الحبل القرمزي"، إشارة إلى دم السيد المسيح، الذي بدونه ال يمكن الخالص.   هوالعالمة التي أ عطيت  . لذلك انلكنيسة فال خالص خارج الكنيسةا
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ܓܘܢܢܐ 

ܬ ܼܒ  ܐ ܗ  ܠܼܒܼܘܫ ܡܼܨ  ܗܵܒܼ ܐ ܒܼܕ  ܵܛܼܒܵ

ܡܠܝܼ  ܐ ܐܸܫܼܬ  ܗܼܒܼ   ܼܟܝ ܫܼܘܦܪܹ  ܒܼܕ 
ܹ̈ܐ ܠܥܹܝܢ ܚܵܬ̈ܝܹܐ  ܥܸܵܠܝ ܘܼܬ 

 
66 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. 
 . 466-465 ، 1908 ، القاهرة  ، تفسير االناجيل االربعة ،القس ابن الفرج 67
 ،. 31طقس الزواج 68
 . 22-.28راجع صالة بركة مالبس العروسة ، طقس الزواج  69
ب الحياة األبدية التي ال تفسد  واوأث ، رية عطاه هللا للطبيعة البشعن لباس العفة الذي أ يعبر  العروس. محتوى الصالة  اكتاف يوضع على إنه ثوب ملون70

 . 27، راجع طقس الزواج  مسبقا وفق كالم التقاليد الشفوية لالجداد.والذي تم استخدامه  ،ستخدم في الوقت الحاليت  عد تلم  ، العالم الجديد. لسوء الحظ  في

: Bishop J. E. Manna ، Chaldean-Arabic Dictionary ، Beirut ، 1975 ، 98. راجع 
ف الكنوز  نجد هذه العادة حتى اآلن في الكنائس األرثوذكسية وخاصة الكنيسة القبطية حيث يرتدي الزوجان رداء كنسيًا خاًصا. من خالل الصالة نكتش   71

فأمر الخدام   ، الذي وجد فيه الملك رجالً ال يرتدي لباس العرس ، (14-2: 22دبة زفاف ابن الملك )متى الروحية والبركات الروحية فيها. نتذكر هنا مثل مأ

هذا الرجل ويديه وألقوه في الظلمة الخارجية. تشير هذه الثياب روحياً إلى ثياب الزفاف التي أعطاها الرب للكنيسة. لذلك توجد في هذه   نبربط رجلي

الخالص وتكون مصدر فرح وبهجة وتؤدي إلى المجد. يطلب منا الرب أن نستعد للعرس السماوي من خالل ارتداء   على المالبس مواهب روحية تساعد

 . مالبس الزفاف في ذلك اليوم. وتريد الكنيسة في طقسها الرائع أن ترفع أعيننا إلى العرس السماوي
مالبس مذهبة. وهو عبارة عن رداء مصنوع من قماش  على في طقس الزواج القبطي نجد أن الكاهن يصلي   ايضا فت للنظرملال .III ،607 ، خودرا 72

 . من األمام وليس لها أكمام بالكامل من األمام والخلف. لكنه مفتوح ويغطي الجسم االكتافويوضع على   ،وغالبًا ما يكون ذهبيًا ،مزين بصلبان ثمين
 . .601المرجع نفسه  73
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ܵܒܐ  ܒܫܼܘܼܒܚܹܗ ܕܵܐܬܹܐ ܵܡܐ  ܼܪ 
ܠܸܒܫ ܠ ܵܠܗ   ܼܡ  ܚܵܬܐ  ܐܸܣܼܛ  ܬܸܫܒܘ 

ܬܓܐ ܟܠܝܠܐ 

 

ܐ ܼܓܵ ܒܬܼܹܟܝ ܕܗܸܕܵܪܐ  ܒܼܬܵ ܼܨ 

ܠܒܘܫܬܓܐ ܕܗܕܪܐ
ܬܫܒܘܚܬܐܗܕܪܐ  ،ܫܘܒܚܐ ܐܟܠܝܠ  ،ܟܠܝܠܐ 
ܗܕܝܪܐ

ܡܘܬܒܐ

 
ܠ ܟܠܼܝ̈ܠܐ ܠܼܝ̈ܩܹܐ ܼܡܢ ܵܠܗ   ܓܼܕ   ܼܙ 
ܐ ܗܝ  ܕܢܼܘܗܵܪܐ ܫܼܒܼܝܚܹ̈ ܼܒܘ  ܣܝܵܐ  ܕܼܐ  ܼܟ 

ܠܵܘܐ ܕܵܠܐ ܵܐܘܵܕܘ ܝ̈ܐ ܼܫ   ܕܪܼܘܚܩܼܘܕܵܫܐ  ܒܼܢ 

 
 .612 ، نفسه  المرجع 74
 .III ، 632، خودرا 75
  .627.المرجع نفسه 76
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ܼܬܵܢܐ ܘ ܠܼܚ  ܐ  ܵܣܐܹܡ  ܕܗ  ܢ   ܟܠܼܝܹܠ̈ ܝܟܘ  ܼܫ  ܹ̈ ܒܪ

ܩܠܐ

ܠܵܠܗ   ܘܒܫܼܘܼܒܵܚܐ ܒܗܸܕܵܪܐ ܪ.  ܼܟ  ܵܠܵܗܐ ܼܒ  ܪ ܠܥܹܕܬܹܗ ܼܐ  ܡܼܟܼ  ܼܕ 

ܛܒܥܐ

 
ܼܒܥܹܐ ܸܒܬ ܵܛ̈ܒܹܐ ܒܼܛ  ܕܹܠܗ   ܼܨ   ܼܓ 

ܼܟܠܼܝܠ ܠ  ܕܵܣܡ ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܼܠ  ܪܹܫܼܹܟܝ ܼܥ 

ܪܝܚܐ 
ܡܕܪܫܐ

 

 
 . .I  ،669خودرا 77
وشرب الكأس )دم الخالص( وبركة  ، التطهير )المعمودية( اتمام هذه المراحل من بعد   ، اجطقس الزوعمليًا في  ذلك كما نكتشف.  .28طقس الزواج 78

واقفة   التي كانت ، جانب العريس عن يمينه  وتقف الىتأتي العروس حينها تستحق الكنيسة بان تقف الى جانب المسيح كعريس سماوي.  ، االكاليلالثوب و

  ، أن الكاهن هو الذي يعطي الكأس للعريسبيأمر الطقس  العروسينذلك عند شرب الخمر من  على دليلالو ، في بداية التبريخ  بعيدًا عن العريس مسبقا

الكاهن   أن ي من المنطقلكن االن في وقتنا الحالي   الشماس هو الذي يمنح كأس الخمر للعروس النها لم تكن واقفة مسبقا  الى جانب العريس. واما

 . النها منذ بداية التبريخ تقف الى جانب العريسالكأس المبارك للشرب يستطيع بنفسه ان يمنح  للعروسة 
 . .26المرجع نفسه  79
 . .III ،627 خودرا 80
 . .627المرجع نفسه81
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ܡܵܠܢܝ ܣܼܝܵܡܐ ܪܹܝܚܹܗ ܼܘ  ܦܩܼܝܢ ܘܵܗܐ. ܼܒ  ܕܼܝܵܫ̈ܘܗܝ ܠܝܼ  ܡܼܥ  ܼܩ 

ܕܒܣܠܝܩܐ  ܥܘܢܝܬܐ
 

ܝܟܼ  ܼܟܝܵܐ ܦܼܝܪܵܡܐ ܼܐ  ܼܒܸܣܡ ܼܕ  ܟܠܵܢܫ ܠܥܹܝܢ ܪܹܚܹܝܼܟܝ ܼܐ 

ܡܟܪ
ܡܟܪ

ܐܝܚܝܕܝܐ 
ܐܝܚܝܕܝܐ

ܐܝܚܝܕܝܐ

ܡܟܪ
ܪܐܡܼܟܪ ܡܼܟܘ 

ܪܐ ܡܼܟܘ 

 

ܬܼ  ܒܼܬܼܘܠܵܬܐ ܐ ܡܼܟܼܝܼܪ  ܫܠܼܝܚܹ̈ ܼܠ 

 
 ..III ،602خودرا 82
 .625 ، المرجع نفسه  83

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. 
 . .III ،613خودرا 85
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ܡܼܟܘܪܐ

ܪܐ ܡܼܟܘ 

ܪܐ ܡܼܟܘ 

ܦܘܪܩܢܐ

ܦܪܩ -ܚܪܪ

ܦܨܼܝܵܚܐ ܘܵܕܝܵܨܐ ܵܚܕܵܝܐ  ܼܘ 
ܠܵܬܐ ܥܹܕܵܬܐ ܚܵܬܐ  ܼܟ  ܼܒ   ܡܼܫ 
ܠܕܹ̈ܝܗ   ܒܦܼܘܡ  ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܘܵܙܡܵܪܐ  ܼܝ 

ܥ  ܠܵܟܐ ܠܼܝܫܘ  ܵܟܝܵܐ ܼܡ   ܼܙ 
ܐ ܪܵܩܗ   ܘ ܕܐܸܵܬܼ ܨܠܼܝܼܒܹܗ ܼܦ  ܼܒ 

 
 ..585المرجع نفسه  86
أي الذين يهيئون    -" الوسيط او االشبينبينما يعتبر الرسل "  ، واصفاً إياه بـ "العريس" عن الرب اهاط الحكيم الفارسي مار أفر وصف ايضا كما  87

 . ة المسيحويعتبرون المؤمنين عروس - كوسيط يتحمل المسؤولية لعريسالعروس ل
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. 
 .34 ،طقس الزواج ،  III،  :585.482خودرا88
كوسيط   القريب او االشبين كانأن  القرون السابقةفي  بعض القرىكذلك نجد عمليا هذا المنظور الالهوتي في عادات الزفاف اآلشورية خاصة في  89

لك  باالضافة الى ذ )ܩܪܝܒܐ ܙܥܘܪܐ(.حينما كان يدخل معه طفل الستحمام رمزا للقريب الذي كان يدعى ( العريس )المعمودية استحماميتحمل مسئولية 

حيث  م الزواج اليهودي  يفي مراس نجد هذا االنطباع في احتفال رسمي. أيًضا  منزلها ألخذ العروس مننجد ايضا دور االشبين في ذهابه مع العريس 

 إلى منزل العريس.  احتفالي موكبا وقبل كل شيء قيادة العروس في م الزواج وإدارتهيتحضير لمراس هو االشبين يكون واجب 
: L. Edakalathur ، The Theology of Marriage ، 177. راجع 

 .III ، 579،  خودرا 90
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ܛܘܥܝܝ

 

̄ܗܼܒ  ܐ ܼܡܢ ܚܪܼܘܪܹ̈ܐ ܵܠܗ   ܼܝ  ܼܒܕܼܘܼܬܵ ܼܟܪܹ̈ܐ ܼܥ  ܦܼܬ  ܥܒܵܕܐ  ܼܕ  ܡܼܫ  ܐ ̄ܗܵܘܬܼ  ܼܕ  ܠܵܛܥܝܼܘܼܬܵ

ܦܪܢܝܬܐ -ܪܗܒܘܢܐ

ܪܗܒܘܢܐ

 

 
  615،  612. ، المرجع نفسه 91
  155-.159، ، 7 ܡܝܡܪܐ، 7 ܪܫܐ،ܬܫܡܫܝܬܐ ܦܘܫܩ انيالجزء الث ، مارعويشوا بر بريخا  92
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ܼܬܵܢܐ ܵܗܵܢܘ ܫܵܪܵܪܐ ܼܚ   ܼܕ 
ܼܓܪܹܗ ܗ ܼܦ  ܵܢܐ ܼܒܹܠܼܟܝܼ̄ܝ  ܗܼܒܘ  ܼܪ 

ܡܗܪܐ 

 

ܚܵܕܝ ܕܼܘܨܝ ܢܵܬܐ ܥܹܕܵܬܐ ܼܘ  ܝܼܡ  ̄ܪܬܼ  ܡܼܗ  ܠܵܟܐ ܼܒ  ܐ  ܼܡ  ܼܬܵܢܐ .ܕܵܥܠܹܡ̈ ܼܟܪܼܹܟܝ ܒܼܚ  ܥܹܠܼܟܝ ܕܼܡ  ܝܛܼܘܢܹܗ  ܘܼܐ   . ܠܼܩ 
ܚܵܠܦ ܐ ܼܘ  ̄ܗܼܒܹܠܼܟܝ ܸܦܪܢܼܝܼܬܵ ܼܓܪܹܗ  ܼܝ  ܕܹܡܗ ܼܦ  ܩܼܝܵܪܐ  ܼܘ  ܕ . ܼܝ  ܼܒܼܝ  ܹܡܗ ܕܼܸܒܵܚܐ ܼܘ  ܩܢܘ  ܣܝܼܹܟܝ  ܼܕ  ܕܫܼܹܟܝ ܘ  ܼܚ  ܼܒܕܹܟܼ  ܘ ܼܩ   ܝܹܠܗ ܼܥ 

ܐ ܠܵܬܼ ܬܵܬܐ  ܼܟ  ܼܒ  ܡܼܨ 

 

 
 ..III،585خودرا93

94 Ben-zion Schereschewsky ، “Betrothal” ، in Encyclopedia Judaica IV ، pp. 753-757. 
( 4،  3: 8بموجب القانون )رومية  مطلوب ܡܗܪܐ المهر العروس. كان  تقدر بهامما يدل على القيمة التي   ، يقدم األب مهر العروس بقيمة كبيرة 95

  القيمة العاليةكنيسة بسفك الدم على الصليب. الالعريس األبدي أعطى ثمن عروسه  (. المسيح9: 5رؤيا ،  1:18وقد دفعها المسيح )بطرس األولى 

 (.16،  3القيمة التي وضعها األب للعروس )راجع يو    على يدل ܡܗܪܐـ لمهرل
 . 8 ، طقس الزواج 96
 .  17 ، طقس الزواج   97
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ܡܠܟܘܬܐ  ܦܬܘܪ

 
̄ܗܼܒܵܠܗ   ܵܢܐ ܼܝ  ܗܼܒܘ  ܹ̈ܐ ܼܪ  ܝ ܕܬܹܐ  ܕܼܚ   ܼܚ 
ܝܵܐ ܼܡܢ ܐ  ܼܡ  ܕܼܝܼܬܵ ܥܡܘ  ܼܡ 

ܦܪܢܝܬܐܪܗܒܘܢܐ

 

 
98 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. 
أن عائلة العريس تجلب   ، وفقًا لعادات الزفاف اآلشورية و خاصة في قبائل تياري العليا وأشيتا  ،ايضا من الجدير بالذكر ،  .III 618، . 593خودرا 100

  يأكل منه جميع الحاضرين.بعد االنتهاء من طقس الزواج   الى الكنيسة و  ܦܬܘܪܐ -وعاء للمعجنات الذي يدعى باتورا

كتابية  -ف له ميزة الهوتية إنه تراث عتيق من عادات الزفا ، بصراحة  .  
101 Alexander. Roberts & James. Donaldson ، Ante-Nicene Fathers ، Vol. IV. ، Michigan ، 1989 ، 48. 

 . .III،582خودرا102
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ܦ ܚܼܠ  ܐ ܼܘ  ̄ܗܼܒܹܠܼܟܝ  ܸܦܪܢܼܝܼܬܵ  ܼܝ 
ܼܓܪܹܗ ܕܹܡܗ ܼܦ  ܩܼܝܵܪܐ  ܼܘ  ܼܝ 

ܕܒܝܡ  ܥܘܢܝܬܐ
ܦܪܢܝܬܐ

ܐ ܒܥܼܘܗܵܕܢ  ̄ܗܼܒܵܠܗ    ܸܦܪܢܼܝܼܬܵ ܪ ܕܼܝ  ܠܵܟܐ ܼܒ   ܒܚܼܘܒܹܗ  ܼܡ 
ܡ ܕܹܝܢ ܵܟ̈ܗܢܹܐ ܐ ܼܥ  ܐܼܟ̈ ܼܠ  ܝܚܼܝܢ ܼܡ  ܢ ܡܼܙ  ܗܼܒܘ  ܹ̈ܐ  ܠܼܪ  ܵܚܝ

ܦܪܢܝܬܐ

 

ܵܢܢ ܼܚ  ܼܒ   ܒܝܘ  ܪܕܵܢܢ ܸܦܪܢܼܝܵܬܗ   ܟܼܬ  ܗܵܪܐ ܒܝܘ  ܼܢ 

ܡܟܘܪܐ

ܕܹܡܗ ܝܵܐ ܼܒ  ܼܒ  ܼܚ  ܸܦܪܢܼܝܬܼܹܟܝ ܟܼܬ 

 
 .،  634،  630، . 598625 ، المرجع نفسه  103
 .633 ، المرجع نفسه  104
 . .626المرجع نفسه 105
 . 21، طقس الزواج  ، توما درمو 106
 . III ، 602، خودرا107
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ܒܛܝܒܘܬܗ ،ܒܚܘܒܗ ،ܒܪܚܡܘܗܝ

ܐ ܠ ܒܵܡܘܼܬܵ ܝܟܝ ܕܼܥ  ܼܦ  ܠ ܼܐ  ܒܚܼܘܒܹܗ  ܣܼܒ 

ܼܬ ܩܼܘܕܵܫܐ  ܼܬ ܥܼܹܕ  ܼܟܼܪ  ܗ  ܐܼܸܬܼܡ  ܐ ܕܼܒܵ ܩܼܬܵ ܐ ̄ܗܼܝ ܥܼܹܙ  ܝܵܵܢܐ. ܵܗܼܕ  ܼܬܵܢܐ ܫܼܡ   ܠܼܚ 

ܐ  ܚܵܛܗܹ̈ ܡܫܼܝܵܚܐ ܠܫܼܘܼܒܵܩܵܢܐ ܼܕ  ܕܹܡܗ ܼܕ  ܼܓܪܹܗ ܼܘ  ܬ  ܼܦ  ܒܼܠ  ܘܼܩ 

ܡܕܪܫܬܐ
 

ܬ ܐܘ   ܼܟܼܪ  ܡܫܼܝܵܚܐ  ܕܐܼܸܬܼܡ   . ܬܼܸܒܥܹܝܢ ܵܠܐ ܚܪܹܵܢܐ̄ܐ ܡܼܟܼܝܵܪܐ. ܼܠ 
ܡ.  ܠܵܥܼܠ  ܘܗܝ ܼܘ  ܡ ܐܼܝܼܬܵ ܫܵܪܵܪܐ. ܕܼܡܢ ܡܼܬܘ  ܼܬܵܢܐ ܼܕ   ܕܵܗܵܢܘ ܼܚ 

 
 .616، المرجع نفسه  108
 ،. 18 طقس الزواج 109
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ܐ  ܝܵܡܢܼܘܼܬܵ ܫܵܪܪܹܗ ܼܗ  ܵܢܐ. ܼܘ  ܗܼܒܘ  ̄ܗܼܒܹܠܼܟܝ ܼܪ  ܼܓܪܹܗ ܼܝ   ܼܦ 
ܠܦܼܝܵܢܝܗܝ  ܼܒܹܩܗܠܐ ܬܼܚ  ܝܵܢܐ ܕܵܠܐ ܼܫ  ܘܗܝ ܠܼܐ  ܒ̄ܐܚܪܹܵܢܐ.ܛܼܘܼܒܵ

ܡܫܬܘܬܐ-ܣܡܟܐ

ܣܡܝܟܐ-ܚܕܘܓܐ-ܝܢܐܙܡ

 
ܼܟܝ ܡܼܢ  ܼܓܢܼܘܢ ܼܙ  ܠܟܼܘܬܹܗ ܼܠ  ܪܵܝܐ ܕܵܠܐ ܸܡܫܬܼܘܵܬܐ ܹܠܗܝ.  ܼܡ  ܸܡܫܼܬ 

ܠ ܕܐܙܕܡܢܘ ܐܘ  . ܕܪܘܡܐ ܚܼܬܢܐ ܠܚܠܘ 
ܝ ܐܣܡܼܝ̈ܟܼ  ܢܕܢܗܘܘ    ܪܘܚܩܘܕܫܐ  ܕܙܩܪܗ   ܒܐܣܛܠܐ ܐܨܛܒܬܘ ܫܼܒܼܝܚܬܐ ܡܫܬܼܘܬܐ ܒܗ 

ܡܘܬܒܐ

 
 .III  ، 585،  خودرا110
 .602.المرجع نفسه111
  III  ،627. ،628، خودرا 112
 . .729المرجع نفسه  113
 .627 ، المرجع نفسه  114
 . .630المرجع نفسه  115

116iner Hs.96 A.Berl  
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ܘ ܢ ܪܵܡܘ ܵܟ̈ܗܢܹܐ ܐܼܸܬܵ ܝܗܘ  ܪܼܓ  ܹ̈ܐ. ܼܕ  ܪܡܼܝܘ ܢܼܒܝ ܢ  ܼܐ  ܝܗܘ   ܓܸܠܝܼܵܢ 
ܪܡܼܝܘ ܫܠܼܝܚܹܐ ܢ ܼܐ  ܙܼܘܼܬܗܘ  ܐ. ܵܟܪܘ  ܢ ܕܸܡ  ܵܠܗ   ܪܵܡܘ ܵܣܗܕܹ̈ ܝܗܘ 

̈  ܵܨܘܼܪ 
ܝ ܢ ܵܪܘܵܡܐ ܘܸܟܢܼܫ  ܝܗܘ  ܼܫ  ܐ.  ܩܼܘܵܕ̈ ܡܹܡ̈ ܢ ܘܼܥ  ܢ ܟܠܗܘ  ܸܣܼܓܵܕ̈ܬܗܘ 

ܡܢܢܐ-ܒܣܪܐܣܠܘܐ

ܝ ܡ ܵܪܘܵܡܐ ܸܟܢܼܫ  ̈ܪܵܥܢܹܐ ܼܥ  ܚܠܼܘܵܠܗ   ܩܵܪܐ ܼܐ  ܢ ܼܠ  ܝܠܝܼ  ܕܢܸܗܘܘ  ܗ   ܢܡܼܕ  ܣܵܡܵܟܼ ܼܒ 

 
ܐ ܵܕܘܼܝܕ ܠܼܟ  ܗ ܼܡ  ܸܡܫ   ܣܵܡܵܟܼ  ܼܫ 

ܐ ܒܪܼܘܵܟܼܒ  ܐ ܵܩܹܠ̈ ܼܒܩܼܝܵ̈ܢܵܬܼ  . ܼܘ 
ܡ ܫܼܘܼܒܵܚܗ   ܕܼܟܹܠܗ ̄ܪܬܼ   ܼܠ  ܠܵܟܐ  ܕܼܒ  ܘ ܼܡܢ ܼܡ  ܘܗܝ ܠܼܓܵ  . ܐܼܝܼܬܵ

ܐ ܒܼܬܵ ܡܼܨ  ܐ  ܬܼܘܼܒ  ܼܘ  ܗܼܒܵ ܐ ܒܼܕ  ܵܛܵܒܼ

 
 . ، III  627، خودرا 117
 III.،628.، خودرا 118
 . ، 35طقس الزواج119
 .III  ، 627، خودرا120
 13:45المزمور    .628، المرجع نفسه 121
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ܥܠܝ̈ܐ  ܒܛܪܩܠܝܢܐ

ܓܢܘܢܐܚܠܘܠܐ

 
 ( 2:14راجع ايضا انجيل يوحنا ) .III ، 587 ، خودرا 122
 ،53. طقس الزواج 123
 .III  ، 582 ، خودرا 124
 ، 35.طقس الزواج .125
 .III579 ، خودرا  126

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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ܩܛܪܥܒܕܩܝܛܘܢܐ

 

ܪ ܩܼܛ  ܢ131ܓܢܼܘܵܢܐ ܼܘ  ܪܼܘܵܚܵܢܐ ܠܥܹܕܬܹܗ ܵܡܼܪ 

ܩܕܼܘܫ ̈ܕܫܹܐ ܼܒ  ܠܵܠܝܢ  ܕܵܠܐ ܩܘ   ܸܡܬܼܡ 
ܥ ܪ ܩܼܒ  ܠܵܟܐ ܼܒ  ܡܼܟܼܝܪܬܹܗ ܫܼܒܼܝܵܚܐ ܓܢܼܘܵܢܐ ܼܡ  ܼܠ 

ܕܪܘܡܐ  ܚܬܢܐ
ܕܪܘܡܐ ܓܢܘܢܐ

 

ܪܘ  ܥܡܼܝܕܹ̈ܐ  ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܙܼܡ 
ܚܵܕܘ ܘܕܼܘܨܘ ܼܬܵܢܐ ܼܘ   ܒܼܚ 
ܹܡܗ ܣܡܼܘܢ  ܕܼܥ   ܬܸܬܼܒ 

ܪܸܫܸܠܡ ܠܥܸܠ ܒܐܘ  ܼܕ 
 

 . III627، خودرا 128
  .627،  601، المرجع نفسه  129

الجدير بالذكر ايضا أن خيمة سوكا اليهودية في الكتاب المقدس العبري هي اسم كوخ مصنوع من األغصان وأوراق الشجر والقش وما شابه،    130
غصان وغالبًا ما  األهود الذي يستمر أسبوًعا. تعلوها إنه كوخ مؤقت تم تشييده لالستخدام خالل مهرجان الي .يستخدم عادة لفترة محدودة فقط كان والذي

إحياًء لذكرى الوقت الذي قدمه هللا لبني إسرائيل في البرية   ، خريفية. يصفه سفر الالويين بأنه مأوى رمزي في البرية ال واد الحصادتكون مزينة جيًدا بم
عتبر العرش مناسبة مبهجة  ي ، . في اليهودية هاالتي سكنوها بعد تحريرهم من العبودية في مصر. من الشائع أن يأكل اليهود ويناموا ويقضون وقتهم في

  المشرقي  .  ايضا من المنظور المسيحانيعلى هللا مؤمنترمز إلى هشاشة الحياة وزوالها واعتماد الها  كما أن ، (وقت ابتهاجنا)بالعبرية باسم  ويشار إليها 
هو مكان لقائنا بالمسيح و االعتماد عليه ومكان الفرح واالبتهاج االبدي. الخدران    
بركة   ،راجع : طقس الزواج موضع ي زين للزوجين، ويدعى أيًضا السكن المخصص و نعيم الفردوس.كِخدر هو ستر ي مد للعروس في ناحية البيت  131

 . 45، ܕܩܛܪ ܓܢܘܢܐ الخدر و طقس  40، الثانية من بركات العروس 

See Bishop J.E. Manna ، Chaldean-Arabic Dictionary ، Beirut. 1975 ، 113.  

. الحظ المزمور األخير  ينسرير العروس من اعلىعلى الحائط توضع  قطعة قماش على  منقوشعبارة عن صليب  ܓܢܘܢܐ، في العرف اآلشوري 

بالتمجيد بالرب عند   الكنيسة هي النظر الى الصليب . هدفمركز خالصنا وسبب لقائنا بالعريس ومعانيه التي تتعلق بتركيز نظر اإلنسان على الصليب
.54 ، لطقس الزواج المشرقي راجع ا .لقائنا بالعريس السماوي    

 .  .55،  54ܓܢܘܢܐ ܩܛܪ  ، طقس الزواج : ، I،  645خودرا132
 ..III،618خودرا133
 ،. III ،602 خودرا 134
 I. .669، خودرا 135
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ܪܘܚܢܐ 
ܢܘܗܪܐ  ܓܢܘܢܦܛܪ  ܕܠܐܒܐܼܝܕܝܐ  ܥܒܼܝܕ  ܠܐ

ܚܵܕܝ ܕܼܘܨܝ ܚܠܼܘܹܠܼܟܝ  ܒܹܗ ܼܘ   ܼܒ 
ܠܵܬܐ ܥܹܕܵܬܐ ܐ  ܼܟ  ܬܼܬܵ ܼܒ   ܡܼܨ 
ܝܟܝ ܕܸܣܕܪܹ̈ܐ ܠܼܕ  ܒܼܒܼܝܢ  ܵܗܐ  ܕܼܝ   ܡܼܝ 

ܝ̈ܗܘܢ  ܕܟܠ   ܠܵܡܵܪܐ ܒܩܼܘܵܕܼܫ 
ܪ ܼܕ  ܝܹܠܗ ܕܼܫ   ܵܪܘܵܡܐ ܼܡܢ ܼܚ 

ܢܸܚܬ ܫܵܪܐ ܼܘ  ܘ ܼܘ  ܝܟܹܠܼܟܝ  ܒܼܓܵ ܼܗ 

 
 .645 ، المرجع نفسه  136
 ..III ،589خودرا 137
 .634.المرجع نفسه 138
 .602 ، المرجع نفسه  139
 . .425.429المرجع نفسه  140
  579.، المرجع نفسه  141
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ܫ ܢܼܩ  ܵܢܗ   ܼܘ  ܠ ܓܢܘ  ܝ  ܛܼܘܪ ܼܥ   ܣܼܝܼܢ 
ܕ ܪ ܒܼܝ  ܡ   ܼܒ  ܡܼܪ  ܵܒܐ ܒܵܙܘܵܚܐ ܼܥ  ܼܪ 

ܐܥܠ 

ܢܝ ܥܼܝܪܹ̈ܐ ܼܡܢ ܠܥܸܠ  . ܒ̄ܐܵܪܵܙܐ  ܒܢܼܘܗܵܪܐ ܵܣܼܡ 
ܼܬܵܢܐ ܢܝ ܼܚ  ܼܟܼܪ  ܥܹܕܵܬܐ ܵܐܡܵܪܐ ܕܼܡ 

 
 III.،.628 ، خودرا 142

143Kruse  ،Brautlied  ،314.-313  
.  ܫܘܪܝܐ شوريال من الذي يسمى اليوم  ، في اليوم السابع من العرس ، ثالثة أو سبعة أيام. لذلك لمدة يقام كان أن العرس  يذكر في كتاب تفسير الخدم 144

  ب عريسال على رضاءتأكيد ل ن واهل العريس الي بيت العروسةفي يوم السابع يذهب العروسا  بداية رحلة الزواج. ايوهو ما يعني بوضوح البداية  
  .اثشيا. نجد هذه العادة ما زالت موجودة في القرى اآلشورية كشاهد عيان بين قبائل تياري وبتولعفيفة وعلى انها ابنتهما 
    279 ، 15 .قانون 544 مجمع مار ابا ، 1999، بيروت ، المشرق كنيسة مجامع ، االب يوسف حبي .159:ܬܫܡܫܝܬܐ ܦܘܫܩراجع: 

145  Expositio II ، 143. 
  .III ،612 . ،625 خودرا 146

147  H. Denzinger ، Ritus Orientalium ، II ، 450. 
 .III ، 602، خودرا148
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ܒܘܣܡܐ

ܡܬܒܣܡܬܝ ܗܐ ܕܒܩܝܛܘܢܗ..  .ܛܘܒܝܟܝ 

 

ܝܟܝ ܚܠܼܘܹܠܼܟܝ  ܹܠܗ  ܪܼܓܼܝܼܓܼܝܢ ܕܥܼܝܪܹ̈ܐ  ܛܼܘܼܒ  ܼܠ 

 

ܚܵܕܝ ܕܼܘܨܝ ܚܠܼܘܹܠܼܟܝ  ܒܹܗ ܼܘ   ܼܒ 
ܠܵܬܐ ܥܹܕܵܬܐ ܐ ܼܟ  ܬܼܬܵ ܼܒ  ܡܼܨ 

ܚܠܼܘܹܠܼܟܝ   ܥܹܕܵܬܐ  ܒܹܗ ܚܕܝܼ   ܼܒ 
ܫܝ ܵܦܐ ܘܩܘ  ܡ   ܼܟ   ܸܡܫܬܼܘܬܼܹܟܝ  ܒܝܘ 

ܪܝ ܙܼܡ   ܒܸܟܵܢܪܼܹܟܝ  ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܼܘ 
ܐ ܼܒܵܬܼܓܵ ܒܬܼܹܟܝ  ܕܗܸܕܵܪܐ ܼܕ  ܼܨ 

 
149 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. 
 . .III  ،601 خودرا 150
 . .579المرجع نفسه 151
  .632.المرجع نفسه  152
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ܡܫܼܝܵܚܐ ܡܼܟܼܝܪܬܹܗ ܥܹܕܵܬܐ  ... ܼܕ 
ܸܒܼܬܝ ܦܫܼܹܟܝ ܼܨ  ܐ  ܼܢ  ܗܝܼܘܼܬܵ ܥܝ. ܒܼܙ  ܦܪܘ  ܐ  ܼܘ  ܝܒܼܘܼܬܵ ܐ. ܩܼܘܵܒܠܼܛ  ܐ ܕܵܠܐ ܵܬܘܕܼܝܼܬܵ ܦܼܘܵܠܼܓܵ

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


