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ܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܕ
 ܕܳܟܗܢ ܶ̈

ܪ
ܰ
ܽܝܘܢ ܳܒܬ  ܠ ܺ ܰܘܢܓܶ̈

̈ܶ
ܝܰܢܢ ܳܡܪܳܝܐ ܳܠܟ  . ܒܩ  . ܐ  (ܫܺܒܝܳܥܳܝܐ) ܳܩܪܶ̈

 ترتيلة بعد اإلنجيل

ܶܢܐ ܳܟ̈ܗܶܢܐ  ܰܘܡܰܫܡ̈ܫܳ
ܐ ܳܡܰܪܢ܆ ܕܰܫܡܽܫܘܟ

ܳ
 ܒܺܥ̈ܕܳܬ

ܐ
ܳ
 ܰܒܙܰܒܢ ܰܘܒܰܕܝܳܪܬ
 ܒܰܡܕܰܒܚ. ܰܚܰܝ̈ܝܽܗܘܢ
  ܰܥܠ ܰܙܰܝܚܘ   ܕܶܒܗ ܽܩܘܕܳܫܐ

ܝܰܕܝܽ̈ܗܘܢ܆
ܺ
 ܰܦܓܳܪܟ ܐ

 ܠ ܽܚ̣ܘܳܣܳܝܐ ܰܝܺܩܝܳܪܐ ܰܘܕܳܡܟ
: ܰܚܘܰܒ̈ܝܽܗܘܢ. ܕܰܚ̈ܘܶܒܐ

 ܶܢܬܰܚܽܣܘܢ܆ ܒܰܦܓܳܪܟ
ܰܗܝܽ̈ܗܘܢ

ܳ
 ܰܒܕܳܡܟ ܚܛ

ܒܽܩܘܢ
ܰ
 ܘܶܡܢ. ܶܢܫܬ

: ܳܠܟ ܶܢܩܽܥܘܢ ܰܝܺܡܝܳܢܟ
 ܳܡܪܳܝܐ܀ ܽܫܘܒܳܚܐ ܕܳܠ̣ܟ 

وني  مشَََََُ ُكهنِي َومشََََََ
مشََََو, مورا     َََََ دش
ُبو  يُر بو َوبَََََد بعَيََََدو
بَْزبا  َحايَيهُو  بَمْذبَْح 
يا   يح َزا و دبِ قوْدشَََََََُ
و     ََََُ ََََه َََََذي ال يي عَََََ
وْ,  َََََُ ُرو, َوْدم َََََْ خ ََََََ ف
يو  اقيرو ُحو ََََََََُ يَََََ

ي   وبََِ يََهََو   دحَََ وبَََ حَََ
بفَخُر, نِتحََا َََََََو    
ُمو,  ْد هو  بَََََ ي َه حُط
ي   ِو    وِم ب َت ََََََََ نِش

امينُو, نِِعو  ُُو,   ي
 .ُُوْ, شوبُحو ُموْريُو

Kohne 

wamshamshone 

dshamshuch moran, 

b´idotho 

wabdairotho bazban 

ḥayaihun, bmadbaḥ 

qudsho dbeh zayaḥ 

´al idaihun, fagroch 

wadmoch yaqiro 

lḥusoyo dḥawbe. 

Ḥawbaihun 

bfagroch 

nethḥasun, 

ḥṭohaihun badmoch 

neshtabqun, men 

yaminoch neq´un 

loch, dloch shubḥo 

moryo. 
باُكنائس وباألديرة طيلة أوقات حياتهم   اُمذبح اُمِدس بح يزيح  اُكهنة واُشمام ة يخدموك يا رب  

ذنوبهم بج دك تمحى   وخطاياهم بدمك تزول  على أيديهم   ج دك ودمك اُبمي  ُجعل ُمخفرة اُخطايا  
 .  وم  يمينك يصرخو  قائلي  َُك : ُك اُت بيح يا رب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ܪ
ܰ
ܽܝܘܢ ܳܒܬ  ܠ ܺ ܰܘܢܓܶ̈

̈ܶ
 (ܫܺܒܝܳܥܳܝܐ) ܽܩܘܳܩܳܝܐ. ܒܩ  . ܐ

 بعد اإلنجيلأخرى ترتيلة 

ܳܟ̈ܗܶܢܐ ܕܰܫܡܽܫܘ̣ܟ 
ܳܗܐ، 

ܳ ܰ
ܰܙܗܳܝܐܝ̣ܬ ܰܒܪ ܰܐ

ܶܠ̣ܓܘ ܰܦ̣ܓܳܪ̣ܟ ܘܦܰ 
̣ܟ ܘܰܒܕܡܳ 

ܳ
 ̣ܟ ܠ ܰܡܪܺܥܝ̣ܬ

 
ܰ
، ܐ ܦܘ 

ܰ
ܘܬ

ܰ
ܫܬ

ܶ
ܫܳܘܐ ܐ

ܽܢܘܢ، ܒܰܝܘܡܳ 
ܶ
ܐ ܐ

 ̣
ܺ
̣ܟ، ܕܶܢܥܽܠܘܢ ܕܶܡܐܬ

ܳ
ܝ̣ܬ

ܘܳܢܐ ܰܥܳܡ̣ܟ، ܰܠ̣ܓܢܽ 
ܕܽܢܘܳܪܐ، ܰܘܢܰܫܡܽܫܘܢ ܰܥܡ 

 
ܰ
ܐ ̈ܡ

ܳ
ܐ ܒܺܥܕ ܬ ̣ܟܶ

ܰ
ܰܠ

ܳܡܢ 
ܰ
ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ، ܘܬ
ܐ ܶܢܚܽܕܘܢ ܰܥܡ 

ܺܟܐܢ̈ܶ
ܘܰܙܕܝ̈ܶܩܐ ܕܰܪܚܽܡܘ̣ܟ ̄ܗ 
ܘܰܢܣܽܩܘܢ ܳܠ̣ܟ 

 ܀ܽܫܘܒܳܚܐ

مشَََََو, كوهنيح دشََََََ 
َزهيوييث بار أُوهو  
خََََرو,  وفََََاََََُيََََ  فَََََ
دمو,  َُمرعيبو, وبَََََ
ييشََََََتَوتَو  أَشََََََوو 

 َََََ ََََي ََََو   ب ََََن ومََََو يي
بيبو,  دنيعلو  يدم

ََو, ََو عََََام ََون ََن خ َََ ُ  
م شََََو  دنورو  َونشَََََ

ََح بعيتو  ََا خي عََام م
َََََََمَايو  وتَامو   دبَش
نيحََدو  عََام كينيََح 
وزاديِيََََح دَرحمو, 
َََََََِو   هََاُيلويََا ونَ 

 ُو, شوبحو .

Kone dshamshuch 

zahyoith bar Aloho, 

wfaleg fagroch 

lmar’ithoch  

wbadmoch 

eshtautaf, ashwo 

enun, byaumo 

dmethithoch , 

dne’lun  ‘amoch, 

lagnuno  dnuro, 

wanshamshun  ‘am 

malache b’ito 

dbashmayo, 

wtamon nehdun  

’am, kine wzadiqe 

drahmuch haleluya 

wnasqun  loch 

shubho .  

لهم في يوم مجيئك وا بدمَك   أَه ِ اُكهنة اُذي  خدموك يا أب  هللا ببهاء   ووزعوا ج دك ُرعيتك واشترك
ُيدخلوا معك اُى خدر اُنور   ويخدموا مع اُمالئكة في كني ة اُ ماء   حيث يفرحو  مع ا برار 

 بيح .عدو  ُك اُت اُذي  يحبونك هاُيلويا ويص ديِي صواُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 . ܺܢܰܝܐ: ܒܩ 
ܰ
 ̱ܗܺܘܝܬ   ܢܶ̈ܩܳܝܐ ܙ:ܙܽܠܘܛ

 ترتيلة القاثوليق

̣ܬܰܒܺܩܝܬ̣ 
ܶ
ܗܳܪܐ ܰܘܐܚܰܕܢܝ   ܐ

ܶ
 :ܬ

 .ܕܳܟܗܳܢܐ ܰܕ̈ܪܶܓܐ ܳܪܺܡܝܢ ܟܳܡܐ
ܐ ܶܡܢ ܰܪܒ ܳܟܗܳܢܐ

ܶ
̈ܟ
ܰ
 :ܰܡܰܠ

 ܽܢܘ̈ܳܪܶܢܐ܀ ܶܡܢ ܰܘܡܰܥܰܠܝ
 

 

 :ܽܫ̈ܘܶܩܐ ܰܒܝܳܢܬ̣  ܕܳܥܰܒܪ ܳܡܐ
ܪܳܥܐ ܶܡܬܬܺܙܝܳܥܐ

ܰ
 .ܶܡܶܢܗ ܐ

  ܡܰܢܶܦܨ
ܳ
ܝ ܶܡܢ ܶܚܰܠ  :ܳܡܐܰܢ̈ܘܗ 

 
ܳ
ܐ܀ ܶܡܢ ܺܢܐܰܒܕ ܕܠ

ܳ
 ܳܟܗܽܢܘ̣ܬ

 

ܚ ܳܡܐ
ܰ
̈ܪܶܥܐ ܕܳܦܬ

ܰ
ܐ ܬ

ܳ
 :ܕܺܥܕܬ

ܝܺܚܝܢ
ܺ
̈ܪܶܥܐ ܦܬ

ܰ
 .ܰܕܫܰܡ̈ܝܳܐ ܬ

 ܠ ܽܪܘܳܚܐ ܕܳܩܶܪܐ ܘܳܡܐ
ܐ ܳܙܝܳܚܐ :ܕܽܩܘܕܳܫܐ

ܳ
 ܶܡܢ ܘܳܢܚܬ

 ܰܪܘܳܡܐ܀
 

 :ܽܢܘܳܪܐ ܰܫܪܳܝܐ ܰܦ̣ܓܳܪܐ ܰܥܠ
ܐ ܳܟܳܣܐ ܘܰܥܠ

ܳ
 .ܰܫܠ ܶܗܺܒܝ̣ܬ

 ܽܢܘܳܪܐ ܘܶܒܝܬ̣ 
ܐ
ܳ
ܡ :ܠ ܰܫܠ ܶܗܺܒܝ̣ܬ

ܶ
 ܳܩܐ

 ܰܘܡܰܚܶܣܐ܀ ܳܟܗܳܢܐ

إيثْباقيت وأْحدان تِيهُرو , 

 . ُرمين دَْرغي ْدُكهنُو ْكُمو

ُكْهنُو راْب ِمين َمالخي, 

 .َوْمعاالي ِمين نوُرني 
 

ُمو ْدُعوباْر بَينُث شوقي 

 ِمتتْزيعُو أَرُعو ِمينِيه ؛

ْمنَِفيص ِحلُو ِمين ُمناْو ْدلُو 

 .وهنيباْد ِميْن ُكْهنوث
 

ُمو ْدفُوتاْح تَارِعي ْدعيتُو 

 ْفتيحيْن تاْرِعي دَْشمايُو

ْدقُوِري ْلروُحو وُمو 

دقوْدشو , ُزوْيُحو ونُوْحتُو 

 .ِميْن َروُمو

 

عال فَْغُرو َشريُو نوُرو , 

 وعال ُكوُسو َشْلِهيبيثو

وبِيث نوُرو ْلَشلِهبيثو قُئِيم 

 .ُكوْهنُو َوْمَحِسي

Ethbaqith waḥdan 
tehro, kmo romin darge 
dkohno, kohno rab men 
malache, wam´alai men 
nurone. 
 
 

Mo d´obar bainoth 
shuqe, metzi´o ar´o 
mene. mnafes ḥelo men 
monaw, dlo nibad men 
kohnutho. 
 

Mo dfotaḥ tar´e d´ito. 
ftiḥin tar´e dashmayo. 
mo dqore lruḥo 
dqudsho, zoiḥo noḥto 
men rawmo. 
 
 
´al fagro sharyo nuro, 
´al koso shalhebitho. 
beth nuro lshalhebitho, 
qoyem kohno 
wamḥase. 

 .اُكاه  أعظم م  اُمالئكة وأرفع م  اُنورانيي , تأملُت فأخذتني اُدهشة   ما أ مى درجات اُكهنوت

 .ينفض اُخبار م  بيابح و  يهلك م  كهنوتح  ,وحينما يدخل بي  األ واق تهتز األرض منح

وما ي  يدعو اُرو  اُِدس  حتى يتحرك  , ما ي  اُكاه  يفتح أبواب اُكني ة  حتى تُفتح أبواب اُ ماء

 .منحدراً م  اُعُلى
 .اُناُر حاَُّةٌ على اُج ْد   واُلهيُب على اُكأْس   وما بيَ  اُناِر واُلهيْب  يُِو اُكاهُ  مِد اً وم تخفراً 

 
 
 
 



 

 

 

. ܳܡܐ: ܒܩ 
ܳ
 ܰܝܪܳܚܐ ܳܗܰܢܘ ܽܚܘܬ

 ترتيلة الختام

ܘ ܕܰܫܡܽܫܘܟ ܳܟ̈ܗܶܢܐ  ܒܰܓ̣
 ܰܪܒ ܳܠ̣ܟ  ܽܩܘܕܳܫܐ ܶܒܝܬ

 ܰܒܥܳܓܳܢܐ ܳܗܐ ܽܟܘܡܶܪܐ܆
 ܰܒܫܽܝܘܠ܆ ܚܺܒܝܺܫܝܢ
ܝܠ

ܺ
 ܽܦܘܡܽܗܘܢ ܘܰܒܛ
ܢ ܐ܆ ̣ܡܶ

ܳ
ܫܽܒܘܚܬ

ܶ
 ܳܒ̣ܟ  ܬ

 ܘܰܥܳܡ̣ܟ  ܶܢ̣ܬܰܢܚܽܡܘܢ܆
 ܶܒܝܬ̣  ܶܢܚܽܕܘܢ

ܐ܀
ܳ
 ܰܡܠ ܽܟܘܬ

مشََََََوْ,  ُكوْهنِي ْدشَََََََ
و    يْث قوْدشَََََََُ ْبخاو بِ

كوْمِرو   ُُوْ, َراْب 
ُهو بَْعخُونُو ْحبيشََََََيْ  

يول   َََََََْ َََل  بَش اطي ََََ وب
يََََْ   هََََو  مََََِ فََََومََََْ
ُتو   ُبو,  بوْح ِتيشََََََََْ
اُموْ,  نِيتْنَْحموْ    وعَََ
 .نِيْحدوْ  بِيْث َملكوبُو

Kohne 

dshamshuch bgau 

beth qudsho loch 

rab kumre: ho 

ba´gono ḥbishin 

bashyul, wbaṭil  

fumhum men 

teshbuḥto: boch 

nethnaḥmun, 

w´amoch neḥdun 

beth malkutho. 
و  تخلق       تحب ََهم باُجحيم اُملتهب ي  اُكهنة اُذي  خدموك بداخل قدس األقداس يا  ََيد األحبار

 .أفواههم اُتي  بحتك  أل  بك ينبعبو  ومعك يفرحو  في ملكوت اُ موات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


