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موجز اإلرشادات املتعلِّقة بالقدّاس

١صفحة

أبرز ما ورد من تعديالت في طريقة االحتفال بالقدّاس، بحسب كتاب اإلرشادات الطقسيّة 
ادر عن  الّذي أعدّته اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة، والصّ في الكنيسة املارونيّة، 

بكركي مبوجب مرسوم عدد ٦٣/ ٢٠٢٠.

املادّة ٢٥: الدّخول
ُعاونون) إلى أمام درجات اخلورس، من بعد االنتهاء من  (...) حني يصل اجلميع (احملُتفل وامل
لِت..."، وينحنون عندما يقولون: "وَقْدُم بيمْ ديلُخْ  ا عِ نشيد الدخول، يُنشدون: "لبيتُخ آلُهُ
ويداه  الشعب  إلى  يلتفت  رَنْ"،  مُ ولْ  طُ مِ لَيْ  عْ لَوْ  "صَ احملُتفِل:  يقول  وعندما   ،" غدِتْ سِ
 ، ثمّ املؤمنني.  وجماعة  املعاونني  حيِّيًا  مُ صليب،  شكل  على  صدره  على  مضمومتان 

ا، كلّ إلى املكان املعدّ له على اخلورس. (...) هون معً يتوجّ

املادّة ٢٩: صالة الغفران
ور إلى احملُتفِل، فيضع  رة والبَخُ ِبْخَ ه حامال امل عند االنتهاء من "اجملد هللا في العلى..."، يتوجّ
: "جملد الثالوث األقدس وإكرامه". وبعدها، يتقدّم احملُتفِل  رة ويباركه، قائالً ِبْخَ ور في امل البَخُ
رة من يدَي حاملها، وينْزل إلى أمام درجات اخلورس، خلدمة  ِبْخَ أو الكاهن املعاون، ويأخذ امل
ا يده اليسرى  رة بيده اليمنى، واضعً ِبْخَ اية.  ميسك الكاهن امل التبخير أثناء صالة  احلسّ
ا   ر الصليب الكبير أمام املذبح ثالث مرّات مثلّثة، وسطً على صدره، ويبدأ بالتبخير: فيُبخِّ
ر اإلجنيل وأَيقونة العذراء، كلّ  ًا، حانيًا  رأسه عند االنتهاء من كلّ مرّة، ثمّ يبخّ وميينًا ويسار
ًا، ويحني رأسه. يصعد درجات اخلورس ويلتفت  ا وميينًا ويسار منهما ثالثةً مرّةً واحدة وسطً
، ويتابع تبخير الشعب من  ره مرّة واحدة، حانيًا رأسه انحناءةً بسيطةً إلى احملُتفِل، فيُبخّ

رة إلى حاملها. ِبْخَ اليمني إلى اليسار، وينتهي حانيًا رأسه أمام املذبح، بعدها، يسلّم امل
ا حلن  بعد االنتهاء من التبخير، يجلس احملُتفِل واملعاونون واخلدّام والشعب، وينشدون معً

ور املطابق ملوضوع العيد والزمن الطقسيّ. البَخُ

مالحظة: األناشيد املرمييّة تُتلى في األعياد والتَّذْكارات املرمييّة فقط.

ا  راسمً الشعب  ويبارك  يدَيه  احملُتفِل  فيبسط  املوتى..."  مَّ  أَللهُ "أَرِحْ  الشعب:  فيجيب 
لنا وملوتانا...!"، ويجيب الشعب:  مَّ واغفِر  أَللهُ : "سامحنا  عليهم إشارة الصليب، قائالً

"كما كان وهو اآلن...".

املادّة ٤٧: الكسر والرسم والنضح واملزج والرفعة
[وقت الرّفعة] يأخذ احملُتفِل القربان ويجمع النّصفني، واحدهما على اآلخر، فوق الكأس، 
باحلربة،  املطعون  يسوع  جنب  إلى  رمزًا  األسفل،  في  األيسر  النّصف  في  الفراغ  جاعالً 

ا: "يا قربانًا شهيًّا...". ويرفعهما قائالً مع الشعب، واجلميع وقوفً

املادّة ٥١: الشكر واخلتام
ة  قَّ حُ وكلّ  يَّة  ينِ والصِّ الكأس  املذبح،  ميني  عن  القرابني  إعداد  مائدة  إلى  احملُتفِل  يحمل 
ى من القربان، ويضع له خادم املذبح ماءً في الكأس ويشربه،  فرغت ويتناول هناك ما تبقّ
اس، يتولّى هو تنظيف  ف األواني املقدّسة؛ وفي حال وجود كاهن معاون أو شمَّ ثمّ ينظّ
النشيد  هذا  يُستبدَل  أو  الشكر.  أناشيد  أثناءها،  يُنشد،  والشعب  املقدّسة.  األواني 

تِيَا املقدّسة.  َفْخارَسْ بالصمت املقدّس، واجلماعة تشكر للربّ نعمة املشاركة في األ
يعود احملُتفِل إلى املذبح ويتلو املعاونون، إذا وُجدوا، صالة الشكر األولى، ويجيب الشعب: 
، يتلو  "آمني". ويتابع احملُتفِل بـ: "السالم جلميعكم"، فيجيب الشعب : "ومع روحك". ثمّ

احملُتفِل الصالة الثانية، ويجيب الشعب: "آمني".
لْمانيّون، لئالّ تخرج  ال تُستبدَل هنا صلوات الشكر في النافور بصلوات أخرى يتلوها العَ

عن السياق الالهوتيّ والليتورجيّ لالحتفال. 

عبارة  إلى  احملُتفِل  يصل  وعندما  أيديهم.  املعاونون  ويبسط  التقديس،  صيغة  تالوة 
لرمزيّة  صليب،  شكل  بها  ا  راسمً األربعة،  اهات  االجتّ في  الكأس  يكون..."يحرّك  لُفَ "دَحْ
املسيح الّذي يهرق دمه ألجل البشر في أربعة أقطار العالم. عند االنتهاء من الصالة، 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يضع الكأس على املذبح وينحني انحناءةً عميقةً
٤- يقف الشعبُ أثناء تالوة صالة خبر العشاء الفصحيّ ، وينحني عند االنتهاء من كلّ من 

قسميها، كذلك يفعل عند استدعاء الروح القدس.

بند ٥- صلوات استدعاء الروح القدس
ينحني  بعدها،   ،"... ساعةً أرهبها  "ما  اس:  الشمّ يقول  القدس،  الروح  استدعاء  قبل   -١
!...". ثمّ يجثو مع معاونيه  احملُتفِل، ويرفرف براحتَيه ثالثًا فوق األسرار معلنًا: "ارحمنا! يا ربّ
الشعب:  ويجيب   "...! ربّ يا  "استجبنا!  ثالثًا:  قائلني  أيديهم  ويبسطون  الركبتَني،  على 

"كيرياليسون...".
٢- طيلة الزمن الفصحيّ، ابتداءً من ظهر سبت النور، ميتنع احملُتفِل ومعاونوه عن الركوع 

عند االستدعاء، ويكتفون بانحناءة عميقة أمام األسرار.
٣- مع رتبة السجدة، في أحد العنصرة، يعاود احملُتفِل الركوع عند استدعاء الروح القدس.
٤- صالة استدعاء الروح القدس، وما يتبعها من بركة القرابني يتلوها احملُتفِل مع املعاونني.

٥- عند االنتهاء من  صالة االستدعاء يقبّل احملُتفِل املذبح، ثمّ ينهض ويرسم وحده، بيمينه، 
إشارة الصليب على األسرار. بينما يتلو مع معاونيه "وليجعل هذا اخلبز ..." "وليجعل 

هذه الكأس ...." ويجيب الشعب: "آمني".
ا إلى اهللا. رِّعً تضَ ا يديه مُ ٦- ختام "الصالة القربانيّة"، يتلوه احملُتفِل مع املعاونني رافعً

املادّة ٤٦: التَّذْكارات
يجلس الشعب وقت التَّذْكارات. 

لْبات األخرى  يتلو احملُتفِل الطِلبة األولى من التَّذْكارات، ويتلو القارئ أو أحد املؤمنني الطِّ
م!".  ْحَ من على قرّاية الرسائل، ويجيب الشعب على كلّ منها: "يا ربُّ ار

الكنيسة في  الّذي تستخدمه  بالنافور  ة  التَّذْكارات اخلاصّ ذَف  أالَّ حتُ يّة مبكان  األهمّ من 
بُعدًا  تشكّل  فهي  كلّه.  النافور  ق  نَسَ مع  وصياغة  الهوتيًّا  تتماشى  ألنّها  احتفالها، 
َبَّذ راعويًّا  الهوتيًّا وكنسيًّا وأساسيًّا من الصالة القربانيّة، ومن اختبار الكنيسة. فمن احملُ
احملُتفِل،  مع  املباشر  بالتنسيق  الليتورجيّة،  باملناسبة  ة  اخلاصّ التَّذْكارات  بعض  إضافة 

وعدم حذف التَّذْكارات الثابتة من الصالة القربانيّة.
يتلو احملُتفِل، في ختام التَّذْكارات، طِلْبة املوتى، ويُنهيها: "...وغفران خطايانا وخطاياهم". 

املعاونني من كهنة وشمامسة، ثمّ الشعب من اليمني إلى اليسار، ويختم بالتبخير بينه 
رة إلى اخلادم. ِبْخَ وبني املذبح، ويسلّم امل

املادّة ٤٤: رتبة السالم
: "السالم لك يا مذبح اهللا!..."، ثمّ  (...) يضع احملُتفِل يدَيه على املذبح وعلى القرابني، قائالً
: "السالم لك يا خادم الروح  اس أو للخادم قائالً اه فمه ويعطي السالم للشمّ يرفعهما باجتّ

القدس!".
إلى  يتّجه  ثمّ  الكاهنُ،  إيّاه  أعطاه  الّذي  السالم  على  يدَيه  اخلادم  أو  اس  الشمّ يُطبِق 
: "ليُعطِ كلٌّ واحد منّا السالم..." وهو إعالن  املؤمنني داعيًا إيّاهم إلى تبادل السالم، قائالً
ثابت في القدّاس وجب احلفاظ عليه. ويجول اخلادم بني املؤمنني معطيًا السالم باليدَين 
املسيح"،  "سالم  له:  قائالً  قربه  اجلالس  على  مؤمن  كلّ  يسلّم  وكذلك  املضمومتَني، 

وميسح وجهه بيديه، بينما يُنشد الشعب نشيدًا للسالم.
بعدها، يتلو احملُتفِل أو الكاهن املعاون صالة وضع اليد (الصالة الثانية)، فصالة احلجاب 
ا  أمّ يَّة.  ينِ والصِّ الكأس  عن  الصغيرين  النافورين  الكاهن  يرفع  هنا  الثالثة).  (الصالة 

الشعب، فيُجيب، عند االنتهاء من كلّ صالة: "آمني".
وَحدَهُ احملُتفِل يبسط يدَيه عند تالوة الصلوات، دون سواه من املعاونني.

َ الكأس فوق النافور  عند كشف األسرار، في بداية الصالة القربانيّة، يضع احملُتفِل نافور
يَّة إلى جهة اليسار، رمزًا إلى األكفان واملنديل  ينِ َ الصِّ الكبير إلى جهة ميني املذبح، ونافور

املوضوعني كالًّ على حدة.

املادّة ٤٥: الصالة القربانيّة

بند ٣- صالة خبر العشاء الفصحيّ
قبل صالة خبر  نة  لَحَّ مُ ر  بَرِخمُ أو  عبارة كيرياليسون  أبدًا  يعاونه  ن  مَ أو  احملُتفِل  يتلو  ال   -١

يّ، لئالّ ينقطع سياق الصالة القربانيّة املتكاملة بعناصرها. حِ العشاء الفِصْ
٢- يأخذ احملُتفِل اخلبز بيدَيه ويتلو صالة خبر العشاء الفصحيّ. ميسك اخلبز بيده اليُسرى 
ا"،  خ  وقَدِش (†)". وعند قوله "وقصُ ويرسم عليه بيمينه إشارة الصليب عند قوله "وبَرِ
يتلو صيغة  بأصابعه، كأنّه يكسرها، وينحني قليالً عندما  األربعة  اخلبز  يلمس أطراف 
التقديس، ويبسط املعاونون أيديهم، كعالمة شركة. في ختام الصالة، يضع اخلبز على 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يَّة، وينحني انحناءةً عميقةً ينِ الصِّ
ويرسم  الفصحيّ.  العشاء  خبر  صالة  ويتابع  اليُسرى  بيده  الكأس  احملُتفِل  يأخذ   ، ثمّ  -٣
خ وقَدِش (†)" ويحني رأسه قليالً عند  بيمينه إشارة الصليب على الكأس عند قوله "وبَرِ

"احلياةَ اجلديدةَ في الدهر اآلتي" على حسب النصّ الرسميّ الَّذي أقرّه اآلباء، ووَفْقَ التقليد 
رْيانيّ املشترك. السُّ

املادّة ٣٩: الصعود إلى املذبح
اه املذبح.  رَنْ"، ينحني إلى ميينه ويساره باجتّ ولْ مُ طُ لَيْ مِ لَوْ عْ (...) عندما يقول احملُتفِل: "صَ
يصعد احملُتفِل إلى املذبح ويقبّله [كالتالي: يضع احملُتفِل يديه كلتيهما على حافّة املذبح 
إلى  ه  ويتوجّ  ،[(٦ البند   ،٦٧ املاّدة  (راجع  اليسار  وعن  اليمني  عن  ويقبّله  دة  مْ الصَّ حول 

بول القرابني.  الشعب لقَ

املادّة ٤٠: وجهة الكاهن على املذبح 
ه  اه املذبح، أي إلى الشرق، رمزًا إلى التوجّ تَني: احملُتفِل باجتّ هناك إمكانيّة االحتفال بالطريقَ
اه الشعب، حيث يشكّل املذبح محور اللقاء القربانيّ. في كلتَا  نحو اآلب؛ أو احملُتفِل باجتّ

احلالَتني، يقف احملُتفِل في وسط املذبح إلى جهة الشعب ليقبل القرابني.

املادّة ٤٢: نقل القرابني وتقدمتها
مبشاركة  الشموع،  حامال  يرافقه  القرابني،  إعداد  مائدة  إلى  اخلادم،  أو  اس  الشمّ يذهب 
والنافوران  الكبير  النافور  فيُرفع  القربان،  يُقدَّم  ألجلهم  الّذين  بينهم  ومن  املؤمنني، 
ل في زيّاح إلى احملُتفِل،  لُ القرابنيُ مع النوافير، وتُنقَ مَ يَّة والكأس. حتُ ينِ الصغيران عن الصِّ

ي …".  ْيِ : إنّني اخلبز احملُ د الشعب: "هللويا. قال الربّ بينما يُنشِ
ا إلى وسط املذبح، حيث يتلو:"  هً يَّة والكأس ويرفعهما بيدَيه متوجّ ينِ يأخذ احملُتفِل الصِّ
أيّها الربّ اإلله العظيم...". ويُجيب الشعب: "آمني". يضع احملُتفِل القرابني على املذبح 
 : قائالً الكأس،  فوق  صليب  شكل  على  يدَيه  يضع  ثمّ  الصغيرين،  بالنافورَين  يها  ويغطّ
والشعب،  األسرار  احملُتفِل  ر  يبخّ "آمني". عندها،  الشعب:  ويجيب  وإلهنا..."،  ربّنا  "لذكر 
واجلميع يُنشدون: "هللويا، لوالدة اهللا..." أو نشيدًا للبخور مناسبًا (اقبل يا وادّ التائبني، 

 .( مثالً

ويبدأ  ويباركه،  ور  البَخُ احملُتفِل ويقفان عن ميينه فيضع  إلى  واحلُقّ  رة  ِبْخَ امل ه حامال  يتوجّ
بني  رة  ِبْخَ امل يضع  التالي:  النحو  على  الصليب،  إشارة  فوقها  ا  راسمً القرابني  بتبخير 
فوق  من  ينقلها  ثمّ  والتقدمة،  صدره  بني  ويضعها  ينقلها  ثمّ  والصليب،  التقدمة 
التقدمة إلى يساره، ومن ثمّ إلى ميينه. بعدها، يطوف حول املذبح من اليمني إلى اليسار 
ر  يبخّ ذلك،  بعد   . انحناءةً عميقةً من جهاته  كلّ جهة  في  وينحني  األربع  زواياه  ر  ويبخّ

املادّة ٣١: التقديسات الثالثة
بني  ا"  آلُهُ الـ"قديشت  نشيد  الشعب،  مع  املذبح،  إلى  ووجهه  مكانه،  من  احملُتفِل  د  يُنشِ
جواب  تبديل  ويتمّ  الثاني،  اجلوق  ويجيب  احملُتفِل.  حيث  األوّل  اجلوق  من  ابتداءً  جوقَني، 
إنشاد  الصليب، عند  السنة الطقسيّة. يرسم اجلميع إشارة  أزمنة  وَفْقَ  الـ"قديشت" 
تلي  الَّتي  الة  بالصَ والشعب  احملُتفِل  يختم   ثمّ   اجلواب،  عند  وينحنون  الـ"قديشت"، 

التقديسات.

املادّة ٣٣: جديد القراءات
ا من  أضافت اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة إلى قراءات العهد اجلديد مقطعً

العهد القدمي، أليّام اآلحاد واألعياد، فقط ال غير. 
جتدر بنا اإلشارة إلى أنّ القارئ ولدى تالوته لنصّ كتابيّ أو صالة، ال ينظر إلى الناس وكأنّه 

ا ينظر إلى النصّ ويتلوه بكلّ تأنٍّ ووضوح بدون أيّ تكلّف. يُلقي فيهم خِطابًا، إمنّ

املادّة ٣٥: الفتغام، أي التهليل، وزيّاح اإلجنيل
أو  احملُتفِل،  يتقدّم  عندها،  "هللويا".  مرتّلني:  اجلميع  يقف  الرسائل،  قراءة  ختام  عند 
أمام  فيه  املوضوع  املكان  من  ويزيِّحه  ا  غلَقً مُ اإلجنيل  كتاب  ويرفع  وجد،  إذا  ماس  الشّ
ا بني الشعب في صحن الكنيسة، عودة إلى قرّاية اإلجنيل، مع شمعتَني  ين؛ منطلقً الدَّرابَزِ
الفتغام  املرتّل  وينُشد  اإلجنيل.  قراءة  من  االنتهاء  حتّى  اخلادمان،  يحملهما  مضاءتَني 
ِّيّاح،  املناسب، ويجيب الشعب: "هللويا". وفي حال كان الفتغام قصيرًا غير كافٍ لرتبة الز

ميكن للمرتّل اختيار آية كتابيّة أخرى مالئمة لالحتفال الليتورجيّ بغية إنشادها.

املادّة ٣٦: قراءة اإلجنيل
ُتوِّج  [ال يَرسمُ احملُتفِل "إشارة الصليب" قبل تالوة اإلجنيل أو العظة ، ألنّ إعالنه هو اجلزء امل
ن ينتدبه من كهنة معاونني أو  خلدمة الكلمة. (راجع املاّدة ١٥)] (...) يختم [احملُتفل أو مَ
ا،  "حقًّ  : قائالً ا،  غلَقً مُ اإلجنيل  بكتاب  صليب،  شكل  على  الشعب،  ببركة  شمامشة] 
واألمانُ جلميعكم". ثمّ يقبّل احملُتفِل وحده اإلجنيل، والشعب يُنشد: "للمسيح يسوع...".
وإعطاء  االنتهاء  فبعد  اإلجنيل،  بقراءة  الشمامسة  أو  ُعاونني  امل أحد  قام  إذا  مالحظة: 

البركة، وحده احملُتفل والقارئ يقبّالن اإلجنيل.

املادّة ٣٨: قانون اإلميان
ى قيامةَ املوتى واحلياة في الدهر اآلتي"، بل  بند ٢- ضرورة عدم االكتفاء بالقول "ونترجّ



أبرز ما ورد من تعديالت في طريقة االحتفال بالقدّاس، بحسب كتاب اإلرشادات الطقسيّة 
ادر عن  الّذي أعدّته اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة، والصّ في الكنيسة املارونيّة، 

بكركي مبوجب مرسوم عدد ٦٣/ ٢٠٢٠.

املادّة ٢٥: الدّخول
ُعاونون) إلى أمام درجات اخلورس، من بعد االنتهاء من  (...) حني يصل اجلميع (احملُتفل وامل
لِت..."، وينحنون عندما يقولون: "وَقْدُم بيمْ ديلُخْ  ا عِ نشيد الدخول، يُنشدون: "لبيتُخ آلُهُ
ويداه  الشعب  إلى  يلتفت  رَنْ"،  مُ ولْ  طُ مِ لَيْ  عْ لَوْ  "صَ احملُتفِل:  يقول  وعندما   ،" غدِتْ سِ
 ، ثمّ املؤمنني.  وجماعة  املعاونني  حيِّيًا  مُ صليب،  شكل  على  صدره  على  مضمومتان 

ا، كلّ إلى املكان املعدّ له على اخلورس. (...) هون معً يتوجّ

املادّة ٢٩: صالة الغفران
ور إلى احملُتفِل، فيضع  رة والبَخُ ِبْخَ ه حامال امل عند االنتهاء من "اجملد هللا في العلى..."، يتوجّ
: "جملد الثالوث األقدس وإكرامه". وبعدها، يتقدّم احملُتفِل  رة ويباركه، قائالً ِبْخَ ور في امل البَخُ
رة من يدَي حاملها، وينْزل إلى أمام درجات اخلورس، خلدمة  ِبْخَ أو الكاهن املعاون، ويأخذ امل
ا يده اليسرى  رة بيده اليمنى، واضعً ِبْخَ اية.  ميسك الكاهن امل التبخير أثناء صالة  احلسّ
ا   ر الصليب الكبير أمام املذبح ثالث مرّات مثلّثة، وسطً على صدره، ويبدأ بالتبخير: فيُبخِّ
ر اإلجنيل وأَيقونة العذراء، كلّ  ًا، حانيًا  رأسه عند االنتهاء من كلّ مرّة، ثمّ يبخّ وميينًا ويسار
ًا، ويحني رأسه. يصعد درجات اخلورس ويلتفت  ا وميينًا ويسار منهما ثالثةً مرّةً واحدة وسطً
، ويتابع تبخير الشعب من  ره مرّة واحدة، حانيًا رأسه انحناءةً بسيطةً إلى احملُتفِل، فيُبخّ

رة إلى حاملها. ِبْخَ اليمني إلى اليسار، وينتهي حانيًا رأسه أمام املذبح، بعدها، يسلّم امل
ا حلن  بعد االنتهاء من التبخير، يجلس احملُتفِل واملعاونون واخلدّام والشعب، وينشدون معً

ور املطابق ملوضوع العيد والزمن الطقسيّ. البَخُ

مالحظة: األناشيد املرمييّة تُتلى في األعياد والتَّذْكارات املرمييّة فقط.

ا  راسمً الشعب  ويبارك  يدَيه  احملُتفِل  فيبسط  املوتى..."  مَّ  أَللهُ "أَرِحْ  الشعب:  فيجيب 
لنا وملوتانا...!"، ويجيب الشعب:  مَّ واغفِر  أَللهُ : "سامحنا  عليهم إشارة الصليب، قائالً

"كما كان وهو اآلن...".

املادّة ٤٧: الكسر والرسم والنضح واملزج والرفعة
[وقت الرّفعة] يأخذ احملُتفِل القربان ويجمع النّصفني، واحدهما على اآلخر، فوق الكأس، 
باحلربة،  املطعون  يسوع  جنب  إلى  رمزًا  األسفل،  في  األيسر  النّصف  في  الفراغ  جاعالً 

ا: "يا قربانًا شهيًّا...". ويرفعهما قائالً مع الشعب، واجلميع وقوفً

املادّة ٥١: الشكر واخلتام
ة  قَّ حُ وكلّ  يَّة  ينِ والصِّ الكأس  املذبح،  ميني  عن  القرابني  إعداد  مائدة  إلى  احملُتفِل  يحمل 
ى من القربان، ويضع له خادم املذبح ماءً في الكأس ويشربه،  فرغت ويتناول هناك ما تبقّ
اس، يتولّى هو تنظيف  ف األواني املقدّسة؛ وفي حال وجود كاهن معاون أو شمَّ ثمّ ينظّ
النشيد  هذا  يُستبدَل  أو  الشكر.  أناشيد  أثناءها،  يُنشد،  والشعب  املقدّسة.  األواني 

تِيَا املقدّسة.  َفْخارَسْ بالصمت املقدّس، واجلماعة تشكر للربّ نعمة املشاركة في األ
يعود احملُتفِل إلى املذبح ويتلو املعاونون، إذا وُجدوا، صالة الشكر األولى، ويجيب الشعب: 
، يتلو  "آمني". ويتابع احملُتفِل بـ: "السالم جلميعكم"، فيجيب الشعب : "ومع روحك". ثمّ

احملُتفِل الصالة الثانية، ويجيب الشعب: "آمني".
لْمانيّون، لئالّ تخرج  ال تُستبدَل هنا صلوات الشكر في النافور بصلوات أخرى يتلوها العَ

عن السياق الالهوتيّ والليتورجيّ لالحتفال. 

عبارة  إلى  احملُتفِل  يصل  وعندما  أيديهم.  املعاونون  ويبسط  التقديس،  صيغة  تالوة 
لرمزيّة  صليب،  شكل  بها  ا  راسمً األربعة،  اهات  االجتّ في  الكأس  يكون..."يحرّك  لُفَ "دَحْ
املسيح الّذي يهرق دمه ألجل البشر في أربعة أقطار العالم. عند االنتهاء من الصالة، 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يضع الكأس على املذبح وينحني انحناءةً عميقةً
٤- يقف الشعبُ أثناء تالوة صالة خبر العشاء الفصحيّ ، وينحني عند االنتهاء من كلّ من 

قسميها، كذلك يفعل عند استدعاء الروح القدس.

بند ٥- صلوات استدعاء الروح القدس
ينحني  بعدها،   ،"... ساعةً أرهبها  "ما  اس:  الشمّ يقول  القدس،  الروح  استدعاء  قبل   -١
!...". ثمّ يجثو مع معاونيه  احملُتفِل، ويرفرف براحتَيه ثالثًا فوق األسرار معلنًا: "ارحمنا! يا ربّ
الشعب:  ويجيب   "...! ربّ يا  "استجبنا!  ثالثًا:  قائلني  أيديهم  ويبسطون  الركبتَني،  على 

"كيرياليسون...".
٢- طيلة الزمن الفصحيّ، ابتداءً من ظهر سبت النور، ميتنع احملُتفِل ومعاونوه عن الركوع 

عند االستدعاء، ويكتفون بانحناءة عميقة أمام األسرار.
٣- مع رتبة السجدة، في أحد العنصرة، يعاود احملُتفِل الركوع عند استدعاء الروح القدس.
٤- صالة استدعاء الروح القدس، وما يتبعها من بركة القرابني يتلوها احملُتفِل مع املعاونني.

٥- عند االنتهاء من  صالة االستدعاء يقبّل احملُتفِل املذبح، ثمّ ينهض ويرسم وحده، بيمينه، 
إشارة الصليب على األسرار. بينما يتلو مع معاونيه "وليجعل هذا اخلبز ..." "وليجعل 

هذه الكأس ...." ويجيب الشعب: "آمني".
ا إلى اهللا. رِّعً تضَ ا يديه مُ ٦- ختام "الصالة القربانيّة"، يتلوه احملُتفِل مع املعاونني رافعً

املادّة ٤٦: التَّذْكارات
يجلس الشعب وقت التَّذْكارات. 

لْبات األخرى  يتلو احملُتفِل الطِلبة األولى من التَّذْكارات، ويتلو القارئ أو أحد املؤمنني الطِّ
م!".  ْحَ من على قرّاية الرسائل، ويجيب الشعب على كلّ منها: "يا ربُّ ار

الكنيسة في  الّذي تستخدمه  بالنافور  ة  التَّذْكارات اخلاصّ ذَف  أالَّ حتُ يّة مبكان  األهمّ من 
بُعدًا  تشكّل  فهي  كلّه.  النافور  ق  نَسَ مع  وصياغة  الهوتيًّا  تتماشى  ألنّها  احتفالها، 
َبَّذ راعويًّا  الهوتيًّا وكنسيًّا وأساسيًّا من الصالة القربانيّة، ومن اختبار الكنيسة. فمن احملُ
احملُتفِل،  مع  املباشر  بالتنسيق  الليتورجيّة،  باملناسبة  ة  اخلاصّ التَّذْكارات  بعض  إضافة 

وعدم حذف التَّذْكارات الثابتة من الصالة القربانيّة.
يتلو احملُتفِل، في ختام التَّذْكارات، طِلْبة املوتى، ويُنهيها: "...وغفران خطايانا وخطاياهم". 

املعاونني من كهنة وشمامسة، ثمّ الشعب من اليمني إلى اليسار، ويختم بالتبخير بينه 
رة إلى اخلادم. ِبْخَ وبني املذبح، ويسلّم امل

املادّة ٤٤: رتبة السالم
: "السالم لك يا مذبح اهللا!..."، ثمّ  (...) يضع احملُتفِل يدَيه على املذبح وعلى القرابني، قائالً
: "السالم لك يا خادم الروح  اس أو للخادم قائالً اه فمه ويعطي السالم للشمّ يرفعهما باجتّ

القدس!".
إلى  يتّجه  ثمّ  الكاهنُ،  إيّاه  أعطاه  الّذي  السالم  على  يدَيه  اخلادم  أو  اس  الشمّ يُطبِق 
: "ليُعطِ كلٌّ واحد منّا السالم..." وهو إعالن  املؤمنني داعيًا إيّاهم إلى تبادل السالم، قائالً
ثابت في القدّاس وجب احلفاظ عليه. ويجول اخلادم بني املؤمنني معطيًا السالم باليدَين 
املسيح"،  "سالم  له:  قائالً  قربه  اجلالس  على  مؤمن  كلّ  يسلّم  وكذلك  املضمومتَني، 

وميسح وجهه بيديه، بينما يُنشد الشعب نشيدًا للسالم.
بعدها، يتلو احملُتفِل أو الكاهن املعاون صالة وضع اليد (الصالة الثانية)، فصالة احلجاب 
ا  أمّ يَّة.  ينِ والصِّ الكأس  عن  الصغيرين  النافورين  الكاهن  يرفع  هنا  الثالثة).  (الصالة 

الشعب، فيُجيب، عند االنتهاء من كلّ صالة: "آمني".
وَحدَهُ احملُتفِل يبسط يدَيه عند تالوة الصلوات، دون سواه من املعاونني.

َ الكأس فوق النافور  عند كشف األسرار، في بداية الصالة القربانيّة، يضع احملُتفِل نافور
يَّة إلى جهة اليسار، رمزًا إلى األكفان واملنديل  ينِ َ الصِّ الكبير إلى جهة ميني املذبح، ونافور

املوضوعني كالًّ على حدة.

املادّة ٤٥: الصالة القربانيّة

بند ٣- صالة خبر العشاء الفصحيّ
قبل صالة خبر  نة  لَحَّ مُ ر  بَرِخمُ أو  عبارة كيرياليسون  أبدًا  يعاونه  ن  مَ أو  احملُتفِل  يتلو  ال   -١

يّ، لئالّ ينقطع سياق الصالة القربانيّة املتكاملة بعناصرها. حِ العشاء الفِصْ
٢- يأخذ احملُتفِل اخلبز بيدَيه ويتلو صالة خبر العشاء الفصحيّ. ميسك اخلبز بيده اليُسرى 
ا"،  خ  وقَدِش (†)". وعند قوله "وقصُ ويرسم عليه بيمينه إشارة الصليب عند قوله "وبَرِ
يتلو صيغة  بأصابعه، كأنّه يكسرها، وينحني قليالً عندما  األربعة  اخلبز  يلمس أطراف 
التقديس، ويبسط املعاونون أيديهم، كعالمة شركة. في ختام الصالة، يضع اخلبز على 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يَّة، وينحني انحناءةً عميقةً ينِ الصِّ
ويرسم  الفصحيّ.  العشاء  خبر  صالة  ويتابع  اليُسرى  بيده  الكأس  احملُتفِل  يأخذ   ، ثمّ  -٣
خ وقَدِش (†)" ويحني رأسه قليالً عند  بيمينه إشارة الصليب على الكأس عند قوله "وبَرِ

"احلياةَ اجلديدةَ في الدهر اآلتي" على حسب النصّ الرسميّ الَّذي أقرّه اآلباء، ووَفْقَ التقليد 
رْيانيّ املشترك. السُّ

املادّة ٣٩: الصعود إلى املذبح
اه املذبح.  رَنْ"، ينحني إلى ميينه ويساره باجتّ ولْ مُ طُ لَيْ مِ لَوْ عْ (...) عندما يقول احملُتفِل: "صَ
يصعد احملُتفِل إلى املذبح ويقبّله [كالتالي: يضع احملُتفِل يديه كلتيهما على حافّة املذبح 
إلى  ه  ويتوجّ  ،[(٦ البند   ،٦٧ املاّدة  (راجع  اليسار  وعن  اليمني  عن  ويقبّله  دة  مْ الصَّ حول 

بول القرابني.  الشعب لقَ

املادّة ٤٠: وجهة الكاهن على املذبح 
ه  اه املذبح، أي إلى الشرق، رمزًا إلى التوجّ تَني: احملُتفِل باجتّ هناك إمكانيّة االحتفال بالطريقَ
اه الشعب، حيث يشكّل املذبح محور اللقاء القربانيّ. في كلتَا  نحو اآلب؛ أو احملُتفِل باجتّ

احلالَتني، يقف احملُتفِل في وسط املذبح إلى جهة الشعب ليقبل القرابني.

املادّة ٤٢: نقل القرابني وتقدمتها
مبشاركة  الشموع،  حامال  يرافقه  القرابني،  إعداد  مائدة  إلى  اخلادم،  أو  اس  الشمّ يذهب 
والنافوران  الكبير  النافور  فيُرفع  القربان،  يُقدَّم  ألجلهم  الّذين  بينهم  ومن  املؤمنني، 
ل في زيّاح إلى احملُتفِل،  لُ القرابنيُ مع النوافير، وتُنقَ مَ يَّة والكأس. حتُ ينِ الصغيران عن الصِّ

ي …".  ْيِ : إنّني اخلبز احملُ د الشعب: "هللويا. قال الربّ بينما يُنشِ
ا إلى وسط املذبح، حيث يتلو:"  هً يَّة والكأس ويرفعهما بيدَيه متوجّ ينِ يأخذ احملُتفِل الصِّ
أيّها الربّ اإلله العظيم...". ويُجيب الشعب: "آمني". يضع احملُتفِل القرابني على املذبح 
 : قائالً الكأس،  فوق  صليب  شكل  على  يدَيه  يضع  ثمّ  الصغيرين،  بالنافورَين  يها  ويغطّ
والشعب،  األسرار  احملُتفِل  ر  يبخّ "آمني". عندها،  الشعب:  ويجيب  وإلهنا..."،  ربّنا  "لذكر 
واجلميع يُنشدون: "هللويا، لوالدة اهللا..." أو نشيدًا للبخور مناسبًا (اقبل يا وادّ التائبني، 

 .( مثالً

ويبدأ  ويباركه،  ور  البَخُ احملُتفِل ويقفان عن ميينه فيضع  إلى  واحلُقّ  رة  ِبْخَ امل ه حامال  يتوجّ
بني  رة  ِبْخَ امل يضع  التالي:  النحو  على  الصليب،  إشارة  فوقها  ا  راسمً القرابني  بتبخير 
فوق  من  ينقلها  ثمّ  والتقدمة،  صدره  بني  ويضعها  ينقلها  ثمّ  والصليب،  التقدمة 
التقدمة إلى يساره، ومن ثمّ إلى ميينه. بعدها، يطوف حول املذبح من اليمني إلى اليسار 
ر  يبخّ ذلك،  بعد   . انحناءةً عميقةً من جهاته  كلّ جهة  في  وينحني  األربع  زواياه  ر  ويبخّ

٢صفحة

املادّة ٣١: التقديسات الثالثة
بني  ا"  آلُهُ الـ"قديشت  نشيد  الشعب،  مع  املذبح،  إلى  ووجهه  مكانه،  من  احملُتفِل  د  يُنشِ
جواب  تبديل  ويتمّ  الثاني،  اجلوق  ويجيب  احملُتفِل.  حيث  األوّل  اجلوق  من  ابتداءً  جوقَني، 
إنشاد  الصليب، عند  السنة الطقسيّة. يرسم اجلميع إشارة  أزمنة  وَفْقَ  الـ"قديشت" 
تلي  الَّتي  الة  بالصَ والشعب  احملُتفِل  يختم   ثمّ   اجلواب،  عند  وينحنون  الـ"قديشت"، 

التقديسات.

املادّة ٣٣: جديد القراءات
ا من  أضافت اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة إلى قراءات العهد اجلديد مقطعً

العهد القدمي، أليّام اآلحاد واألعياد، فقط ال غير. 
جتدر بنا اإلشارة إلى أنّ القارئ ولدى تالوته لنصّ كتابيّ أو صالة، ال ينظر إلى الناس وكأنّه 

ا ينظر إلى النصّ ويتلوه بكلّ تأنٍّ ووضوح بدون أيّ تكلّف. يُلقي فيهم خِطابًا، إمنّ

املادّة ٣٥: الفتغام، أي التهليل، وزيّاح اإلجنيل
أو  احملُتفِل،  يتقدّم  عندها،  "هللويا".  مرتّلني:  اجلميع  يقف  الرسائل،  قراءة  ختام  عند 
أمام  فيه  املوضوع  املكان  من  ويزيِّحه  ا  غلَقً مُ اإلجنيل  كتاب  ويرفع  وجد،  إذا  ماس  الشّ
ا بني الشعب في صحن الكنيسة، عودة إلى قرّاية اإلجنيل، مع شمعتَني  ين؛ منطلقً الدَّرابَزِ
الفتغام  املرتّل  وينُشد  اإلجنيل.  قراءة  من  االنتهاء  حتّى  اخلادمان،  يحملهما  مضاءتَني 
ِّيّاح،  املناسب، ويجيب الشعب: "هللويا". وفي حال كان الفتغام قصيرًا غير كافٍ لرتبة الز

ميكن للمرتّل اختيار آية كتابيّة أخرى مالئمة لالحتفال الليتورجيّ بغية إنشادها.

املادّة ٣٦: قراءة اإلجنيل
ُتوِّج  [ال يَرسمُ احملُتفِل "إشارة الصليب" قبل تالوة اإلجنيل أو العظة ، ألنّ إعالنه هو اجلزء امل
ن ينتدبه من كهنة معاونني أو  خلدمة الكلمة. (راجع املاّدة ١٥)] (...) يختم [احملُتفل أو مَ
ا،  "حقًّ  : قائالً ا،  غلَقً مُ اإلجنيل  بكتاب  صليب،  شكل  على  الشعب،  ببركة  شمامشة] 
واألمانُ جلميعكم". ثمّ يقبّل احملُتفِل وحده اإلجنيل، والشعب يُنشد: "للمسيح يسوع...".

وإعطاء  االنتهاء  فبعد  اإلجنيل،  بقراءة  الشمامسة  أو  ُعاونني  امل أحد  قام  إذا  مالحظة: 
البركة، وحده احملُتفل والقارئ يقبّالن اإلجنيل.

املادّة ٣٨: قانون اإلميان
ى قيامةَ املوتى واحلياة في الدهر اآلتي"، بل  بند ٢- ضرورة عدم االكتفاء بالقول "ونترجّ



أبرز ما ورد من تعديالت في طريقة االحتفال بالقدّاس، بحسب كتاب اإلرشادات الطقسيّة 
ادر عن  الّذي أعدّته اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة، والصّ في الكنيسة املارونيّة، 

بكركي مبوجب مرسوم عدد ٦٣/ ٢٠٢٠.

املادّة ٢٥: الدّخول
ُعاونون) إلى أمام درجات اخلورس، من بعد االنتهاء من  (...) حني يصل اجلميع (احملُتفل وامل
لِت..."، وينحنون عندما يقولون: "وَقْدُم بيمْ ديلُخْ  ا عِ نشيد الدخول، يُنشدون: "لبيتُخ آلُهُ
ويداه  الشعب  إلى  يلتفت  رَنْ"،  مُ ولْ  طُ مِ لَيْ  عْ لَوْ  "صَ احملُتفِل:  يقول  وعندما   ،" غدِتْ سِ
 ، ثمّ املؤمنني.  وجماعة  املعاونني  حيِّيًا  مُ صليب،  شكل  على  صدره  على  مضمومتان 

ا، كلّ إلى املكان املعدّ له على اخلورس. (...) هون معً يتوجّ

املادّة ٢٩: صالة الغفران
ور إلى احملُتفِل، فيضع  رة والبَخُ ِبْخَ ه حامال امل عند االنتهاء من "اجملد هللا في العلى..."، يتوجّ
: "جملد الثالوث األقدس وإكرامه". وبعدها، يتقدّم احملُتفِل  رة ويباركه، قائالً ِبْخَ ور في امل البَخُ
رة من يدَي حاملها، وينْزل إلى أمام درجات اخلورس، خلدمة  ِبْخَ أو الكاهن املعاون، ويأخذ امل
ا يده اليسرى  رة بيده اليمنى، واضعً ِبْخَ اية.  ميسك الكاهن امل التبخير أثناء صالة  احلسّ
ا   ر الصليب الكبير أمام املذبح ثالث مرّات مثلّثة، وسطً على صدره، ويبدأ بالتبخير: فيُبخِّ
ر اإلجنيل وأَيقونة العذراء، كلّ  ًا، حانيًا  رأسه عند االنتهاء من كلّ مرّة، ثمّ يبخّ وميينًا ويسار
ًا، ويحني رأسه. يصعد درجات اخلورس ويلتفت  ا وميينًا ويسار منهما ثالثةً مرّةً واحدة وسطً
، ويتابع تبخير الشعب من  ره مرّة واحدة، حانيًا رأسه انحناءةً بسيطةً إلى احملُتفِل، فيُبخّ

رة إلى حاملها. ِبْخَ اليمني إلى اليسار، وينتهي حانيًا رأسه أمام املذبح، بعدها، يسلّم امل
ا حلن  بعد االنتهاء من التبخير، يجلس احملُتفِل واملعاونون واخلدّام والشعب، وينشدون معً

ور املطابق ملوضوع العيد والزمن الطقسيّ. البَخُ

مالحظة: األناشيد املرمييّة تُتلى في األعياد والتَّذْكارات املرمييّة فقط.

ا  راسمً الشعب  ويبارك  يدَيه  احملُتفِل  فيبسط  املوتى..."  مَّ  أَللهُ "أَرِحْ  الشعب:  فيجيب 
لنا وملوتانا...!"، ويجيب الشعب:  مَّ واغفِر  أَللهُ : "سامحنا  عليهم إشارة الصليب، قائالً

"كما كان وهو اآلن...".

املادّة ٤٧: الكسر والرسم والنضح واملزج والرفعة
[وقت الرّفعة] يأخذ احملُتفِل القربان ويجمع النّصفني، واحدهما على اآلخر، فوق الكأس، 
باحلربة،  املطعون  يسوع  جنب  إلى  رمزًا  األسفل،  في  األيسر  النّصف  في  الفراغ  جاعالً 

ا: "يا قربانًا شهيًّا...". ويرفعهما قائالً مع الشعب، واجلميع وقوفً

املادّة ٥١: الشكر واخلتام
ة  قَّ حُ وكلّ  يَّة  ينِ والصِّ الكأس  املذبح،  ميني  عن  القرابني  إعداد  مائدة  إلى  احملُتفِل  يحمل 
ى من القربان، ويضع له خادم املذبح ماءً في الكأس ويشربه،  فرغت ويتناول هناك ما تبقّ
اس، يتولّى هو تنظيف  ف األواني املقدّسة؛ وفي حال وجود كاهن معاون أو شمَّ ثمّ ينظّ
النشيد  هذا  يُستبدَل  أو  الشكر.  أناشيد  أثناءها،  يُنشد،  والشعب  املقدّسة.  األواني 

تِيَا املقدّسة.  َفْخارَسْ بالصمت املقدّس، واجلماعة تشكر للربّ نعمة املشاركة في األ
يعود احملُتفِل إلى املذبح ويتلو املعاونون، إذا وُجدوا، صالة الشكر األولى، ويجيب الشعب: 
، يتلو  "آمني". ويتابع احملُتفِل بـ: "السالم جلميعكم"، فيجيب الشعب : "ومع روحك". ثمّ

احملُتفِل الصالة الثانية، ويجيب الشعب: "آمني".
لْمانيّون، لئالّ تخرج  ال تُستبدَل هنا صلوات الشكر في النافور بصلوات أخرى يتلوها العَ

عن السياق الالهوتيّ والليتورجيّ لالحتفال. 

عبارة  إلى  احملُتفِل  يصل  وعندما  أيديهم.  املعاونون  ويبسط  التقديس،  صيغة  تالوة 
لرمزيّة  صليب،  شكل  بها  ا  راسمً األربعة،  اهات  االجتّ في  الكأس  يكون..."يحرّك  لُفَ "دَحْ
املسيح الّذي يهرق دمه ألجل البشر في أربعة أقطار العالم. عند االنتهاء من الصالة، 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يضع الكأس على املذبح وينحني انحناءةً عميقةً
٤- يقف الشعبُ أثناء تالوة صالة خبر العشاء الفصحيّ ، وينحني عند االنتهاء من كلّ من 

قسميها، كذلك يفعل عند استدعاء الروح القدس.

بند ٥- صلوات استدعاء الروح القدس
ينحني  بعدها،   ،"... ساعةً أرهبها  "ما  اس:  الشمّ يقول  القدس،  الروح  استدعاء  قبل   -١
!...". ثمّ يجثو مع معاونيه  احملُتفِل، ويرفرف براحتَيه ثالثًا فوق األسرار معلنًا: "ارحمنا! يا ربّ
الشعب:  ويجيب   "...! ربّ يا  "استجبنا!  ثالثًا:  قائلني  أيديهم  ويبسطون  الركبتَني،  على 

"كيرياليسون...".
٢- طيلة الزمن الفصحيّ، ابتداءً من ظهر سبت النور، ميتنع احملُتفِل ومعاونوه عن الركوع 

عند االستدعاء، ويكتفون بانحناءة عميقة أمام األسرار.
٣- مع رتبة السجدة، في أحد العنصرة، يعاود احملُتفِل الركوع عند استدعاء الروح القدس.
٤- صالة استدعاء الروح القدس، وما يتبعها من بركة القرابني يتلوها احملُتفِل مع املعاونني.

٥- عند االنتهاء من  صالة االستدعاء يقبّل احملُتفِل املذبح، ثمّ ينهض ويرسم وحده، بيمينه، 
إشارة الصليب على األسرار. بينما يتلو مع معاونيه "وليجعل هذا اخلبز ..." "وليجعل 

هذه الكأس ...." ويجيب الشعب: "آمني".
ا إلى اهللا. رِّعً تضَ ا يديه مُ ٦- ختام "الصالة القربانيّة"، يتلوه احملُتفِل مع املعاونني رافعً

املادّة ٤٦: التَّذْكارات
يجلس الشعب وقت التَّذْكارات. 

لْبات األخرى  يتلو احملُتفِل الطِلبة األولى من التَّذْكارات، ويتلو القارئ أو أحد املؤمنني الطِّ
م!".  ْحَ من على قرّاية الرسائل، ويجيب الشعب على كلّ منها: "يا ربُّ ار

الكنيسة في  الّذي تستخدمه  بالنافور  ة  التَّذْكارات اخلاصّ ذَف  أالَّ حتُ يّة مبكان  األهمّ من 
بُعدًا  تشكّل  فهي  كلّه.  النافور  ق  نَسَ مع  وصياغة  الهوتيًّا  تتماشى  ألنّها  احتفالها، 
َبَّذ راعويًّا  الهوتيًّا وكنسيًّا وأساسيًّا من الصالة القربانيّة، ومن اختبار الكنيسة. فمن احملُ
احملُتفِل،  مع  املباشر  بالتنسيق  الليتورجيّة،  باملناسبة  ة  اخلاصّ التَّذْكارات  بعض  إضافة 

وعدم حذف التَّذْكارات الثابتة من الصالة القربانيّة.
يتلو احملُتفِل، في ختام التَّذْكارات، طِلْبة املوتى، ويُنهيها: "...وغفران خطايانا وخطاياهم". 

املعاونني من كهنة وشمامسة، ثمّ الشعب من اليمني إلى اليسار، ويختم بالتبخير بينه 
رة إلى اخلادم. ِبْخَ وبني املذبح، ويسلّم امل

املادّة ٤٤: رتبة السالم
: "السالم لك يا مذبح اهللا!..."، ثمّ  (...) يضع احملُتفِل يدَيه على املذبح وعلى القرابني، قائالً
: "السالم لك يا خادم الروح  اس أو للخادم قائالً اه فمه ويعطي السالم للشمّ يرفعهما باجتّ

القدس!".
إلى  يتّجه  ثمّ  الكاهنُ،  إيّاه  أعطاه  الّذي  السالم  على  يدَيه  اخلادم  أو  اس  الشمّ يُطبِق 
: "ليُعطِ كلٌّ واحد منّا السالم..." وهو إعالن  املؤمنني داعيًا إيّاهم إلى تبادل السالم، قائالً
ثابت في القدّاس وجب احلفاظ عليه. ويجول اخلادم بني املؤمنني معطيًا السالم باليدَين 
املسيح"،  "سالم  له:  قائالً  قربه  اجلالس  على  مؤمن  كلّ  يسلّم  وكذلك  املضمومتَني، 

وميسح وجهه بيديه، بينما يُنشد الشعب نشيدًا للسالم.
بعدها، يتلو احملُتفِل أو الكاهن املعاون صالة وضع اليد (الصالة الثانية)، فصالة احلجاب 
ا  أمّ يَّة.  ينِ والصِّ الكأس  عن  الصغيرين  النافورين  الكاهن  يرفع  هنا  الثالثة).  (الصالة 

الشعب، فيُجيب، عند االنتهاء من كلّ صالة: "آمني".
وَحدَهُ احملُتفِل يبسط يدَيه عند تالوة الصلوات، دون سواه من املعاونني.

َ الكأس فوق النافور  عند كشف األسرار، في بداية الصالة القربانيّة، يضع احملُتفِل نافور
يَّة إلى جهة اليسار، رمزًا إلى األكفان واملنديل  ينِ َ الصِّ الكبير إلى جهة ميني املذبح، ونافور

املوضوعني كالًّ على حدة.

املادّة ٤٥: الصالة القربانيّة

بند ٣- صالة خبر العشاء الفصحيّ
قبل صالة خبر  نة  لَحَّ مُ ر  بَرِخمُ أو  عبارة كيرياليسون  أبدًا  يعاونه  ن  مَ أو  احملُتفِل  يتلو  ال   -١

يّ، لئالّ ينقطع سياق الصالة القربانيّة املتكاملة بعناصرها. حِ العشاء الفِصْ
٢- يأخذ احملُتفِل اخلبز بيدَيه ويتلو صالة خبر العشاء الفصحيّ. ميسك اخلبز بيده اليُسرى 
ا"،  خ  وقَدِش (†)". وعند قوله "وقصُ ويرسم عليه بيمينه إشارة الصليب عند قوله "وبَرِ
يتلو صيغة  بأصابعه، كأنّه يكسرها، وينحني قليالً عندما  األربعة  اخلبز  يلمس أطراف 
التقديس، ويبسط املعاونون أيديهم، كعالمة شركة. في ختام الصالة، يضع اخلبز على 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يَّة، وينحني انحناءةً عميقةً ينِ الصِّ
ويرسم  الفصحيّ.  العشاء  خبر  صالة  ويتابع  اليُسرى  بيده  الكأس  احملُتفِل  يأخذ   ، ثمّ  -٣
خ وقَدِش (†)" ويحني رأسه قليالً عند  بيمينه إشارة الصليب على الكأس عند قوله "وبَرِ

٣صفحة

"احلياةَ اجلديدةَ في الدهر اآلتي" على حسب النصّ الرسميّ الَّذي أقرّه اآلباء، ووَفْقَ التقليد 
رْيانيّ املشترك. السُّ

املادّة ٣٩: الصعود إلى املذبح
اه املذبح.  رَنْ"، ينحني إلى ميينه ويساره باجتّ ولْ مُ طُ لَيْ مِ لَوْ عْ (...) عندما يقول احملُتفِل: "صَ
يصعد احملُتفِل إلى املذبح ويقبّله [كالتالي: يضع احملُتفِل يديه كلتيهما على حافّة املذبح 
إلى  ه  ويتوجّ  ،[(٦ البند   ،٦٧ املاّدة  (راجع  اليسار  وعن  اليمني  عن  ويقبّله  دة  مْ الصَّ حول 

بول القرابني.  الشعب لقَ

املادّة ٤٠: وجهة الكاهن على املذبح 
ه  اه املذبح، أي إلى الشرق، رمزًا إلى التوجّ تَني: احملُتفِل باجتّ هناك إمكانيّة االحتفال بالطريقَ
اه الشعب، حيث يشكّل املذبح محور اللقاء القربانيّ. في كلتَا  نحو اآلب؛ أو احملُتفِل باجتّ

احلالَتني، يقف احملُتفِل في وسط املذبح إلى جهة الشعب ليقبل القرابني.

املادّة ٤٢: نقل القرابني وتقدمتها
مبشاركة  الشموع،  حامال  يرافقه  القرابني،  إعداد  مائدة  إلى  اخلادم،  أو  اس  الشمّ يذهب 
والنافوران  الكبير  النافور  فيُرفع  القربان،  يُقدَّم  ألجلهم  الّذين  بينهم  ومن  املؤمنني، 
ل في زيّاح إلى احملُتفِل،  لُ القرابنيُ مع النوافير، وتُنقَ مَ يَّة والكأس. حتُ ينِ الصغيران عن الصِّ

ي …".  ْيِ : إنّني اخلبز احملُ د الشعب: "هللويا. قال الربّ بينما يُنشِ
ا إلى وسط املذبح، حيث يتلو:"  هً يَّة والكأس ويرفعهما بيدَيه متوجّ ينِ يأخذ احملُتفِل الصِّ
أيّها الربّ اإلله العظيم...". ويُجيب الشعب: "آمني". يضع احملُتفِل القرابني على املذبح 
 : قائالً الكأس،  فوق  صليب  شكل  على  يدَيه  يضع  ثمّ  الصغيرين،  بالنافورَين  يها  ويغطّ
والشعب،  األسرار  احملُتفِل  ر  يبخّ "آمني". عندها،  الشعب:  ويجيب  وإلهنا..."،  ربّنا  "لذكر 
واجلميع يُنشدون: "هللويا، لوالدة اهللا..." أو نشيدًا للبخور مناسبًا (اقبل يا وادّ التائبني، 

 .( مثالً

ويبدأ  ويباركه،  ور  البَخُ احملُتفِل ويقفان عن ميينه فيضع  إلى  واحلُقّ  رة  ِبْخَ امل ه حامال  يتوجّ
بني  رة  ِبْخَ امل يضع  التالي:  النحو  على  الصليب،  إشارة  فوقها  ا  راسمً القرابني  بتبخير 
فوق  من  ينقلها  ثمّ  والتقدمة،  صدره  بني  ويضعها  ينقلها  ثمّ  والصليب،  التقدمة 
التقدمة إلى يساره، ومن ثمّ إلى ميينه. بعدها، يطوف حول املذبح من اليمني إلى اليسار 
ر  يبخّ ذلك،  بعد   . انحناءةً عميقةً من جهاته  كلّ جهة  في  وينحني  األربع  زواياه  ر  ويبخّ

املادّة ٣١: التقديسات الثالثة
بني  ا"  آلُهُ الـ"قديشت  نشيد  الشعب،  مع  املذبح،  إلى  ووجهه  مكانه،  من  احملُتفِل  د  يُنشِ
جواب  تبديل  ويتمّ  الثاني،  اجلوق  ويجيب  احملُتفِل.  حيث  األوّل  اجلوق  من  ابتداءً  جوقَني، 
إنشاد  الصليب، عند  السنة الطقسيّة. يرسم اجلميع إشارة  أزمنة  وَفْقَ  الـ"قديشت" 
تلي  الَّتي  الة  بالصَ والشعب  احملُتفِل  يختم   ثمّ   اجلواب،  عند  وينحنون  الـ"قديشت"، 

التقديسات.

املادّة ٣٣: جديد القراءات
ا من  أضافت اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة إلى قراءات العهد اجلديد مقطعً

العهد القدمي، أليّام اآلحاد واألعياد، فقط ال غير. 
جتدر بنا اإلشارة إلى أنّ القارئ ولدى تالوته لنصّ كتابيّ أو صالة، ال ينظر إلى الناس وكأنّه 

ا ينظر إلى النصّ ويتلوه بكلّ تأنٍّ ووضوح بدون أيّ تكلّف. يُلقي فيهم خِطابًا، إمنّ

املادّة ٣٥: الفتغام، أي التهليل، وزيّاح اإلجنيل
أو  احملُتفِل،  يتقدّم  عندها،  "هللويا".  مرتّلني:  اجلميع  يقف  الرسائل،  قراءة  ختام  عند 
أمام  فيه  املوضوع  املكان  من  ويزيِّحه  ا  غلَقً مُ اإلجنيل  كتاب  ويرفع  وجد،  إذا  ماس  الشّ
ا بني الشعب في صحن الكنيسة، عودة إلى قرّاية اإلجنيل، مع شمعتَني  ين؛ منطلقً الدَّرابَزِ
الفتغام  املرتّل  وينُشد  اإلجنيل.  قراءة  من  االنتهاء  حتّى  اخلادمان،  يحملهما  مضاءتَني 
ِّيّاح،  املناسب، ويجيب الشعب: "هللويا". وفي حال كان الفتغام قصيرًا غير كافٍ لرتبة الز

ميكن للمرتّل اختيار آية كتابيّة أخرى مالئمة لالحتفال الليتورجيّ بغية إنشادها.

املادّة ٣٦: قراءة اإلجنيل
ُتوِّج  [ال يَرسمُ احملُتفِل "إشارة الصليب" قبل تالوة اإلجنيل أو العظة ، ألنّ إعالنه هو اجلزء امل
ن ينتدبه من كهنة معاونني أو  خلدمة الكلمة. (راجع املاّدة ١٥)] (...) يختم [احملُتفل أو مَ
ا،  "حقًّ  : قائالً ا،  غلَقً مُ اإلجنيل  بكتاب  صليب،  شكل  على  الشعب،  ببركة  شمامشة] 
واألمانُ جلميعكم". ثمّ يقبّل احملُتفِل وحده اإلجنيل، والشعب يُنشد: "للمسيح يسوع...".

وإعطاء  االنتهاء  فبعد  اإلجنيل،  بقراءة  الشمامسة  أو  ُعاونني  امل أحد  قام  إذا  مالحظة: 
البركة، وحده احملُتفل والقارئ يقبّالن اإلجنيل.

املادّة ٣٨: قانون اإلميان
ى قيامةَ املوتى واحلياة في الدهر اآلتي"، بل  بند ٢- ضرورة عدم االكتفاء بالقول "ونترجّ



أبرز ما ورد من تعديالت في طريقة االحتفال بالقدّاس، بحسب كتاب اإلرشادات الطقسيّة 
ادر عن  الّذي أعدّته اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة، والصّ في الكنيسة املارونيّة، 

بكركي مبوجب مرسوم عدد ٦٣/ ٢٠٢٠.

املادّة ٢٥: الدّخول
ُعاونون) إلى أمام درجات اخلورس، من بعد االنتهاء من  (...) حني يصل اجلميع (احملُتفل وامل
لِت..."، وينحنون عندما يقولون: "وَقْدُم بيمْ ديلُخْ  ا عِ نشيد الدخول، يُنشدون: "لبيتُخ آلُهُ
ويداه  الشعب  إلى  يلتفت  رَنْ"،  مُ ولْ  طُ مِ لَيْ  عْ لَوْ  "صَ احملُتفِل:  يقول  وعندما   ،" غدِتْ سِ
 ، ثمّ املؤمنني.  وجماعة  املعاونني  حيِّيًا  مُ صليب،  شكل  على  صدره  على  مضمومتان 

ا، كلّ إلى املكان املعدّ له على اخلورس. (...) هون معً يتوجّ

املادّة ٢٩: صالة الغفران
ور إلى احملُتفِل، فيضع  رة والبَخُ ِبْخَ ه حامال امل عند االنتهاء من "اجملد هللا في العلى..."، يتوجّ
: "جملد الثالوث األقدس وإكرامه". وبعدها، يتقدّم احملُتفِل  رة ويباركه، قائالً ِبْخَ ور في امل البَخُ
رة من يدَي حاملها، وينْزل إلى أمام درجات اخلورس، خلدمة  ِبْخَ أو الكاهن املعاون، ويأخذ امل
ا يده اليسرى  رة بيده اليمنى، واضعً ِبْخَ اية.  ميسك الكاهن امل التبخير أثناء صالة  احلسّ
ا   ر الصليب الكبير أمام املذبح ثالث مرّات مثلّثة، وسطً على صدره، ويبدأ بالتبخير: فيُبخِّ
ر اإلجنيل وأَيقونة العذراء، كلّ  ًا، حانيًا  رأسه عند االنتهاء من كلّ مرّة، ثمّ يبخّ وميينًا ويسار
ًا، ويحني رأسه. يصعد درجات اخلورس ويلتفت  ا وميينًا ويسار منهما ثالثةً مرّةً واحدة وسطً
، ويتابع تبخير الشعب من  ره مرّة واحدة، حانيًا رأسه انحناءةً بسيطةً إلى احملُتفِل، فيُبخّ

رة إلى حاملها. ِبْخَ اليمني إلى اليسار، وينتهي حانيًا رأسه أمام املذبح، بعدها، يسلّم امل
ا حلن  بعد االنتهاء من التبخير، يجلس احملُتفِل واملعاونون واخلدّام والشعب، وينشدون معً

ور املطابق ملوضوع العيد والزمن الطقسيّ. البَخُ

مالحظة: األناشيد املرمييّة تُتلى في األعياد والتَّذْكارات املرمييّة فقط.

ا  راسمً الشعب  ويبارك  يدَيه  احملُتفِل  فيبسط  املوتى..."  مَّ  أَللهُ "أَرِحْ  الشعب:  فيجيب 
لنا وملوتانا...!"، ويجيب الشعب:  مَّ واغفِر  أَللهُ : "سامحنا  عليهم إشارة الصليب، قائالً

"كما كان وهو اآلن...".

املادّة ٤٧: الكسر والرسم والنضح واملزج والرفعة
[وقت الرّفعة] يأخذ احملُتفِل القربان ويجمع النّصفني، واحدهما على اآلخر، فوق الكأس، 
باحلربة،  املطعون  يسوع  جنب  إلى  رمزًا  األسفل،  في  األيسر  النّصف  في  الفراغ  جاعالً 

ا: "يا قربانًا شهيًّا...". ويرفعهما قائالً مع الشعب، واجلميع وقوفً

املادّة ٥١: الشكر واخلتام
ة  قَّ حُ وكلّ  يَّة  ينِ والصِّ الكأس  املذبح،  ميني  عن  القرابني  إعداد  مائدة  إلى  احملُتفِل  يحمل 
ى من القربان، ويضع له خادم املذبح ماءً في الكأس ويشربه،  فرغت ويتناول هناك ما تبقّ
اس، يتولّى هو تنظيف  ف األواني املقدّسة؛ وفي حال وجود كاهن معاون أو شمَّ ثمّ ينظّ
النشيد  هذا  يُستبدَل  أو  الشكر.  أناشيد  أثناءها،  يُنشد،  والشعب  املقدّسة.  األواني 

تِيَا املقدّسة.  َفْخارَسْ بالصمت املقدّس، واجلماعة تشكر للربّ نعمة املشاركة في األ
يعود احملُتفِل إلى املذبح ويتلو املعاونون، إذا وُجدوا، صالة الشكر األولى، ويجيب الشعب: 
، يتلو  "آمني". ويتابع احملُتفِل بـ: "السالم جلميعكم"، فيجيب الشعب : "ومع روحك". ثمّ

احملُتفِل الصالة الثانية، ويجيب الشعب: "آمني".
لْمانيّون، لئالّ تخرج  ال تُستبدَل هنا صلوات الشكر في النافور بصلوات أخرى يتلوها العَ

عن السياق الالهوتيّ والليتورجيّ لالحتفال. 

عبارة  إلى  احملُتفِل  يصل  وعندما  أيديهم.  املعاونون  ويبسط  التقديس،  صيغة  تالوة 
لرمزيّة  صليب،  شكل  بها  ا  راسمً األربعة،  اهات  االجتّ في  الكأس  يكون..."يحرّك  لُفَ "دَحْ
املسيح الّذي يهرق دمه ألجل البشر في أربعة أقطار العالم. عند االنتهاء من الصالة، 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يضع الكأس على املذبح وينحني انحناءةً عميقةً
٤- يقف الشعبُ أثناء تالوة صالة خبر العشاء الفصحيّ ، وينحني عند االنتهاء من كلّ من 

قسميها، كذلك يفعل عند استدعاء الروح القدس.

بند ٥- صلوات استدعاء الروح القدس
ينحني  بعدها،   ،"... ساعةً أرهبها  "ما  اس:  الشمّ يقول  القدس،  الروح  استدعاء  قبل   -١
!...". ثمّ يجثو مع معاونيه  احملُتفِل، ويرفرف براحتَيه ثالثًا فوق األسرار معلنًا: "ارحمنا! يا ربّ
الشعب:  ويجيب   "...! ربّ يا  "استجبنا!  ثالثًا:  قائلني  أيديهم  ويبسطون  الركبتَني،  على 

"كيرياليسون...".
٢- طيلة الزمن الفصحيّ، ابتداءً من ظهر سبت النور، ميتنع احملُتفِل ومعاونوه عن الركوع 

عند االستدعاء، ويكتفون بانحناءة عميقة أمام األسرار.
٣- مع رتبة السجدة، في أحد العنصرة، يعاود احملُتفِل الركوع عند استدعاء الروح القدس.
٤- صالة استدعاء الروح القدس، وما يتبعها من بركة القرابني يتلوها احملُتفِل مع املعاونني.

٥- عند االنتهاء من  صالة االستدعاء يقبّل احملُتفِل املذبح، ثمّ ينهض ويرسم وحده، بيمينه، 
إشارة الصليب على األسرار. بينما يتلو مع معاونيه "وليجعل هذا اخلبز ..." "وليجعل 

هذه الكأس ...." ويجيب الشعب: "آمني".
ا إلى اهللا. رِّعً تضَ ا يديه مُ ٦- ختام "الصالة القربانيّة"، يتلوه احملُتفِل مع املعاونني رافعً

املادّة ٤٦: التَّذْكارات
يجلس الشعب وقت التَّذْكارات. 

لْبات األخرى  يتلو احملُتفِل الطِلبة األولى من التَّذْكارات، ويتلو القارئ أو أحد املؤمنني الطِّ
م!".  ْحَ من على قرّاية الرسائل، ويجيب الشعب على كلّ منها: "يا ربُّ ار

الكنيسة في  الّذي تستخدمه  بالنافور  ة  التَّذْكارات اخلاصّ ذَف  أالَّ حتُ يّة مبكان  األهمّ من 
بُعدًا  تشكّل  فهي  كلّه.  النافور  ق  نَسَ مع  وصياغة  الهوتيًّا  تتماشى  ألنّها  احتفالها، 
َبَّذ راعويًّا  الهوتيًّا وكنسيًّا وأساسيًّا من الصالة القربانيّة، ومن اختبار الكنيسة. فمن احملُ
احملُتفِل،  مع  املباشر  بالتنسيق  الليتورجيّة،  باملناسبة  ة  اخلاصّ التَّذْكارات  بعض  إضافة 

وعدم حذف التَّذْكارات الثابتة من الصالة القربانيّة.
يتلو احملُتفِل، في ختام التَّذْكارات، طِلْبة املوتى، ويُنهيها: "...وغفران خطايانا وخطاياهم". 

٤صفحة

املعاونني من كهنة وشمامسة، ثمّ الشعب من اليمني إلى اليسار، ويختم بالتبخير بينه 
رة إلى اخلادم. ِبْخَ وبني املذبح، ويسلّم امل

املادّة ٤٤: رتبة السالم
: "السالم لك يا مذبح اهللا!..."، ثمّ  (...) يضع احملُتفِل يدَيه على املذبح وعلى القرابني، قائالً
: "السالم لك يا خادم الروح  اس أو للخادم قائالً اه فمه ويعطي السالم للشمّ يرفعهما باجتّ

القدس!".
إلى  يتّجه  ثمّ  الكاهنُ،  إيّاه  أعطاه  الّذي  السالم  على  يدَيه  اخلادم  أو  اس  الشمّ يُطبِق 
: "ليُعطِ كلٌّ واحد منّا السالم..." وهو إعالن  املؤمنني داعيًا إيّاهم إلى تبادل السالم، قائالً
ثابت في القدّاس وجب احلفاظ عليه. ويجول اخلادم بني املؤمنني معطيًا السالم باليدَين 
املسيح"،  "سالم  له:  قائالً  قربه  اجلالس  على  مؤمن  كلّ  يسلّم  وكذلك  املضمومتَني، 

وميسح وجهه بيديه، بينما يُنشد الشعب نشيدًا للسالم.
بعدها، يتلو احملُتفِل أو الكاهن املعاون صالة وضع اليد (الصالة الثانية)، فصالة احلجاب 
ا  أمّ يَّة.  ينِ والصِّ الكأس  عن  الصغيرين  النافورين  الكاهن  يرفع  هنا  الثالثة).  (الصالة 

الشعب، فيُجيب، عند االنتهاء من كلّ صالة: "آمني".
وَحدَهُ احملُتفِل يبسط يدَيه عند تالوة الصلوات، دون سواه من املعاونني.

َ الكأس فوق النافور  عند كشف األسرار، في بداية الصالة القربانيّة، يضع احملُتفِل نافور
يَّة إلى جهة اليسار، رمزًا إلى األكفان واملنديل  ينِ َ الصِّ الكبير إلى جهة ميني املذبح، ونافور

املوضوعني كالًّ على حدة.

املادّة ٤٥: الصالة القربانيّة

بند ٣- صالة خبر العشاء الفصحيّ
قبل صالة خبر  نة  لَحَّ مُ ر  بَرِخمُ أو  عبارة كيرياليسون  أبدًا  يعاونه  ن  مَ أو  احملُتفِل  يتلو  ال   -١

يّ، لئالّ ينقطع سياق الصالة القربانيّة املتكاملة بعناصرها. حِ العشاء الفِصْ
٢- يأخذ احملُتفِل اخلبز بيدَيه ويتلو صالة خبر العشاء الفصحيّ. ميسك اخلبز بيده اليُسرى 
ا"،  خ  وقَدِش (†)". وعند قوله "وقصُ ويرسم عليه بيمينه إشارة الصليب عند قوله "وبَرِ
يتلو صيغة  بأصابعه، كأنّه يكسرها، وينحني قليالً عندما  األربعة  اخلبز  يلمس أطراف 
التقديس، ويبسط املعاونون أيديهم، كعالمة شركة. في ختام الصالة، يضع اخلبز على 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يَّة، وينحني انحناءةً عميقةً ينِ الصِّ
ويرسم  الفصحيّ.  العشاء  خبر  صالة  ويتابع  اليُسرى  بيده  الكأس  احملُتفِل  يأخذ   ، ثمّ  -٣
خ وقَدِش (†)" ويحني رأسه قليالً عند  بيمينه إشارة الصليب على الكأس عند قوله "وبَرِ

"احلياةَ اجلديدةَ في الدهر اآلتي" على حسب النصّ الرسميّ الَّذي أقرّه اآلباء، ووَفْقَ التقليد 
رْيانيّ املشترك. السُّ

املادّة ٣٩: الصعود إلى املذبح
اه املذبح.  رَنْ"، ينحني إلى ميينه ويساره باجتّ ولْ مُ طُ لَيْ مِ لَوْ عْ (...) عندما يقول احملُتفِل: "صَ
يصعد احملُتفِل إلى املذبح ويقبّله [كالتالي: يضع احملُتفِل يديه كلتيهما على حافّة املذبح 
إلى  ه  ويتوجّ  ،[(٦ البند   ،٦٧ املاّدة  (راجع  اليسار  وعن  اليمني  عن  ويقبّله  دة  مْ الصَّ حول 

بول القرابني.  الشعب لقَ

املادّة ٤٠: وجهة الكاهن على املذبح 
ه  اه املذبح، أي إلى الشرق، رمزًا إلى التوجّ تَني: احملُتفِل باجتّ هناك إمكانيّة االحتفال بالطريقَ
اه الشعب، حيث يشكّل املذبح محور اللقاء القربانيّ. في كلتَا  نحو اآلب؛ أو احملُتفِل باجتّ

احلالَتني، يقف احملُتفِل في وسط املذبح إلى جهة الشعب ليقبل القرابني.

املادّة ٤٢: نقل القرابني وتقدمتها
مبشاركة  الشموع،  حامال  يرافقه  القرابني،  إعداد  مائدة  إلى  اخلادم،  أو  اس  الشمّ يذهب 
والنافوران  الكبير  النافور  فيُرفع  القربان،  يُقدَّم  ألجلهم  الّذين  بينهم  ومن  املؤمنني، 
ل في زيّاح إلى احملُتفِل،  لُ القرابنيُ مع النوافير، وتُنقَ مَ يَّة والكأس. حتُ ينِ الصغيران عن الصِّ

ي …".  ْيِ : إنّني اخلبز احملُ د الشعب: "هللويا. قال الربّ بينما يُنشِ
ا إلى وسط املذبح، حيث يتلو:"  هً يَّة والكأس ويرفعهما بيدَيه متوجّ ينِ يأخذ احملُتفِل الصِّ
أيّها الربّ اإلله العظيم...". ويُجيب الشعب: "آمني". يضع احملُتفِل القرابني على املذبح 
 : قائالً الكأس،  فوق  صليب  شكل  على  يدَيه  يضع  ثمّ  الصغيرين،  بالنافورَين  يها  ويغطّ
والشعب،  األسرار  احملُتفِل  ر  يبخّ "آمني". عندها،  الشعب:  ويجيب  وإلهنا..."،  ربّنا  "لذكر 
واجلميع يُنشدون: "هللويا، لوالدة اهللا..." أو نشيدًا للبخور مناسبًا (اقبل يا وادّ التائبني، 

 .( مثالً

ويبدأ  ويباركه،  ور  البَخُ احملُتفِل ويقفان عن ميينه فيضع  إلى  واحلُقّ  رة  ِبْخَ امل ه حامال  يتوجّ
بني  رة  ِبْخَ امل يضع  التالي:  النحو  على  الصليب،  إشارة  فوقها  ا  راسمً القرابني  بتبخير 
فوق  من  ينقلها  ثمّ  والتقدمة،  صدره  بني  ويضعها  ينقلها  ثمّ  والصليب،  التقدمة 
التقدمة إلى يساره، ومن ثمّ إلى ميينه. بعدها، يطوف حول املذبح من اليمني إلى اليسار 
ر  يبخّ ذلك،  بعد   . انحناءةً عميقةً من جهاته  كلّ جهة  في  وينحني  األربع  زواياه  ر  ويبخّ

املادّة ٣١: التقديسات الثالثة
بني  ا"  آلُهُ الـ"قديشت  نشيد  الشعب،  مع  املذبح،  إلى  ووجهه  مكانه،  من  احملُتفِل  د  يُنشِ
جواب  تبديل  ويتمّ  الثاني،  اجلوق  ويجيب  احملُتفِل.  حيث  األوّل  اجلوق  من  ابتداءً  جوقَني، 
إنشاد  الصليب، عند  السنة الطقسيّة. يرسم اجلميع إشارة  أزمنة  وَفْقَ  الـ"قديشت" 
تلي  الَّتي  الة  بالصَ والشعب  احملُتفِل  يختم   ثمّ   اجلواب،  عند  وينحنون  الـ"قديشت"، 

التقديسات.

املادّة ٣٣: جديد القراءات
ا من  أضافت اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة إلى قراءات العهد اجلديد مقطعً

العهد القدمي، أليّام اآلحاد واألعياد، فقط ال غير. 
جتدر بنا اإلشارة إلى أنّ القارئ ولدى تالوته لنصّ كتابيّ أو صالة، ال ينظر إلى الناس وكأنّه 

ا ينظر إلى النصّ ويتلوه بكلّ تأنٍّ ووضوح بدون أيّ تكلّف. يُلقي فيهم خِطابًا، إمنّ

املادّة ٣٥: الفتغام، أي التهليل، وزيّاح اإلجنيل
أو  احملُتفِل،  يتقدّم  عندها،  "هللويا".  مرتّلني:  اجلميع  يقف  الرسائل،  قراءة  ختام  عند 
أمام  فيه  املوضوع  املكان  من  ويزيِّحه  ا  غلَقً مُ اإلجنيل  كتاب  ويرفع  وجد،  إذا  ماس  الشّ
ا بني الشعب في صحن الكنيسة، عودة إلى قرّاية اإلجنيل، مع شمعتَني  ين؛ منطلقً الدَّرابَزِ
الفتغام  املرتّل  وينُشد  اإلجنيل.  قراءة  من  االنتهاء  حتّى  اخلادمان،  يحملهما  مضاءتَني 
ِّيّاح،  املناسب، ويجيب الشعب: "هللويا". وفي حال كان الفتغام قصيرًا غير كافٍ لرتبة الز

ميكن للمرتّل اختيار آية كتابيّة أخرى مالئمة لالحتفال الليتورجيّ بغية إنشادها.

املادّة ٣٦: قراءة اإلجنيل
ُتوِّج  [ال يَرسمُ احملُتفِل "إشارة الصليب" قبل تالوة اإلجنيل أو العظة ، ألنّ إعالنه هو اجلزء امل
ن ينتدبه من كهنة معاونني أو  خلدمة الكلمة. (راجع املاّدة ١٥)] (...) يختم [احملُتفل أو مَ
ا،  "حقًّ  : قائالً ا،  غلَقً مُ اإلجنيل  بكتاب  صليب،  شكل  على  الشعب،  ببركة  شمامشة] 
واألمانُ جلميعكم". ثمّ يقبّل احملُتفِل وحده اإلجنيل، والشعب يُنشد: "للمسيح يسوع...".
وإعطاء  االنتهاء  فبعد  اإلجنيل،  بقراءة  الشمامسة  أو  ُعاونني  امل أحد  قام  إذا  مالحظة: 

البركة، وحده احملُتفل والقارئ يقبّالن اإلجنيل.

املادّة ٣٨: قانون اإلميان
ى قيامةَ املوتى واحلياة في الدهر اآلتي"، بل  بند ٢- ضرورة عدم االكتفاء بالقول "ونترجّ



أبرز ما ورد من تعديالت في طريقة االحتفال بالقدّاس، بحسب كتاب اإلرشادات الطقسيّة 
ادر عن  الّذي أعدّته اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة، والصّ في الكنيسة املارونيّة، 

بكركي مبوجب مرسوم عدد ٦٣/ ٢٠٢٠.

املادّة ٢٥: الدّخول
ُعاونون) إلى أمام درجات اخلورس، من بعد االنتهاء من  (...) حني يصل اجلميع (احملُتفل وامل
لِت..."، وينحنون عندما يقولون: "وَقْدُم بيمْ ديلُخْ  ا عِ نشيد الدخول، يُنشدون: "لبيتُخ آلُهُ
ويداه  الشعب  إلى  يلتفت  رَنْ"،  مُ ولْ  طُ مِ لَيْ  عْ لَوْ  "صَ احملُتفِل:  يقول  وعندما   ،" غدِتْ سِ
 ، ثمّ املؤمنني.  وجماعة  املعاونني  حيِّيًا  مُ صليب،  شكل  على  صدره  على  مضمومتان 

ا، كلّ إلى املكان املعدّ له على اخلورس. (...) هون معً يتوجّ

املادّة ٢٩: صالة الغفران
ور إلى احملُتفِل، فيضع  رة والبَخُ ِبْخَ ه حامال امل عند االنتهاء من "اجملد هللا في العلى..."، يتوجّ
: "جملد الثالوث األقدس وإكرامه". وبعدها، يتقدّم احملُتفِل  رة ويباركه، قائالً ِبْخَ ور في امل البَخُ
رة من يدَي حاملها، وينْزل إلى أمام درجات اخلورس، خلدمة  ِبْخَ أو الكاهن املعاون، ويأخذ امل
ا يده اليسرى  رة بيده اليمنى، واضعً ِبْخَ اية.  ميسك الكاهن امل التبخير أثناء صالة  احلسّ
ا   ر الصليب الكبير أمام املذبح ثالث مرّات مثلّثة، وسطً على صدره، ويبدأ بالتبخير: فيُبخِّ
ر اإلجنيل وأَيقونة العذراء، كلّ  ًا، حانيًا  رأسه عند االنتهاء من كلّ مرّة، ثمّ يبخّ وميينًا ويسار
ًا، ويحني رأسه. يصعد درجات اخلورس ويلتفت  ا وميينًا ويسار منهما ثالثةً مرّةً واحدة وسطً
، ويتابع تبخير الشعب من  ره مرّة واحدة، حانيًا رأسه انحناءةً بسيطةً إلى احملُتفِل، فيُبخّ

رة إلى حاملها. ِبْخَ اليمني إلى اليسار، وينتهي حانيًا رأسه أمام املذبح، بعدها، يسلّم امل
ا حلن  بعد االنتهاء من التبخير، يجلس احملُتفِل واملعاونون واخلدّام والشعب، وينشدون معً

ور املطابق ملوضوع العيد والزمن الطقسيّ. البَخُ

مالحظة: األناشيد املرمييّة تُتلى في األعياد والتَّذْكارات املرمييّة فقط.

ا  راسمً الشعب  ويبارك  يدَيه  احملُتفِل  فيبسط  املوتى..."  مَّ  أَللهُ "أَرِحْ  الشعب:  فيجيب 
لنا وملوتانا...!"، ويجيب الشعب:  مَّ واغفِر  أَللهُ : "سامحنا  عليهم إشارة الصليب، قائالً

"كما كان وهو اآلن...".

املادّة ٤٧: الكسر والرسم والنضح واملزج والرفعة
[وقت الرّفعة] يأخذ احملُتفِل القربان ويجمع النّصفني، واحدهما على اآلخر، فوق الكأس، 
باحلربة،  املطعون  يسوع  جنب  إلى  رمزًا  األسفل،  في  األيسر  النّصف  في  الفراغ  جاعالً 

ا: "يا قربانًا شهيًّا...". ويرفعهما قائالً مع الشعب، واجلميع وقوفً

املادّة ٥١: الشكر واخلتام
ة  قَّ حُ وكلّ  يَّة  ينِ والصِّ الكأس  املذبح،  ميني  عن  القرابني  إعداد  مائدة  إلى  احملُتفِل  يحمل 
ى من القربان، ويضع له خادم املذبح ماءً في الكأس ويشربه،  فرغت ويتناول هناك ما تبقّ
اس، يتولّى هو تنظيف  ف األواني املقدّسة؛ وفي حال وجود كاهن معاون أو شمَّ ثمّ ينظّ
النشيد  هذا  يُستبدَل  أو  الشكر.  أناشيد  أثناءها،  يُنشد،  والشعب  املقدّسة.  األواني 

تِيَا املقدّسة.  َفْخارَسْ بالصمت املقدّس، واجلماعة تشكر للربّ نعمة املشاركة في األ
يعود احملُتفِل إلى املذبح ويتلو املعاونون، إذا وُجدوا، صالة الشكر األولى، ويجيب الشعب: 
، يتلو  "آمني". ويتابع احملُتفِل بـ: "السالم جلميعكم"، فيجيب الشعب : "ومع روحك". ثمّ

احملُتفِل الصالة الثانية، ويجيب الشعب: "آمني".
لْمانيّون، لئالّ تخرج  ال تُستبدَل هنا صلوات الشكر في النافور بصلوات أخرى يتلوها العَ

عن السياق الالهوتيّ والليتورجيّ لالحتفال. 

٥صفحة

عبارة  إلى  احملُتفِل  يصل  وعندما  أيديهم.  املعاونون  ويبسط  التقديس،  صيغة  تالوة 
لرمزيّة  صليب،  شكل  بها  ا  راسمً األربعة،  اهات  االجتّ في  الكأس  يكون..."يحرّك  لُفَ "دَحْ
املسيح الّذي يهرق دمه ألجل البشر في أربعة أقطار العالم. عند االنتهاء من الصالة، 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يضع الكأس على املذبح وينحني انحناءةً عميقةً
٤- يقف الشعبُ أثناء تالوة صالة خبر العشاء الفصحيّ ، وينحني عند االنتهاء من كلّ من 

قسميها، كذلك يفعل عند استدعاء الروح القدس.

بند ٥- صلوات استدعاء الروح القدس
ينحني  بعدها،   ،"... ساعةً أرهبها  "ما  اس:  الشمّ يقول  القدس،  الروح  استدعاء  قبل   -١
!...". ثمّ يجثو مع معاونيه  احملُتفِل، ويرفرف براحتَيه ثالثًا فوق األسرار معلنًا: "ارحمنا! يا ربّ
الشعب:  ويجيب   "...! ربّ يا  "استجبنا!  ثالثًا:  قائلني  أيديهم  ويبسطون  الركبتَني،  على 

"كيرياليسون...".
٢- طيلة الزمن الفصحيّ، ابتداءً من ظهر سبت النور، ميتنع احملُتفِل ومعاونوه عن الركوع 

عند االستدعاء، ويكتفون بانحناءة عميقة أمام األسرار.
٣- مع رتبة السجدة، في أحد العنصرة، يعاود احملُتفِل الركوع عند استدعاء الروح القدس.
٤- صالة استدعاء الروح القدس، وما يتبعها من بركة القرابني يتلوها احملُتفِل مع املعاونني.

٥- عند االنتهاء من  صالة االستدعاء يقبّل احملُتفِل املذبح، ثمّ ينهض ويرسم وحده، بيمينه، 
إشارة الصليب على األسرار. بينما يتلو مع معاونيه "وليجعل هذا اخلبز ..." "وليجعل 

هذه الكأس ...." ويجيب الشعب: "آمني".
ا إلى اهللا. رِّعً تضَ ا يديه مُ ٦- ختام "الصالة القربانيّة"، يتلوه احملُتفِل مع املعاونني رافعً

املادّة ٤٦: التَّذْكارات
يجلس الشعب وقت التَّذْكارات. 

لْبات األخرى  يتلو احملُتفِل الطِلبة األولى من التَّذْكارات، ويتلو القارئ أو أحد املؤمنني الطِّ
م!".  ْحَ من على قرّاية الرسائل، ويجيب الشعب على كلّ منها: "يا ربُّ ار

الكنيسة في  الّذي تستخدمه  بالنافور  ة  التَّذْكارات اخلاصّ ذَف  أالَّ حتُ يّة مبكان  األهمّ من 
بُعدًا  تشكّل  فهي  كلّه.  النافور  ق  نَسَ مع  وصياغة  الهوتيًّا  تتماشى  ألنّها  احتفالها، 
َبَّذ راعويًّا  الهوتيًّا وكنسيًّا وأساسيًّا من الصالة القربانيّة، ومن اختبار الكنيسة. فمن احملُ
احملُتفِل،  مع  املباشر  بالتنسيق  الليتورجيّة،  باملناسبة  ة  اخلاصّ التَّذْكارات  بعض  إضافة 

وعدم حذف التَّذْكارات الثابتة من الصالة القربانيّة.
يتلو احملُتفِل، في ختام التَّذْكارات، طِلْبة املوتى، ويُنهيها: "...وغفران خطايانا وخطاياهم". 

املعاونني من كهنة وشمامسة، ثمّ الشعب من اليمني إلى اليسار، ويختم بالتبخير بينه 
رة إلى اخلادم. ِبْخَ وبني املذبح، ويسلّم امل

املادّة ٤٤: رتبة السالم
: "السالم لك يا مذبح اهللا!..."، ثمّ  (...) يضع احملُتفِل يدَيه على املذبح وعلى القرابني، قائالً
: "السالم لك يا خادم الروح  اس أو للخادم قائالً اه فمه ويعطي السالم للشمّ يرفعهما باجتّ

القدس!".
إلى  يتّجه  ثمّ  الكاهنُ،  إيّاه  أعطاه  الّذي  السالم  على  يدَيه  اخلادم  أو  اس  الشمّ يُطبِق 
: "ليُعطِ كلٌّ واحد منّا السالم..." وهو إعالن  املؤمنني داعيًا إيّاهم إلى تبادل السالم، قائالً
ثابت في القدّاس وجب احلفاظ عليه. ويجول اخلادم بني املؤمنني معطيًا السالم باليدَين 
املسيح"،  "سالم  له:  قائالً  قربه  اجلالس  على  مؤمن  كلّ  يسلّم  وكذلك  املضمومتَني، 

وميسح وجهه بيديه، بينما يُنشد الشعب نشيدًا للسالم.
بعدها، يتلو احملُتفِل أو الكاهن املعاون صالة وضع اليد (الصالة الثانية)، فصالة احلجاب 
ا  أمّ يَّة.  ينِ والصِّ الكأس  عن  الصغيرين  النافورين  الكاهن  يرفع  هنا  الثالثة).  (الصالة 

الشعب، فيُجيب، عند االنتهاء من كلّ صالة: "آمني".
وَحدَهُ احملُتفِل يبسط يدَيه عند تالوة الصلوات، دون سواه من املعاونني.

َ الكأس فوق النافور  عند كشف األسرار، في بداية الصالة القربانيّة، يضع احملُتفِل نافور
يَّة إلى جهة اليسار، رمزًا إلى األكفان واملنديل  ينِ َ الصِّ الكبير إلى جهة ميني املذبح، ونافور

املوضوعني كالًّ على حدة.

املادّة ٤٥: الصالة القربانيّة

بند ٣- صالة خبر العشاء الفصحيّ
قبل صالة خبر  نة  لَحَّ مُ ر  بَرِخمُ أو  عبارة كيرياليسون  أبدًا  يعاونه  ن  مَ أو  احملُتفِل  يتلو  ال   -١

يّ، لئالّ ينقطع سياق الصالة القربانيّة املتكاملة بعناصرها. حِ العشاء الفِصْ
٢- يأخذ احملُتفِل اخلبز بيدَيه ويتلو صالة خبر العشاء الفصحيّ. ميسك اخلبز بيده اليُسرى 
ا"،  خ  وقَدِش (†)". وعند قوله "وقصُ ويرسم عليه بيمينه إشارة الصليب عند قوله "وبَرِ
يتلو صيغة  بأصابعه، كأنّه يكسرها، وينحني قليالً عندما  األربعة  اخلبز  يلمس أطراف 
التقديس، ويبسط املعاونون أيديهم، كعالمة شركة. في ختام الصالة، يضع اخلبز على 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يَّة، وينحني انحناءةً عميقةً ينِ الصِّ
ويرسم  الفصحيّ.  العشاء  خبر  صالة  ويتابع  اليُسرى  بيده  الكأس  احملُتفِل  يأخذ   ، ثمّ  -٣
خ وقَدِش (†)" ويحني رأسه قليالً عند  بيمينه إشارة الصليب على الكأس عند قوله "وبَرِ

"احلياةَ اجلديدةَ في الدهر اآلتي" على حسب النصّ الرسميّ الَّذي أقرّه اآلباء، ووَفْقَ التقليد 
رْيانيّ املشترك. السُّ

املادّة ٣٩: الصعود إلى املذبح
اه املذبح.  رَنْ"، ينحني إلى ميينه ويساره باجتّ ولْ مُ طُ لَيْ مِ لَوْ عْ (...) عندما يقول احملُتفِل: "صَ
يصعد احملُتفِل إلى املذبح ويقبّله [كالتالي: يضع احملُتفِل يديه كلتيهما على حافّة املذبح 
إلى  ه  ويتوجّ  ،[(٦ البند   ،٦٧ املاّدة  (راجع  اليسار  وعن  اليمني  عن  ويقبّله  دة  مْ الصَّ حول 

بول القرابني.  الشعب لقَ

املادّة ٤٠: وجهة الكاهن على املذبح 
ه  اه املذبح، أي إلى الشرق، رمزًا إلى التوجّ تَني: احملُتفِل باجتّ هناك إمكانيّة االحتفال بالطريقَ
اه الشعب، حيث يشكّل املذبح محور اللقاء القربانيّ. في كلتَا  نحو اآلب؛ أو احملُتفِل باجتّ

احلالَتني، يقف احملُتفِل في وسط املذبح إلى جهة الشعب ليقبل القرابني.

املادّة ٤٢: نقل القرابني وتقدمتها
مبشاركة  الشموع،  حامال  يرافقه  القرابني،  إعداد  مائدة  إلى  اخلادم،  أو  اس  الشمّ يذهب 
والنافوران  الكبير  النافور  فيُرفع  القربان،  يُقدَّم  ألجلهم  الّذين  بينهم  ومن  املؤمنني، 
ل في زيّاح إلى احملُتفِل،  لُ القرابنيُ مع النوافير، وتُنقَ مَ يَّة والكأس. حتُ ينِ الصغيران عن الصِّ

ي …".  ْيِ : إنّني اخلبز احملُ د الشعب: "هللويا. قال الربّ بينما يُنشِ
ا إلى وسط املذبح، حيث يتلو:"  هً يَّة والكأس ويرفعهما بيدَيه متوجّ ينِ يأخذ احملُتفِل الصِّ
أيّها الربّ اإلله العظيم...". ويُجيب الشعب: "آمني". يضع احملُتفِل القرابني على املذبح 
 : قائالً الكأس،  فوق  صليب  شكل  على  يدَيه  يضع  ثمّ  الصغيرين،  بالنافورَين  يها  ويغطّ
والشعب،  األسرار  احملُتفِل  ر  يبخّ "آمني". عندها،  الشعب:  ويجيب  وإلهنا..."،  ربّنا  "لذكر 
واجلميع يُنشدون: "هللويا، لوالدة اهللا..." أو نشيدًا للبخور مناسبًا (اقبل يا وادّ التائبني، 

 .( مثالً

ويبدأ  ويباركه،  ور  البَخُ احملُتفِل ويقفان عن ميينه فيضع  إلى  واحلُقّ  رة  ِبْخَ امل ه حامال  يتوجّ
بني  رة  ِبْخَ امل يضع  التالي:  النحو  على  الصليب،  إشارة  فوقها  ا  راسمً القرابني  بتبخير 
فوق  من  ينقلها  ثمّ  والتقدمة،  صدره  بني  ويضعها  ينقلها  ثمّ  والصليب،  التقدمة 
التقدمة إلى يساره، ومن ثمّ إلى ميينه. بعدها، يطوف حول املذبح من اليمني إلى اليسار 
ر  يبخّ ذلك،  بعد   . انحناءةً عميقةً من جهاته  كلّ جهة  في  وينحني  األربع  زواياه  ر  ويبخّ

املادّة ٣١: التقديسات الثالثة
بني  ا"  آلُهُ الـ"قديشت  نشيد  الشعب،  مع  املذبح،  إلى  ووجهه  مكانه،  من  احملُتفِل  د  يُنشِ
جواب  تبديل  ويتمّ  الثاني،  اجلوق  ويجيب  احملُتفِل.  حيث  األوّل  اجلوق  من  ابتداءً  جوقَني، 
إنشاد  الصليب، عند  السنة الطقسيّة. يرسم اجلميع إشارة  أزمنة  وَفْقَ  الـ"قديشت" 
تلي  الَّتي  الة  بالصَ والشعب  احملُتفِل  يختم   ثمّ   اجلواب،  عند  وينحنون  الـ"قديشت"، 

التقديسات.

املادّة ٣٣: جديد القراءات
ا من  أضافت اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة إلى قراءات العهد اجلديد مقطعً

العهد القدمي، أليّام اآلحاد واألعياد، فقط ال غير. 
جتدر بنا اإلشارة إلى أنّ القارئ ولدى تالوته لنصّ كتابيّ أو صالة، ال ينظر إلى الناس وكأنّه 

ا ينظر إلى النصّ ويتلوه بكلّ تأنٍّ ووضوح بدون أيّ تكلّف. يُلقي فيهم خِطابًا، إمنّ

املادّة ٣٥: الفتغام، أي التهليل، وزيّاح اإلجنيل
أو  احملُتفِل،  يتقدّم  عندها،  "هللويا".  مرتّلني:  اجلميع  يقف  الرسائل،  قراءة  ختام  عند 
أمام  فيه  املوضوع  املكان  من  ويزيِّحه  ا  غلَقً مُ اإلجنيل  كتاب  ويرفع  وجد،  إذا  ماس  الشّ
ا بني الشعب في صحن الكنيسة، عودة إلى قرّاية اإلجنيل، مع شمعتَني  ين؛ منطلقً الدَّرابَزِ
الفتغام  املرتّل  وينُشد  اإلجنيل.  قراءة  من  االنتهاء  حتّى  اخلادمان،  يحملهما  مضاءتَني 
ِّيّاح،  املناسب، ويجيب الشعب: "هللويا". وفي حال كان الفتغام قصيرًا غير كافٍ لرتبة الز

ميكن للمرتّل اختيار آية كتابيّة أخرى مالئمة لالحتفال الليتورجيّ بغية إنشادها.

املادّة ٣٦: قراءة اإلجنيل
ُتوِّج  [ال يَرسمُ احملُتفِل "إشارة الصليب" قبل تالوة اإلجنيل أو العظة ، ألنّ إعالنه هو اجلزء امل
ن ينتدبه من كهنة معاونني أو  خلدمة الكلمة. (راجع املاّدة ١٥)] (...) يختم [احملُتفل أو مَ
ا،  "حقًّ  : قائالً ا،  غلَقً مُ اإلجنيل  بكتاب  صليب،  شكل  على  الشعب،  ببركة  شمامشة] 
واألمانُ جلميعكم". ثمّ يقبّل احملُتفِل وحده اإلجنيل، والشعب يُنشد: "للمسيح يسوع...".

وإعطاء  االنتهاء  فبعد  اإلجنيل،  بقراءة  الشمامسة  أو  ُعاونني  امل أحد  قام  إذا  مالحظة: 
البركة، وحده احملُتفل والقارئ يقبّالن اإلجنيل.

املادّة ٣٨: قانون اإلميان
ى قيامةَ املوتى واحلياة في الدهر اآلتي"، بل  بند ٢- ضرورة عدم االكتفاء بالقول "ونترجّ



أبرز ما ورد من تعديالت في طريقة االحتفال بالقدّاس، بحسب كتاب اإلرشادات الطقسيّة 
ادر عن  الّذي أعدّته اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة، والصّ في الكنيسة املارونيّة، 

بكركي مبوجب مرسوم عدد ٦٣/ ٢٠٢٠.

املادّة ٢٥: الدّخول
ُعاونون) إلى أمام درجات اخلورس، من بعد االنتهاء من  (...) حني يصل اجلميع (احملُتفل وامل
لِت..."، وينحنون عندما يقولون: "وَقْدُم بيمْ ديلُخْ  ا عِ نشيد الدخول، يُنشدون: "لبيتُخ آلُهُ
ويداه  الشعب  إلى  يلتفت  رَنْ"،  مُ ولْ  طُ مِ لَيْ  عْ لَوْ  "صَ احملُتفِل:  يقول  وعندما   ،" غدِتْ سِ
 ، ثمّ املؤمنني.  وجماعة  املعاونني  حيِّيًا  مُ صليب،  شكل  على  صدره  على  مضمومتان 

ا، كلّ إلى املكان املعدّ له على اخلورس. (...) هون معً يتوجّ

املادّة ٢٩: صالة الغفران
ور إلى احملُتفِل، فيضع  رة والبَخُ ِبْخَ ه حامال امل عند االنتهاء من "اجملد هللا في العلى..."، يتوجّ
: "جملد الثالوث األقدس وإكرامه". وبعدها، يتقدّم احملُتفِل  رة ويباركه، قائالً ِبْخَ ور في امل البَخُ
رة من يدَي حاملها، وينْزل إلى أمام درجات اخلورس، خلدمة  ِبْخَ أو الكاهن املعاون، ويأخذ امل
ا يده اليسرى  رة بيده اليمنى، واضعً ِبْخَ اية.  ميسك الكاهن امل التبخير أثناء صالة  احلسّ
ا   ر الصليب الكبير أمام املذبح ثالث مرّات مثلّثة، وسطً على صدره، ويبدأ بالتبخير: فيُبخِّ
ر اإلجنيل وأَيقونة العذراء، كلّ  ًا، حانيًا  رأسه عند االنتهاء من كلّ مرّة، ثمّ يبخّ وميينًا ويسار
ًا، ويحني رأسه. يصعد درجات اخلورس ويلتفت  ا وميينًا ويسار منهما ثالثةً مرّةً واحدة وسطً
، ويتابع تبخير الشعب من  ره مرّة واحدة، حانيًا رأسه انحناءةً بسيطةً إلى احملُتفِل، فيُبخّ

رة إلى حاملها. ِبْخَ اليمني إلى اليسار، وينتهي حانيًا رأسه أمام املذبح، بعدها، يسلّم امل
ا حلن  بعد االنتهاء من التبخير، يجلس احملُتفِل واملعاونون واخلدّام والشعب، وينشدون معً

ور املطابق ملوضوع العيد والزمن الطقسيّ. البَخُ

مالحظة: األناشيد املرمييّة تُتلى في األعياد والتَّذْكارات املرمييّة فقط.

٦صفحة

ا  راسمً الشعب  ويبارك  يدَيه  احملُتفِل  فيبسط  املوتى..."  مَّ  أَللهُ "أَرِحْ  الشعب:  فيجيب 
لنا وملوتانا...!"، ويجيب الشعب:  مَّ واغفِر  أَللهُ : "سامحنا  عليهم إشارة الصليب، قائالً

"كما كان وهو اآلن...".

املادّة ٤٧: الكسر والرسم والنضح واملزج والرفعة
[وقت الرّفعة] يأخذ احملُتفِل القربان ويجمع النّصفني، واحدهما على اآلخر، فوق الكأس، 
باحلربة،  املطعون  يسوع  جنب  إلى  رمزًا  األسفل،  في  األيسر  النّصف  في  الفراغ  جاعالً 

ا: "يا قربانًا شهيًّا...". ويرفعهما قائالً مع الشعب، واجلميع وقوفً

املادّة ٥١: الشكر واخلتام
ة  قَّ حُ وكلّ  يَّة  ينِ والصِّ الكأس  املذبح،  ميني  عن  القرابني  إعداد  مائدة  إلى  احملُتفِل  يحمل 
ى من القربان، ويضع له خادم املذبح ماءً في الكأس ويشربه،  فرغت ويتناول هناك ما تبقّ
اس، يتولّى هو تنظيف  ف األواني املقدّسة؛ وفي حال وجود كاهن معاون أو شمَّ ثمّ ينظّ
النشيد  هذا  يُستبدَل  أو  الشكر.  أناشيد  أثناءها،  يُنشد،  والشعب  املقدّسة.  األواني 

تِيَا املقدّسة.  َفْخارَسْ بالصمت املقدّس، واجلماعة تشكر للربّ نعمة املشاركة في األ
يعود احملُتفِل إلى املذبح ويتلو املعاونون، إذا وُجدوا، صالة الشكر األولى، ويجيب الشعب: 
، يتلو  "آمني". ويتابع احملُتفِل بـ: "السالم جلميعكم"، فيجيب الشعب : "ومع روحك". ثمّ

احملُتفِل الصالة الثانية، ويجيب الشعب: "آمني".
لْمانيّون، لئالّ تخرج  ال تُستبدَل هنا صلوات الشكر في النافور بصلوات أخرى يتلوها العَ

عن السياق الالهوتيّ والليتورجيّ لالحتفال. 

عبارة  إلى  احملُتفِل  يصل  وعندما  أيديهم.  املعاونون  ويبسط  التقديس،  صيغة  تالوة 
لرمزيّة  صليب،  شكل  بها  ا  راسمً األربعة،  اهات  االجتّ في  الكأس  يكون..."يحرّك  لُفَ "دَحْ
املسيح الّذي يهرق دمه ألجل البشر في أربعة أقطار العالم. عند االنتهاء من الصالة، 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يضع الكأس على املذبح وينحني انحناءةً عميقةً
٤- يقف الشعبُ أثناء تالوة صالة خبر العشاء الفصحيّ ، وينحني عند االنتهاء من كلّ من 

قسميها، كذلك يفعل عند استدعاء الروح القدس.

بند ٥- صلوات استدعاء الروح القدس
ينحني  بعدها،   ،"... ساعةً أرهبها  "ما  اس:  الشمّ يقول  القدس،  الروح  استدعاء  قبل   -١
!...". ثمّ يجثو مع معاونيه  احملُتفِل، ويرفرف براحتَيه ثالثًا فوق األسرار معلنًا: "ارحمنا! يا ربّ
الشعب:  ويجيب   "...! ربّ يا  "استجبنا!  ثالثًا:  قائلني  أيديهم  ويبسطون  الركبتَني،  على 

"كيرياليسون...".
٢- طيلة الزمن الفصحيّ، ابتداءً من ظهر سبت النور، ميتنع احملُتفِل ومعاونوه عن الركوع 

عند االستدعاء، ويكتفون بانحناءة عميقة أمام األسرار.
٣- مع رتبة السجدة، في أحد العنصرة، يعاود احملُتفِل الركوع عند استدعاء الروح القدس.
٤- صالة استدعاء الروح القدس، وما يتبعها من بركة القرابني يتلوها احملُتفِل مع املعاونني.

٥- عند االنتهاء من  صالة االستدعاء يقبّل احملُتفِل املذبح، ثمّ ينهض ويرسم وحده، بيمينه، 
إشارة الصليب على األسرار. بينما يتلو مع معاونيه "وليجعل هذا اخلبز ..." "وليجعل 

هذه الكأس ...." ويجيب الشعب: "آمني".
ا إلى اهللا. رِّعً تضَ ا يديه مُ ٦- ختام "الصالة القربانيّة"، يتلوه احملُتفِل مع املعاونني رافعً

املادّة ٤٦: التَّذْكارات
يجلس الشعب وقت التَّذْكارات. 

لْبات األخرى  يتلو احملُتفِل الطِلبة األولى من التَّذْكارات، ويتلو القارئ أو أحد املؤمنني الطِّ
م!".  ْحَ من على قرّاية الرسائل، ويجيب الشعب على كلّ منها: "يا ربُّ ار

الكنيسة في  الّذي تستخدمه  بالنافور  ة  التَّذْكارات اخلاصّ ذَف  أالَّ حتُ يّة مبكان  األهمّ من 
بُعدًا  تشكّل  فهي  كلّه.  النافور  ق  نَسَ مع  وصياغة  الهوتيًّا  تتماشى  ألنّها  احتفالها، 
َبَّذ راعويًّا  الهوتيًّا وكنسيًّا وأساسيًّا من الصالة القربانيّة، ومن اختبار الكنيسة. فمن احملُ
احملُتفِل،  مع  املباشر  بالتنسيق  الليتورجيّة،  باملناسبة  ة  اخلاصّ التَّذْكارات  بعض  إضافة 

وعدم حذف التَّذْكارات الثابتة من الصالة القربانيّة.
يتلو احملُتفِل، في ختام التَّذْكارات، طِلْبة املوتى، ويُنهيها: "...وغفران خطايانا وخطاياهم". 

املعاونني من كهنة وشمامسة، ثمّ الشعب من اليمني إلى اليسار، ويختم بالتبخير بينه 
رة إلى اخلادم. ِبْخَ وبني املذبح، ويسلّم امل

املادّة ٤٤: رتبة السالم
: "السالم لك يا مذبح اهللا!..."، ثمّ  (...) يضع احملُتفِل يدَيه على املذبح وعلى القرابني، قائالً
: "السالم لك يا خادم الروح  اس أو للخادم قائالً اه فمه ويعطي السالم للشمّ يرفعهما باجتّ

القدس!".
إلى  يتّجه  ثمّ  الكاهنُ،  إيّاه  أعطاه  الّذي  السالم  على  يدَيه  اخلادم  أو  اس  الشمّ يُطبِق 
: "ليُعطِ كلٌّ واحد منّا السالم..." وهو إعالن  املؤمنني داعيًا إيّاهم إلى تبادل السالم، قائالً
ثابت في القدّاس وجب احلفاظ عليه. ويجول اخلادم بني املؤمنني معطيًا السالم باليدَين 
املسيح"،  "سالم  له:  قائالً  قربه  اجلالس  على  مؤمن  كلّ  يسلّم  وكذلك  املضمومتَني، 

وميسح وجهه بيديه، بينما يُنشد الشعب نشيدًا للسالم.
بعدها، يتلو احملُتفِل أو الكاهن املعاون صالة وضع اليد (الصالة الثانية)، فصالة احلجاب 
ا  أمّ يَّة.  ينِ والصِّ الكأس  عن  الصغيرين  النافورين  الكاهن  يرفع  هنا  الثالثة).  (الصالة 

الشعب، فيُجيب، عند االنتهاء من كلّ صالة: "آمني".
وَحدَهُ احملُتفِل يبسط يدَيه عند تالوة الصلوات، دون سواه من املعاونني.

َ الكأس فوق النافور  عند كشف األسرار، في بداية الصالة القربانيّة، يضع احملُتفِل نافور
يَّة إلى جهة اليسار، رمزًا إلى األكفان واملنديل  ينِ َ الصِّ الكبير إلى جهة ميني املذبح، ونافور

املوضوعني كالًّ على حدة.

املادّة ٤٥: الصالة القربانيّة

بند ٣- صالة خبر العشاء الفصحيّ
قبل صالة خبر  نة  لَحَّ مُ ر  بَرِخمُ أو  عبارة كيرياليسون  أبدًا  يعاونه  ن  مَ أو  احملُتفِل  يتلو  ال   -١

يّ، لئالّ ينقطع سياق الصالة القربانيّة املتكاملة بعناصرها. حِ العشاء الفِصْ
٢- يأخذ احملُتفِل اخلبز بيدَيه ويتلو صالة خبر العشاء الفصحيّ. ميسك اخلبز بيده اليُسرى 
ا"،  خ  وقَدِش (†)". وعند قوله "وقصُ ويرسم عليه بيمينه إشارة الصليب عند قوله "وبَرِ
يتلو صيغة  بأصابعه، كأنّه يكسرها، وينحني قليالً عندما  األربعة  اخلبز  يلمس أطراف 
التقديس، ويبسط املعاونون أيديهم، كعالمة شركة. في ختام الصالة، يضع اخلبز على 

، ويُجيب الشعب: "آمني". يَّة، وينحني انحناءةً عميقةً ينِ الصِّ
ويرسم  الفصحيّ.  العشاء  خبر  صالة  ويتابع  اليُسرى  بيده  الكأس  احملُتفِل  يأخذ   ، ثمّ  -٣
خ وقَدِش (†)" ويحني رأسه قليالً عند  بيمينه إشارة الصليب على الكأس عند قوله "وبَرِ

"احلياةَ اجلديدةَ في الدهر اآلتي" على حسب النصّ الرسميّ الَّذي أقرّه اآلباء، ووَفْقَ التقليد 
رْيانيّ املشترك. السُّ

املادّة ٣٩: الصعود إلى املذبح
اه املذبح.  رَنْ"، ينحني إلى ميينه ويساره باجتّ ولْ مُ طُ لَيْ مِ لَوْ عْ (...) عندما يقول احملُتفِل: "صَ
يصعد احملُتفِل إلى املذبح ويقبّله [كالتالي: يضع احملُتفِل يديه كلتيهما على حافّة املذبح 
إلى  ه  ويتوجّ  ،[(٦ البند   ،٦٧ املاّدة  (راجع  اليسار  وعن  اليمني  عن  ويقبّله  دة  مْ الصَّ حول 

بول القرابني.  الشعب لقَ

املادّة ٤٠: وجهة الكاهن على املذبح 
ه  اه املذبح، أي إلى الشرق، رمزًا إلى التوجّ تَني: احملُتفِل باجتّ هناك إمكانيّة االحتفال بالطريقَ
اه الشعب، حيث يشكّل املذبح محور اللقاء القربانيّ. في كلتَا  نحو اآلب؛ أو احملُتفِل باجتّ

احلالَتني، يقف احملُتفِل في وسط املذبح إلى جهة الشعب ليقبل القرابني.

املادّة ٤٢: نقل القرابني وتقدمتها
مبشاركة  الشموع،  حامال  يرافقه  القرابني،  إعداد  مائدة  إلى  اخلادم،  أو  اس  الشمّ يذهب 
والنافوران  الكبير  النافور  فيُرفع  القربان،  يُقدَّم  ألجلهم  الّذين  بينهم  ومن  املؤمنني، 
ل في زيّاح إلى احملُتفِل،  لُ القرابنيُ مع النوافير، وتُنقَ مَ يَّة والكأس. حتُ ينِ الصغيران عن الصِّ

ي …".  ْيِ : إنّني اخلبز احملُ د الشعب: "هللويا. قال الربّ بينما يُنشِ
ا إلى وسط املذبح، حيث يتلو:"  هً يَّة والكأس ويرفعهما بيدَيه متوجّ ينِ يأخذ احملُتفِل الصِّ
أيّها الربّ اإلله العظيم...". ويُجيب الشعب: "آمني". يضع احملُتفِل القرابني على املذبح 
 : قائالً الكأس،  فوق  صليب  شكل  على  يدَيه  يضع  ثمّ  الصغيرين،  بالنافورَين  يها  ويغطّ
والشعب،  األسرار  احملُتفِل  ر  يبخّ "آمني". عندها،  الشعب:  ويجيب  وإلهنا..."،  ربّنا  "لذكر 
واجلميع يُنشدون: "هللويا، لوالدة اهللا..." أو نشيدًا للبخور مناسبًا (اقبل يا وادّ التائبني، 

 .( مثالً

ويبدأ  ويباركه،  ور  البَخُ احملُتفِل ويقفان عن ميينه فيضع  إلى  واحلُقّ  رة  ِبْخَ امل ه حامال  يتوجّ
بني  رة  ِبْخَ امل يضع  التالي:  النحو  على  الصليب،  إشارة  فوقها  ا  راسمً القرابني  بتبخير 
فوق  من  ينقلها  ثمّ  والتقدمة،  صدره  بني  ويضعها  ينقلها  ثمّ  والصليب،  التقدمة 
التقدمة إلى يساره، ومن ثمّ إلى ميينه. بعدها، يطوف حول املذبح من اليمني إلى اليسار 
ر  يبخّ ذلك،  بعد   . انحناءةً عميقةً من جهاته  كلّ جهة  في  وينحني  األربع  زواياه  ر  ويبخّ

املادّة ٣١: التقديسات الثالثة
بني  ا"  آلُهُ الـ"قديشت  نشيد  الشعب،  مع  املذبح،  إلى  ووجهه  مكانه،  من  احملُتفِل  د  يُنشِ
جواب  تبديل  ويتمّ  الثاني،  اجلوق  ويجيب  احملُتفِل.  حيث  األوّل  اجلوق  من  ابتداءً  جوقَني، 
إنشاد  الصليب، عند  السنة الطقسيّة. يرسم اجلميع إشارة  أزمنة  وَفْقَ  الـ"قديشت" 
تلي  الَّتي  الة  بالصَ والشعب  احملُتفِل  يختم   ثمّ   اجلواب،  عند  وينحنون  الـ"قديشت"، 

التقديسات.

املادّة ٣٣: جديد القراءات
ا من  أضافت اللجنة البطريركيّة للشؤون الطقسيّة إلى قراءات العهد اجلديد مقطعً

العهد القدمي، أليّام اآلحاد واألعياد، فقط ال غير. 
جتدر بنا اإلشارة إلى أنّ القارئ ولدى تالوته لنصّ كتابيّ أو صالة، ال ينظر إلى الناس وكأنّه 

ا ينظر إلى النصّ ويتلوه بكلّ تأنٍّ ووضوح بدون أيّ تكلّف. يُلقي فيهم خِطابًا، إمنّ

املادّة ٣٥: الفتغام، أي التهليل، وزيّاح اإلجنيل
أو  احملُتفِل،  يتقدّم  عندها،  "هللويا".  مرتّلني:  اجلميع  يقف  الرسائل،  قراءة  ختام  عند 
أمام  فيه  املوضوع  املكان  من  ويزيِّحه  ا  غلَقً مُ اإلجنيل  كتاب  ويرفع  وجد،  إذا  ماس  الشّ
ا بني الشعب في صحن الكنيسة، عودة إلى قرّاية اإلجنيل، مع شمعتَني  ين؛ منطلقً الدَّرابَزِ
الفتغام  املرتّل  وينُشد  اإلجنيل.  قراءة  من  االنتهاء  حتّى  اخلادمان،  يحملهما  مضاءتَني 
ِّيّاح،  املناسب، ويجيب الشعب: "هللويا". وفي حال كان الفتغام قصيرًا غير كافٍ لرتبة الز

ميكن للمرتّل اختيار آية كتابيّة أخرى مالئمة لالحتفال الليتورجيّ بغية إنشادها.

املادّة ٣٦: قراءة اإلجنيل
ُتوِّج  [ال يَرسمُ احملُتفِل "إشارة الصليب" قبل تالوة اإلجنيل أو العظة ، ألنّ إعالنه هو اجلزء امل
ن ينتدبه من كهنة معاونني أو  خلدمة الكلمة. (راجع املاّدة ١٥)] (...) يختم [احملُتفل أو مَ
ا،  "حقًّ  : قائالً ا،  غلَقً مُ اإلجنيل  بكتاب  صليب،  شكل  على  الشعب،  ببركة  شمامشة] 
واألمانُ جلميعكم". ثمّ يقبّل احملُتفِل وحده اإلجنيل، والشعب يُنشد: "للمسيح يسوع...".
وإعطاء  االنتهاء  فبعد  اإلجنيل،  بقراءة  الشمامسة  أو  ُعاونني  امل أحد  قام  إذا  مالحظة: 

البركة، وحده احملُتفل والقارئ يقبّالن اإلجنيل.

املادّة ٣٨: قانون اإلميان
ى قيامةَ املوتى واحلياة في الدهر اآلتي"، بل  بند ٢- ضرورة عدم االكتفاء بالقول "ونترجّ


