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كلف المجمع المقدس لجنة الطقوس المجمعيـة بـإجراء         
 وعالقتـه بطقـس     األمالكدراسة تفصيلية عن طقس عقد      

ع إجراء  اإلكليل وطقس صالة الخطوبة فى كنيستنا القبطية م       
مقارنة لنفس الطقس مع كنائس الروم األرثوذكس بـصفتها         

  .أقرب الكنائس الرسولية القديمة إلينا 
وبعد بحث طقس الزواج القديم فى المخطوطات القبطيـة         

 القديم والمستمر باللغتين اليونانية والعربية      اليونانيوالطقس  
   :يلياتضح ما 
لترجمـة  هو فـى ا   ) عقد األمالك   (  أن ما يسمى     - ١

 arabonaأرابونـا  ( الـزواج  ) عربون ( الدقيقة 
، وهـى  ) بالقبطيـة    arhbباليونانية ، وأريـب  

  . القديم التراثي المفهوم فيالخطبة 
 قـد قـام بـصياغتها       الحالي أن الخطبة بوضعها     - ٢

القمص فيلوثاوس إبراهيم وذلك بعد أن قام البابـا         
) خامسوحذا حذوه البابا كيرلس ال    (كيرلس الرابع   

بضم صلوات طقس عربون الزواج إلى صـلوات        
  .طقس اإلكليل 

 أن صلوات عربون الزواج التراثية عند الكنيـسة         - ٣
اليونانية ليس بها قراءة بـولس وال فـصل مـن           

 خـاتمي ة  ـاً على مبارك  ـاإلنجيل بل تتركز أساس   
ــ ــدبلتين(  ةـالخطب ــين  ) ال ــهما للخطيب وإلباس
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 أخرى صلوات وبعض البخور رفع مع وتبديلهما،
 .للزواج كعربون

 طقـس ، اإلكليـل طقـس يسبق بأن اللجنة أوصت لهذا
 رشومات : يتضمن بحيث ) األمالك عقد ( الزواج عربون
 بعربون خاصة وطلبة البخور ورفع الشكر وصالة الدبلتين
 وإلباس الروحانية الحلة ولحن الثياب مباركة وصالة الزواج
 .العروسين بيد وليس الكاهن بيد للعروسين والدبلتين البرنس

البولس فصل بقراءة اإلكليل طقس صلوات ذلك بعد تبدأ ثم
  .الخ ....البولس بخور رفع مع أفسس من

 )األمـالك عقـد ( الـزواج عربون طقس يجرى وبهذا
  :يلى كما المقدس واإلكليل
 ومخلـصنا وإلهنا ربنا باسم : الثالثة الرشومات - ١

وواضـع ، الكمال شريعة مشرع ، المسيح يسوع
المبـارك االبـن زواج نعقـد األفـضال ناموس

 .الخ .. األرثوذكسي
المناسـبة النـاقوس أرباع وبعدها الشكر صالة - ٢

.البخور ويرفع
الـزواج لعربـون الصالة هـذه الكاهن يقول ثم - ٣

 ومعينتـه العـريس يذكر وعندما ) األمالك عقد( 
  .الصليب مثال جبهته في منهما كال يرشم
وأعطـاه وحـده بيديـه اإلنسان جبل الذي اهللا يا

 كـن سيدنا يا اآلن أيضاً أنت له، وقوة عونًا المرأة
 صلهما ) ومعينته العريس ( العروسين لهذين وسيطاً
ليكونا اتصالهما، عالمة وأعطهما الشركة، بعربون
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 سـالمي  إذ تقول لهمـا      المحبة،بألفة واحدة برباط    
فأنت سـالمنا   . أتركه معكما ا   أن سالمي .لكماأعطيه  
ونرسل لك إلى فوق المجد والكرامة مع ابنك        . جميعاً

الوحيد والروح القدس المحيى اآلن وكل أوان وإلى        
  .آميندهر الدهور 

 أيها السيد الرب يسوع     :العرس الصالة على ثياب     - ٤
الخ وبعـد   .بالنجوم زين السماء    الذيالمسيح إلهنا   

  .انية ذلك يقال لحن الحلة الروح
 يقال لحن تاى شورى وتين أؤوشت ويقرأ البولس         - ٥

ويـستمر طقـس    ) من أفسس   ( الخاص باإلكليل   
ــاد إلــى أن يقــال مــا  ــياإلكليــل كالمعت    :يل

 واآلن قد حضرتما فى هذه الساعة المباركة قدام         (
هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس وجمعتكمـا       

ى هـذا   هذه الزيجة الروحانية واإلكليل المكرم فعل     
الرسم وهذه الشريعة ، هكذا اتخـذ سـائر اآلبـاء           

 واحدة بطهر ونقاوة ، لطلب الذرية       امرأةالمؤمنون  
فيجب عليكما أن يعرف بعـضكما      . وإيجاد الخلف 

وليكن كل  ا لصاحبه   محق بعض ، ويخضع كل منك     
منكما أميناً نحو اآلخر كقول معلمنا بولس الرسول        

، وكذلك  جل للمرأة تسلط على جسدها بل للر      ليس
 أيضا الرجل ليس له تسلط على جسده بل للمـرأة          

 قـد األخيـرة الجملة أن ويالحظ .) ٤ : ٧ كو١
.ألهميتها النص إلى أضيفت

بحسب المناسبة واأللحان اإلكليل صلوات وتستمر - ٦
 .كالمعتاد الختام يقال ثم الطقس
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وقد تمت موافقة المجمـع المقـدس للكنيـسة القبطيـة           
على هذه التعديالت بجلسته المنعقـدة صـباح        األرثوذكسية  

 ش برئاسة   ١٧١٥ بشنس   ٢١ - م   ١٩٩٩ مايو   ٢٩السبت  
 بكنيسة األنبا أنطونيوس    صاحب القداسة البابا شنوده الثالث    

  . بمنطقة األنبا رويس بالقاهرة البابويبالمقر 
وحرصاً على أن يضم هذا الكتيب كل ما يخص طقـوس           

بعة الثانية طقس الزيجة الثانية     الزواج فقد أضفنا فى هذه الط     
 من كتاب الخدمات الكنسية      

 

   
 

عقـد تعـديل وراعينـا مأخوذا
 عربـون هـو ليكـون السابق الطقس في الموجود األمالك
 األولـى الزيجة طقس مثل الثانية الزيجة طقس في الزواج
  /٦ / ١٨ بتـاريخ المقـدس المجمـع قـرار حسب وذلك
 المقدس المجمع أجراه الذي التعديل نفس عمل مع م،٢٠٠٥
 ، للـزوجين الوصـايا مقدمة فى ) ٤ : ٧ كو١ ( بإضافة
في الختامية والبركة الزوجة ووصية الزوج وصية وترتيب
  .الزيجة هذه طقس حسب الزيت رشم مع المعتاد موضعها
 ديـر ورئيس أسقف متاؤس األنبا النيافة صاحب ونشكر
 طقـس بنـشر اهتمامـه على ) السريان ( العذراء السيدة
 أجـراه الـذي التعديل بعد الزواج عربون وطقس الخطوبة
 العبـارة مـع األصيل الزواج وطقس عليه المقدس المجمع
لمنفعة وذلك الوصية نص إلى المقدس المجمع أضافها التي

  .والشعب اإلكليروس
م ٢٠٠٥ يوليه ١٨  

بيشوى األنبا  
الشيخ وكفر دمياط مطران  

دميانة القديسة دير ورئيس والبراري  
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 الدين  فيتجوز الخطوبة بين ذكر وأنثى ، مؤمنين متفقين         
 ثمـاني وهـو   ( والعقيدة ، بالغين الحد األدنى لسن الزواج        

بحيـث ال   ) عشرة سنة للذكر وست عـشر سـنة لألنثـى           
تمنعهما موانع شرعية من أنواع القرابة ، وال تعترضـهما          

  .الموانع الشخصية 
 وتأكد من رضـى     البيانات،ن على هذه    فمتى وقف الكاه  
   يكتب محـضراً رسـمياً بحـضور        تاماً،الخطيبين رضاء 

 ثم  الزواج، السن والشبكة وموعد إتمام      :فيه مبيناً   الخطيبين،
  .والشهوديوقع عليه كل من الخطيبين والوكيلين 

únA∞e ã e ´ çf·k õÏ êëf≥Úe g§nñôq3f,^
únA∞e êëf≥Úe êäÈñ±1ûfÓ^

الكاهن يقول

شـريعة مشرع المسيح يسوع ومخلصنا وإلهنا ربنا باسم
 المحفـل هـذا فى نعلن ، األفضال ناموس وواضع الكمال

 )فـالن ( األرثوذكسي المبارك االبن خطوبة األرثوذكسي
 ).فالنة ( األرثوذكسية المباركة االبنة إلى

 .املقدس للمجمع الطقوس جلنة بتعديله قامت الذي النص) ١(
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  :ويرشم بالصليب ويقول 
ــم اآلب  باســ
ــروح  ــن وال واالب

  .حد القدس إله وا
مبارك اهللا اآلب   

 لـط الك ــالضاب
  .آمين 

"en  `vran  `m`viwt  nem  
`P]hri  nem  pipn?a?  eq?u?  
ounou;  ̀nouwt  . 

`F`cmarwout   `nje  V; 
`viwt   pipantokratwr   
`amhn  . 

אאא א
א

هنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شـريعة       باسم ربنا وإل  
 هـذا المحفـل     فيالكمال وواضع ناموس األفضال ، نعلن       

) فالنـة   (  خطوبة االبنة المباركة األرثوذكسية      األرثوذكسي
  )فالن ( األرثوذكسي المبارك إلى االبن 

مبارك ابنه 
الوحيد يسوع 

 .المسيح ربنا آمين 

F̀c̀marwout  ǹje
pefmonogenhc  `n]hri  Ihc? 
Pxc?  Pen_  `amhn  .@

אאאא
א 

شـريعة مشرع المسيح يسوع ومخلصنا وإلهنا ربنا باسم
المحفـل هـذا في نتمم ، األفضال ناموس وواضع الكمال
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) فـالن    ( األرثوذكسي خطوبة االبن المبارك     األرثوذكسي
  ).فالنة (  األرثوذكسيةالمباركة  إلى االبنة

مبارك الروح 
 .القدس المعزى آمين 

`F`cmarwout  `nje  pipn?a? 
eq?u ? `mparaklhton    `amhn  .@

אאא א
א א א :א

@lhl{  `  صل
  يقول الشماس

@Epi `proceuxh `ctaqhte~  ة قفواللصال
  يقول الكاهن

@Irhnh      paci  `  السالم للكل
  يقول الشعب

@Ke   tw   pn?a?ti    cou  ولروحك أيضاً

  ) يقول الكاهن صالة الشكر (
ر صانع  ــفلنشك
اهللا  الرحوم الخيرات

ــا ــا ربن ــا  أب وإلهن
ــسوع  ــصنا ي ومخل

  .المسيح 
 ألنــه ســترنا 

ـــوأعانن ا ــــ

Maren]ep̀\mot  `ntotf  
`mpireferpeqnanef  ouo\  
`nnaht  > V;  `viwt `mPen_   
ouo\   pennou; ouo\  Pencw?r?  
Ihc?    Pxc?   . 

Je afer̀ckepazin   `ejwn > 
aferbòhqin  `eron  > af̀are\ 
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 بلنا إليـه  وق وحفظنا
 وأشـــفق علينـــا

بنـا   وعضدنا وأتى 
  .الساعة إلى هذه

فلنسأله  هو أيضاً 
 أن يحفظنا فى هـذا    
ـــدس ــوم المق  الي
 وكل أيـام حياتنـا    
ــالم  ــل سـ  بكـ
الضابط الكل الرب   

  .إلهنا 

`eron  af]opten `erof > af;-
`aco  `eron  >  af;toten  
afenten  ]a  `e`\rhi   `etai  
ounouqai   . 

` Nqof  on   maren ;\o  `erof  
\opwc  `ntef̀are\  `eron  'en  
pai  `e\oou   eq?u?  vai   nem 
nìe\oou  throu  `nte  penwn'  
'en  \irhnh  niben > `nje 
pipantokratwr  P_  
pennou; .@

  يقول الشماس
@Proceu[acqe  `  صلوا

  يقول الشعب
@Kuri`e    `ele`hcon  ارحم يارب

  يقول الكاهن
أيها السيد الرب 
اإلله ضابط الكل أبو 
ربنا وإلهنا ومخلصنا 

  .يسوع المسيح 
نشكرك على كل 
حال ومن أجل كل 
 حال وفى كل

` Vnhb   P_   V;   pi-
pantokratwr  > `viwt 
`mPen_ ouo\  pennou; ouo\    
Pencw?r?     Ihc?   Pxc ?   . 

Ten]ep̀\mot `ntotk    
kata   \wb   niben   nem  eqbe    
\wb   niben   nem     'en     \wb   
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  .حال
ألنك سترتنا 
وأعنتنا وحفظتنا 
وقبلتنا إليك وأشفقت 

وأتيت  عضدتناعلينا و
  إلى هذه الساعة بنا

niben . 
Je   aker`ckepazin   `ejwn   

akerbo`hqin  `eron  >  ak`are\  
`eron  ak]opten  `erok ak;`aco 
`eron >  ak;toten  akenten  
]a  `e`\rhi   `etai  ounou  qai .@

  يقول الشماس
 لكياطلبوا 

يرحمنا اهللا ويترأف 
 علينا ويسمعنا

ويعيننا ويقبل 
سؤاالت وطلبات 
قديسيه منهم 
بالصالح عنا فى كل 

ر لنا حين ويغف
  .خطايانا 

Twb\  \ina  `nte  V;  nai  
nan  >  `ntef]en\ht  'aron  
>  `ntefcwtem   `eron   `ntef  
erbo`hqin  `eron  `ntefsi  
`nni;\o nem  nitwb\   `nte  
nheq?u?   `ntaf   `ntotou   
`è\rhi  `ejwn  `epi`agaqon  
`nchou  niben   `ntefxa  
nennobi    nan     ̀ebol.  @

  يقول الشعب
@Kuri`e    `ele`hcon  يارب ارحم

  يقول الكاهن
من أجل هذا نسأل    
ونطلب من صالحك   

امنحنا يا محب البشر    
أن نكمل هذا اليـوم     

Eqbe  vai  ten;\o  ouo\ 
tentwb\  ǹtekmet̀agaqoc 
pimairwmi  >  mhic  nan 
eqrenjwk  `ebol  m̀pai  ke

/
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وكـل أيـام     المقدس
حياتنا بكل سالم مـع     

  .خوفك
وكـل  د  كل حس 
وكل فعل  تجربـة  

ــشيطان  الــــ
ومؤامـرة النـاس   
ــام ــرار وقي  األش

األعــداء الخفيــين 
  .الظاهرينو

`e\oou eq?u?  vai  >  nem  ni`e\oou  
throu  `nte  penwn'  >  'en  
\irhnh  niben  nem  tek\o; . 

` Vqonoc  niben  >  piracmoc 
niben `energi`a   niben   `nte  
`pcatanac  >  `pcosni  `nte   
\anrwmi  eu\wou  >  nem  
`ptwnf  `e`p]wi   `nte \anjaji   
nhet\hp  nem  nheqouwn\  
`ebol .  @

א א א :א
@Alituo ̀ebol   \aron  انزعها عنا
:אא

 وعن سائر
  شعبك

وعن هذين 
  العروسين

وعن موضعك 
  المقدس هذا

Nem   `ebol  \a  peklaoc  
thrf 

Nem   `ebol  \a  nai  
pat]elet   nai 

Nem   `ebol  \a  pai  ma  
`eqouab     `ntak vai@

א
وأما الـصالحات   
والنافعــات فارزقنــا 

Nh  de  eqnaneu  nem 
nh̀eternofri   ca\ni  `mmwou
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 الذيها ألنك أنت    إيا
أعطيتنا الـسلطان أن    
ندوس على الحيـات    
والعقارب وعلى كـل   

  .العدوقوة 
  فــياـوالتدخلنــ

لكن نجنا من    ةـتجرب
  .الشرير 
ة ـــــــبالنعم

ــات ــة  والرأف ومحب
 البنـك   اللواتيالبشر  

ـ    ا ـالوحيد ربنا وإلهن
ــسوع   ــصنا ي ومخل

  .المسيح 
 مــن الــذيهــذا 

المجد والكرامة   لهـقب
 تليق  والعز والسجود 

ـ بك مع  مـع   هـــ
الروح القدس المحيى   

  .لك المساوي 
اآلن وكـــل أوان 

الداهرين  رـوإلى ده 
  .كلها آمين 

nan  >  je  `nqok  pe  `etak;   
`mpier]i]i  nan  >  `e\wmi  
`ejen  ni\of   nem  ni`slh  >   
nem    `ejen   ;jom  thrc  `nte  
pijaji  

Ouo\ `mperenten `e'oun 
`epiracmoc alla  na\men  
`ebol  \a  pipet\wou   . 

"en  pi`\mot  nem  ni-
met]en\ht nem ;-
metmairwmi  `nte pek-
monogenhc  `n]hri  Pen_ > 
ouo\  Pennou;  ouo\  
Pencw?r?  Ihc?  Pxc? 

Vai  `ete `ebol  \itotf  `ere  
pi`wou  nem  pitai`o  nem  
pi`ama\i  nem  ;̀prockunhcic  
>  er̀prepi  nak  nemaf  >  nem  
Pipn?a?  eq?u? `nreftan'o  
ouo\  ̀n`omooucioc  nemak . 

:nou  nem  `nchou  niben  
nem  ]a  `ene\  `nte  ni`ene\   
throu   ̀amhn  .@
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א אא
א א .א

א
 الوحيد ، يـا     األزلي ، كلمة اهللا     الحقيقيالرب   أيها السيد 

 بتجـسده المجيـد ،      األبدي للفرح   اإلنسانيمن خطب النوع    
 ، ومطهـراً    جاذباً إليه األنفس المؤمنة بسر صليبه المحيى      

،  ، واهباً لها مواهب الروح القدس      الثانيإياها بحميم الميالد    
منعماً عليها بمائدة الحياة وكأس الخالص ، صائراً لها رأساً          
وراعياً ورئيساً أسمى ، وعريساً سمائياً مانحاً لهـا سـعادة           

  .الملكوت العظمى 
نبتهل إليك يا وحيد اآلب ، ضارعين نحو جـودك مـن            

جـودك  اب ، طـالبين إليـك أن تفـيض مـن            صميم األلب 
، وبركات فضلك وإحسانك ، وسر بمـا احتفلنـا          ومراحمك

إلعداده فى هذا المقام ، ومر لمشروعنا هذا بحسن البدايـة           
  .وحميد الختام آمين 

 ومنحتـه مقامـاً     شريفاً،اللهم يا من صنعت اإلنسان حراً       
بل تكرمت   فريداً، ولم تدعه منذ خلقته وحيداً       ،عظيماًكريماً  

 ال يحسن أن يكون اإلنسان      :قائالًعليه بواجب األنس والنمو     
 اقرن مشروعنا هذا بتوفيقاتك     .نظيرهوحيداً فاصنع له معيناً     

الحسنى ، وسانده بيمين جودك األسـنى ، لتكـون خطبـة            
طاهرة شرعية ، ومقدمة لمصاهرة روحية مرعيـة، امـأل          
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 األمـاني نيـل    والحبور ، وبلغهمـا      بالتهانيقلب الخطيبين   
  .بتوفيق وافر السرور آمين 

 من  أحفظهمااللهم بارك هذه االبنة المصونة مخطوبته ،        
كل حسد وتجربة ، وِهب لهما محبة سليمة متبادلة ، اقـرن            

 ، وامنحهما حياة هنيئة محفوفـة       االستقبالخطوبتهما بحسن   
 نـاهجين مـنهج طاعتـك ، وارعهمـا          أحفظهمابالكمال ،   

 اجعلهما كغرسـين مـرتبطين بأصـول        بحراسة عنايتك ،  
اإليمان والفضائل ، مصونين من شر الخالف والرذائـل ،          
مباركين ببركاتك الحالة على إبراهيم وإسـحق ويعقـوب ،          

نجيـل ، أنعـم عليهمـا بتمـام         ورسلك الداعين لبشارة اإل   
  .، ومتعهما فى موعد الحبور ، بمحفل اإلكليل آمين السرور
( ..... ) سالمة البابا المكـرم      رئاسة ودوام    أحفظاللهم  

 الخدمـة   فـي  ، وشريكه    ي المرقس الكرسيبابا وبطريرك   
  ( ...... ) .الرسولية 

اللهم أدم بحراستك وجود اآلباء الـروحيين المـوقرين ،          
وسالمة األبناء واإلخوة المؤمنين األرثوذكسيين ، وجميـع        

 ، بروح الـود المخلـص       االحتفال هذا   فيالمجتمعين معنا   
ت الكمال ، ولتكن أيامهم مقرونة بالسعادة والسرور ،         وسما

حائزين كمال المسرات والحبور ، وانعم على جميعنا بنيـل          
  . وحسن الختام آمين األماني

  ثم يختم الكاهن بالبركة والصالة الربانية
únA∞e s·
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باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة 
الكمال وواضع ناموس األفضال ، نعقد زواج االبن المبارك 

المباركة إلى مخطوبته االبنة ) فالن (  البكر األرثوذكسي
  ) .فالنة ( األرثوذكسية البكر 
:
ــم اآلب  باســ
ــروح  ــن وال واالب

  .القدس إله واحد 
ــارك اهللا  مبــ

اآلب الضابط الكل   
  .آمين 

"en  v̀ran  m̀v̀iwt  nem 
`P]hri  nem  pipn?a?  eq?u? 
ounou;     `nouwt  .

F̀`cmarwout   `nje  V; 
`viwt    pipantokratwr 
àmhn  .@

אאאא
א 

شـريعة مشرع المسيح يسوع ومخلصنا وإلهنا ربنا باسم
االبنـة زواج نعقـد ، األفـضال نـاموس وواضع الكمال

 ببيت يليق مبا احلاضرين وكذلك العروسني مالبس يف احلشمة يراعى) ١(
 .املقدس الزواج وسر الرب
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المبـارك  إلى االبـن    ) فالنة  ( المباركة األرثوذكسية البكر    
  ) .فالن (  البكر األرثوذكسي

مبارك ابنه 
الوحيد يسوع 

 .المسيح ربنا آمين 

`F`cmarwout  `nje  
pefmonogenhc  `n]hri  Ihc?  
Pxc?  Pen_  `amhn  .@

אאא   א
א

باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة 
الكمال وواضع ناموس األفضال ، نعقد زواج االبن المبارك 

األرثوذكسية المباركة البنة إلى ا) فالن (  البكر األرثوذكسي
  ) .فالنة (  البكر

مبارك الروح 
  .آمينالقدس المعزى 

`F`cmarwout  `nje  pipn?a? 
eq?u? `mparaklhton  `amhn  .@

אאא א
:א

مجداً وإكراماً 
إكراماً ومجداً 
للثالوث األقدس 
اآلب واالبن والروح 

  .القدس 

اآلن وكل أوان 

Oùwou  nem  outaìo  
outaìo  nem  ou`wou 
ǹ;paǹagìa  t̀riac  `viwt 
nem  `P]hri   nem   pipn?a? 
eq?u?  .

:nou  nem  ǹchou
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وإلى دهر الدهور 
  .آمين

niben  nem  ]a  ``ene\  `nte  
nìene\  throu  `amhn  . 

א א א א
א א א א

السالم للخدر 
 الذيالمزين بكل نوع 

 الذي الحقيقيللعريس 
  .اتحد بالبشرية 

 نسبحك مع لكي
أبيك الصالح والروح 
القدس ألنك أتيت 

  وخلصتنا ارحمنا

Xere  piman]elet  >  
etcelcwl  'en  ouqo  `nrh;  
>  `nte  pinumvioc  `mmhi  >  
`etaf\wtp  ̀e;metrwmi  . 

Eqren\wc   `erok   >  nem 
Pekiwt   `ǹagaqoc   >   nem   
Pipn?a?   eq?u?    >    je  ak`i   
akcw;     ̀mmon     nai   nan  .@

אא א אא
.א

 جبل اإلنسان بيديه وحده وأعطاه المرأة عوناً        الذييا اهللا   
 أنت أيضاً اآلن يا سـيدنا كـن وسـيطاً لهـذين             له،وقوة  

 الـشركة، صلهما بعربـون    ) العريس ومعينته   ( العروسين  
، حبةليكونا بألفة واحدة برباط الم     اتصالهما، عالمة   وأعطهما

.  أنا أتركه معكما   سالمي .لكما أعطيه   سالميإذ تقول لهما    
 ونرسل لك إلى فوق المجد والكرامـة        .جميعاًفأنت سالمنا   

مع ابنك الوحيد والروح القدس المحيى اآلن وكل أوان وإلى          
  .آميندهر الدهور 
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أيها المسيح كلمة 
الوحيد  اآلب اإلله

ك هذا ـعطنا سالمأ
  .المملوء من كل فرح

     
         

       

Pxc?  pilogoc  ǹte  v̀iwt 
>  pimonogenhc  ǹnou;  > 
ek̀e;  nan  `ntek\irhnh  > 
qai  eqme\  ̀nra]i  niben  .@

( ١ א ) א א
الـسماء زيـن الذي إلهنا المسيح يسوع الرب السيد أيها
 األنواع ذات المثمرة األزهار ببهاء األرض وأظهر بالنجوم
 راحة وأعطاهم بالسمائيات البشرية على أنعم الذي. الكثيرة
 نـسألك البشر محب الصالح أيها أيضاً اآلن أنت . األرض

 لعبـديك تـصير لكـي) ٢(الموضوعة الحلل هذه تبارك أن
 والخـالص المجـد حلـل صالحك بمسرة يلبسانهما اللذين

 في نقيين وأحفظهما ) آمين .( والتهليل الفرح حلل ) آمين( 
 صـحة في حياتهما لتكون ) آمين ( والروح والجسد النفس
 الـسمائية الراحة لهما هب البر فعل بواسطة وعفاف وسالم

 ومخازنهما منزلهما وأمأل ، البر بأفعال ليستغنيا واألرضية
 ، حـين كـل رضاك يعمال أن وليستحقا الخيرات، كل من
 أبيـك مـع المجد بك ويليق وبار الرحمة كثير رحيم ألنك

أوان وكل اآلن لك المساوي المحيى القدس والروح الصالح
 .آمين الدهور دهر وإلى

  .الكهنة اآلباء يلبسه مما وليست للزواج مخصصة) ١(
 .بالصليب يرشم هنا) ٢(
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الحلة الروحانيـة   
الملتحف بها ميخائيل   
والمنطقة الجوهريـة   

  .تمنطق بها ميخائيل 
حلــة العفــاف  
ُأعطيت لهذا العريس   
وإكليل البهجة وضع   

  .على رأسه 
قاله داود  ى  ذالثل  م
ـــالمرت ــداً ـ ل مج

 اًـوكرامة جعلتها تاج  
  .عليه 

ــة  ــه ببرك أدركت
ـــصالح  كــــ

رأسه ووضعت على   
 .إكليالً من حجر كريم

سألك حياة يـارب    
طول األيـام   فأعطيته  

  .إلى أبد اآلبدين آمين

:`ctolh  `m`pneumatikon  
au;\iwtf  `mMixahl  ouo\  
pi'wk  `mmargarithc  aumhr  
`mMixahl  ̀mmof  . 

:c̀tolh  `noucwvrocunh 
authic  `ejen  pai]elet 
ouo\  pi`xlom  `nte  `pqelhl 
authif  `ejen  tef`ave  .

Kata `vrh; `etafjoc `nje 
Dauid pi\umnotoc  je 
oùwou  nem  outaìo 
akthitou  `noùxlom  .

Aker]orp  `erof  'en 
pi`cmou  `nte  tekmetxr?c? 
akxw  `noùxlom  `ebol  'en 
oùwni  eftaihout  .

Af̀eretin  `mmok  `nouwn' 
P_  ouo\  akthifnaf  vouei 
`nte  pi`ene\  `amhn  .@

. א א א א א
א

Tai ]ourh  `nnoub  المجمـرة هذه
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النقــي الــذهب 
التى  الحاملة العنب 

 هـرون   يـدي فى  
الكاهن يرفع بخوراً   

  .على المذبح 

`nkaqaroc  etfai  'a  pi-
`arwmata et 'en nenjij 
`ǹA`arwn  piouhb eftale 
oùcqoinoufi `e`p]wi `ejen 
pima`ner]wou]i  .@

نــسجد لــك أيهــا 
المسيح مع أبيك الصالح    
والروح القـدس ألنـك     

  .ارحمناأتيت وخلصتنا 

Tenouw]t   `mmok      `w  
Pxc? nem  pekiwt    `ǹagaqoc 
nempìpneuma   eq?u?    >   je ak`i  
akcw;   >    `mmon      nai   nan   .  @

)٣−٥:٢٢:٦(א
 اءــــوالنس

فليخضعن لرجالهن  
 ألن للــرب،كمــا 

الرجل هـو رأس    
ــا أن   ــرأة كم الم
المسيح أيضاً رأس   

ــسة، ــو الكني  وه
  .الجسدمخلص 

Ni\io`mi  marou  
snejwou  `nnou\ai  
`m̀vrh;  `mP_  >  je  
pirwmi  `t`ave  `n;`c\imi  
pe  >  `m̀vrh;  `mPxc?  
`etèave  `n;ek̀klhci`a > pe 
`nqof pepcwthr   
`mpicwma  .@

 كذلك النساء لرجـالهن     للمسيح،ولكن كما تخضع الكنيسة     
  .شيء كل في

أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة         
 يقدسها مطهراً إياها بغـسل المـاء   لكي ألجلها،وأسلم نفسه   
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حضرها لنفسه كنيسة مجيدة ال دنس فيهـا وال          ي لكيبالكلمة  
  . من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبال عيب شيءغضن أو 

 من  .كأجسادهمكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم        
 فإنه لم يبغض أحد جسده قط بـل         .نفسه يحب   امرأتهيحب  

ألننا أعضاء جسمه   . يقوته ويربيه كما الرب أيضاً للكنيسة       
من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه       . ه  من لحمه ومن عظام   

  .واحداً جسداً االثنان ويكون بامرأتهويلتصق 
 أنا أقـول مـن نحـو المـسيح          ولكنني عظيم،هذا السر   

 هكـذا   امرأتـه  وأما أنتم األفراد فليحب كل واحد        .والكنيسة
  . وأما المرأة فلتهب رجلها .كنفسه

 أكرم. ق  أيها األوالد أطيعوا والديكم فى الرب ألن هذا ح        
 يكون لكم خيـر     لكي أول وصية بوعد     هي التي وأمكأباك  

  .وتكونوا طوال األعمار على األرض 
  �عمة ا اآلب حتل على مجيعنا آمني

א א א

الــروح المعــزى 
 حل على الرسل    الذي
 عيـد الخمـسين     في

حتى نطقـوا بألـسنة     
  .كثيرة

Pi`pneuma  `mpa-
raklhton  vh`etaf̀i  `ejen  
nìapoctoloc 'en  `p]ai  
`n;pentikocth aucaji  
'en  \anmh]  ̀nlac  .  @

  



  )٢٩(

  برلكس
كملـت   اـكان لم 

أيام الخمسين كـانوا    
 مجتمعــين كلهــم 

ى عـشر   ـمعاً اإلثن 
  .رسوالً 

الــروح المعــزى 
السماء  ا نزل منـلم

إنبسط على كل واحد    
  .فنطقوا بألسنة كثيرة 

 عظيمة  وكانت مخافة 
وصار صوت من السماء    

 فيـه   الذيفمأل الموضع   
  .المسيح  ذـتالمي

وظهر لهـم مثـل     
ألــسنة نــار كانــت 
منقسمة جميعها على   
ــن   ــد م ــل واح ك

  . الكرامذـالتالمي
الروح القدس مأل   
اإلثنى عشر تلميـذاً    
فتكلمـــوا بألـــسنة 

كأمر الروح   رةـكثي
  .القدس 

Ac]wpi  `etaujwk  `ebol  
`nje  ni`e\oou  `nte  
;pentikocth nauqouht  
throu \ìoma `nje pimht `cnau   
`ǹapoctoloc  . 

Pipn?a? `mparaklhton  
`etaf̀i  `epecht  `ebol  'en  `tve  
afvwr]  `ejen  `vouai  `vouai  
aucaji  'en  \anmh]  `nlac  . 

Ac]wpi `nje ouni];  `n\o;  
oùcmh  ac]wpi  ̀ebol  'en  `tve  
acma\  pima  `enauxh  `n'htf  
`nje  nimaqhthc  `nte  Pxc?  . 

Ouo\  nauouwn\ou  `erwou 
`m`vrh; `n\anlac  `ǹxrwm  
nauvh]  throu  `ejen  `vouai  
`vouai  `nte  nimaqhthc  
ettaihout   

Apìpneuma  `eqouab  ma\  
pimht  `cnau  `mmaqhthc  
aucaji  'en  \anmh] `nlac 
kata `voua\ca\ni  `mpi`pneu-
ma  `eqouab  .@

א א א
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 قـدوس   .اهللاقدوس  
 ال  الذي قدوس   .القوى

 ولـد مـن     الذييموت  
  .ارحمناالعذراء 

 قـدوس   .اهللاقدوس  
 ال  الذي قدوس   .القوى

 صلب عنا   الذييموت  
  .ارحمنا

 قـدوس   .اهللاقدوس  
 ال  الذي قدوس   .القوى

مـن   امـ ق الذييموت  
وات وصعد إلى   ـاألم

  .ارحمنا  السموات
 واالبنالمجد لآلب   

ــروح الق دس ــــوال
وإلى  ل أوان ـوك اآلن

 .ن آمين ـدهر الداهري
ــالوث   ــا الث أيه

  .ارحمناالقدوس 

` Agioc    `o   Qeoc  >   `agioc   
Icxuroc  `agioc   `Aqanatoc    >  
`o ek  parqenou  genneqhc  
`ele`hcon  `hmac  . 

` Agioc    `o   Qeoc  >   `agioc   
Icxuroc  `agioc   `Aqanatoc    >  
`o `ctaurwqic  di  `hmac   
`ele`hcon   `hmac  . 

` Agioc    `o   Qeoc  >   `agioc   
Icxuroc  `agioc   `Aqanatoc > `o 
``anactac  ek  twn  nekrwn  ke  
`anelqwn  ic  touc  ouranouc   
`ele`hcon   `hmac  . 

Do[a    Patri  ke   ~Ui`w   ke   
agi`w    ````Pneumati  >    ke   nun  
ke   `a`i   ke     ic   touc   `e`wnac   
twn     ̀ewnwn    `amhn  . 

 ~Agi`a    ~Triac   `ele`hcon    
`hmac .@

 ويرشم الشعب  Irhnh  paci ` و  lhl{  `وبعد ذلك يقول الكاهن 
   :وجياوبه الشماس كما مر ، ويصلى الكاهن

   )أوشية اإلجنيل( 
أيها الـسيد الـرب     
يسوع المـسيح إلهنـا     
الــذى قــال لتالميــذه 

 ̀ Vnhb   P_     Ihc?      Pxc? 
Pennou; >  vh`etafjoc 
ǹnef̀agioc ettaihout
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ــرمين  ــسين المك القدي
  .ورسله األطهار 

اً أن أنبياء وأبـرار   
ــرين  ــتهوا أن اكثي ش

 ونرـروا ما أنتم ت   ـي
ما  روا ويسمعوا ـولم ي 
ون ولـم   ـتـسمع  أنتم

  .يسمعوا
فأما أنـتم فطـوبى     
ألعينكم ألنها تبـصر    

  .تسمعوألذانكم ألنها 
فلنستحق أن نـسمع    

ــ ــل بأناجي  لكـونعم
المقدســة بطلبــات  

  .قديسيك 

`mmaqhthc ouo\    `ǹapocto-
loc     `eqouab  . 

Je    \anmh]    `m`provhthc 
nem  \aǹqmhi      auer`epiqumin 
`enau `enhtetennau `erwou 
ouo\   `mpounau > ouo\ 
`ecwtem  `enh`etetencwtem    
`erwou    ouo\   `mpoucwtem   . 

` Nqwten    de    `wounìatou 
`nnetenbal je   cenaunem  
netenma]j     je     cecwtem    .

Marener̀pem̀p]a  `ncwtem  
ouo\   `e`iri   `nnekeuaggelion   
eq?u?   >   'en   nitwb\   `nte    
nheq?u?      `ntak .@

  يقول الشماس
صلوا من أجـل    

  اإلنجيل المقدس
` Proceu[acqe    `uper    tou 

`agiou  euaggeliou  @
  يقول الشعب

 Kuri`e      `ele`hcon  يارب ارحم
  يقول الكاهن

أذكر أيضاً يا سيدنا    
ــا ــذين أمرون  كــل ال

ــذكرهم   فـــيأن نـ
ــا  ــضرعاتنا وطلباتن ت

 نصنعها إليك أيها    التي

` Ari`vmeùi de on   pennhb 
ǹouon   niben    `etau\on\en 
nan    `erpoumeùi   'en nen;\o 
nem nentwb\ èteǹiri 
m̀mwou    `ep̀]wi    \arok
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  الرب إلهنا
وا فرقدوا  الذين سبق 

ــيحهم  ــى . ن المرض
   .اشفهم

ألنك أنت هو حياتنا    
 .كلنـا وخالصنا  . كلنا  

ــا ــا كلنـ  .ورجاؤنـ
قيامتنـا  و .كلناوشفاؤنا  

  .كلنا
 نرسـل   الذيوأنت  

 لـــــك إلـــــى
فوق المجد واإلكـرام    
والسجود مـع أبيـك     
الصالح والروح القدس   

   لكالمساويالمحيى 
ــل أوان  اآلن وكـ
ــر ــى دهــ  وإلــ

  الداهرين كلها آمين

P_      Pennou;  . 
Nh̀etauer]orp   `nenkot 

ma`mton nwou >   nhet]wni 
matalswou    

Je   `nqok    gar    pe   penwn'    
throu  nem    penoujai throu 
nem    ten\elpic throu nem  
pentalso  throu   nem 
teǹanactacic thren   . 

Ouo\ `nqok   petenouwrp    
nak    `e`p]wi   >    `mpiẁou   nem    
pi tai`o    nem    ;`prockunhcic   >    
nem    pekiwt    `ǹagaqoc  >   nem   
pipn?a? èqouab    `nreftan'o   
ouo\    ̀ǹomooucioc    nemak   . 

:nou  nem  `nchou  niben  
nem  ]a  `ene\  `nte  ni`ene\  
throu  `amhn .@

א א
   )٦ ، ٥ : ١٨مز ( املزمور 

ــل العــريس  مث
خدره  ارج من ـالخ

يتهلل ، مثل الجبار    

~M`vrh;  `nou  pat]elet  
efnhou  `ebol  'en  
pefman]elet  `f̀eqelhl  
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 فـــي المـــسرع
  .هلليلويا . يقهطر

`mmof  `m`vrh;  `noùavwv  
efsoji  \I  pefmwit  al?   .@

   )٤ ، ٣ : ١٢٧مز ( 
ــك ــون امرأت  تك

 تزهر  التيرمة  ـكالك
فى جوانـب بيتـك ،    
وبنوك مثل غـروس    
ــين  ــون محيط الزيت

  .بمائدتك هلليلويا 

Eretek`c\imi  `m`vrh;  
`noubw  `ǹaloli  ecvori  `ebol  
ca`p̀cvir  `nte  pekhi  pek]hri  
`m`vrh;  `n\anso  `mberi  `nte  
\anjwit  eukw;  
`tek`trapeza   al?   .@

   )٦ - ١ : ١٩متى ( اإلجنيل 
ولما أكمل يـسوع    

الكـالم جميعـه     هذا
انتقــل مــن الجليــل 

اء إلـى تخـوم     ـوج
ر ـة من عب  ـودياليه

 األردن وتبعتــــه
جموع كثيرة فشفاهم   

  .هناك
ــه  ــاء إليـ وجـ

ــسي ون ـــالفريـ

Ouo\  `ta  Ihc?  jek  nai  caji 
throu  èbol  afouẁteb  `ebol 
'en  :galile`a  af`i  `enisi`h 
ǹte  :iode`a  \imhr 
m̀Piiordanhc auouà\ou 
ǹcwf  `nje  \an  ni]; `mmh] 
ouo\ aferva'ri  èrwou 
m̀mau  .

Ouo\   aùi   \arof    ǹje    \an 
variceoc    euerpirazin
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: ليجربوه قائلين لـه   
هل يحل للرجـل أن     

 من أجل   امرأتهيطلق  
  .كل سبب 
اب وقال لهم   ـفأج

أن من البدء    أما قرأتم 
ـ  ــخلقهم راً ـا ذك
  .وأنثى

وقال من أجل ذلك    
يترك الرجل أباه وأمه    

ــصق  ــهويلت  بامرأت
 جسداً  االثنان ويكون

ليــسا   إذن.واحــداً 
بـل جـسد    اثنين  بعد  

 فالـــذي. واحـــد 
اهللا ال  هـــــجمع

  .يفرقه اإلنسان 

`mmof    eujw    `mmoc  naf  je  
an  `c]e  `nte pirwmi  
\itef̀c\imi  `ebol  'en  nobi  
niben  . 

~Nqof  de  af`eroùw  pejaf  
nwou  je  `mpetenw]  je  
icjen\h ou\wout nem ou-
`c\imi  pe  `etafcontou .   

Pejaf    de   je  eqbe  vai  
`ere  pirwmi  xa  pefiwt  nem  
tefmau   `ncwf  ouo\  
ef̀etomf  `etef̀c\imi ouo\ eu-
]wpi  `m`p̀cnau  eucar[  
`nouwt  \wc  `cnau  an  .  je  
alla  oucar[  `nouwt  vhoun  
`eta  V;  tomf  `mpeǹqre  
`vrwmi  vorjf  .@

  واد  دائماً
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  يرد الشمامسة
هؤالء الذين ألفهم   
الروح القدس معاً مثل    

 يـسبحون اهللا    قيثارة،
  .حينكل 

بمزامير وتسابيح  
ـــوتماجي  دـــ

ــار   ــة النه روحي
ــب ال  ــل بقل واللي

  .يسكت 

Nai  ~Etaf\otpou  eucop  
`nje  pipn?a?  eq?u?  `m`vrh;  
`noukuqara  `cmou  `eV;  
`nchou  niben  . 

"en  \anyalmoc  nem  
\an\wc  nem  \an\wdh  
`mpn?a?tikon  pi`\oou  nem  
pi`ejwr\  'en  ou\ht  
`natxarwf  @

א א :א
א

السماء إله آبائنـا     أيها الرب اإلله ضابط الكل الكائن فى         @
  .يارب ارحم . وترحمنانطلب إليك أن تسمعنا 

يا من خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها وزينتها           @
يـارب  . وترحمنابحكمتك ، نطلب إليك يارب أن تسمعنا        

  .ارحم
 يا من صنع اإلنسان على صورته ومثاله ، وجعله فـى            @

  .منـا وترحفردوس النعيم نسألك يارب أن تستجيب لنـا  
  .يارب ارحم 

 جنب آدم وأعطاهـا لـه معينـة          يا من خلق المرأة من     @
  .يارب ارحم . وترحمنا، نطلب إليك أن تسمعنا نظيره
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 يا من بارك إبراهيم وسارة ، وجعلها له زوجة ، ومنحه            @
يارب . وترحمنان تسمعنا   أرتبة رئاسة اآلباء، نطلب إليك      

  .ارحم 
أنقذه مـن أعدائـه،      يا من حفظ إسحق ووفق له رفقة و        @

  .يارب ارحم . وترحمنانطلب إليك يارب أن تسمعنا 
 يا من بارك يعقوب فى زواجه ، وجعله وارثاً للموعـد،            @

  .يارب ارحم . وترحمنانسألك يارب أن تسمعنا 
 يا من رفع يوسف ووهب له أسينات زوجة ، وبواسطته           @

علت كل أرض مصر ،نطلب إليـك يـارب أن تـسمعنا            
  .رب ارحم يا. وترحمنا

 يا من سر فى آخر األيام أن يولد من عذراء وأضاء على          @
يـارب  . وترحمنـا جنس البشر ، نسألك يارب أن تسمعنا    

  .ارحم 
 يا من حضر فى عرس قانا الجليل ، بارك هذا الـزواج             @

مثل ما باركت ذاك الزواج ، نتضرع إليـك يـارب أن            
  .يارب ارحم . وترحمناتسمعنا 

قانا الجليل ، وبارك ذاك العرس ،        يا من حل فى عرس       @
 كـ لعبدي الذيبسلطان الهوته ، بارك واستر هذا العرس        

بسالمة وألفة ومحبة واحرسهما نطلـب      ) فالن وفالنة   ( 
  . يارب ارحم .إليك يارب أن تسمعنا وترحمنا 

 أيها المحسن الرؤوف الكثير الصالح والتحنن ، يـارب          @
 نسألك يارب أن    اجعلنا أن نمجد صالحك يا محب البشر      

  .يارب ارحم . وترحمناتسمعنا 
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א א א
أيها المسيح كلمة 
اآلب اإلله الوحيد ، 

هذا  كـ سالمأعطنا
 .المملوء من كل فرح

Pxc?  pilogoc  `nte  `viwt  
pimonogenhc  `nnou;  ek`e;  
nan  `ntek\irhnh  qai  
eqme\  ̀nra]i  niben  .  @

אא א א א אא

وأيضاً فلنسأل اهللا 
ضابط الكل أبا ربنا 

ومخلصنا  وإلهنا
  .يسوع المسيح 

نسأل ونطلب من 
  .صالحك يا محب البشر

أذكر يا رب سالم 
كنيستك الواحدة 
الوحيدة المقدسة 

  .الجامعة الرسولية

Palin   on   maren;\o   `e V;   
pipantokratwr   >   `viwt   
`mPen_    ouo\   Pennou; 
ouo\ Pencw?r?   Ihc?    Pxc?    . 

Ten;\o ouo\   tentwb\ 
`ntekmet̀agaqoc pimairwmi  .

` Ari`vmeùi P_ `n;\irhnh 
`nte tekoùi `mmautc    `eqouab    
`nkaqolikh    `ǹapoctolikh    
nek`klhci`a     .@

  يقول الشماس
لوا من أجل سالم    ص

الواحدة الوحيدة المقدسة   
الجامعــة الرســولية  

ة كنيـسة   ــاألرثوذكسي
  .اهللا 

 ̀ Proceu[acqe     ùper    thc 
`irhnhc   thc     `agiac    monhc 
kaqolikhc     ke
àpoctolikhc orqodo[ou 
tou Qeou ekk̀lhciac    .@

الشعب يقول
Kuri`e `ele`hcon@  ارحم يارب
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  يقول الكاهن 
هذه الكائنة مـن    

 المسكونة إلى   أقاصي
  .أقاصيها 

أذكــر يــارب  
بطريركنا اآلب المكرم   
رئيس الكهنة البابا أنبا    

ــريكه ....  ــيوش  ف
 اهرــالخدمة أبانا الط  

  ....األنبا 

Qai  et]op     icjen    
aurhjc    `n;oikomenh    ]a    
aurhjc  . 

` Ari`vmeùi P_    `m-
penpatriarxhc > `niwt   
ettaihout > `narxh̀ereuc    
papa  abba    . . . . nem  
pefke`]vhr  `nlitourgoc  
peniwt  eq?u?  abba  .....@

  يقول الشماس
صلوا مـن أجـل     
رئيس كهنتنـا البابـا     

بابا وبطريرك ... أنبا 
ورئيس أساقفة مدينة   

 العظمـى   اإلسكندرية
وشريكه فى الخدمـة    

... انا الطاهر األنبا    أب
 وســائر أســاقفتنا 

  .األرثوذكسيين

` Ppoceu[acqe `uper tou    
arxi`erewc    `hmwn    papa    
abba .... > papa 
kepatriarxouke arxi-
`epickopouthc megalo 
pwlewc ale[andriac nem 
pefke`]vhr `nlitourgoc  
peniwt  eq?u?  abba  ..... >  ke   
twn    orqodo[wn `hmwn    
`epickopwn  .@

  يقول الشعب
@Kuri`e      `ele`hcon  يارب ارحم
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  يقول الكاهن 
 أحفظــهحفظــاً 

كثيرة  نـا سني ـلن
  .وأزمنة سالمية 

"en ou`are\  `are\    `erof  
nan  `n\anmh]    `nrompi    nem   
\anchou    `n\irhnikon@

ــا رب  ــر ي أذك
  اجتماعاتنا

` Ari`vmeùi    P_    
`nnenjinqwou;@

  هنا يرشم الشعب رمشاً واحداً وهو يقول
@Cmou   ̀erwou  `  باركها

  يقول الشماس
وا من أجل   ـصل

ــذه ــة  هـ البيعـ
ة ــــــالمقدس

  .واجتماعاتنا 

` Proceu[acqe    `uper    thc    
`agiac    ek`klhciac    tauthc  
ke      twn      cuneucewn    
`hmwn    .@

  يقول الشعب
@Kuri`e      `ele`hcon  يارب ارحم

  يأخذ الكاهن امرة ويقول
أعط أن تكون لنـا     
بغير مانع وال عـائق     
لنــصنعها كمــشيئتك 

  .الطوباويةالمقدسة 
بيوت صالة بيوت   
طهارة بيوت بركـة    
أنعم بها لنـا يـارب      
ولعبيدك اآلتين بعدنا   

  .إلى األبد 

Mhic eqrou]wpi nan 
ǹaterkwlin natta\o 
eqrenaitou kata pekouw] 
èqouab   ouo\    ̀mmakarion   .

|anhi    `neuxh    \anhi 
ǹtoubo  \anhi  `ǹcmou 
àrixarzecqe    `mmwou   nan 
P_    nem nek̀ebiaik eqnhou 
menencwn    ]a   `ene\   .@
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قم أيهـا الـرب     
اإلله ولتتفرق جميع   

ئك وليهـرب   أعدا
من قدام وجهك كل    

ــضى  ــمك امبغ س
  .القدوس 

Twnk  P_    V;    
maroujwr `ebol `nje   
nekjaji throu marouvwt    
`ebol 'a `t\h   `mpek\o    `nje    
ouon  niben   eqmoc;    
`mpekran    `eqouab   .@

عب وهو يلتفت إىل الغرب ويعطى البخور ثالث أياد للكهنة والشمامسة والش
  يقول

وأما شعبك فلـيكن    
بالبركة ألوف ألـوف    
وربــوات ربــوات  

  .يصنعون إرادتك 

Peklaoc   de    maref]wpi 
'en pìcmou `e\anan]o   `n]o   
nem   \aǹqba   `n`qba    eu`iri    
`mpekouw]     @

  يلتفت إىل الشرق ويعطى البخور ثالث أياد وهو يقول

   en  pi`\mot   nem   nimet]en\ht"  ..بالنعمة والرأفات 
  يقول الشماس

انصتوا بحكمـة   
اهللا يــارب ارحــم 
يــارب ارحــم  

  .بالحقيقة 

En  covi`a  Qeou  
`procxwmen  >  Kuri`e   `ele`hcon 
> Kuri`e  `ele`hcon  'en  
oumeqmhi @

  ثم يقال قا�ون اإلميان وعند هنايته يقول الشعب باللحن
وننتظر قيامـة   

ــــاألم  واتــ
اآلتى  وحياة الدهر 

  .آمين 

Tenjou]t  `ebol  'a`t'h  
`n;̀anactacic   `nte   nirefmwout  
nem  piwn'  `nte  pìewn  eqnhou  
`amhn . @  
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א א

 ال حـد    الـذي ،  ابتداء الدائم إلى األبد بغير      األزلياللهم  
 صنع اإلنسان من األرض ،      الذي لقوته ،    انتهاءلحكمته وال   

 من جنبه ، ووفقها له معينة نظيـره ، كمـا            امرأةوجعل له   
يرضى ربوبيتك وصالحك، ألنه ال يحسن أن يكون الرجل         

ـ         . وحده     كـأنت اآلن أيضاً يا ملكنا نسألك أن تصل عبدي
 يتصال ببعضهما بعضاً بجسد واحـد ،        لكي) فالن وفالنة   ( 

هب .  تعاليم صادقة  فيكونا  وليدخال إلى ناموس الفرح ، ولي     
لهما ثمرة محيية من البطن ليبتهجا بوالدة البنـين الحـسنة           

 كـل عمـل صـالح       فيهيئهما  . واألزمنة الهادئة السالمة    
 لك معه مع الـروح      ينبغي الذيهذا  . بالمسيح يسوع ربنا    

القدس المجد واإلكرام والسجود اآلن وكل أوان وإلى دهـر          
  .آمينالدهور 

א
كمــا أعطيــت  

ـــلتالمي ذك ــــ
قـل لنـا     القديسين ، 
ــثلهم  ســـالميمـ

  .أعطيكم 
 فـي  الـذي اب  ـالب

Kata `vrh; `etakthc  > 
`nnek`agioc `ǹapoctoloc > 
ek`ejoc     nan       `mpourh;  >    
je ta\irhnh   ;;m̀moc    
nwten   . 

:pulh  `nte  nima  `n]ai > pe 
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مـريم   ارق هـو  ـالمش
العذراء ، الخدر الطاهر    

   . النقيتنـ للخالذي

Mari`a ;parqenoc > piman-
]elet  ettoubhout > `nte 
pinumvioc ̀nkaqaroc  .  @

א א א

 جبل اإلنسان من    الذيأيها الرب إلهنا جابل كل الطبائع       
 أخذتـه منـه ،   الذياألرض وأصلحت له معينة من الضلع      

 جـنس   فـي ج للحياة والنمو الـدائم      ووفقتهما لشركة الزوا  
 وامألوا األرض وتسلطوا    وأكثروا أثمرواوقلت لهما   . البشر
أنت أيضاً أيها الصالح محب البشر ، بارك اتحـاد          . عليها  

 ببعضهما بعضاً حسب    اتصالاللذين  ) فالن وفالنة   ( عبديك  
ولين إبراهيم  باركهما وليكثرا كما باركت آباءنا األ     . إرادتك  

. باركهما كما باركت إبـراهيم وسـارة        . عقوب  وإسحق وي 
أكثرهما كما أكثـرت يعقـوب      . ارفعهما مثل إسحق ورفقة     

هب لهمـا   . ومجدهما كما مجدت يوسف بمصر      . وزرعه  
أكثرهما مثل ألقانة وحنة اللذين باركتهما وأنعمـت        . طهارة  

اجعلهما أهالً لبشارة رئيس    .  األمين   النبيعليهما بصموئيل   
لطاهرة مثل زكريا وأليـصابات اللـذين أنعمـت         المالئكة ا 

سابقا صار    الذيعليهما بوالدة يوحنا أعظم مواليد النساء ،        
 الـرب الـسيد أيهـا أيضاً وأنت . الجنس الوحيد ابنك قدام

والـدة العقلـى التابوت منهما وصنعت وحنة يواقيم باركت



  )٤٣(

  تجسد منها ابنك الوحيد وجاء إلى العالم ،        الذياإلله مريم،   
) فالن وفالنـة    ( بارك عبديك   . وبارك عرس قانا الجليل     

أنعم عليهما بالرخاء والحكمة    .  هذه الساعة    فياللذين اقترنا   
 يكونا بكل تقوى وكل عفاف متصلين       لكيوبركات الخالص   

 من قبلك ويمجـدا     التيبجسدهما وروحهما ويستحقا البركة     
كـل  اسمك القدوس مع ابنك الوحيد والروح القـدس اآلن و         

  .أوان وإلى دهر الدهور آمين 
  א

سالمى خاصـة   
من أبى    قبلته الذي

أنا أتركه معكم من    
  .اآلن وإلى األبد 

Ta\irhnh  `anok  >  
qh`etaisitc  \iten  paiwt > 
`anok ;xẁmmoc  nemwten  >  
icjen  ;nou  nem  ]a  `ene\  .@

א א א
 ملوك األرض   كافة

 نورك ،   فييسيرون  
 ضيائك يا   فيواألمم  

  .مريم أم اهللا 
 فيسليمان يدعوك   

: نشيد األنشاد قـائالً     
 مدينتي ،   حبيبتي أختي

  .شليم رالحقيقية أو

Niorwou  throu  ̀nte  `pka\i  
>  cemo]i  'en  peouwini  >  
ouo\  nieqnoc  'en  peviri  >  
`wMarìa  `qmau  ̀mV;  . 

Colomwn   mou;  `ero >  'en  
pijw    `nte     nijw  >  je  
tacwni  ouo\  tà]veri  >  
tapolic  `mmhi  Il/h/m/  .@



  )٤٤(

א א א

 كونت الحياة ممـا     الذي ،   األبديأيها الرب إلهنا العظيم     
لم يكن ، وخلقت الكون بكلمتك ، وجبلت اإلنـسان بيـدك            

مثالك ، ومن الواحد أقمـت اآلخـر إذ         الطاهرة كصورتك و  
قلت أنه ال يحسن أن يكون الرجل وحده ، فأتيـت بنعـاس             
على آدم فرقد وأخرجت ضلعاً من جنبه ومألت موضـعها          

لهذا يترك الرجل أباه وأمـه ويلتـصق        . لحماً عوضاً عنها    
 ويكونان كالهما جسداً واحداً وما جمعه اهللا ال يفرقه          بامرأته
رك إبراهيم مع سارة وإسحق مـع رفقـة         فيا من با  . إنسان

 زواجه وطهرت كل الذين اجتمعوا بالبركة اآلن        فيويعقوب  
) فـالن وفالنـة     ( أيضاً أيها السيد الرب أطلع على عبديك        

 أحرس مضجعهما نقياً استرهما مـع       اتصالهمامعينته ثبت   
نجهما من كـل حـسد وكـل        . بيتهما بيمينك غير المغلوبة     

هب لهمـا فرحـاً     .  واحد وسالم    تزاجبام أحفظهما. مكيدة  
  ليظهرا لك يا اهللا      

 

  

.الـبطن مـن الحياة ثمرة الحي وسرورا
 مـع وإسـحق سارة مع إبراهيم باركت كما اهللا يا باركهما
 هنا ها الذين والنساء الرجال أما. زواجه في ويعقوب رفقة
 هذا المسيح يسوع ومخلصنا وإلهنا ربنا باسم فباركهم ، معنا
اآلن القـدس الـروح مع المجد معه بك يليق قبله من الذي
.آمين الدهور دهر وإلى أوان وكل



  )٤٥(

  א
دك ـال تنس عه  

مـع    قررتـه  الذي
إبـراهيم   ائناــآب

 وإسحق ويعقـوب  
  .قديسيك 

يا مـالك هـذا     
إلـى   اليوم الطائر 

العلو بهذه التسبحة،   
أذكرنا أمام الـرب    

  .ليغفر لنا خطايانا 
مضيئة أكثر مـن    

 هـي نـت   أ س،الشم
 التيناحية المشرق،   

ينتظرها األبرار بفرح 
  .وتهليل

       

        

Mpererpwb]  `n;diàqhkh  > 
qh`etakcemnhtc  nem  nenio; 
>  Abraam  nem  Icaak  nem 
Iakwb  >  Pi`crahl  peq?u?  `ntak
.

Piaggeloc  ǹte  paìe\ouo  > 
et\hl  èp̀sici  nem  pai 
\umnoc  >  `aripenmeùi  'a`t\h 
m̀P_  >  `ntefxa  nennobi  nan 
èbol  .

Terouwini  è\ote  v̀rh  > 
ǹqo  pe  `pca  `n;`anatolh  >  `ere 
nìqmhi   jou]t     èbol 
'ajwf  >  'en  ouounof  nem 
ouqelhl  .@

א

، المستحقين غير الخطاة نحن واسمعنا يارب سمعك أمل
 كل من نجهما . معينته ) وفالنة فالن ( عبديك اتصال وثبت
 وهـدوء بدعـة وليعيشا . األيام بكثرة عمرهما وليطل شر

 قلبيهما أعين أنر. عثرة وال لوم بال وهما وخضوع واحتمال
 كثيـر رحـيم ألنـك ، حين كل إرادتك ليصنعا وفهميهما
والكرامـة المجـد لك ونرسل إليك الصارخين لكل الرحمة



  )٤٦(

والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس اآلن وكـل أوان          
  .وإلى دهر الدهور آمين 

א
ــا اهللا  يباركنــ
ــمه   ــارك اس فلنب

 كل  في.دوس  ـالق
ــسبحت ــين ت ه ـح

  . أفواهنا فيدائمة 
ألنه مبارك اآلب   
ــروح  ــن وال واالب
القدس ، الثـالوث    

نسجد لـه   . الكامل  
  .ونمجده

Ef̀e`cmou  `eron  `nje  V;  >  
tennàcmou  `epefran  eq?u?  >  
`nchou  niben  `erepef̀cmou  >  
na]wpi  efmhn   `ebol  'en  
rwn  . 

Je  `f̀cmarwout  `nje  
`Viwt  nem  `p]hri  >  nem  
pipn?a?  eq?u?  >  ;`triac  etjhk 
`ebol > tenouw]t  `mmoc  
ten;`wou  nac  .@

א א١אא
:.  

أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل ، أبـو ربنـا وإلهنـا             
 من ثمرة شـجرة الزيتـون       الذيومخلصنا يسوع المسيح ،     

الدسم مسحت كهنة وملوكاً وأنبياء ، نبتهل إليك أيها الـرب           
يكاً ليكـون   محب البشر الصالح ، لكى تبارك هذا الزيت تبر        

 فـي الـزواج لسر مخصص زيتون زيت هو الزيت هذا يكون أن ينبغى ) ١( 
مـانع وال . المرضى مسحة سر زيت من وليس بالكنيسة خاصة قارورة

 .أبوغالمسيس زيت من يؤخذ أن من



  )٤٧(

سـالح البـر    . آمـين ) فالن وفالنة   ( زيتاً لتقديس عبديك    
نـوراً   . آمـين مسحة الطهارة وعدم الفساد     . آمين  والعدل  

. آمـين   فرحاً وزينة وعزاء حقيقياً     . آمين  وجماالً ال يذبل    
 تجديـداً   .آمينقوة وخالصاً وغلبة على كل أفعال المضاد        

غنى مـع   . آمـين  وخالصاً لنفسيهما وجسديهما وروحيهما 
مجداً وإكراماً السمك القـدوس     . آمين  ثمرة األفعال الحسنة    

 لـك اآلن    المساويمع ابنك الوحيد والروح القدس المحيى       
  .وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين 

א א א
ليبطل هذا الـدهن    

هذا الدهن   . الشياطين
. ةضد األرواح الرديئ  

هــذا دهــن األرواح 
هذا الدهن  . المقدسة  

ضد مقاومة األرواح   
ــسوع  ــسة ، بي النج

  .المسيح ملك المجد 
ألنه مبارك اآلب   
ــروح  ــن وال واالب
القدس ، الثـالوث    

نسجد لـه   . الكامل  
  .ونمجده

Paine\ vai `ntefkwrf  
`ndemwn  paine\  vai  oube  
`m`pneuma   `mpounhron  
paine\  vai  `nnipn?a?   `ǹagion  
paine\ vai oube `nantìa  
`nnipn?a?    `ǹakaqarton    
\iten  Ihc?  Pxc?  p̀ouro    
`nte  ̀p̀wou  . 

Je  `f̀cmarwout  `nje  
`Viwt  nem  `p]hri  >  nem  
pipn?a?  eq?u?  >  ;`triac  etjhk 
`ebol > tenouw]t  `mmoc  
ten;`wou  nac  .@

א א



  )٤٨(

، رأسيدهنت بالزيت   
 مثـل   أسكرتنيوكأسك  
  .الصرف

ك ـــــورحمت
 جميع أيام   تدركني
  .حياتي

ــم   ــا األم تطوبه
عها قائلين  ــــجمي

  ) .آمين  (سيكون
ــل   ــرب أرس ال

 مـن   وأخذنيمالكه  
غنم أبى ومـسحنى    

  .بدهن مسحته 
 حـسان   إخوتي

وهــم عظمــاء  
 قـائلين   يغبطونني

ـ   ونـسيكون سيك
  ) .آمين ( 

ألنه مبارك اآلب   
ــروح  ــن وال واالب

Akqw\c  `nta`ave  `noune\ 
ouo\  pek`avot  etqa'i 
`m`vrh; noùama\i  . 

Peknai  ef̀esoji  `ncwi  
`nnìe\oou  throu   `nte    
pawn'  . 

|an eqnoc throu 
cenaermakarizin  `mmwou 
`ejoc `ebol ec`e]wpi  (  `amhn  )  .

~AP_  ouwrp  `mpef-
aggeloc  afolt  `ebol  'en  
nìecwqa\c  `mmoi  'en  `pne\  
`mpefqw\c  . 

Nàcnhou  naneu  ouo\  
\anni];  ne  cena-
ermakarizin  `mmoi  najoc  
`ebol  ec`e]wpi  ec̀e]wpi    
(  `amhn  )  . 

Je  `f̀cmarwout  `nje  
`Viwt  nem  `p]hri  >  nem  



  )٤٩(

القــدس، الثــالوث 
نسجد لـه   . الكامل
  .ونمجده

pipn?a?  eq?u?  >  ;`triac  etjhk 
`ebol > tenouw]t `mmoc  
ten;`wou  nac  .@

א א

 ال تحصى مراحمه ، غيـر       الذيأيها الرب إله القوات ،      
اسـتر علـى    .  صالحه ، اقبل إليك تـضرعنا        فيالمدرك  

 وأحفـظ . واحـرس اتـصالهما     )  فالن وفالنـة     (كـعبدي
   

  

    

 علينا وأرسل . األطهار بمالئكتك حصنهما.  نقيا مضجعهما
 الكثيـرة زالتنـا بـدد . رأفاتك كثرة المستعد مسكنك من

 راحـة أمـاكن في نكون أن أيضاً علينا وأنعم ، بصالحك
 المـسيح يسوع الوحيد بابنك . السموات ملكوت في قديسيك

 القـدس الروح ومع معه واإلكرام المجد بك يليق الذي هذا
الـدهور دهـر وإلـى أوان وكل اآلن لك المساوي المحيى
 .آمين

  א א
א:. 

 وصالح ، تذبل ال بأكاليل قديسيه كلل الذي القدوس اهللا يا
 سيدنا يا اآلن أيضاً أنت . ووحدهما األرضيين مع السمائيين

 لتكون ، عبديك على لنضعها هيأناها التي األكاليل هذه بارك
وخـالص بركـة أكاليـل . آمين وكرامة مجد أكاليل لهما



  )٥٠(

. آمين أكاليل تهليل وبهجة     .آمينأكاليل فرح ومسرة    . آمين
. آمـين  أكاليل حكمة وفهم قلب      .آمينأكاليل فضيلة وعدل    
 هب لعبديك اللذين يلبسانها مالك      .آمينأكاليل عزاء وثبات    

 من كل فكر قبيح وشـهوة       وأنقذهماالسالمة ورباط المحبة    
. ثقل الخبث ومن كل محنة شيطانية      ونجهما من كل     رديئة،

اطـرح  . استمع صوت طلبتهمـا     . ولتكن رحمتك عليهما    
دبر حياتهما بغير تـأخير إلـى حـد         .  قلبيهما   فيمخافتك  
بنظر البنين والبنـات اللـذين       اجعلهما يفرحان    .الشيخوخة
 كنيـستك الواحـدة المقدسـة       في بهم نافعين    ائت. يلدانهما  

 إلـى   األرثوذكـسي  اإليمـان    فيالجامعة الرسولية ثابتين    
بمسرة أبيك الصالح وال    .  سبيل برك    فيدبرهما  . االنقضاء

  .روح القدس اآلن وكل أوان وإلى األبد آمين 
א אא :א

.

ضع يارب على عبديك أكاليل النعمـة غيـر المغلوبـة           
أكاليـل أمانـة    . آمين  أكاليل مجد مرتفع وغير فان      . آمين

. آمينحسنة غير مضادة وال محاربة وبارك جميع أعمالهما         
 ويليـق بـك     إلهنا،ألنك أنت المعطى الخيرات أيها المسيح       

 أبيك الصالح وروحك القدوس المحيـى       المجد واإلكرام مع  
  .آمين لك اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور المساوي



  )٥١(

א א א א א א
א א

  

ما أيهـا   باركه .  آمين كللهما بالمجد والكرامة أيها اآلب    
   .آمينقدسهما أيها الروح القدس . آميناالبن الوحيد 

א
 ) ٣( مستحق 

  .العريس وعروسه
A[ioc  g/  pipat]elht  nem  

tefbo`hqoc  .@
א א

أكاليل ال تبلـى،    
منحها الرب لهـذا    

ــريس  ــذيالع  ال
  .المسيحليسوع 

 استضيء استضيء
ــريس  ــا الع ــع أيه م

 التيعروسك الحقيقية   
  . موضعك المستعدفي

ــرح   ــل الف اقب
 التـي وموهبة اهللا   

أعطاها لك المسيح   
  .إلهنا 

|an`xlom  `naqlwm  
afthitou  `nje  P_  `ejen  
pipaipat]elht  `nte  Ihc?  
Pxc?  . 

Siowini  siouwini  
`wpipat]elht  nem  
tek]elet  `mmhi  et'en 
pekma etcebtwt  . 

Si  nak  `noura]i  nem  
;dwre`a  `nte  V;  
`etafthitou  nak  `nje  Pxc?  
pennou;  . 



  )٥٢(

إلى  رحـ بف امض
 نــالمزي دركـخ

  .بكل نوع 

Ma]enak 'en oura]i  
`epekma `n]elet etcelcwl  
`ebol  'en  ouqo  `nrh;  .@

א א א :א

 أرض  فـي ارك أبانا آدم ونوح وإبراهيم وموسى        ب الذي
 بـارك إسـحق     الذي. مديان يباركك أيها العريس ومعينتك      

الحبيب وهابيل الصديق األول وسليمان وأبيه داود ، يباركك         
 بارك أبانا يعقوب والـصديق      الذي. أيها العريس ومعينتك    

  .أيوب ، يباركك سبعة أضعاف أيها العريس ومعينتك 
:אא

 بارك أبانا آدم وحواء وإبراهيم مع سارة وإسـحق          الذي
 فـي  بـارك يعقـوب      الذي. يبارك هذا الزواج    . مع رفقة   

 الـذي . زواجه ، وحنة أم صموئيل ، يبارك هذا الـزواج           
بارك يوسف مع أسينات ، وزكريا مع أليصابات ، ومريم أم           

  .هذا الزواج الختن ، وكافة النساء المباركات يبارك 

א
م ـــالــــشاروبي

يسجدون له والـسيرافيم    
ــارخين  ــه، ص يمجدون

Nixeroubim ceouw]t  
`mmof  .  Niceravim  ce;`wou  
naf  euw]  `ebol  eujw  `mmoc  



  )٥٣(

قائلين قـدوس قـدوس     
،  الرب في األلوف   قدوس

 الربوات أنت   فيومكرم  
يا مخلصنا،   ورـهو البخ 

. ألنك أتيت وخلـصتنا     
  .ارحمنا 

je  `xouab  ouo\  `xouab  
`xouab  P_  'en  nianan]o  
ektaihout  'en  nan  an`qba  .  
`nqok   oùcqoinoufi pencwthr 
je   ak`i   akcw;  `mmon  nai   
nan  .  @

א

 هذه الساعة المباركة قدام هيكـل       فيواآلن قد حضرتما    
 هــذا المحفــل فــيس رب الــصباؤوت ومذبحــه المقــد

 هـذا المحفـل     فـي :  البيت يقـول     فيوإن كان    ( األرثوذكسي
وجمعتكما هذه الزيجـة المباركـة واإلكليـل         ) األرثوذكسي

فعلى هذا الرسم وهذه الشريعة ، هكذا اتخذ سائر         . المقدس  
 واحدة بطهر ونقاوة ، لطلب الذريـة        امرأةاآلباء المؤمنون   

يعرف بعضكما حق بعض    فيجب عليكما أن    . وإيجاد الخلف   
 وليكن كل منكما أمينـاً نحـو        .لصاحبهويخضع كل منكما    

اآلخر كقول معلمنا بولس الرسول ليس للمرأة تسلط علـى          
جسدها بل للرجل ، وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على           

   ) .٤ : ٧كو ١(  جسده بل للمرأة
א

  <  Ta\irhnh  `anokسالمى خاصـة   



  )٥٤(

من أبى    قبلته الذي
م من  أنا أتركه معك  

  .اآلن وإلى األبد 

qh`etaisitc  \iten  paiwt > 
`anok ;xẁmmoc  nemwten  >  
icjen  ;nou  nem  ]a  `ene\  .@

استلم يا عريس عروسك وهى لك يسوع المسيح أعطاها         
  .لك وبيد الكاهن سلمها لك وبارككما باسمه القدوس 

  .ركنا يارب اسمعنا يارب ارحمنا يارب با
א א :א

 المؤيد بنعمـة الـروح      المبارك،يجب عليك أيها االبن     
 هذه الـساعة المباركـة بنيـة        فيالقدس، أن تتسلم زوجتك     

 وتجتهـد فيمـا يعـود       .سليم وقلب   طاهرة، ونفس   خالصة،
. بها  وتسرع إلى ما يسر قل    . وتكون حنوناً عليها    . لصالحها  

وقد تكللتما باإلكليل   . فأنت اليوم المسئول عنها بعد والديها       
السمائى والزيجة الروحانية ، وحلت عليكما نعمة اهللا ومتى         

 رزقك ،   فيقبلت ما أوصيت به ، أخذ الرب بيدك ، وأوسع           
ويرزقك أوالداً مباركين يقر اهللا بهم عينيك ، ويمنحك العمر          

 الـدنيا   فـي لك العاقبـة    الطويل والعيش الرغد ، ويحسن      
  .خرة واآل

א
  Cwtem ta]eri  `anauاسمعى يا ابنتـى    



  )٥٥(

ــري ــي وانظ  وميل
 شعبك  وانسيبسمعك  

وبيت أبيك فإن الملك    
قد اشتهى حـسنك ،     

  .ألنه هو ربك 
 يا عروس   اسمعي
 وميلــي وافهمــي

بـــــسمعك ، ألن 
العريس قـد اشـتهى     
طهرك ألنه رجلـك    

  .فيجب أن تطيعيه

    

reknema]j  .̀ aripwb] 
m̀pelaoc  nem  `phi  ǹte 
peiwt  .  je  `apiouro 
`erepiqumin  `epecai  je  ouhi 
ǹqof  pe  P_  .

Cwtem  ẁ;]elet  . 
ouu\  ka;  rekpema]j  je 
àpi]elet èrepiqumin  ǹte 
met̀agaqoc  .  je  ouhi 
`nqof  pe\ai  ouo\  `fem̀p]a 
ǹcwtem  ̀ncwf  .  @

 وبيـت شعبك وانسي بسمعك وأصغى عروس يا اسمعي
ولـه زوجـك فهـو طهـرك له راق قد العريس فإن أبيك

 تخضعين

 .باركنا يارب ارحمنا يارب اسمعنا يارب
 אא: 

سمعت قد السعيدة، العروس المباركة، االبنة أيتها وأنت
 وال ، وتهابيه تكرميه أن عليك فيجب. زوجك به أوصى ما

بـه أوصـى مـا على طاعته في زيدي بل ، رأيه تخالفي



  )٥٦(

فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسئول عنـك         . أضعافاً  
 وال  والترحاب،فيجب عليك أن تقابليه بالبشاشة      . بعد والديك 
،  شيئاً من حقوقـه عليـك      تضيعي وال   وجهه، في تضجري

أوصاك بالخضوع   ألن اهللا    .معه سائر أمورك    فيوتتقى اهللا   
 معه كما كانت أمنـا      فكوني. له وأمرك بطاعته بعد والديك      

 فنظر  .سيدي وكانت تخاطبه يا     إبراهيم،سارة مطيعة ألبينا    
 إسـحق بعـد     وأعطاها،  هللا إلى طاعتها له ، وبارك عليها      ا

 علـى   الـذي الكبر، وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل        
به واتبعت جميـع    فإذا سمعت ما أوصيناك     .  البحر   شاطئ

 رزقـك ، وحلـت      فـي األوامر ، أخذ الرب بيدك ووسـع        
 منزلك ، ورزقك أوالداً مباركين يقر اهللا بهـم          فيالبركات  

  .عينيك 
א

يا ملـك الـسالم     
امنحنا سالمك وقرر   
لنا سالمك واغفر لنا    

  .خطايانا

 

~Pouro  `nte  ;\irhnh  > moi 
nan  `ntek\irhnh  >  cemni  nan 
`ntek\irhnh  >  xa  nennobi 
nan  ̀ebol@

 عمانوئيـل كـاهن يا باركته جليل وإكليل طاهر زواج
العـريس ) لفـالن ( الجليـل قانـا عرس في ربنا بركة

 .العروس ) وفالنة( 



  )٥٧(

  .يارب اسمعنا يارب ارحمنا يارب باركنا 
א

١) املقدس على رأس العروسني ومها ساجدان معاً أمام اهليكل( 

 كمـا   زوجتـك،  ويبارك   األخ،كذلك يباركك الرب أيها     
 وعمـر   الـسفينة، بارك نوح وزوجته عند خروجهما مـن        

 سـارة ،    فـي  وكما بارك إلبـراهيم      .ذريتهمااألرض من   
 زواجه وبركة الرب جـل      في رفقة ، وليعقوب     فيوإلسحق  

 فـي  عرس قانا الجليـل تحـل عليكمـا و         فياسمه الحالة   
ق بينكما ، وتجعل المحبـة الروحانيـة فـي          وتوفمنزلكما،  

ر منزلكما ،        

 

   

       

 العمر وتمنحكما وتعم ، أرزاقكما وتديم قلبكما،
 .المباركين األوالد مع الهنيئة والحياة الطويل

 .المبـارك اإلكليل هذا صلوات منا يتقبل أن نسأل وإياه
 األرضـيات وعـن ، بالباقيـات الفانيـات عن ويعوضنا
 ويكفينـا . وزالتنا وذنوبنا خطايانا لنا ويغفر ، بالسمائيات

  .حكومتنـا ويؤيـد . الشرير الشيطان العدو ومكاره مكائد
 أيام كل الحصين بيمينه معنا الحاضرين اإلخوة كافة ويحفظ
ويعطيهم . العدو تجارب ويكفيهم . منازلهم ويعمر . حياتهم

 أن الرب هيكل أمام البركة ألخذ العروسين سجود أثناء يليق ال ) ١(
الهيكـل أمام الصور تؤخذ بل . الصور اللتقاط الخلف إلى يلتفتا
 .المصورين نحو متوجهين والجميع الصلوات ختام بعد



  )٥٨(

بشفاعة سـيدتنا كلنـا     .  ال يشوبه كدر     الذيالفرح السمائى   
جنسنا السيدة العذراء الطاهرة ، والدة الخالص الزكية     وفخر  

المفضلة على سائر جنس البشر ، القديسة مـريم النقيـة ،            
والشهيد المكرم المختار مرقس اإلنجيلى الرسـول وكافـة         

  .الشهداء األبرار والقديسين األطهار آمين 
א א א א א א

אא .א
ãþi@ÞáØ 



  )٥٩(

-´e‰ŸÚ úòèfvÚe úˆ–Úe ö1©@ @

א א א א א א א
א

باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شـريعة         
ارك الكمال وواضع ناموس األفضال ، نعقد زواج االبن المب        

 المباركـة إلـى مخطوبتـه االبنـة       ) فالن   ( األرثوذكسي
  ) .فالنة (  ةــاألرثوذكسي

:
ــم اآلب  باســ
ــروح  ــن وال واالب

  .القدس إله واحد 
ــارك اهللا  مبــ

اآلب الضابط الكل   
  .آمين 

"en  `vran  `m`viwt  nem  
`P]hri  nem  pipn?a?  eq?u?  
ounou;     `nouwt  . 

`F`cmarwout   `nje  V; 
`viwt    pipantokratwr  
`amhn  .@

א א א א
א

باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شـريعة         
الكمال وواضع نـاموس األفـضال ، نعقـد زواج االبنـة            

 المبـارك بـن   إلـى اال  ) فالنـة   ( ة  ـالمباركة األرثوذكسي 
  ) .فالن (  سيـاألرثوذك

ــه   ــارك ابن مب
ــسوع   ــد ي الوحي

F̀c̀marwout  ǹje
pefmonogenhc  `n]hri  Ihc?



  )٦٠(

@.  Pxc?  Pen_  `amhn .المسيح ربنا آمين 
א א א   א

א
ـ         ريعة باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع ش

الكمال وواضع ناموس األفضال ، نعقد زواج االبن المبارك         
   األرثوذكـسية   المبــاركةإلى االبنة   ) فالن   ( األرثوذكسي

  ) .فالنة ( 
ــروح  ــارك ال مب

  .آمينالقدس المعزى 
`F`cmarwout  `nje  pipn?a? 

eq?u? `mparaklhton  `amhn  .@

א א אא
:א

ــاً  مجــداً وإكرام
ــداً   ــاً ومج إكرام
ــدس  ــالوث األق للث
اآلب واالبن والروح   

  .القدس 

ــل أوان  اآلن وكـ
وإلى دهر الدهور   

   .آمين

Oùwou  nem  outaìo  
outaìo  nem  ou`wou  
`n;paǹagìa  `triac  `viwt  
nem  `P]hri   nem   pipn?a?  
eq?u?  . 

:nou  nem  `nchou  
niben  nem  ]a  ``ene\  `nte  
nìene\  throu  `amhn  . 

א א א א



  )٦١(

א אא א
ــدر   ــسالم للخ ال

 الذيالمزين بكل نوع    
 الذي الحقيقيللعريس  

  .اتحد بالبشرية 
سبحك مـع   لكى ن 

أبيك الصالح والروح   
القدس ألنـك أتيـت     

  وخلصتنا ارحمنا

Xere  piman]elet  >  
etcelcwl  'en  ouqo  `nrh;  
>  `nte  pinumvioc  `mmhi  >  
`etaf\wtp  ̀e;metrwmi  . 

Eqren\wc   `erok   >  nem 
Pekiwt   `ǹagaqoc   >   nem   
Pipn?a?   eq?u?    >    je  ak`i   
akcw;     ̀mmon     nai   nan  .@

א א א א א
.א

 جبل اإلنسان بيديه وحده وأعطاه المرأة عوناً        الذييا اهللا   
 أنت أيضاً اآلن يا سـيدنا كـن وسـيطاً لهـذين             له،وقوة  

 الـشركة، صلهما بعربـون    ) معينته  العريس و ( العروسين  
، ليكونا بألفة واحدة برباط المحبة     اتصالهما، عالمة   وأعطهما

.  أنا أتركه معكما   سالمي .لكما أعطيه   سالميإذ تقول لهما    
 ونرسل لك إلى فوق المجد والكرامـة        .جميعاًفأنت سالمنا   

مع ابنك الوحيد والروح القدس المحيى اآلن وكل أوان وإلى          
  .آمينر دهر الدهو

أيها المسيح كلمة   
ــه ــد  اآلب اإلل الوحي

ك هـذا   ـ سالم أعطنا
  .المملوء من كل فرح

Pxc?  pilogoc  ǹte  v̀iwt 
>  pimonogenhc  ǹnou;  > 
ek̀e;  nan  `ntek\irhnh  > 
qai  eqme\  ̀nra]i  niben  .@



  )٦٢(

א )١א(א
 زيـن الـسماء     الذي الرب يسوع المسيح إلهنا      أيها السيد 

بالنجوم وأظهر األرض ببهاء األزهار المثمرة ذات األنواع        
 أنعم على البشرية بالسمائيات وأعطاهم راحة       الذي .الكثيرة

أنت اآلن أيضاً أيها الصالح محب البشر نـسألك         . األرض  
 تصير لعبديك اللذين    لكي) ٢(أن تبارك هذه الحلل الموضوعة    

  بــسانهما بمــسرة صــالحك حلــل المجــد والخــالصيل
 في نقيين   وأحفظهما )آمين  ( . حلل الفرح والتهليل   )آمين  ( 

 صـحة   فيلتكون حياتهما   ) آمين  ( النفس والجسد والروح    
وسالم وعفاف بواسطة فعل البر هب لهما الراحة الـسمائية          

 منزلهما ومخازنهما   وأمألواألرضية ليستغنيا بأفعال البر ،      
 الخيرات، وليستحقا أن يعمال رضاك كـل حـين ،           من كل 

ألنك رحيم كثير الرحمة وبار ويليق بك المجد مـع أبيـك            
 لك اآلن وكل أوان     المساويالصالح والروح القدس المحيى     

  .وإلى دهر الدهور آمين 
א א א

الحلة الروحانيـة
الملتحف بها ميخائيل   
والمنطقة الجوهريـة   

  .تمنطق بها ميخائيل 
حلــة العفــاف

:`ctolh  `m`pneumatikon 
au;\iwtf  `mMixahl  ouo\ 
pi'wk  `mmargarithc  aumhr 
m̀Mixahl  ̀mmof  .

:`ctolh  `noucwvrocunh

  .الكهنة اآلباء يلبسه مما وليست للزواج مخصصة) ١(
 .بالصليب يرشم هنا) ٢(



  )٦٣(

ُأعطيت لهذا العريس   
وإكليل البهجة وضع   

  .على رأسه 
قاله داود   الذيمثل  
ـــالمرت ــداً ـ ل مج

 اًـوكرامة جعلتها تاج  
  .عليه 

ــة  ــه ببرك أدركت
ـــصالح  كــــ

رأسه ووضعت على   
 .إكليالً من حجر كريم

سألك حياة يـارب    
طول األيـام   فأعطيته  

  .إلى أبد اآلبدين آمين

authic  `ejen  pai]elet  
ouo\  pìxlom  `nte  `pqelhl  
authif  `ejen  tef̀ave  . 

Kata `vrh; `etafjoc `nje 
Dauid pi\umnotoc  je  
oùwou  nem  outaìo  
akthitou  `noùxlom  . 

Aker]orp  `erof  'en  
pi`cmou  `nte  tekmetxr?c?  
akxw  `noùxlom  `ebol  'en  
oùwni  eftaihout  . 

Af̀eretin  `mmok  `nouwn'  
P_  ouo\  akthifnaf  vouei  
`nte  pìene\  `amhn  .@

א א א .אא
א

المجمرة الـذهب   
وعنبرها . هي العذراء

ولدتـه  . هو مخلصنا 
وخلصنا وغفـر لنـا     

  .خطايانا

:]ourh  `nnoub  te  
;parqenoc  >  pec`arwmata  pe  
pencwthr  >  acmici  `mmof  
afcw;  `mmon  >  afxa  nennobi  
nan  ̀ebol  .@

يهــا نــسجد لــك أ
المسيح مع أبيك الصالح    
والروح القـدس ألنـك     

Tenouw]t   `mmok      `w 
Pxc? nem  pekiwt    `ǹagaqoc 
nempi`pneuma   eq?u?    >   je ak`i



  )٦٤(

@  .   akcw;   >    `mmon      nai   nan  .ارحمناأتيت وخلصتنا 
א א א )٦−١٣:١(א

لتثبت المحبة 
ال تنسوا . األخوية 

ألن  إضافة الغرباء
أناس  بها أضاف

وهم ال  مالئكة
  .يدرون

:metmaicon  marec]wpi  
ec`cmont  ;metmai]emmo 
`mpererpecwb]  `ebol  gar  
\iten  qai  'en  oueb]  
\anouon  ]ep  \anaggeloc  
`erwou   .@

والمذلين كأنكم أنتم   . أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم      
 واحـد،  ليكن الزواج مكرمـاً عنـد كـل          .الجسد فيأيضاً  

.  وأما العاهرون والزناة فسيدينهم اهللا     .نجسوالمضجع غير   
كونوا مكتفـين بمـا     . لتكن سيرتكم خالية من محبة المال       

حتـى أننـا نقـول      . عندكم ألنه قال ال أهملك وال أتركك        
  .اذا يصنع بى إنسان الرب معين لى فال أخاف ، م: واثقين

  �عمة ا اآلب حتل على مجيعنا آمني
א א א א

א
   )٣ : ١٢٧مز ( املزمور 

ــك ــون امرأت  تك
 تزهر  التيرمة  ـكالك
 جوانـب بيتـك ،    في

وبنوك مثل غـروس    
ــين  ــون محيط الزيت

  .بمائدتك هلليلويا 

`Eretek`c\imi  `m`vrh;  
`noubw  `ǹaloli  ecvori  `ebol 
cap̀̀cvir  `nte  pekhi  pek]hri 
m̀`vrh;  `n\anso  `mberi  ǹte 
\anjwit  eukw;
`tek`trapeza   al?   .@



  )٦٥(

   )٢٩ - ٢٧ : ٣( اإلجنيل من معلمنا يوحنا 
ــا  ــاب يوحن أج
وقال ال يقدر إنسان    
أن يأخذ شيئاً مـن     

إن لم يكن قد     ذاته
. ن السماء أعطى م 

 لـي أنتم تشهدون   
 قلت لكـم أنـا      إني

بل  حـلست المسي 
  . مرسل أمامه إني

من لـه العـروس     
وأمـا  . فهو العريس 

 الذيصديق العريس   
فيفـرح   يقف ويسمعه 

من أجـل     اًــفرح
إذن .العـريس  صوت

   .كمل ذاـفرحى ه

Aferoùw  `nje  Iwa?  ouo\  
pejaf  je  `mmoǹ]jom  `nte  
ourwmi  si  `\li  `ebol  \itotf  
`mmautf  aù]temthif  naf  
`ebol  'en  `tve  `nqwten  
tetenermeqre  nhi  je  aijoc  
nwten  je  `anok  an  pe  Pxc?  
alla  `eautaouoi  'ajwf  
`mvh     . 

Vh`ete  ;]elet  `ntotf  
`nqof  pe  pipat]elet  `p̀]vhr 
de `mpipat]elet  vhet`o\i  
`eratf  ouo\  efcwtem  `nqof  
'en  oura]i  de  eqbe  `t`cmhi  
`nte  pipat]elet  vai  oun  pe  
para]i  `anok  afjwk  `ebol  .@

  مرد اإلجنيل
ها هوذا فرحـك    
وتهليلك قد تم يـا     

|hppe gar  `apekounof >  jwk  
`ebol  nem  pekqelhl  >  Iwa?  



  )٦٦(

ــا المعمــدان  يوحن
  .نسيب عمانوئيل 

piref;wmc  >  picuggenhc  
`nEmmanouhl  .  @

א א א א א אא
א :א

أيها السيد الرب اإلله ، ضابط الكل ، أبو ربنـا وإلهنـا             
 جبل اإلنسان من األرض ،      الذيومخلصنا يسوع المسيح ،     

 وشـريكة   امـرأة خلقها منه لتكون له     وأعطاه معينة مثله ،     
. ومساعدة له لتلد البنين والبنات ، لينمـو جـنس البـشر             

وبولس أيضاً رسول ابنك الوحيد يسوع المسيح يأمر قـائالً          
أنه خير لهم أن يكونوا هكذا ،       : للذين لم يتزوجوا ولألرامل     

  .فإن لم يحتملوا التعفف فاألفضل أن يتزوجوا 
صالحك يا محب البشر من أجـل       فلهذا نسأل ونطلب من     

 هذه الساعة راجين    فياللذين اجتمعا   ) فالن وفالنة   ( عبديك  
نعمتك ، اآلن أيضاً يا ملكنا وفادينا انعـم عليهمـا بحريـة             

احرسهما . نجهما من كل حسد   . واسترهما بيمينك   . وغفران
وانعم عليهما ببهجة وفرح سنين كثيرة وأزمنة       . بقلب واحد   

باركهما كما باركت يعقوب    . ومحبة وعدل   هادئة ، بسالمة    
أما .  من كل شر   أحفظهما .ومثل ألقانة مع حنة     . زواجه   في

. الرجال والنساء الذين ها هنا معنا فباركهم وبارك منازلهم          
 خطاياي من   واعتقنيوأنا أيضاً نقنى من كل دنس غريب ،         

. الخاصة ، ألنك رحيم كثير الرحمة لكل الـذين يـدعونك          
 نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والسجود مع         الذيوأنت  

ن  اآل المحيى،ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس        
  .وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين
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 هذه الساعة المباركة باسم     فيوها أنتما اآلن قد حضرتما      

ن يعاشر  الرب اإلله للزيجة الروحية فيجب على كل منكما أ        
 وبجميل السيرة وبحسن السلوك     ومراقبته،قرينه بخوف اهللا    

 فإنكما مـن    .واحداً وتكونا قلباً واحداً وروحاً      معاشرته، في
 فـي اآلن لستما اثنين بل جسداً واحداً كما قال سيدنا المسيح           

 المـسيحي  االرتبـاط  ولم يبق لكما بعد هذا       المقدس،إنجيله  
 ألن ما أزوجه اهللا ال يقـدر        .اهللا بمشيئة   انفصالافتراق وال   

اإلنسان أن يفرقه وليكن كل منكما أميناً نحو اآلخر كقـول           
ليس للمرأة تسلط على جسدها بـل       : معلمنا بولس الرسول    

وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بـل          . للرجل  
   ) .٤ : ٧كو ١. ( للمرأة 

:
 تتـسلم زوجتـك     وأنت أيها االبن المبارك يجب عليك أن      

بقلب سليم وأن تسرع إلرضائها وتعمل على خيرها ، متمماً          
.  نساءكم كأجسادكم  أحبواأيها الرجال   : قول بولس الرسول    

وعليك أيضاً أن تكرمها وتوقرها وتخاطبها بالحـسنى ألن         
 أكرموهن معكم   اللواتي النساء   :قائالًمعلمنا بطرس يوصى    

 .الحيـاة  نعمـة    يف وهن شريكات معكم     ضعيفة،فهن آنية   
طـوبى لإلنـسان    :  القائل   النبيوبهذا يحق عليك قول داود      

 تزهـر   التي يتقى اهللا ، فإن زوجته تكون مثل الكرمة          الذي
.  مسكنه ، ويكون أوالده كأغصان الزيتون حول مائدته          في

  .ويباركه اهللا ويرى الخيرات كل أيام حياته 
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:
 خاضعة لزوجك ومطيعة    كونيوأنت أيتها االبنة المباركة     

 وتذكريله عالمة أنه قد انفرد بقيادتك ، وصار حاكماً عليك           
أيتها النـساء اخـضعن ألزواجكـن       : قول بولس الرسول    

 مبجلة موقرة لـشأنه ،      وكونيكخضوعكن للرب جل اسمه     
  .كما كانت سارة توقر أبانا إبراهيم وتدعوه سيداً لها

تما ما أوصيتما به، وحفظتما زيجتكما      علما أنكما إذا فعل   أو
 رزقكمـا،  فـي  أطال عمركما ووسع     اهللا،بالطهارة وخوف   

 أعينكمـا، وأعطاكما أوالداً مباركين يـسرونكما ويقـرون        
، ليكما بنعمته  وإله السالم يمن ع    .سوءويحفظكما اهللا من كل     

ويبارككما كما بارك نوح وزوجتـه وعمـر األرض مـن           
فـي   سـارة ، وإلسـحق       فياهيم   وكما بارك إلبر   .ذريتهما
  . زواجه في، وليعقوب رفقة

 فـي  عرس قانا الجليل تحل عليكما ، و       فيوبركته الحالة   
منزلكما، ويدفع السوء عنكما ويبعد الشيطان مـن بينكمـا          
ويحرسكما، ويغفر لكما خطاياكما ، بشفاعة العذراء البتـول        
والدة خالص العالم ، وجميع الرسل والـشهداء والقديـسين          
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